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 امللخص    
 هدف البحث الى:  

 لطالب كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل. ج التربية الرياضية من وجهة نظر المتعلم ،ابناء مقياس لعناصر منه -1

 تقييم عناصر منهاج التربية الرياضية من وجهة نظر المتعلم لدى طالب كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل. -2

 التعرف على انماط التفكير والتعلم المرتبطة بنصفي الدماغ لدى طالب كلية التربية الرياضية . -3

ى العالقة االرتباطية بين وجهة نظر الطالب لعناصر منهاج التربية الرياضية وبين انمااط التفكيار والاتعلم المرتبطاة بنصافي التعرف عل  -4
 الدماغ لديهم .

 
المسحي و االرتباطي لمالئمتهما وطبيعة البحث. وقد تكون مجتمع البحث من طالب كلية  استخدام الباحث المنهج الوصفي باالسلوبين

دراسية ، في  سنواتموزعين على اربع  ( طالب723( والبالغ عددهم ) 2012/2013التربية الرياضية بجامعة الموصل للعام الدراسي )
%( من 83ياضية ، والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية وبنسبة )( طالبا من طالب كلية التربية الر 600حين تكونت عينت البحث من )

. ولتحقيق اهداف البحث اعد الباحث مقياس يهدف الى تقييم عناصر منهاج التربية الرياضية من وجهة نظر المتعلم  سنة دراسيةكل 
موزعة على سبعة عناصر ، كما ان  ( فقرة175.ويتكون المقياس من سبعة عناصر من عناصر المنهاج،  اما عدد فقرات المقياس )

ال اتفق اطالقا( اذ التوجد اجابة صحيحة واخرى خاطئة ، فاالجابة –ال اتفق -اتفق الى حد ما–اتفق -المقياس خماسي البدائل )اتفق جدا
لتربية الرياضية ، الصحيحة هي التي توافق راي  الطالب ، ومن اجل الحصول على مقياس يتميز بقدرة عالية على تقييم عناصر منهاج ا

كان ال بد من اجراء التحليل االحصائي لفقرات المقياس ولتحقيق ذلك تم تطبيق المقياس بصيغته االولية على عينة التحليل االحصائي 
 ( وبعد تصحيح اجابات2012/2013( طالبا من طالب كلية التربية الرياضية جامعة الموصل للعام الدراسي )500والبالغ عدد طالبها )

 الطالب تم تحليل البيانات عن طريق استخراج معامل القوة التمييزية و معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لنوع العنصر و معامل
، كما استخدم الباحث ( فقرة موزعة على سبعة عناصر156وبذلك استقر المقياس على )ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس 

( فقرة لكل فقرة ثالثة بدائل ، كما 86شخيصي النماط التعلم والتفكير المرتبطة بنصفي الدماغ والمعد من قبله والمكون من )المقياس الت
االختبار التائي لعينة -االختبار التائي لعينتين مستقلتين .-االنحراف المعياري  -استخدم الباحث الوسائل االحصائية :)الوسط الحسابي

معادلة النسبة الئوية( وقد تم االستعانة بالحقيبة -معادلة االرتباط البسيط-معادلة المتوسط الفرضي .-براون( -رمان معادلة )سبي-واحدة
( إلجراء عملية تحليل بيانات البحث وتوصل الباحث الى ان طالب كلية  التربية الرياضية يتمتعون بقدرة جيدة على spssاالحصائية )

رياضية، كما ان هناك عالقة إيجابية بين انماط التفكير المرتبطة بالنصف االيسر من الدماغ وبين قدرة تقييم عناصر منهج التربية ال
 الطالب على تقييم عناصر المنهاج .

 
 

  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Evaluation  the elements of sport education program  from the point of view of sport 

education students and its relation to learning and thinking pattern correlated to their 

brain halves  

Lecturer . Dr. Mohammad  .S. Najem 

       College of  Sport  Education / University of Mosul   

The researcher aims to :    

1. Construction scale for the elements of sport education program from the point of view of sport 

education students at the university of Mosul. 

2. Assessment the elements of sport education program from the point of view of the students of sport 

education .  

3. Recognition of thinking and learning pattern that correlated to halfs  brain for the students of sport 

education . 

4. Recognition of the correlation relation between the destination of the students for the elements of 

sport education method and thinking and the learning pattern that correlated to their brain halves . 

The researcher used the description method in two manner (survey and correlated )and their 

convenient and the nature of this search. 

  The society of the research from the students of sport education at the university of Mosul at study 

year (2012-2013)  whom they were (723) student divided in to four stages of learning , where the 

research sample consisted of (600) student from collage of sport education whom they were  chosen in 

random manner in (83 %) in every stages . To realization the goals of the research , the researcher 

prepared scale to evaluate the elements of sport education program from the point of view of the 

students , the measurement consisted of seven elements of the program elements. 

The number of items of the scale were (175) distributed  in to seven elements , also the scale was of 

fivefold alternative ( very agree ,agree, slightly agree ,  not agree, never agree ) . there was no right or 

wrong answer . the right answer was the answer that reflect  the opinion of the student. 

In order to have scale that characterized by high power for the evaluation the elements of sport 

education program , statistical analysis for the items of the measurement was done , for the same 

reason the scale was applied in its priority form in statistical analysis sample who was (500) student 

from the collage of sport education at the university of Mosul at study year (2012-2013) and after 

correction the answer of the students , the data was analyzed by the method of pulling out the 

coefficient of discriminatory force and the coefficient of the degree of  every items to the total degree 

of element kind and the coefficient of correlation of the degree of every item with the total degree of 

the scale . 

So the scale settled to (156) items divided to seven element , also the researcher used the diagnostic 

scale of the learning and thinking pattern that correlated to brain halves  which prepared by him, 

which consisted of (86) items , every items has  three alternative. 

The researcher used the statistical tools (mean , standard deviation , t test for two independent sample 

, t test  for one sample ,Sperman  Brown equation , assumption mean equation , simple correlated 

equation , percentage equation . 

Statistical analysis (spss) was used to analyzed  the data of this research and the research found that 

the students of the college of sport education have good ability to evaluate the elements of sport 

education program , also there was positive relation between the thinking pattern that correlated to 

the left half of the brain and the students ability to evaluate the elements of the program.    
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 حثالتعريف بالب-1

 واهمية البحث :مقدمة ال 1-1

يتسم العصر الحالي بالتغيرات المتسارعة  على مختلف  المسفتايات ا العلميفة ا االتلوالا يفة ا ااادتصفا ية ا االسياسفية ا 
دف  التربفاف  في مختلف  اا الم تمعية ا الان ا ب  للمؤسسفات التربايفة  مفن ماا هفة افتح التحف يات عفن اريف  مرا عفة الا 

العففالم المتم مففة ا لتاففاير التعلففيم اتح ي ففم ا امففن تاففم المرا عففات التربايففة اللبففرل  ففي المففرن الحففا ف االع ففرين تمففايم  ال 
امرا عة متضموات العملية التعليمية ا ااااتمام بمحتال التعليم االمستايات التعليمية ا اتادعات األ اء األلا يمي للمتعلم 

االحرص على اع ا  اتااير الموفاا  بمفا يوسف م مالبًا تساسيا اات ااًا تربايًا مهمًا اا االحرص على اإلتمان التف تصبح 
 ا(20ا 2004)ال ريفي ا تحم  ا مما يحم  ال ا ة ال املة للتعليم امست  ات العصر

ر تا تف تاا   ي لل الموه  وس  تا موظامة تتأل  من حلمات متراباة ا متفاعلة لتحمي  األا ا  المخاا لها اايعلما 
اسائل  اتو اة  امحتال  اتح يث  ي تمايم الموه  اا تح يث  ي الموظمة لللا  حلمات الموه  تتلان من ) تا ا  

 (95ا2005)ال يخ اآخرانا ج(اتمايم للموه ا  ت ريس ائاار 

معفين  ا  ان الموه  الح يث يه   الى الساب المتعلمين معار  امهفارات  اات اافات اديمفًا ا اتعف يل سفلالهم علفى وحفا
يسفعى المفوه  ال راسفي الفى   بمفا يحمف  اااف ا  التعليميفة  المو فارة ا ايفرتبا افتا با فا  مخر فات متعف  ة اا وفاات  تعلفم

تحميمهففا  ابعبففارة ابسففا اوففاع تصففار معففين لمففا ي ففب ان يحممففم المتعلمففان معر يففًا امهاريففًا اا فف اويًا بعفف  اوهففائهم مراحففل 
ر مفهام الموه  من م  تغي  اعليم   (177 ا2008)عامر ا محم ا مااد  تعليمية معيوة ا  راسية معيوة اا بع  مرارام  ب

م ر  ممررات  راسية تفرض على الاالب إلى م ماعفة مفن الخبفرات ا األو فاة التربايفة التفي تمف م للاالفب تحفت إ فرا  
  ااافي عمليفة مسفتمرة بهف   الاصفال ألوفم يفؤ ر بالاالفب ا البيئفة ا الم تمف مهمةالم رسا  عملية تااير الموه  عملية 

ألحسفففن الوتفففائ  بغيفففة تحميففف  األاففف ا  التربايفففة المو فففا ةا  أاميفففة تافففاير الموفففاا  تر ففف  ألاميفففة ت فففخيص ومفففاا المفففاة ا 
الضع  ا ادتراح الحلال التي تصحح مساراا ا تحم  تا ا هاااتع  عملية متابعة تف موه  ا تمايمم خااة تساسفية علفى 

المف  ظهفر تمفايم المفوه   يفث يفا ر التمفايم  رصفة لفهفم ت ضفل لحميمفة المفوه  بمفهامفم المف يم تا الحف يثاري  التافايرا ح
لم فال علمفي   يف   في العمف  السففاب  مفن المفرن الماضفيا حيفث  عفت الحا ففة إلفى تافاير سلسفلة مفن المففاايم ال  يفف ة ا 

على م ل صالحية الموه  ا اعليتم االل ف  عفن  المبا ئ ا الوظريات لتلان األساس  ي تمايم الموه اامن ا ل التعر 
 (2-1ا 2010)حليم ا                م ل مالئمتم لحا ات الم تم  ا حا ات الاالبا

 االتربايفففة األوظمفففةالمصفففاحبة ا االتفففي لهفففا ااميفففة لسفففائر  ااألو فففاةاالتربيفففة الرياضفففية وظفففام تربفففاف يضفففم المفففا ة ال راسفففية 
الم ر ة ضمن الخاة التعليمية ل مي  مراحل  التعليم ال امعي ا ااتا الوظفام يعمفل علفى تحميف  ادصفى دف ر مفن التافاير 

حرليفففًا ا ا ففف اويًا ( تبعفففًا لمففف راتهم الفر يفففة ا االتوميفففة ال فففاملة االمتلوفففة االمتلاملفففة  للاادفففات اللاموفففة  فففي التعلفففيم ) معر يفففًا ا 
  تلع من خفالل ممارسفة ما هفة ألو فاة حرليفة ارياضفية يفتم اختيارافا  في مراحفل توفيتيفة  ايتحم  ماحا اته  ماااتماماته

 المو ا ة االمرصا ة ا  األا ا لتحمي   ااألو اة للخبرات ي ة  اااضحة م المائموظمة امتتالية بار 
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 بالت ربة يستاي   الاالب تااير مهاراتم  يتعلم الاالب من خالل الت ربة  ا تن إلىايه   موه  ما ة التربية الرياضية  
 ففي  ماعففات مفف  لمالئففم ا  يففتعلم مففن خففالل الت ففارب التففي يخاضففها بوفسففما  ت ضففلا د رتففم علففى التحففرع االعمففل ب ففلل 

 األافرا الترباية ب ميف  عواصفراا املاواتهفا مف  الترليفل علفى  األو اةابتلع توتظم اتتلامل التربية الرياضية  م  سائر 
 ففي العمليففة التعليميففة ا اخاصففة المعلففم االمففوه  االاسففائل التعليميففة الح ي ففة لتحميفف  الماائمففة بففين التعلففيم االبيئففة  يةاألساسفف
  (32ا 2010 ادي االمه ف ا )                     التااير االبحث ا  تا ا لتحمي  

مفففن خاللهفففا تفففؤ ر  فففي اريمفففة  اا وفففتعلم  فففي حياتوفففا الياميفففة  الاريمفففة التفففي وفلفففر تينضفففراري تفففينعملي ا الفففتعلم ان التفليفففر
الوظفر  في ااخفتال  بفين مفا وسفتاي   علفم ابفين  وسفتاي  من خالل اتين العمليتفينادراراتوا   تا ا واتخاياوا للحياة ا ي 

من ااحتماات المتا رة االوات فة  ساع وا على التخلص من ال لاع عن اري  ااختبار بين ع  تما يتا ب عليوا  علما ا 
 (2ا 2000)المم ا فا  عن البحث االتمصي

( الى اوم من الصعابة بملان تخيل تف مساحة خالل الممارسات اليامية اوحتاج  يها Halbern ,1996اي ير ) 
تحليل الوما ات احل الم لالت ا   ائمًا ولفت ااتمام الالبة الى ضرارة اتخات المرارات الصائبة ا اا التعلم لممارسة التفلير

ادففف  الففف ت األبحففففاث المتااصفففلة  ففففي م فففال الفففف ما  ان ال فففخص الففففتف   (8ا 2008 ان ان وعلمهم ليفية تلع )دااميا 
ا بمعوى اوم يميفل الفى التسفاب عفا ات سفائ ة متم لفة  اآلخري رب على استخ ام اح   مي ال ما  يميل الى استبعا  ال   

اففتح  إاففارا ال فف  المفف رب مففن الفف ما ا عوفف اا سففا  يميففل ال ففخص الففى تاصففي  وفسففم  ففي التففي يففتحلم  يهفف باألو ففاة
 (46ا 2006ا                                 )بالانا األو اة
بمعوففى إن الاالففب تسففير المعلامففات التففي يتلمااففا ااريمففة التفليففر التففي يفلففر بهففاا تف اوففم يفلففر ايففتعلم بالاريمففة  

 ففان تحصففيلم للمعففار  محفف ا  ا ادفف  يتففأ ر الاالففب باريمففة تفليففر  مففن  ففماء الاالففب ريففر متوففا  ا المعتففا ة ااففتا ي عففل تلفف
 الم رس االتي رالبًا ما تلان وابعة من اح  وصفي ال ما ا

عمففالهم  مففا  امففتلففتلع ي ففب علففى المؤسسففات التربايففة ان تلبففي احتيا ففات البتهففا  ففي توميففة دفف رتهم علففى التفليففر  
لاوت بف ايات حرلفة لبيفرة لتحميف  التوميفة العمليفةا اافا مفا تالف  عليفم حرلفة  األخيرةمهتمة بتلع ا اعبر األعاام الع رين 

ا اتح  تا ا  اتح الحرلة اا تأسيس موه  التفلير ااضعة تومية التفلير  ي دلب العملية  اوماا التعلم االتفليرالتفلير تا 
 (23ا 2003التعليميةا)حبيبا 

التفليففر بااتمففام خففاص  ففي ل يففر مففن الفف ال المتم مففة ا ااضففعت لففم الففتعلم ا  تومففاالففتلع حظففي ماضففا  توميففة  
البفرام  المواسففبة لتابيمفم  ففي المؤسسفات التربايففة علفى اخففتال  مؤسسفاتهاا االمتتبفف  لم ريفات العمليففة التربايفة يالحففظ اوففم 

ا اتلفا  الموفاا  ال راسفية تخلفا مفن األبحفاثتم لفان تلفع  في التف ريس  دلما يتم الترليل على ماضا  التفلير اتوميتفم سفااء
لفف يهما  مفف  ا ففارت الل يففر مففن ال راسففات الففى ان الالبففة بمختلفف   اومففاا الففتعلم االتفليففرالفففرص التففي تمفف م للالبففة لتوميففة 

 (11ا 2008 المراحل ال راسية يفتمران الى مهارات التفلير اام  ي تمس الحا ة اليها )داامي االسبيعيا
 لفففىامفففن اوفففا تصفففبح الحا فففة ملحفففة لتفففا ير الاسفففائل المواسفففبة لتمفففايم موظامفففة موفففاا  التربيفففة الرياضفففية بهففف   الادفففا  ع

المفففتعلم محفففار العمليفففة ا المفففا لفففان تافففاير ملاوفففات اعواصفففر افففتح الموظامفففة عفففن  لمعال تهفففا ا  ضفففالً  المعادفففات تمهيففف اً 
الفتلع  فان مفن الضفرارف ان يلفان للمفتعلم  ار ا األو فاة  اتاضف  ااسفتراتي يات األا ا م تصا  لامن ا التعليمية ا 

ا اان تبوى ا اة دياس تتمت  ب بات عفالي اصف    في ديفاس الظفاارة التفي اضفعت مفن  ي تمايم عواصر املاوات الموه  
  ا يأتي يما  البحث الحالي تاميةاوا تت لى من  ا لها ا ا
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البحث الحالي  ي  راسة عواصر موهاج التربية الرياضية على ا   مفهام الموهفاج الحف يث االفتف يسفلا  تاميةتتم ل -1
التفففف ريس ا  اتسففففاليبا ارائفففف   األو ففففاةا المحتففففال ا  األافففف ا لعواصففففر الموهففففاج )  ففففمااا  األل ففففرالضففففاء علففففى الوظففففرة 

 التمايم(ا المرا   التعليمية ا ا التمويات االاسائل التعليمية ا ا 

 لتمييم عواصر موهاج التربية الرياضية من ا هة وظر المتعلم ا ت اةبواء من خالل  تاميتمستم  البحث الحالي ي -2
السفائ ة للتفليفر االفتعلم لف ل افالب لليفة التربيفة  األومفاامن خالل التعفر  علفى  تاميتملما يستم  البحث الحالي  -3

 الرياضية ا
الحفففالي  فففي التعفففر  علفففى العالدفففة بفففين ا هفففة وظفففر الافففالب لعواصفففر موهفففاج التربيفففة  البحفففث  تاميفففةلمفففا تلمفففن  -4

 التعلم االتفلير المرتباة بوصفي ال ما ا تومااالرياضية ابين 
 :   مشكلة البحث 1-2

متواعففة ااتمففت بعواصففر املاوففات الموهففاج  مميففاسمففن ال راسففات التربايففة ومففاتج تمايميففة مختلفففة ا دفف مت الل يففر 
الموهفاج اا وفاات  الفتعلم اموهفا مفن اافتم بفبعض  ت فاررلفل علفى تمفايم  اآلخفرج االفبعض االموهف تسفساموها مفن رلفل علفى 

تفف ار اا تسففتخ م مففن دبففل مفف رس المففا ة الففيس للمففتعلم اف  ار  يهففا  األ اات ج اللففن  ميفف  اففتح الومففاتج ااعواصففر الموهفف
ا لما ان  مي  ال راسات لم تف رس مفهفام عواصفر الموهفاج ب فلل  فمالي اف  راسفة لفل مفايتعل  ماض  التمايم  اوم لسا 

المفا لفان الاالفب  لمفا لفم تختبفر افتح اا اات مفن حيفث عالدتهفا باومفاا التفليفر االفتعلم لف ل المفتعلم ا ابعواصر الموهاج 
مففن اضفف  الخاففا ااعفف ا  الارائفف   ال هففا  المبتالففة ففي لليففة التربيففة الرياضففية اففا محففار العمليففة التعليميففة ا ا بففم توتهففي 
اللففي ت وففي موظامفففة التفف ريس  مارافففا ابفف  ان ي فففترع التفف ريس ااسففتراتي يات التعلفففيم ا الففتعلم ااسفففائل التعلففيم االتمفففايم ا 

مفتعلم اان ريفاب رتف اتميفيم ال  احف  تلفع المراحفل المفوه  اعواصفرح اتمفايم االمتعلم  في  ميف  عواصفر الموظامفة امراحلهفا
ابالتالي  اووا سا  و   صعابات  ي تحمي  رير ملتملة  عميمة ا ي عل من عملية تااير اتح العواصرلعواصر الموه  
 في التسفاؤات تم م تتم ل م للة البحث  ا ي ضاء مااا  اوية(تم وفسحرلية ا  تاسااء لاوت )معر ية ا ااا ا  المر اة 

 ا اآلتية

 ؟ التربية الرياضية من ا هة وظر المتعلمعواصر موه  تمييم ال يملن  -1
 ال يملن التعر  على اوماا التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  ل ل االب للية التربية الرياضية ؟ -2
افففل تا ففف  عالدفففة ارتباايفففة بفففين ا هفففة وظفففر الافففالب لعواصفففر موهفففاج التربيفففة الرياضفففية ابفففين اومفففاا التفليفففر االفففتعلم  -3

 ل يهم ؟ المرتباة بوصفي ال ما 
   ف البحث :اهدا 1-3

لعواصر موه  التربيفة الرياضفية مفن ا هفة وظفر المفتعلم ا لافالب لليفة التربيفة الرياضفية  في  امعفة  ممياسبواء  1-3-1
 الماصلا
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واصففر موهففاج التربيففة الرياضففية مففن ا هففة وظففر المففتعلم لفف ل اففالب لليففة التربيففة الرياضففية  ففي  امعففة تميففيم ع 1-3-2
 الماصلا

 التعر  على اوماا التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  ل ل االب للية التربية الرياضية ا 1-3-3

التعففر  علففى العالدففة اارتباايففة بففين ا هففة وظففر الاففالب لعواصففر موهففاج التربيففة الرياضففية ابففين اومففاا التفليففر  1-3-4
 االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  ا

 : ض البحثو فر  1-4  

عواصفر مفوه   مميفاسبين متاسا  ر ات االب للية التربية الرياضية على  إحصائيةتا    را  تات  الة ا  1-4-1
 ااالم ما  العام ممياسة لمحاار الالفرضي اتالتربية الرياضية ابين المتاسا

ا تا فففف   ففففرا  تات  الففففة إحصففففائية بففففين متاسففففاات  ر ففففات اففففالب لليففففة التربيففففة الرياضففففية علففففى المميففففاس  1-4-2
 التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  بحسب محع تح ي  السيا ة ال مارية ا ألومااالت خيصي 

اضففية ابففين اومففاا التفليففر االففتعلم بففين ا هففة وظففر الاففالب لعواصففر موهففاج التربيففة الري ارتباايففماتا فف  عالدففة   1-4-3
 المرتباة بوصفي ال ما  ل يهم ا

 مجاالت البحث 1-5
 30/4/2013الغاية  16/1/2013من  ابت اءً الم ال اللماوي ا  1-5-1

 الم ال الملاوي ا الماعات ال راسية  ي للية التربية الرياضية  ي  امعة الماصلا 1-5-2

 االب للية التربية الرياضية  ي  امعة الماصلا الم ال الب رف ا 1-5-3
 تحديد المصطلحات : 1-6
 ج :االمنه 1-6-1

 األا ا الو اة االفعالة للل  ر  بما  يها  ة" اسم لامل للل مواحي الحيا (Toombs and Tierney .1993عر م )
 االتمايم "ا ااألو اةاالمحتال 

                                                     (Toombs and Tierney .1993) 
ج بالمفهام الح يث م ما  الخبرات االمهارات التي يحصل اإن الموه ( "2004لل من )ال ريفي ا تحم  الما عر م 

ا المحتال االخبرات  األا ا عليها المتعلم  اخل تا خارج الفصل بغرض تحمي  الوما المتلامل لم ا ااا يتلان من 
 (23 ا2004التمايم "  )ال ريفي ا تحم  ا اتساليباارائ  الت ريس االاسائل التعليمية االمرا   التعليمية  ااألو اة

 عناصر المنهاج : 1-6-2
التي يبوى عليها الموهاج االتي تلان متراباة امت ابلة  يما  األساسية( " العواصر 2004عر ها )مرعي االحيلة ا 

ا  2004الل موها ي لل وظام  رعي من الوظام الللي الموهاج ")مرعي االحيلة ا  اآلخربيوها ايؤ ر بعضها على البعض 
 ا(71
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 إ ابتملب  ي للية التربية الرياضية عن اري  اال ر ة التي يحصل عليها الا توهالى ا ع إ رائيا ي حين عر ها الباحث 
ا  األا ا )محاار  سبعةعلى  مرات ممياس تمييم عواصر موهاج التربية الرياضية من ا هة وظر المتعلم االملان من 

 ا ( ا التمايماالاسائل التعليمية ا المرا   التعليميةا ارائ  الت ريسا التمويات  األو اةالمحتال ا
 انماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ )السيادة الدماغية( : 1-6-3

" د رة الفر  علفى اسفتخ ام احف  وصففي المفخ  بأوهاالتفلير المرتباة بوصفي ال ما   توماا( 1978عر ) تاراوس ا 
 ا المتلامل  ي العملية العملية المعر ية" ا األيسرا األيمن

 ( 13ا 1990( )الميسي ا15ا 1998( )الاريحي ا 118ا 1982)مرا  ااخران ا      
الادرجات التاي يحصال  أنهااالتفكير المرتبطة بنصفي الدماغ )السيادة الدماغية( إجرائيا على  أنماط* وقد عرف الباحث 

ضية عن طريق اإلجاباة علاى فقارات المقيااس التشخيصاي  نمااط التفكيار المرتبطاة عليها الطالب في كلية التربية الريا
 بنصفي الدماغ ومن خالل استخدام المحك الذي أعده تورانس لتحدد السيادة الدماغية للطالب.

 النظري اإلطار -2 
 المنهاج 2-1
 مفهوم تقويم المنهج : 2-1-1

إن تمايم الموه  عبارة عن م ماعة من األحلام التي تلن بها  مي   ااوب التعلم ا التعليم ا ت خيص وماا الماة ا 
(ا اياعر  تيضًا تمايم الموه  بأوما إص ار 242ا2008)عب  الحليماا الضع   يها بمص  ادتراح حلال لتصحيح مسارح

مهاريةا ايص ر اتا  تما  اوية  تم ها سااء لاوت معر ية حلم على م ل تحمي  الموه  لألا ا  التي اض  من ا ل
الحلم  ي ضاء وتائ  ااختبارات للاالب اا  ابات المعلمين ا تالياء األمار ا الرتف العام على ااستبياوات التي تع  لهتا 

 (25ا 2004)ال ريفي ا تحم  ا الغرض
تابي  ااتا التم ير االالن ي مل الوااحي اللمية ا الوااحي  تمايم الموه  عملية تم ير االن لما تحممم من ت ار وتي ة  

 (4 ا1992) با م ماس ا آخرانا الليفية
 ما هية تقويم المنهج؟ 2-1-2

اي م ماعة عمليات يوفتاا ت خاص متخصصان ي معان  يها البياوات التي تملوهم من تمرير ما إتا لاواا سيمبلان 
ا                                        يااراومابواًء على م ل تحميمم لألا ا  التي رسمت لم الموه  تا يغيراوم تا يع لاوم تا 

 (180ا2008)عامر ا محم ا 
ايستم  التمايم معواح من ابيعة الموه  ا ابيعة الفلسفة التي يستو  إليها الموه ا  يتغير التمايم  ي  للم ا تبعا ح 

ه  اسيلة تمايم خاصة بما  الموه  التملي ف يتب  تساليب تمايم تملي يما  ها يرلل على ااسائل بتغير المواا  ان للل مو
الما ة العلمية ا  يميس ما حصلم الاالب من اتح الما ة العلميةا تما الموه  الح يث ا التف اتس  مفهامة لي مل لا ة 

اعية ا المعر ية ا ال س ية للاالبا  لم يمتصر  ااوب ا ترلان العملية التعليمية لما يهتم بال ااوب الوفسية ا اا تم
 التمايم على م ل التحصيل التاوي للاالب من خالل ااختبارات المتعار  عليها بل تصبح التمايم للموه  الح يث ي مل

 ااآلتي
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ا يهها تتب  وما الاالب من  مي  وااحيها للادا  على مااان التم م ا التأخر  ي الوما ل عمها االليا ة موها ا ت -1
 التا يم السليما اعالج مااان الضع   ي الادت المواسب ات ارلهاا

تتب  تساليب المعلم ا الاسائل التعليمية التي يستخ مها اما يمام بم من تا يم ا إر ا  للتعر  على م ل استفا ة  -2
 الاالب موم ليستمر  ي إتباعم تا معر ة ما ي ب تن يع لم ليصبح تل ر  ائ ة للاالبا

تا م و اا المؤسسة التعليمية عامة ام ل استغالل إملاواتها ا إملاوات البيئة المحلية االتعر  إلى تف ح  تتب   -3
 يساع  اتا  ي وما الاالبا ل عم المحاسن ا العمل على تح ي  العياب ا المصار لعال هاا

المعلما  م تمايم و اا المؤسسة  ي التلميت ا تمايم عمل    التمايم بمفهامة الح يث تصبح ي مل تمايم ت ار الموه 
 (5ا 1992)بام اس ا آخراناا                 التعليمية عامة 

 : المنهج عناصر تقويم  2-1-3 

 بعضها ترباها التي االعالدات الموه  عواصر  مي  موه ال تمايم عملية ت مل تن  يوبغي ا الموه  تمايم  ي وفلر حيوما
 ال ارس يتعرض حتى ووتظر اا ا بأال تااً  العواصر اتح من عوصر لل تمايم يتم اتن ا بيوها االتاا   االتواس  ا ببعض
 تمايم اي مل متأخرة عملية الموه  تحسين  ي التمايم من ااستفا ة ي عل ااوتظار اتا ألن معما ايتفاعل الموه  للل

 : التالية الم اات تاتم الموه 

 بالمستايين الت ريسية األا ا  اارتباا ا البيئة إلملاوات امراعاتها ا اادعيتها حيث من : المنهج أهداف تقويم - 1
 ااستع ا اتهم ال ارسين لم رات مواسبتها ام ل ا م ال لل مستايات  ي ات ر ها الم اات ا مالها ا االترباف التعليمي
ملاواتهم  . ا رااها التعلم عملية لابيعة امراعاتها ا الخبرة  ااوب ل مي   مالها ام ل ا اا 

 ام ل ا توظيمم اتسلاب ا اختيارح  ي راعيت التي االمعايير ا ا التم ص دم حيث من : المنهج محتوى تقويم -2
 . سليمة تر مة لها اتر متم ا باألا ا  ارتباام

 ال ارسين وض  لمستال امواسبتها ا الموه  تا ا  تحمي   ي  اعليتها حيث من : المنهج أنشطة تقويم -3
ملاوية ا اتاميتها تواعها ام ل ا احا اتهم ا اااتماماتهم ا اد راتهم ا ااستع ا اتهم  المتاحة اإلملاوات ح ا   ي توفيتاا اا 

 . الو اة  ا ة معايير من تلع رير إلى… 

ا للفرا  من حيث  اعليتها  ي تحمي  تا ا  الموه  ا امحتااح ااتميلاا بالتوا  ا امراعاتهتقويم طرائق التدريس :  -4
الفر ية ا ام ل ماتحممم من تفاعل بين المتعلم المالءح ابين المتعلمين االم رس ا امالئمتها  لم رات المتعلمين سااء 

 توفيتااا  إملاويةالوفسية ا  ضال عن تم التاوية تم  المهارية تملاوت الب وية 
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تحمي  اا ا  الموهاج ا امالئمتها لمحتال الموهاج من حيث اسهامها  ي الوسائل التعليمية :  التقنيات و تقويم -5
ااريمة الت ريس ا امالئمتها لمستال المتعلمين لم راتهم ا اتواعها  ي محتال العرض ا ااملاوية مخاابة مختل  حااس 

 المتعلم ا

اما تا رح من حيث ما تحايم من ساحات امالعب اصاات اداعات  راسية املتبات ا تقويم المرافق التعليمية :  -6
 اتح المرا   مصا ر تعلم ا  ضال عن مالئمتها لمحتال الموهاج ااو اتم اارائ  الت ريس ااساليب التعلم ا

 ا ا مالها ا الفايتها ا تواعها م ل حيث من : المنهج لتقويم المقترحة والوسائل ا ساليب تقويم -7
  . االتربية االتعلم التعليم او ااات المحتال  ااوب لتمايم ا مالها ا األا ا  تحمي  على للحلم متهائامال

                                       (16-15ا 2009)مفلح ا
 أهمية تقويم المنهج:  2-1-4

 اآلتيةا تبرل تامية تمايم الموه   ي الوماا
 ا تح ي  األا ا  التعليمية باريمة ااضحة ا التأل  من م ل صالحيتها ا إملاوية تحميمهاا1
ا تح ي  محتال الما ة التعليمية لتم ير الميمة العلمية للما ة التعليمية ا م ل ماالبتها للتاارات الح ي ة  ي الم ال 2

العلمي الخاص التف تتص ل لم ا احتاائها على العواصر الرئيسة ا التأل  من  دة المعلامات ا البياوات التي تتضموها 
 ام ل اضاحهاا

تم تع يل الموه  ا تلييفم حسب حا ات الاالب ا يع  ت ريبم عليهم دبل تعميمم ا استخ امم ا ت ريب الموه  ألوم ي3
على واا  تاس ا  يتم ت ريب المرحلة األالى من توفيتح  ي ع   مح   من الصفا  ا المؤسسات التعليمية بغرض 

ت التي تاا م توفيتحا ايتم تلع تح ي  وماا الضع  ا تح ي  الم اات التي تحتاج لمرا عة اتع يل م  ل   الصعابا
 ل تم يم ممترحات بتع يلم ا تحسيوم ا التأل  من مالئمة اتا توتائ  التمايم التلايوي الموظم لهتا الموه  من  الى استوا اً 

التع يل اصاًا بالموه  إلى المستال المالابا  م يتم تابي  الموه  المرا  تاايرح على واا  تاس  من الاالب يتم 
 ( ص  ا اله   من تلع اا معر ة ال راا التي تضمن توفيتح بو احا50-30ارام باردة ع اائية من )اختي
ا توفيت الموه  ا استمراريتم ا التحم  من  عالية الموه  من حيث تحمي  األا ا  التي اض  من ا لها اامن لفاية 4

التغييرات ا التع يالت التي ت خلت على الموه ا اا توتهي عملية التمايم بااوتهاء من تاايرح ا الب ء بتوفيتح بل اي 
 الردابة المستمرة على  عالية الموه  تعاي تساس لبمائم ا استمرارح لفترة من عملية مستمرة باستمرار الموه  ا  يمامتما 

 ( 99-97ا 2005اللمن )ال يخ اآخرانا
 اآلتيةاايوت  عن التمايم الفعال المرارات 

 ا تااير المحتال العلمي اار  تاصيل المعلامةا1
 ا تااير تساليب التعلم ا البحث العلميا2
 الهيئة الت ريسية ا العالدة بيوهمااا تااير ت اء الاالب ا 3
 م ل لمبا ئ آ اب المهوةاتا استخ ام 4
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 (15-14ا  2010)حليم ا                       ا تاظي  الادت ب دة لخ مة الاالب5
 مسّوغات تقويم المنهج : 2-1-5

 علففت موففاا  التعلففيم التففي ا تسففار  إلففى  ال ففارة المعر ي ففة االتلوالا ي ففة  ففي مختلفف  الم ففاات التففي تعففم  العففالم ا -1
 امفن  فمماالبتها من خالل التمايم االتااير ال ائمين متخل فة عم ا ي رف  ي العالم ا اعا لة عن تحمي  تاف ا ها ا 

  اد ة لمسا رات ا ا اا 
 ات  اافات ا لفارات  مصفالحات ظهفار مفن يصفاحبها امفاا  المتسفارعة ااادتصفا ي ة اال ما ي فة اا تماعي فة التغي رات -2

 ا ارف   ب لل المست   ات بهتح اا  رائها المواا  تحليل تست عي    ي ة تفلير اتساليب اعا ات  اديم
 تعليمي فة إسفتراتي ي ات ظهفار مفن تلفع عفن وفت  امفنا  التعلفيم اتلوالا يفا الفوفس علم م ال  ي المستمر ة التاارات -3

 التا يففم علففى التربففاف   المففرار تصففحاب حففث    ففي لبيففر حفف    إلففى تسففهمت ح ي ففة تلوالا ي ففة تعلففيم ااسففائلا    يفف ة
 ا ااسائلما  التمايم اتساليب الم رسي ة ااألو اة االتعليم االتعل م الت ريس ارائ  لتااير ؛  المواا  تمايم بضرارة

 العواية إلى الترباي ة الوظم اضار ال ما ي   ااوت ار  ي اتسار ا  عالمي   تااصل من تح  تم اماا  اات صاات  ارة -4
ما  المائمة المواا   ي الوظر يعي  موها ل يراً  ا علا  األ وبي ة باللغات  اياس  ا  األ وبي ة اللغات تعليم مواا  ايما 
 اللغتفففين علفففى ممتصفففرة لاوفففت تن بعففف ا  ااأللماوي فففة االراسفففي ة االياباوي فففة الصفففيوي ة اللغفففات لت فففمل اللغفففات تلفففع  ائفففرة

 ا  االفروسي ة اإلو ليلي ة
فض امفاا  الموفاا  م ال  ي المختلفة الترباي ة االبحاث ال راسات ع   ال يا  -5   غفرات تظهفرا  وتفائ  مفن عوهفا تمخ 

 ا المستمر   تمايمها بضرارة اتاصيا  المائمة المواا 
 اتاايراففا الموففاا  تمففايم إلففى التربففايين   فف  ااسففت مار توففاا  ت ضففل الب ففرف   المففال رتس اسففت مار إن   ممالففة  بففات -6

 ا ااا تماعي   اادتصا ف   الااوي   التاا ر ع لة ل    مؤا لة ب ري ة مخر ات ت ضل على للحصال باستمرار
ففاً  تمففراً  المففوه  اففتا  عففلا  بيففت لففل   إلففى المففوه  ا خففالا  التعلففيم اوت ففار -7 ا  ي ففر حما  الم تمفف   ففي  ففر  للففل   مهم 

  يفم الخفاض  في رتت التفي المختلففة اإلعفالم اسفائل  في  يفم رتيفم ايبف فا  إي ابي اتفم علفى اي وفيا  عيابم ايل  
 العملي فة علفى المائمين ا   ا   تامي تم إلى األوظار لفت التف األمر ؛  ضالهم اترضيا  ال مي  تهم   خصبة ما  ة

 ا  مستمر   ب لل اتاايرح تمايمم  على العمل إلى الترباي ة
 م فل لة ل اوفاً   م فة إن   بفلا  التربفاف   الميف ان  في ي فرف عم ا مغمضة التربية عين تن   الساب  البو  يعوي اا -8

  يهفا تظهفرا  المفرار لصفاحب عملهفا عن  اري ة تمارير الل ان اتح اتم  ما  اتمايمم المائم الموه  تابي  متابعة لغرض
)مفلففح  التمففايم وتففائ  ضففاء  ففي التاففاير إل ففراء المواسففب الادففت  يختففارا  المففوه   ففي الضففع  اومففااا  المففا ة  ااوففب

 ا(7-5ا 2009ا
 أسس عملية تقويم المنهج: 2-1-6

 الاآلتيح   تريفو ر م ماعة من المحلات التي يوبغي مراعاتها عو  تمايم تا إع ا  المواا  االبرام  ااي 
 تساس وظرف سليم ا  -1
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اتلففع يسففاع   ففي تمففايم ااحتيا ففات الت ريبيففة االتففي يملففن تن تصففاحب  تففاالن التفف ريب المواسففب اتسففهيل ااسففتخ ام ا -2
 اختيار الموه  ا اعلية استخ امم ا  

 تلبية الفرا  الفر ية ا   -3
 مواسبة الموه  لتومية مهارات التفلير المختلفة ا  -4
 صحة مب ت التصميم التعليمي ا  -5
الما فففا ة  فففي المفففوه  دففف  تفففم توظيمهفففا لمسفففاع ة  البوفففاء االتوظفففيم ا حيفففث يفففتم  حفففص تاففف ا  المفففوه  اليففف  تن المفففاا  -6

 مستخ مها  ي تن يحم  األا ا  الماضاعة ا
البع  االتسلسل ا حيث يتم تح ي  المخر ات التعليمية ا االخافة الماضفاعة للاصفال لألاف ا  ا اافل المفوه  يتلامفل  -7

 بفعالية م  المواا  األخرل؟ ا 
ه  يسففت يب بحففرص لحا ففات ال ارسففين  ففي ضففاء الابيعففة ال ما يففة ا التواسففب اا تمففاعي اال مففا ي ا بمعوففى اففل المففو -8

 السن ا ال وس ا اتف اعتبارات تخرل ا 
 ااست ابة ااتمامات الاالب ا ا عيتهم ا -9
 ااو ماج ) التفاعل ( الو ا االتعلم عن اري  الخبرة ا  -11
 مصا ر تمايم مواسبة ا  -11
ببحففاث عملفت علففى تا يف   عاليفة المففوه  ا تا تمف توا بفف ليل التف عيم بالبحفث االتمففايم ا بمعوفى اففل المفوه  مف عمًا  -12

 خاص بومل المهارة من الموه  إلى مهارة تابيمية تخرل ا 
 ال لل الوهائي للموه  ادابليتم لالستخ ام ا  -13

 ايأتيامن تام تسس عملية تمايم الموه  ما 
العملية التعليمية  ي ات ااا السليم من خالل يع  التمايم  هال التحلم  ي موظامة الموه  ا ها المسؤال عن مسار  -1

 التغتية الرا عةا
 إن م اات التمايم ا تمتصر على وتائ  التعلم ا إوما ت مل على ا يمة الموه  ا توفيتح ا واات  التعلما -2
مية تخاياًا ا مراحل توفيت الموه  ا للن عملية مستمرة تصاحب العملية التعلي خرآالتمايم ليس عملية ختامية تأتي  -3

 توفيتًا ا متابعةا
 إن التمايم ليس راية ا للوم اسيلة ته   لتحسين العملية التعليميةا -4
البيئة تؤ ر تأ ير مبا ر  يم م لا مستال الاالب ا االماار   ألن   ا األخت بالبيئة المحياة بالموه  عو  تمايمم -5

            ا                 هيالت األخرل الب رية ا الما ية ا الابيعية ا اإل اريةالمتاحةا ا الاسائاا مخر ات المواا  السابمة ا التس
 (242ا 2008)عب  الحليم ا

عملية التمايم عملية تم يرية مستمرة اماللمة للمااد  الترباية االخبرات التي يتضموها الموه   ي عواصرح المختلفة  - 6
تن ت رل عملية التمايم  ي تادات مختلفة من تابي  برام  تمايم الموه  لالستفا ة من  من الب اية حتى الوهاية ا ايوبغي

 الوتائ   ي عمليات التع يل االتاايرا
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بروام  التمايم يوبغي تن يلان  اماًل متلاماًل للل عواصر الموه  ااإلملاوات الب رية االما ية المرتباة بتخايام  - 7
تمايم الموه   املةا  عو  تمايم الموه  ي ب تن يتم اختيار معايير تا محلات ليتملن  ي اتوفيتح امتابعتم لتصبح عملية 

بعض التساؤات الماراحةا م ل ما م ل اادعية ا صالحية األا ا  التي يتضموها الموه ؟ ا امن  نضائها اإل ابة ع
 ايأتيالمعايير المعتم ة لتمايم الموه  ما 
لم على  عالية الموه   ا  ااح من خالل دياس واات  التعلم االل   عن م ل تحمي  تا محع األا ا  ا ايتم ل  ي الح

األا ا  الترباية ا امن العلماء ما يرال  ي تلع  ما  اع م مراوة ااوم من المملن تن يتم تمايم الموه  على تساس ما 
االبا لتا يران تن تمايم  ا ة ح ث  عال من تغيرات  ي سلاع الاالب بغض الوظر عما يررب المعلم إح ا م  ي ال

 الموه  يتالب الع ي  من المحلاتا
با محع العمليات ا  من خالل اتا المحع يملن الحلم على م ل م ارلة الاالب  ي  عاليات معيوة يتالبها الموه  ا 

 موه االمبا رة التي يظهراا ا  ا عيتم للعمل ا ال ه  على تلع من العمليات التي ت ل على م ل  اعلية ال
 يرتبا  تمايم الموه  بأا ا م اتا ا  الم تم  ام لالتم ا - 8
عمليففة التمففايم عمليففة تعااويففة ي ففترع  يهففا لففل مففن لففم صففلم بففالموه  المعوففي مففن معلففم امففتعلم اا  ارف امتخصففص  - 9

 اريرام ا
ا لما ي فب تن تتفا ر  في تن تتوا  اسائل ات اات المياس حتى تت م  لوا معلامات لا ية تم ل لل  ااوب الموه   - 10

 ت اات المياس صفات الص   اال بات االماضاعية ا 
تن يلان بروام  التمايم مروًا داباًل للتع يل  ي ضاء التغيرات التي تارت على الموه  االعاامل الخار يفة التفي تفؤ ر  - 11

  ي المتعلم ا
 اتن يلان التمايم إوساويًا عا اً  - 12
 (103-102ا 2005)ال يخ اآخرانا (278ا1982)عب  الرحمنا                          
 : المنهج تقويم أهداف  2-1-7

 معر فة ا منهاا ااألاف ا  الاظفائ  مفن م ماعفة تحميف  إلفى يسفعى بفتلع اااا  لا  ة اعواصرح الموه  تسس التمايم ي مل
 يسفتايعان بمؤ  فرات ايفلا  اما   هفة من معواي اتهم من ير   التف األمرا  لم اموف تين للموه  بواة من التربايان حم مم ما

 ا الالح  عملهم تخايا بما بها
 التعر   إلى آ ار الموه  ل ل المتعل مين  ي ضاء األا ا  الترباي ة ؛ األمر التف يساع   ي تااير الموه  ا -1
  م  البياوات التي تساع  مت خت المرار  ي ات خات ماد  من الموه  تاايرًا تا استمرارًا تا إلغاء ا -2
 تااير تساليب التمايم اا  راءاتم اوظري اتم وتي ة للخبرة المبا رة  ي الممارسة "           -3

 (143ا  2000)ال بليا                                                                
 اد  تلر ال ريفي  اتحم  بعض األا ا  التفصيلي ة لعملي ة تمايم الموه  ا موهاا 
 المساع ة  ي تااير األا ا  التعليمي ة ااإل رائي ة ا -"     
 ا للموه  التعليمي   المحتال تااير  ي المساع ة -
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 ا التالميت اخصائص     للموه  اموه المواسب ااختيارا  المستخ مة الت ريس ارائ  تااير  ي المساع ة -
 ا المستخ مة التعليمي ة الاسائل تااير  ي المساع ة -
 ا التعليمي ة األو اة تااير  ي المساع ة -
 المساع ة  ي تااير تساليب التمايم المستخ مة ات ااتم  "  ا      -

 ا إلى تيضاً  ته   الموه  تمايم عملي ة  إن  ا  تا ا  من تلر ما إلى اباإلضا ة
 علففى يسففاع  الففتف األمففرا  صففا دة بصففارة المتعل مففين سففلاع  ففي المففوه  تح  ففم الففتف االتاففا ر التمفف  م مفف ل معر ففة -4

 ا االتفا   التمي ل وحا بي ام لألخت – ااإلر ا  التا يم خالل من – الظرا  ت ضل اتا يرا  إو الاتهم تااير
 اا تمفاعي   ااألسفاسا  الفلسفي لاألساسا  الموه  إليها استو  التي األسس  ي السليمة المعايير تاا ر من التأل    -5

 ا المعر ي   ااألساسا  الوفسي   ااألساسا 
 ا الت ريبي ة احتيا اتهم تتواال ت ريبي ة  ارات توفيت خالل منا  للم ر سين االمهوي ة العلمي ة اللفاية ليا ة على العمل -6

 إ فرالهم خفالل مفن االمعل مفين االمف يرين الم ر ين من للل    العلمي   البحث الفايات ااإل اري ة اإل را ي ة المهارات صمل -7
  ففي المواسففبة المففرارات اات خففاتا  اتفسففيراا اتحليلهففا البياوففات  مفف   تتضففم ن التففي المففوه  تمففايم عملي ففة  ففي  علففي   ب ففلل
 ا(79ا  2004)ال ريفيا  ضائها

 ا نماذج تقويم المنهج     2-1-8
الوماتج اا تصار وظرف تا  لرف للخااات ا اإل راءات الاللمة للاصال إلى درار معين ب ان الموه  المرا  تمايمماا 
ظهرت ل ير من الوماتج لتمايم الموه  يرلل لاًل موها على  اوب معين  ي التمايما  توا  وماتج التمايم يسهم  ي بلارة 

هم  ي تاسي  واا  التمايمااتم ل وماتج التمايم عا ة بأ لال تخاياية مما لما يسائا ار  متساليبمفاايمم ا تحسين 
 ايأتياوسيابية لتاضيح تتاب  ا تفاعل الخاااتا امن الوماتج ما 

ا وماتج األا ا  اإل رائية ) تايلار( ا رلل على صيارة األا ا   ي عبارات إ رائية ت ل على سلاع الاالب اا 1
 اآلتيام ا ايتلخص  ي 1950ايلار األل ر اوت ارا ا مؤسسم رال  ت

إن العملية الترباية تتضمن  ال ة ملاوات رئيسة ايا األا ا  ا الخبرات التعليمية ا ااختبارات االاسائل التي يل    -
 بها عن م ل تحمي  تلع األا ا ا

يبرل ا ر لاًل موها على  من تام مميلات اتا الوماتج اا اوم يل   العالدة بين الملاوات األساسية للعملية الترباية ا -
 االم  لميت األا ا  المعر ية االا  اوية ا المهارية العواية الخاصة  ي اتا الوماتجاخراآل

 .تم اااتمام  يم بالل   عن م ل تم م الاالب  ي اات اح المرراب  يم لما تح  ح األا ا  التعليمية الماضاعة -

لى واات  التعلم اا يهتم بال راا المسبمة تا الظرا  الاارئة التي تؤ ر من ااوتما ات الما هة لهتا الوماتج ترليلح ع -
 على و اح البروام ا
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ا وماتج المرارات المتع  ة تا وماتج صو  المرار )مؤسسة ستا لييم(ا يعتم  اتا الوماتج  ي تم يم العان لصاو  المرار ا 2
لين عن صو  المرارا ا يرل ؤا امات ا يفسراا ايم مها للمستيسير مهامما  أخصائي التمايم يمام ب م  البياوات ا المعل

تصحاب اتا الوماتج تن يلان العامل  ي التمايم محاي ًا ا ي ب تا يب ف رتيم ال خصي ا يتصر  ا   تسس علمية ا 
تيار الب يل المرار ا إتاحة الفرصة لم اخ على ماضاعية ا امهمة الممام  م  المعلامات ا البياوات ا تحليلها ا تم يمها

ترب  تواا  من التمايم من خالل اتا الوماتج اي ا تمايم الظرا   (ستا لييم)المالئم من بين ع ة ب ائل متاحة الم  ادترح 
 تمايم العمليات ا تمايم الواات ا –تمايم الم خالت  –المحياة 

تم  على  لرة ماالوة األ اء الفعلي ا وماتج ااختال  )برا اس(ا اا اسيلة موظمة لتمايم البرام  ا المواا  ا تع3
 بمستايات ماضاعية يتم تح ي اا دبل الب ء  ي توفيت الموه ا

ا  وماتج المالمح العامة )ستيع(ا يرل ستيع إن الوماتج الما هة باألا ا  ترلل ب ر ة تساسية على الواات  المتادعة 4
اب تحمي  اتح الواات  تا ع م تحميمها ا يترلل اتا الوماتج للبرام  الترباية ا م ل تحميمهاا بيوما ا تستاي  تح ي  تسب

على ملمحين اما ا الاص  ا الحلم اا يمام باص  ا إص ار حلم على الموه  الترباف عن اري  إ راء بحث 
موه يا ايرلل على  م  المعلامات الاصفية من مصا ر مختلفةا  رياا ان يلان  اماًل ا متضمن المعلامات االمة 

-89ا 2000(ا ا) تح اهللا101-99ا 2005(ا)ال يخ اآخرانا248-245 ا2008ر األحلام )عب  الحليمااص ا
 (ا91
 Thinking Style by Torrance:التفكير لدى تورانس التعلم و انماط  2-2

معال فة المعلامفات  ألسفلاب( اعف ح مرا  فًا Paul Torranceان اال مفن اسفتخ ام ومفا الفتعلم االتفليفر افا بفال تفاراوس )
(Information Processing ايففرل  ففي تلففع ان ) ففي  ااأليسففر األيمففنيميلففان الففى اسففتخ ام احفف  وصفففي الفف ما   األ ففرا 

 عملية التعلم االتفليرا اد  ظهر اتا اااتمام  ي اااخر السبعيوات اب تت تعوى بم ال راسات  ي ب اية ال ماويواتا 
 (620ا 2000)ابا  ابر ا                                                                  

( اعر هفا Hemisphericity( اا )Brain Dominance( بمفهفام السفيارة ال ماريفة )Torranceاافتم تفاراوس ) 
 باوها ميل ال خص لالعتما  ال ر علفى اظفائ  احف  وصففي الف ما   ان ااخفر  في معال فة المعلامفات ادف  ا فار تفاراوس

علففى الوصفف   اآخففر األيمففنالففى ان اوففاع اومففاا تفليففر مختلفففة تبعففًا للوصفف  المسففيارا  هوففاع ومففا يعتمفف  علففى الوصفف  
 (6-3ا 1990)الميسيا              ا           باللفاية وفسهاا الث يستخ م الوصفين معًا  األيسر

التفليفر ا الفتف بوفي علفى  تومفاا( ببوفاء مميفاس 1978المالئفم ) المياس  ر فة الميفل اا ااعتما يفة ا دفام تفاراوس 
 في الم فال العصفبي اال راحفيا                   األبحفاثماتم التاصل اليم من تحليل اظفائ  وصففي الف ما  مفن خفالل مفا تاصفلت اليفم 

 (25ا 1998)عوادرةا 
 ا آاتيةااتح الاظائ  تتم ل  ي الخصائص العملية االوفسية  
 ا األيسرخصائص العملية االوفسية لمن يستخ مان الوص  ال -ت

ا يسفت يبان للتعليمفات اللفظيفة  األسفماءباوهم  ي ان  في تفتلر  األيسرالتين ياصفان بسيارة وما التفلير  األ را يتص  
 ب ففلل ا ضففل مففن الحرليففة االبصففريةا يضففباان التعبيففر عففن اوفعففااتهم ام ففاعراما وظففاميان اموضففباان  ففي و ففااات

 لاايةا  ت ياءالت ريب االبحث االلتابةا يفضلان التعامل م  م للة ااح ة اا متغير ااح   ي ان ااح ا ضعفاء  ي عمل 
ااحلفام ا يحبفان  إصف اريفضلان الم يرات اللفظية االسمعيةا اسلابهم  ا   ي حل الم لالتا يتصفان بالماضاعية  في 
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ةا يفضففلان الم ففلالت اا المسففائل البسففياةا يفضففلان المعلامففات ا فف  خاففة محفف  علففى عففرض الم يففرات باريمففة موظمففة 
 (22ا 1990الااضحة التي ا بتت صحتهاا لما اوهم يفضلان حل الم لالت بالت ريبا )الميسيا 

 ا األيمنالخصائص العملية االوفسية لمن يستخ مان الوص   -ب
 يفف ان  ففي تففتلر الا ففاحا يسففت يبان للتعليمففات  بففأوهم األيمففنالففتين ياصفففان بسففيارة ومففا التفليففر  األ ففرا يتصفف   

البصرية االحرلية ا ضل من التعليمات اللفظيةا يعبران عن م اعرام ااوفعااتهم بصراحةا يفضلان التعامل م  ع   من 
غفة الم لالت ااواا  مختلفة من المعلامات  ي ان ااح ا يفضلان اختبارات الوهاية المفتاحة )الممال(ا  ي ان  ي تفسفير ل

ا تاتيان  ي اص ار المعلامات اا اص ار ااحلام ا  ي ان  ي التفلير لعمل ا ياء  لاايةا تا عملية مب عة ا اإلر ا ات
يتصففر ان بتلمائيففة ا  ائمففًا م فف  ان ا  يفف ان  ففي تلففاين اسففتعارات   يفف ة مففن المت ففابهاتا يفضففلان الم ففلالت المعمفف ةا 

مية ا يفضلان التعامل م  المعلامات رير المح  ةا يفضلان المراءة ااب اعيةا يست يبان للمااد  العاافية ال ر من الموا
يستمتعان  ي استخ ام الرمال احل الم لالتا مااران  ي عرض تاضيحات عملية حرليةا يفضلان الت ريس من خالل 

ضففلان البحففاث التففي العففرض البصففرف الحرلففيا يعتمفف ان علففى التخففيالت  ففي التففتلر االتفليففر ا يسففتمتعان  ففي الرسففما يف
 (6ا 1998تتضمن متغيرات متع  ةا )عوادرةا 

)المتلامل( يتص  اا را  التين ياصفان بسيارة  ااأليسر األيمنالخصائص العملية االوفسية لمن يستخ مان الوص   -ج
ام اعراما ا ر  لف يهم  ا وا رًا ما يعبران عن اوفعااتهم وفسهاال ا ةب ااألسماءوما التفلير المتلامل بان تتلرام للا اح 

 ففي التعامففل مفف  م ففللة ااحفف ة  ففي ادففت ااحفف  اا التعامففل مفف  عفف   مففن الم ففلالت  ففي ادففت ااحفف ا تتسففاال دفف رتهم علففى 
التعبيففر بلغففة اا ففارات ادفف رتهم علففى التعبيففر اللفظففيا تتسففاال تفصففيالتهم للم يففرات البصففرية االحرليففة االسففمعيةا تتسففاال 

 ار ااحلاما يتساال تفضيلهم للتفلير الحسي االم ر ا يتساال تفضيلهم للم لالت البسفياة ماضاعيتهم اتاتيتهم  ي اص
ا يفضلان البحاث التي تتضمن متغيفرًا ااحف ًا بال ر ة وفسهااالمعم ة ا يفضلان المعلامات الااضحة االمعلامات الغامضة 

 (23ا1990)الميسيا بال ر ة وفسهااالبحاث التي تتضمن متغيرات متع  ة 
 اجراءات البحث -3
 منهج البحث: 3-1

 المسحي ا تارتبااي  لمالئمتم اابيعة البحثا  باألسلابينتم استخ ام الموه  الاصفي 
 مجتمع البحث وعينته: 3-2
 مجتمع البحث 3-2-1

 ( االبففالع عفف  ام 2012/2013تلففان م تمفف  البحففث مففن اففالب لليففة التربيففة الرياضففية ب امعففة الماصففل للعففام ال راسففي )
ليصفففبح  ( االبفففة65ا فففم اسفففتبع ت الاالبفففات البفففالع عففف  ان ) راسفففية  سفففوااتمفففالعين علفففى اربففف   ا ااالبفففة( االبففف 788) 

 ايبين تلع ( 1ال  ال )ا ا  ( االبا723م تم  البحث )
 
 
 
 
 
 



 ..................تقييم عناصر منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر طالب

 

261 
 

 (1الجدول )
 الدراسية االربعة في كلية التربية الرياضية السنوات يبين توزيع افراد مجتمع البحث على 

أعداد أفراد مجتمع  المراحل الدراسية
 البحث قبل االستبعاد

عدد 
الطالبات 
 المستبعدات

أعداد أفراد مجتمع 
 البحث بعد االستبعاد

 189 21 210 السنة الدراسية االولى
 202 10 212 الثانية الدراسية السنة
 160 22 182 الثالثةالدراسية  السنة
 172 12 184 الرابعةالدراسية  السنة

 723 65 788 المجموع الكلي
 
 عينة البحث : 3-2-2

( االبففا مففن اففالب لليففة التربيففة الرياضففية ا االففتين تففم اختيففارام باريمففة ع ففاائية ابوسففبة 600تلاوففت عيوففت البحففث مففن )
 اتفاصيل عيوة البحث( يبين 2اال  ال )من م تم  البحث ( 83%)

 (2الجدول )
 يبين تفاصيل عينة البحث 

 عيوة البحث
 عيوة بواء الممياس

الم ما   عيوة التابي 
عيوة الت ارب  الللي

 ستاالعيةاا
عيوة التحليل 
 ااحصائي 

 عيوة ال بات

 600 40 40 500 20 الم ما  الللي
 %100 %6 ‚67 %6 ‚67 %83 ‚33 %3 ‚33 الوسبة المئاية

 
 أداتا البحث :  3-3
 مقياس عناصر المنهاج :  3-3-1

 ا اآلتيةبالخااات  مرت عملية بواء ممياس عواصر الموهاج
 االطالع على االدبيات: -1
علفى اا بيفات اال راسفات السفابمة  في م فال الموفاا  ا تبفين اعلفى حف  علفم الباحفث عف م ا فا   من خالل األاال    

علفى مسفتال التربيفة  مممياس يمفيس عواصفر الموهفاج مفن ا هفة وظفر المفتعلم سفااء لفان علفى مسفتال التربيفة عمامفا ا
 ففي م ففال تميففيم الموففاا  اعتمفف ت علففى رتف المفف رس لأسففاس   عفف ة الرياضففية خصاصففا ا  ففي حففين ان اوففاع ممففاييس

للتميفيم ااففتا الوفا  مففن الممففاييس ا يملفن ااعتمففا  عليهففا  في البحففث الحففالي ألوهفا تتمففاا  مفف  الهف   ااسففاس للبحففث 
 االمتم ل  ي بواء ممياس لتمييم عواصر الموهاج من ا هة وظر المتعلم ا   

 الهدف من المقياس: -2
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 تمييم عواصر موهاج التربية الرياضية من ا هة وظر المتعلم 
 االسس النظرية المعتمدة : -3
اعتم  الباحث على تصوي  )عواصر الموهاج( امن خالل عمل مسح لهتح المفر ة تبين ان اواع تصويفين ا التصوي    

علم االتمايم( االمتلار ل ل لل من ااال ااا اال ر  ياعا االتف يتضمن )ااا ا ا المحتال ا او اة التعليم االت
(Toombs and Tierney .1993 رحان 1995( )اللماوي ا1999( )الفرحان االمرعي ا 2004( )مرعي االحيلة ا ( )

 (1984( )لبيب  ااخران ا1997( )م لار ا1993( )مرعي ااخرانا  1999ااخران ا
االمرا    اة التعلما ارائ  الت ريس االاسائل التعليمية ا اما التصوي  ال اوي االتف يتضمن )ااا ا ا المحتال ا او 

( )إبراايم 2004( )سي  ا سالم ا 2008)عب  الحليم (2004 ) ال ريفيا ا احم  (Barth .1993) االتمايم(التعليمية
 ااال ر  مالية لمفهام يم ل الوظرة الح ي ةاتلع للاوم  ال اوي اد  اعتم  الباحث التصوي (ا 2000مه ف ال بلي ا 

 ا لموهاجا
 تحديد معايير عناصر المنهاج. -4 
خاصفة  بلفل عوصفر البع  ان ح  ت ااسس االموالمات الوظرية التي اعتم  عليها الباحث  ي بواء ممياسا اع  المعايير  

مفف  اافف ا  البحففث اابيعففة الم تمفف ا  ففم عرضففت علففى م ماعففة مففن المحلمففين مففن  مففن عواصففر الموهففاج  االتففي تففتالئم
( اتلفع لبيفان مف ل مالئمتهفا ااف ا  البحفثا ا يمفا يفأتي 1المختصين  ي م ال المياس االتمايم اارائف  التف ريس ملحف  )

 معايير عواصر الموهاج التي تم تح ي اا ا
مراعاتها إلملاوات البيئة ا اارتباا األا ا  الت ريسية بالمستايين من حيث اادعيتها ا ا  : تقويم أهداف المنهج   -ا

التعليمي االترباف ا ا مالها الم اات ات ر ها  ي مستايات لل م ال ا ام ل مواسبتها لم رات ال ارسين ااستع ا اتهم 
ملاواتهم ا ام ل  مالها ل مي   ااوب الخبرة ا امراعاتها لابيعة عملية التعلم ا رااها  . اا 

من حيث ص دم ا التم ا االمعايير التي راعيت  ي اختيارح ا اتسلاب توظيمم ا ام ل  : تقويم محتوى المنهج -ب 
 . ارتباام باألا ا  ا اتر متم لها تر مة سليمة

 من حيث  اعليتها  ي تحمي  تا ا  الموه  ا امواسبتها لمستال وض  ال ارسين ااستع ا اتهم : تقويم أنشطة المنهج-ج 
ملاوية تو  .فيتاا  ي ح ا  اإلملاوات المتاحةا اد راتهم ا اااتماماتهم ا احا اتهم ا ام ل تواعها اتاميتها ا اا 

امحتااح ااتميلاا بالتوا  ا امراعاتها للفرا  من حيث  اعليتها  ي تحمي  تا ا  الموه  ا  تقويم طرائق التدريس : -د
ا امالئمتها  لم رات المتعلمين سااء من تفاعل بين المتعلم المالءح ابين المتعلمين االم رس  ا ام ل ماتحمممالفر ية 

  االوفسية ا  ضال عن املاوية توفيتاا مالتاوية ا مالمهارية ا ملاوت الب وية ا
لمحتال الموهاج من حيث اسهامها  ي تحمي  اا ا  الموهاج ا امالئمتها  الوسائل التعليمية :التقنيات و تقويم  -ه

ا امالئمتها لمستال المتعلمين لم راتهم ا اتواعها  ي محتال العرض ا ااملاوية مخاابة مختل  حااس  ااريمة الت ريس
 المتعلم ا

من حيث ما تحايم من ساحات امالعب اصاات اداعات  راسية املتبات ا اما تا رح  تقويم المرافق التعليمية : -و
 ا  ضال عن مالئمتها لمحتال الموهاج ااو اتم اارائ  الت ريس ااساليب التعلم ا اتح المرا   مصا ر تعلم
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من حيث م ل تواعها ا الفايتها ا ا مالها ا امالءمتها للحلم  : تقويم ا ساليب والوسائل المقترحة لتقويم المنهج -ز
ا اارائ  الت ريس ا االاسائل االتربية على تحمي  األا ا  ا ا مالها لتمايم  ااوب المحتال او ااات التعليم االتعلم

 . التعليمية ا امرا   التعليم
 اعداد فقرات مقياس: -5
لممياس عواصر موهاج التربية الرياضية االتف تضمن  األالية ي ضاء الخصائص التي ح  اا الباحثا تم اع ا  الصيغة  
صيارة الفمفرات ان تلفان موسف مة  ااعتبار عو  بوظرالباحث  اخت(  مرةا ا لما تضمن الممياس خمسة ب ائلا اد  175)

م  اا ا  البحث االخصائص االتعريففات الوظريفة لعواصفر الموهفاج ا اخصفائص م تمف  ال راسفةا  فم تفم عفرض المميفاس 
( اتلع  1بصيغتم ااالية على م ماعة من المحلمين من المختصين  ي م ال المياس االتمايم اارائ  الت ريس ملح  ) 

ل مالئمففة الفمففرات اافف ا  البحففث اخصففائص م تمفف  ال راسففة ا امفف ل تم يلهففا لمعففايير عواصففر الموهففاج ا ا ففي لبيففان مفف 
%( 75اعتم  وسفبة اتففا  )الباحث  علما انتع يل بعض الفمرات ا  ضال عن  (  مرات9استبعا  ) المحلمين تم آراءضاء 

 امرة (  166ا ابتلع اصبح ع    مرات الممياس ) اتح ًا لمبال الفمر 
 تعليمات االجابة : -6
 اع  الباحث تعليمات خاصة باا ابة عن ممياس عواصر موهاج التربية الرياضية تضموت ما ياتي ا 
 تعري  عام للممياس اباريمة اا ابة عن  مراتما - ت
 تعري  لمحاار الممياس ا  - ب
 وماتج لليفية اا ابة عن  مرات الممياسا-ج
 التجربة االستطالعية ا ولى : -7
من ا ل التعر  على م ل اضفاح تعليمفات ا مفرات مميفاس عواصفر الموهفاج ا امف ل مالءمتهفا لمسفتال م تمف  ال راسفةا  

( االبفًا مفن افالب لليفة التربيفة  20المميفاسا تفم تابيف  المميفاس علفى عيوفة داامهفا )   عفنالتح ي  اللمن الفاللم لال ابفة 
( ا ادفففف  الففففب مففففن العيوففففة دففففراءة 3/3/2013( ا بتففففاريخ  )2012/2013الرياضففففية   امعففففة الماصففففل للعففففام ال راسففففي )

المميففاس ادفف  اظهففر  عففنا وففاء اا ابففة   ففي التعليمففات االفمففرات بإمعففان اااستفسففار عففن تف رمففاض اا صففعابة تففاا ههم
 التابي  ان  مرات اتعليمات الممياس لاوت ااضحة امفهامفة ا  يمفا عف ا بعفض العبفارات التفي لاوفت مبهمفة بعفض ال فيء

  االتي تم تاضيحها اتع يلهاا
 (  ديمةا60(  ديمة ابمتاسا مم راح )65-55بين ) تمترباما اللمن المستغر  لال ابة عن  مرات الممياسا  م  

 التحليل اإلحصائي : -8
مففن ا ففل الحصففال علففى مميففاس يتميففل بمفف رة عاليففة علففى تميففيم عواصففر موهففاج التربيففة الرياضففية ا لففان ا بفف  مففن ا ففراء  

التحليل ااحصائي لفمرات الممياس اتلع ألن التحليل األحصائي لفمرات الممياس يم وا ب اات احصائية تملووا من اوتماء 
مهم لعواصر الموهاج التحمي  تلفع تفم تابيف  المميفاس بصفيغتم اااليفة علفى  مرات دا رة على التمييل بين الاالب  ي تميي

( االفففب مفففن افففالب لليفففة التربيفففة الرياضفففية  امعفففة الماصفففل للعفففام 500عيوفففة التحليفففل ااحصفففائي االبفففالع عففف   االبهفففا )
 اآلتية اد  تم تابي  اا راءات ا ( 2012/2013)ال راسي 
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 القوة التمييزية  -أ
التمييل الى د رة الفمرة على التمييل بين الاالب المتبايوين  ي م ال معين من المعار ا ايملن التحمي  من ي ير معامل  

 تلع باستخ ام الم ماعات المتار ةا
%( ا وفى 27%( اعلفى الترتيفبا ا)27 بع  تصحيح ا ابات الافالب دفام الباحفث بترتيبهفا ترتيبيفًا توالليفًا  فم اخفتت وسفبة ) 

%(  مف  تفم اسفتبعا اا ا امفن 46(امفا الوسفبة المتبميفة االبالغفة )270 مفا  )م( االبًا للل م ماعة اب135) الترتيب ابااد 
 م استخر ت معامالت التمييل بين الم ماعتين العليا اال ويا باسفتخ ام ااختبفار التفائي للم ماعفات المتار فةا امفن خفالل 

( االبالغفة  268( ا ر ة حريفة ) 0.05( ال  الية عو  وسبة خاأ )لفمرات الممياس م  ديمة )ت المحسابةمماروة ديم )ت( 
مفففن  اصفففغرلاوفففت ( 162-141-97-95-76-64-52-38-20-7)لفمفففرات ل المحسفففابة( تبفففين ان دفففيم )ت( 1‚645)

 لبادي  مفرات المميفاس المحسابة ي حين تبين ان ديم )ت(  اابتلع تم استبعا  اتح الفمرات من الممياس ديمة )ت( ال  الية
ات ترااحفت دفيم )ت( المحتسفبة  ابمعوى اوها تميفل بفين افالب الم مفاعتين العليفا االف ويا لاوت البر من ديمة )ت( ال  الية

 (12.652) -(0.205 بين ) 
 معامل ارتباا  ر ة لل  مرة بال ر ة الللية لوا  العوصر ا -ب
يتحمف  لوفا مففن خفالل اففتا األسفلاب  اعليففة مففر ات المميففاس ا بمعوفى معر فة  يمففا اتا لاوفت لففل  مفرة مففن مففر ات المميففاس  

 التف يسير  يم الممياس لللا بالمسار وفسمتسير 
                                    معامفففففل اارتبفففففاا بفففففين  ر فففففة لفففففل  مفففففرة اال ر فففففة اللليفففففة  فففففي المميفففففاسا      بإي فففففا ايملفففففن تميفففففيم  اعليفففففة مففففففر ات المميفففففاس  

 (279ا 2000)عالم ا 
عواصر ا اوظرًا للمعايير التي يتمت  بها لل عوصر من  سبعةالما لان ممياس عواصر موهاج التربية الرياضية ملان من 

لتف توتمي اليما عواصر الممياسا لان اب  من احتساب معامل اارتباا بين  ر ة لل  مرة اال ر ة الللية لوا  العوصر ا
اتم العمل بهتا اا راء من خالل استخ ام معامل اارتباا بيرسان بين  ر ة الفمرة اال ر ة الللية لوا  العوصر التف 

 توتمي اليم اد  استخ مت عيوة التمييل لتوفيت اتا اا راء ا اتبين ان  مرات الممياس لاوت معامالت اارتباا 
( بمعوفى 0‚165( ات بلغفت ديمفة )ر(ال  اليفة ) 269( ا ر فة حريفة ) 0.05مستال خافأ )ل يها تات  الة احصائية عو  

 ( 0.845)-(392.0ات ترااحت ديم )ر( المحتسبة بين )ا ان  مرات الممياس تسير بمسار العوصر وفسم التف توتمي إليم 
 معامل ارتباا  ر ة لل  مرة بال ر ة الللية للممياسا -ج

يتحم  لوا من خالل اتا األسلاب  اعلية مفر ات الممياس بمعوى معر ة  يما اتا لاوت لل  مرة من مفر ات المميفاس تسفير 
التف يسير  يم الممياس لللا ا د  تم العمفل بهفتا اا فراء مفن خفالل اسفتخ ام معامفل اارتبفاا بيرسفان بفين  بالمسار وفسم

 ر ة الفمرة اال ر ة الللية الممياسا اد  اسفتخ مت عيوفة التمييفل لتوفيفت افتا اا فراء ا اتبفين ان معفامالت اارتبفاا لفمفرات 
 في ا  (0‚165( ات بلغت ديمة )ر(ال  الية ) 269( ا ر ة حرية ) 0.05الممياس لاوت  الة احصائيا عو  مستال خاأ )

 ( ا586.0) -(343.0ترااحت ديم )ر( المحتسبة بين ) حين
 (  مرة مال  على سبعة محاار156ا ي ضاء التحليل الساب  اصبح الممياس ملان من )
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 المعامالت العلمية لمقياس عناصر منهاج التربية الرياضية: -9
التحليل ااحصائي مؤ رًا لا يًا لفاعليفة  مفرات مميفاس عواصفر الموهفاج اا اتا تفا رت  يهفا ال فراا العلميفة الاللمفةا  ايع  

 التحمي  اتح ال راا استخ م الباحث مايأتيا
 صدق المقياس:  - أ
  الص   الظاارف ا  -1
ى م ماعففة مففن المحلمففين مففن علفف األاليففةادفف  تففم التحمفف  مففن الصفف   الظففاارف مففن خففالل عففرض المميففاس بصففارتم    

حفففال صفففالحية  مفففرات المميفففاس ااملاويفففة  رتيهفففم( اتلفففع لبيفففان  1المختصفففين الميفففاس االتمفففايم اارائففف  التففف ريس ملحففف  ) 
%( مفف  تعفف يل 97اسففتخ امم  ففي تميففيم عواصففر الموهففاج مففن ا هففة وظففر المففتعلم ا ادفف  حصففل الباحففث علففى وسففبة اتفففا  )

 ن االمحلمي آراءبعض الفمرات  ي ضاء 
 ص   المحتال ا  -2

اد  تحم  ص   المحتال من خالل تح ي  الباحث لعواصر الموهاج امعفايير افتح العواصفر مسفتو ًا  في تلفع الفى اا بيفات 
اال راسات  ي م ال المواا  ا امن  م صيارة الفمرات  ي ضاء العواصر التي تم تح ي اا ا ضاًل عن اض  تعري  للل 

( حفال مف ل تم يفل الفمفرات لعواصفر الموهفاج ا امف ل  1 م اخفتت اراء المحلمفين ملحف  ) عوصر من عواصر الموهاج ا 
 اوس امها م  التعريفات الوظريةا

 ص   البواء ا -3
اتعفف  اسففاليب تحليففل الفمففرات مؤ ففرات علففى اففتا الوففا  مففن الصفف  ا ادفف  تففم تحليففل  مففرات المميففاس احصففائيًا اتلففع بأي ففا   

ين المتار تين العليا اال وياا التلع اي ا  معامل ااتسا  ال اخلي بين  ر ة لفل  مفرة اال ر فة معامل التمييل بين الم ماعت
 الللية لوا  العوصر اال ر ة الللية للممياسا االممياس التف توت   مراتم  ي ضاء اتين المؤ رين يمتلع ص دًا بوائيًاا  

  ثبات المقياس: -ب
ام الاريمة الت لئة الوصففيةا إت تفم تابيف  المميفاس علفى عيوفة ال بفات االبفالع عف   اد  تم التحم  من  بات الممياس باستخ 

( االبفففا اسفففتخراج معفففامالت  بفففات عواصفففر الموهفففاجا  بعففف  ان صفففححت ا ابفففات الافففالب ا  معفففت  ر فففات 40االبهفففا )
 ي عالمة ااح ةا ا معت  ر ات المحااات  االمحااات الفر ية للل عوصر من عواصر الموهاج االم ما  العام على ح 

 ي عالمة  اويةا  م اسفتخر ت معفامالت اارتبفاا بفين  االلا ية للل عوصر من عواصر الموهاج االم ما  العام على ح 
افففاتين العالمتفففينا م عال فففت وتي فففة معفففامالت اارتبفففاا باسفففتخ ام معا لفففة سفففبيرمان بفففراان ا اتلفففع لتال فففي تملفففيص عففف   

 ( يبين معامالت اارتباا امعامالت ال بات لعواصر الموهاج االم ما  العاما6الى الوص ا اال  ال )المحااات 
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 (6الجدول )
 والمستخرجة بالتجزئة النصفية لعناصر المنهاج معامالت االرتباط ومعامالت الثبات 

 

 وطريقة تصحيحه:مقياس ال عناالجابة  -10
يتميففل مميففاس عواصففر الموهففاج التربيففة الرياضففية بسففهالة ااسففتخ ام االتصففحيحا ات تضففمن المميففاس خمسففة بفف ائل )اتففف   

 (  ر فات للبف يل4ا ا)اتفف   ف ا (  ر فات للبف يل 5) تعايفتا اتفف  ااالدفا(  حيفث اا اتفف  ااتف  الى ح  مفاااتف  ا  ا
ا اتعلففس ا اتففف  ااالدففا ا ا ر ففة ااحفف ة للبفف يل  ا اتففف  تففان للبفف يلا ا ر اتففف  الففى حفف  مففا (  ر ففات للبفف يل 3ا ا) اتففف 

ااالان  ففي حالفففة الفمفففرات السفففلبيةا اعلفففى افففتا ااسفففاس ت مففف   ر ففات البففف ائل التفففي اختارافففا الاالفففب لتم فففل ال ر فففة اللليفففة 
 للممياسا

 التجربة االستطالعية الثانية : -11
للية التربية الرياضية  امعة الماصل   من االب االب( 20اب  ممياس عواصر الموهاج على عيوة استاالعية داامها ) 

( اتلع للتأل  من م ل مالئمة الممياس للعيوة المسته  ةا التح ي  8/4/2013( ا بتاريخ  )2012/2013للعام ال راسي )
تابيف  ان  مفرات اتعليمفات المميفاس مالئمفة للعيوفة المسفته  ةااما الفلمن اللمن الفعلي لال ابفة علفى المميفاسا ادف  اظهفر ال

 (  ديمةا55(  ديمة ابمتاسا مم ارح )60 - 50بين )تمترب  مرات الممياس  م  عنالمستغر  لال ابة 
 :التربية الرياضية مقياس عناصر منهاجوصف  -12
عواصر ا   سبعةااا ممياس يه   الى تمييم عواصر موهاج التربية الرياضية من ا هة وظر المتعلم اايتلان الممياس من  

)اتففف   فف اااتف  عواصففر ا لمففا ان المميففاس خماسففي البفف ائل سففبعة (  مففرة مالعففة علففى 156ات ان عفف    مففرات المميففاس )
ا   ا ابفة صفحيحة ااخفرل خاائفة ا  اا ابفة الصفحيحة افي التفي تاا ف  ات ات ااتف  الى ح  مااا اتف  اا اتف  ااالدا(

اي ابية  في لفل محفار اتلفع مراعفاة لل اوفب التمفايمي  في المميفاس  اتخرلالاالب الما تضمن الممياس  مرات سلبية   رتف
 ( ا7لما مبين  ي ال  ال )

 
 

 معامل الثبات بعد التصحيح معامالت االرتباط قبل التصحيح عناصر المنهاج
 0 ,92 0 ,86 االهداف
 0 ,93 0 ,87 المحتوى 
 0 ,92 0 ,85 االنشطة

 0 ,94 0 ,88 طرائق التدريس
 0 ,92 0 ,85 التقنيات والوسائل التعليمية

 0 ,91 0 ,83 المرافق التعليمية
 0 ,91 0,  83 التقويم

 0 ,91 0 ,84 المجموع الكلي
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 (7الجدول )
 الفقرات االيجابية والسلبية لفقرات المقياس 

 الفقرات السلبية الفقرات االيجابية المنهاجعناصر 
 18-10 9-1 االهداف
 40-30 29-19 المحتوى 
 66-56 55-41 االنشطة

 93-82 81-67 طرائق التدريس
 113-104 103-94 التقنيات والوسائل التعليمية

 137-126 125-114 المرافق التعليمية
 156-148 147-138 التقويم

االملحف  )  ا اات الص   اال بات االتحليل ااحصائي لفمرات المميفاسا اصفبح المميفاس  فاالًا للتابيف ابع  التحم  من 
 االفمففرات ااي ابيففة االسففلبية التربيففة الرياضففية مصففو  حسففب محففاارح ( يبففين الصففيغة الوهائيففة لمميففاس عواصففر الموهففاج 2

 االمبا رة اليس لغرض اا ابة
 ج التربية الرياضية:تطبيق مقياس عناصر منها – 13

  ففرحت( االبففا ا حيففث ال  المميففاس علففيهم ا  ففم 40تففم تابيفف  المميففاس علففى اففالب عيوففة التابيفف  االبففالع عفف   االبهففا )
 الممياس ا عن اإل ابةاريمة 

 انماط التفكير والتعلم )السيادة الدماغية(:  3-3-2
التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما )السيا ة ال ماريفة( االمعف  مفن دبفل ) ا  ألوماااستخ م الباحث الممياس الت خيصي 

مفن الف ما ا ا فتمت  ااأليمفن األيسفر( خاصية عمليفة اوفسفية لمفن يسفتخ مان الوصف  12محم  سهيل و م( االملان من )
من الف ما  ا االعبفارة  األيسرالوص  (  مرة ا اللل  مرة عبارتان ا العبارة )ت( ت ير الى وما التفلير الم ت  من 86موها )

من ال ما ا اختيار العبفارتين معفًا ي فير الفى ومفا التفليفر الم فت   األيمن)ب( ت ير الى وما التفلير الم ت  من الوص  
من وصفي ال ما ا اتعاي  ر فة ااحف ة للفل اختبفارا بمعوفى ان للفل االفب  فالث  ر فات علفى المميفاس لمفا ان المميفاس 

التابيفف  االتصففحيح ا اللمميففاس معا لففة لتح يفف  السففيا ة ال ماريففة االتففي اعفف اا تففاراوس االتففي وصففهاا ) ر ففة  يتميففل بسففهالة
)الحمفففففف اوي                  سففففففيا ة الففففففوما ت متاسففففففا  ر ففففففات ا ففففففرا  العيوففففففة  ففففففي الففففففوما   اوحففففففرا  معيففففففارف ااحفففففف (ا 

 ( 213ا2010ا
( ا)الميسفففي ا 1986( ا)الماففاميا 1982م ففلا )مفففرا  امحمففا ا ادفف  تففم اسففتخ ام افففتا المحففع مففن دبفففل رالبيففة البففاح ين  

 ( ا2010( )الحم اوي ا2005( ا)ال ليمي ا 1998( ا) الاريحي ا 1990
 المعامالت العلمية للمقياس : 3-3-2-1
 صدق المقياس :  3-3-2-1-1

    ظاارف اص   محتال اص   بواء اللممياس ص
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 ثبات المقياس : 3-3-2-1-2
 ,90االمتلامفل ( اممف اراا  بالترتيفب ) ااأليسفر األيمفنالتفلير)  تومااللممياس  بات باريمة الت لئة الوصفية للل وما من 

 ا) ا محم  سهيل و م(علما ان ال بات ا رف من دبل  (0 ,90( ابمتاسا د رح )0 ,89( ا)0 ,90( ا)0
 الوسائل االحصائية : 3-4
 الاسا الحسابي ا -1
 المعيارف  اااوحرا   -2
 ااختبار التائي لعيوتين مستملتين ا -3
 ااختبار التائي لعيوة ااح ة -4
 براان( -معا لة )سبيرمان  -5
 معا لة اارتباا البسيا -6
 معا لة المتاسا الفرضي ا -7
 معا لة الوسبة الئايةا -8

 ا ( إل راء عملية تحليل بياوات البحثspssاد  تم ااستعاوة بالحميبة ااحصائية )
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 عرض نتائج ومناقشتها :-4
 عرض نتائج الفرضية االولى : 4-1
 
 
 
 
 
االبالع  موهاج التربية الرياضية على عيوة التابي  رأل ل التحم  من الفرضية ااالى للبحث ا تم تابي  ممياس عواصا 

من خالل تابي   المحسابةا امن  م استخرج المتاسا الفرضي للعيوة ا  م اي ا  ديم )ت( االبا (40ع   االبها )
الحسابية لمحاار الممياس االم ما  العام ابين المتاساات الفرضية ا  األاسااااختبار التائي لعيوة ااح ة للمماروة بين 

 ( يبين تلع ا8االتي من خاللها وحلم على د رة االب عيوة التابي  لتمييم عواصر موهاج التربية الرياضية ا اال  ال )
 (8الجدول )

وقيمة )ت( الجدولية والمتوسط الفرضي  فراد عينة التطبيق على مقياس  المحسوبةيبين ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت(
 عناصر منهاج التربية الرياضية 

 المعالم                         
 اإلحصائية               

 المقياس    
 العينة

االوساط 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

المتوسطات 
 الفرضية

قيم )ت( 
 المحسوبة

ديمة 
 )ت(

 ال  الية
 ااا ا 

40 

68.1250 2.93684 54 30.419* 

684‚1 

 *60.311 66 2.47746 89.6250 المحتال
 *29.551 78 2.61639 90.2250 ااو اة

 *23.406 81 2.53994 90.4000 ارائ  الت ريس
 *24.967 60 2.10250 68.3000 التمويات االاسائل التعليمية

 *44.885 72 2.55391 90.1250 المرا   التعليمية
 *31.204 57 2.22443 67.9750 التمايم

 *65.485 468 9.34657 564.7750 الم ما  العام

 (39) (1-)ن وعند درجة حرية (0‚05) ≥معنوي عند نسبة خطا  *
اعو  مماروة  عيوة التابي  ا (  اااساا الحسابية اااوحرا ات المعيارية االمتاسا الفرضي ا را 8يتبين لوا من ال  ال )

االبالغة اااساا الحسابية لمحاار الممياس االم ما  العام بالمتاساات الفرضية الخاصة بمحاار الممياس االم ما  العام 
) -(60)التمويات االاسائل التعليمية/ -(81)ارائ  الت ريس/ –78)  )ااو اة/ –(   66)المحتال /  54 )  -) ااا ا  / 

و   ان اااساا الحسابية البر من المتاساات الفرضية  ( ا468)الم ما  العام/ –(57)التمايم/ -(72المرا   التعليمية/ 

تا    را  تات  الة إحصائية بين متاسا  ر ات االب للية التربية ا  نص الفرضية :
 ة لمحاارالفرضي اتعواصر موه  التربية الرياضية ابين المتاسا ممياسالرياضية على 

 الممياس االم ما  العاما
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الخاصة بها ا اعو  استخ ام ااختبار التائي لعيوة ااح ة للمماروة بين اااساا الحسابية لعيوة التابي  ابين المتاساات 
  ))ااو اة/ –(   60.311)المحتال / ) -  30.419)ااا ا  /  لاألتيلمحاار الممياس  المحسابةبلغت ديم )ت( الفرضية 

 31.204)التمايم/  -( 44.885) المرا   التعليمية/-(24.967)التمويات االاسائل التعليمية/-( 23.406)ارائ  الت ريس/ – 29.551

( اعو   ر ة 0‚05) ≥( عو  وسبة خاا1‚684البالغة ) ( ااي البر من ديمة )ت ( ال  الية 65.485)الم ما  العام /  –(
ا بمعوى اووا ور ض الفرضية ااالى للبحث اومبل لصالح عيوة التابي  ( ا ااتا ي ل على ان الفر  معواف 39حرية )

 بالفرضية الب يلةا
ج التربية الرياضية اموه ي ضاء الوتائ  اعالح يتبين لوا ان االب التربية الرياضية يتمتعان بم رة على تمييم عواصر 

 من المتاساات الفرضية لمحاار الممياس االم ما  العام  ا تعلى
 عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها :  4-2
 عرض نتائج الفرضية الثانية :  4-2-1
 
 
 
 
 

ا أل ل التحم  من الفرضية ال اوية للبحث ا تم تابي  الممياس الت خيصي ألوماا التفلير المرتباة بوصفي ال ما  على 
ا  األيمنالتفلير ال ال ة ) تومااي اااوحرا  المعيارف  للل وما من عيوة التابي  ا امن  م تم استخراج الاسا الحساب

 األاساا( يبين 9التفلير ال ال ة  ا اال  ال ) ألومااا المتلامل(ا  م ابمت معا لة تح ي  السيا ة ال مارية  األيسر
 التفلير ال ال ة الخاصة بعيوة البحث ا ألومااالحسابية اااوحرا ات المعيارية ا ر ات السيا ة ال مارية 

 (9الجدول )
 ا وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة السيادة ودرجة القطع لتحديد السيادة الدماغية إلفراد عينة التطبيق

 درجة السيادة االنحراف المعياري الوسط الحسابي نمط التفكير
درجة القطع لتحديد 

 السيادة
54‚250 النمط ا يسر  66986‚0  91986‚54  54 
25‚725 النمط ا يمن  64001‚0  36501‚26  26 

المتكاملالنمط   025‚6  47972‚0  50472‚6  6 

 
( ابااعتما  على محع تح ي   ر تي السيا ة االما  يتبين لوا ان السيا ة ال مارية تتمرلل 9من خالل مالحظة ال  ال )
( ا  م يليهما وما 26( يليم وما التفلير اايمن اب ر ة دا  )54اب ر ة دا  ) األيسرب ر ة لبيرة  ي وما التفلير 

 ر ففات اففالب لليففة  اتتا فف   ففرا  تات  الففة إحصففائية بففين متاسففاا  نااص الفرضااية :
المميففاس الت خيصففي اومفاا التفليففر االففتعلم المرتبافة بوصفففي الفف ما  التربيفة الرياضففية علفى 

 بحسب محع تح ي  السيا ة ال مارية ا
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من خالل اعتما   ر ة دا   يةئا ا امن  م استخر ت الوسبة الم( 6التفلير المتلامل اب ر ة دا  موخفضة   ا مم اراا )
 التفلير ال ال ة بالترتيب ا ألوماا( ياضح وسبة الترليل المئاية 1اال لل )  لل وما اال ر ة العظمى للممياس

 

 
 

 ( نسب التركيز المئوية النماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ1الشكل )
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية :  4-2-2
( ان الاالب التين المع  من دبل )تاراوسا محع تح ي   ر ة السيا ة االما  ( 9لما مبين  ي ال  ال )وتائ  ال تظهرت

(  أعلى ام يم لان وما 26ا اان الاالب التين  حصلاا على ) األيسر(  أعلى ام يم لان وما التفلير 54حصلاا على )
(  أعلى ام يم لان وما التفلير المتلاملا ااتح الوتائ  تظهر تباين 6ا اان الاالب التين  حصلاا على ) األيمنالتفلير 

ال ال ة ا لما تظهر سيا ة ااضحة لوما التفلير األيسر ا بمعوى اووا ور ض الفرضية  ال اوية  التفلير تومااااضح بين 
 ا األيسرللبحث اومبل بالفرضية الب يلة الصالح وما التفلير 

ل ل االب عيوة التابي  الى البيئة التعليمية التي يتفاعل بها الاالب بما  األيسرايعلا الباحث سبب سيا ة وما التفلير 
 تل ر األيسرتتضموم من اساليب ااستراتي يات اارائ  ت ريس امواا  ااسائل تعليمية ا االتي ترلل على تومية الوص  

 ان  من  ما ا  األيسرلوص  سيا ة ا على ما يب ا المتبعة االتي تعلل سا  ضال عن اساليب الت ري األيمنمن الوص  
 اااتمام بالوص  اايسر اتح يم  ار الوص  اايمن يؤ ف ع م تلامل خصائص وصفي ال ما  ا

اوماا التفلير التي تب ا اساسًا  ي الوص  اايسر من الف ما  تسفتخ م " ( الى ان Ornesteinااتا يتف  م  ما ار اليم )
المؤسسففات التعليميففة توففف  معظففم ادتهففا  ففي تفف ريب " ا لمففا ا ففار الففى ان "اسففتخ امًا مل فففًا  ففي المففاا  االموففاا  ال راسففية 

مفن الف ما  مفا افي اا  األيمفنالاالب ضمن اتح الموفاا  ا في حف ا  تلفع المسفاداتا اعلفى مفا يبف ا ان مهفارات الوصف  
 ا(246ا 2001)اولي ااخرانا  "مهارات اام ية

 

63% 

30% 

7% 

1

2

3
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ان األبحفاث المتااصفلة  في م فال الف ما  تلف ت الفى ان ال فخص الفتف يف رب علفى "  ( 2006لما ي ير )بالان ا 
ااو فاة ا بمعوفى اوفم يميفل الفى التسفاب عفا ات سفائ ة متم لفة ب اآلخفراستخ ام اح   مي ال ما  يميفل الفى اسفتبعا  ال ف  

ا " التففي يففتحلم  يهففا ال فف  المفف رب مففن الفف ما ا عوفف اا سففا  يميففل ال ففخص الففى تاصففي  وفسففم  ففي ااففار اففتح ااو ففاة
 (46ا 2006)بالانا 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها :  4-3
 عرض نتائج الفرضية الثالثة :  4-3-1
 
 
 
 

امن ا ل التحم  من الفرضية ال ال ة للبحث ا لان اب  من إي ا  معامالت اارتباا بين  ر ات الاالب على 
ممياس تمييم عواصر موهاج التربية الرياضية ابين  ر اتهم على الممياس الت خيصي اوماا  التفلير االتعلم المرتباة 

تا ااب  تمييمي  لان اب  من اي ا  العالدة اارتبااية بين بوصفي ال ما  ا الما لان ممياس تمييم عواصر الموهاج 
اوماا التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  االفمرات ااي ابية لممياس تمييم عواصر الموهاج من  هة ا ااي ا   العالدة 

مييم عواصر الموهاج من  هة اارتبااية بين اوماا التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  االفمرات السلبية لممياس ت
محاار  ( تبين العالدات اارتبااية بين ا ابات االب عيوة التابي  على 12( ا )11( ا)10اخرل ا اال  اال )

 الممياسين ا
 (10الجدول )

لمقياس تقييم عناصر المنهاج وبين اجاباتهم على مقياس انماط  االيجابيةمعامالت االرتباط بين اجابات طالب عينة التطبيق على الفقرات 
 التعلم والتفكير المرتبط بنصفي الدماغ 

 اوماا التعلم االتفلير                   
 عواصر الموهاج

 

 وما التفلير المتلامل وما التفلير اايمن وما التفلير اايسر

 0.18 0.20 *0.90 ااا ا  
 0.22 0.21 *0.92 المحتال
 0.21 0.22 *0.94 ااو اة

 0.21 0.21 *0.94 ارائ  الت ريس
 0.21 0.21 *0.92 التمويات االاسائل التعليمية

 0.22 0.20 *0.92 المرا   التعليمية
 0.19 0.19 *0.90 التمايم

ا تا فف  عالدففة ارتباايففم بففين ا هففة وظففر الاففالب لعواصففر موهففاج التربيففة   نااص الفرضااية :
 الرياضية ابين توماا التفلير االتعلم المرتباة بوصفي ال ما  ل يهم ا

 
 



 ..................تقييم عناصر منهاج الرتبية الرياضية من وجهة نظر طالب

 

273 
 

 (0‚264( اديمة   الية )39( اامام  ر ة حرية )0‚05معواية عو  وسبة خااء )  *
  

 (11الجدول )
معامالت االرتباط بين اجابات طالب عينة التطبيق على الفقرات السلبية لمقياس تقييم عناصر المنهاج وبين اجاباتهم على مقياس انماط 

 التعلم والتفكير المرتبط بنصفي الدماغ

 اوماا التعلم االتفلير                   
 عواصر الموهاج

 

 وما التفلير المتلامل وما التفلير اايمن وما التفلير اايسر

 0.17 *0.31 0.20 ااا ا  
 0.21 *0.32 0.19 المحتال
 0.20 *0.34 0.21 ااو اة

 0.20 *0.32 0.19 ارائ  الت ريس
 0.21 *0.32 0.20 التمويات االاسائل التعليمية

 0.21 *0.31 0.19 المرا   التعليمية
 0.18 *0.33 0.20 التمايم

 (0‚264( اديمة   الية )39( اامام  ر ة حرية )0‚05معواية عو  وسبة خااء )  *
 (12الجدول )

معامالت االرتباط بين اجابات طالب عينة التطبيق على مقياس تقييم عناصر المنهاج وبين اجاباتهم على مقياس انماط التعلم والتفكير 
 المرتبط بنصفي الدماغ 

 عواصر الموهاج               
 اوماا التعلم االتفلير

الم ما  العام 
 للفمرات ااي ابية

الم ما  العام 
 للفمرات السلبية

الم ما  العام 
 للممياس

 *0.82 0.20 *0.92 وما التفلير اايسر
 0.21 *0.32 0.20 وما التفلير اايمن
 0.19 0.20 0.21 وما التفلير المتلامل

 (0‚264( اديمة   الية )39 ر ة حرية )( اامام 0‚05) عو  وسبة خااء معواية  *
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :  4-3-2

( ان اواع عالدة ارتباا معواية بين ا هة الوظر ااي ابية لاالب عيوة 10تظهرت وتائ  معامل اارتباا  ي ال  ال )
رتباا معواية بين ا هة الوظر لتفليرام ا  ي حين لم تلن اواع عالدة ا األيسرالبحث لعواصر الموهاج ابين الوما 

لتفليرام ا لما اظهرت الوتائ  ع م ا ا  عالدة ارتباا  األيمنااي ابية لاالب عيوة البحث لعواصر الموهاج ابين الوما 
معواية بين ا هة الوظر ااي ابية لاالب عيوة البحث  ي عواصر الموهاج ابين الوما المتلامل  لتفليرام ا بمعوى اووا 
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ا  ي حين اووا ومبل بالفرضية  األيسرفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير ور ض  ال
ال ال ة   يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير اايمن ا لما اووا ومبل بالفرضية ال ال ة   يما يتعل  

 بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير المتلامل ا
التربية الرياضية  اءت متاا مة م  اوماا التعلم االتفلير ايملن المال ان ا هة وظر الاالب  ااي ابية لعواصر موهاج  

 من ال ما  ا بمعوى ان عواصر موهاج التربية الرياضية من اا ا  امحتال ااو اة األيسرالتي يسيار عليها الوص  
يعايوا  الة  من ال ما  ا ااتا األيسراالتمايم تومي الوص   اارائ  ت ريس اتمويات ااسائل تعليمية االمرا   التعليمية

ابما يوس م االوما اايسر بان الاالب يتعلمان ايفلران ايت ربان ا ما لمتضموات عواصر موهاج التربية الرياضية 
 التفليرام

من  األيمنبالممابل  اووا و   ان ا هة الوظر ااي ابية لم تتاا   م  اوماا التعلم االتفلير التي يسيار عليها الوص  
اارائ  ت ريس اتمويات متضموات عواصر موهاج التربية الرياضية من اا ا  امحتال ا تو اة ال ما   بمعوى ان 

 هااالتي يسيار علي التابي ا التمايم ا تومي خصائص التعلم االتفلير الخاصة بعيوة ااسائل تعليمية االمرا   التعليمية 
تفعة بين ا هة الوظر ااي ابية لعواصر الموهاج ابين من ال ما  ا اات ما احظوا  العالدة المعواية المر  األيمنالوص  

لعيوة التابي  من  هة ا العالدة رير  المعواية بين ا هة الوظر ااي ابية لعواصر الموهاج ابين  األيسروما التفلير 
عواصر موهاج ل ااي ابية ا هة الوظر ان تلع يعايوا  الة ان  ا تخرللعيوة التابي  من  هة  األيمنوما التفلير 

ا التمايم ا  اارائ  ت ريس اتمويات ااسائل تعليمية االمرا   التعليمية التربية الرياضية  من اا ا  امحتال ا تو اة
 تحم   رصة التلامل اوماا التفلير االتعلم الخاصة ب مي ال ما  ا

  ااع عالدة ارتباا معواية يملن ان وع(  م  تظهرت وتائ   معامل اارتباا ان اوا11اما  يما يتعل  بوتائ  ال  ال )
لتفليرام ا  ي حين لم تلن  األيمنلعواصر الموهاج ابين الوما  التابي ضعيفة بين ا هة الوظر السلبية لاالب عيوة 

لتفليرام ا  األيسرلعواصر الموهاج ابين الوما  التابي اواع عالدة ارتباا معواية بين ا هة الوظر السلبية لاالب عيوة 
لعواصر الموهاج ابين  التابي الوتائ  ع م ا ا  عالدة ارتباا معواية بين ا هة الوظر السلبية لاالب عيوة  تظهرت لما

الوما المتلامل  لتفليرام ا بمعوى اووا ور ض  الفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير 
ا لما اووا  األيسرال ال ة   يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير ا  ي حين اووا ومبل بالفرضية  األيمن

 ومبل بالفرضية ال ال ة   يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير المتلامل ا
ية ابين اوماا التعلم اعلى الررم من ضع  العالدة المعواية بين ا هة الوظر السلبية لعواصر موهاج التربية الرياض

من ال ما  ا اا اووا يملن ان وع  اتح العالدة مؤ ر لحا ة الاالب لموهاج  األيمناالتفلير التي يسيار عليها الوص  
اوماا التعلم االتفلير المرتباة بالوص  اايمن لل ما  ا بمعوى ان  (متضموات عواصرح)تربية رياضية يملن ان تومي  

 الوص  اايمن أل مغتهم ا لمواا  تومي  حا ة التابي  على الفمرات السلبية تعبر واعا ما عن ا ابات االب عيوة ال
اما  يما يتعل  بالعالدة رير المعواية بين ا هة الوظر السلبية لعواصر موهاج التربية الرياضية ابين اوماا التعلم االتفلير 

ا  اتا ما اعتبروا ان ا ابات االب عيوة التابي  على الفمرات السلبية مؤ را لل ما   األيسرالتي يسيار عليها الوص  
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أل مغتهم ا  عو اا وفهم العالدة رير المعواية بين اوماا التعلم االتفلير التي يسيار  األيمنللحا ة  لمواا  تومي الوص  
 الرياضية ا  لل ما  ابين ا هة الوظر السلبية لعواصر موهاج التربية األيسرعليها الوص  

للمتضموات المفترض تا راا  ي ااتا ما اعتبروا ان ا هة الوظر السلبية لعواصر موهاج التربية الرياضية مؤ را 
لل ما  ا ارير متاا مة م   األيمنالمرتباة بالوص   متاا مة م  اوماا التعلم االتفلير  موهاج التربية الرياضية االتي لاوت

لل ما  ا بمعوى ان المتضموات السلبية لعواصر موهاج التربية الرياضية   األيسررتباة بالوص  اوماا التعلم االتفلير الم
ا التمايم ا تحم   رصة التلامل اارائ  ت ريس اتمويات ااسائل تعليمية االمرا   التعليمية من اا ا  امحتال ا تو اة 

 اوماا التفلير االتعلم الخاصة ب مي ال ما  
(  م  تظهرت وتائ   معامل اارتباا ان اواع عالدة ارتباا معواية بين وما 12اما  يما يتعل  بوتائ  ال  ال )

ابين  األيسرابين الم ما  العام للفمرات ااي ابية ا لما ان اواع عالدة ارتباا معواية بين وما التفلير  األيسرالتفلير 
ا ور ض  الفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما الم ما  العام لفمرات الممياس ا بمعوى اوو

ابين الم ما  العام للفمرات السلبية ا  األيسر ي حين لم تظهر عالدة ارتباا معواية بين وما التفلير  ا األيسرالتفلير 
 ا  األيسرين وما التفلير بمعوى اووا ومبل  الفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج اب

 األيمنلما اظهرت الوتائ  ان اواع عالدة ارتباا معواية اان لاوت ضعيفة بين اوماا التعلم االتفلير المرتباة بالوص  
ا بمعوى اووا ور ض  الفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج لل ما  ابين الم ما  العام للفمرات السلبية 

 األيمنا  ي حين لم تظهر عالدة ارتباا معواية بين اوماا التعلم ا التفلير  المرتباة بالوص   األيمنابين وما التفلير 
ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج لل ما  ابين الم ما  العام للفمرات ااي ابية ا بمعوى اووا ومبل  الفرضية 

 األيمنا  ي حين لم تظهر عالدة ارتباا معواية بين اوماا التعلم ا التفلير  المرتباة بالوص   األيمنابين وما التفلير 
عواصر الموهاج  لل ما  ابين الم ما  العام لفمرات الممياس ا بمعوى اووا ومبل الفرضية ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين

 ابين وما التفلير اايمن ا 
الم تظهر عالدات لم تظهر عالدات ارتباا معواية بين وما التفلير المتلامل ابين الم ما  العام للفمرات ااي ابية الما 

لم تظهر عالدات ارتباا معواية بين  لماابين الم ما  العام للفمرات السلبية اارتباا معواية بين وما التفلير المتلامل 
ابين الم ما  العام لفمرات ممياس عواصر موهاج التربية الرياضية ا بمعوى اووا ومبل الفرضية وما التفلير المتلامل 

 ال ال ة  يما يتعل  بالعالدة بين عواصر الموهاج ابين وما التفلير المتلامل
من ال ما   ي عواصر موهاج التربية الرياضية ا  األيسرلير المرتباة بالوص  سيا ة اوماا التعلم االتف مما تم م يتبين لوا

اارائ  ت ريس اتمويات ااسائل تعليمية االمرا   بمعوى ان عواصر موهاج التربية الرياضية من اا ا  امحتال ااو اة 
ا ااتا يعايوا  الة بان الاالب من ال ما   األيسراالتمايم تومي خصائص التعلم االتفلير المرتباة بالوص  التعليمية 

  يتعلمان ايفلران ايت ربان ا ما لمتضموات عواصر موهاج التربية الرياضية ا
ا  اوها تعايوا  الة  الم ما  العام للفمرات السلبيةابين  األيمناما  يما يتعل  بالعالدة المعواية بين وما التفلير       

  ي عواصر موهاج التربية الرياضية ا  للمتضموات الموه ية التي ي ب ان تتا ر
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من ال ما  ال ر من الوص  اايمن من  األيسرالما لاوت متضموات عواصر موهاج التربية الرياضية تومي الوص  
 ال ما  ا  اوها بالحصيلة ا تحم  التلامل اوماا التفلير االتعلم الخاصة ب مي ال ما  ا

 :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  – 5
 ااالستنتاجات 1 – 5

 التربية الرياضية بم رة  ي ة على تمييم عواصر موه  التربية الرياضيةا للية تمت  االب -1
 التربية الرياضية اوماا متواعة من التفلير ا لليةيمتلع االب  -2
 ا من ال ما  ل ل االب عيوة البحث األيسرسيا ة اوماا التفلير االتعلم المرتباة بالوص   -3
ا هة الوظر ااي ابية لل ما  ابين  األيسراوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص  بين  عالية ارتباااواع عالدة  -4

اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية  ا على مستال )ااا ا  ا االمحتال ا اااو اةلاالب عيوة البحث 
 ااي ابية اا االتمايم ( االم ما  العام للفمرات ا االمرا   التعليمية 

لل ما  ابين ا هة الوظر السلبية  األيمناواع عالدة ارتباا ضعيفة بين اوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص   -5
)ااا ا  ا االمحتال ا اااو اة ا اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية لاالب عيوة البحث على مستال 
 العام للفمرات السلبية ا االم ما  ا االمرا   التعليمية ا االتمايم ( 

لل ما  ابين ا هة الوظر السلبية  األيسرا تا   عالدة ارتباا بين اوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص   -6
)ااا ا  ا االمحتال ا اااو اة ا اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية لاالب عيوة البحث على مستال 
 االم ما  العام للفمرات السلبية ا  ا االمرا   التعليمية ا االتمايم (

لل ما  ابين ا هة الوظر ااي ابية  األيمنا تا   عالدة ارتباا بين اوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص   -7
)ااا ا  ا االمحتال ا اااو اة ا اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية لاالب عيوة البحث على مستال 

 االم ما  العام للفمرات ااي ابية ا ا االتمايم ( ا االمرا   التعليمية 
 ما  ابين الم ما  العام لل األيسراواع عالدة ارتباا عالية بين اوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص   -8

 اللممياس
 لل ما  ابين الم ما  العام للممياس ا األيمنا تا   عالدة ارتباا بين اوماا التعلم ا تفلير المرتباة بالوص   -9
وما التفلير المتلامل ابين ا هة الوظر ااي ابية لاالب عيوة البحث على مستال  بين ا تا   عالدة ارتباا -10

 )ااا ا  ا االمحتال ا اااو اة ا اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية ا االمرا   التعليمية ا االتمايم ( 
 للفمرات ااي ابية ا االم ما  العام

وما التفلير المتلامل ابين ا هة الوظر السلبية لاالب عيوة البحث على مستال  بين ا تا   عالدة ارتباا -11
)ااا ا  ا االمحتال ا اااو اة ا اارائ  ت ريس ا اتمويات ااسائل تعليمية ا االمرا   التعليمية ا االتمايم ( 

 االم ما  العام للفمرات السلبية ا
 وما التفلير المتلامل ابين الم ما  العام لفمرات الممياس ا بين ا تا   عالدة ارتباا -12
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 التوصيات : 5-2
 بات احالمتعلم  ي  مي  عواصر العملية الت ريسية به   تا يم العملية التعليمية / التعلمية  م ارلةالعمل على  -1

 المسار الصحيح ا 
تراعي خصائص التعلم االتفلير المرتباة بوصفي ا   اسس علمية اموه ية على تصميم مواا  التربية الرياضية  -2

 اال ما  
 مراعاة اوماا التعلم االتفلير المرتباة بوصفي ال ما  عو  التخايا لعواصر موهاج التربية الرياضيةا -3

 المقترحات : 5-3
 ي تمييم عواصر موهاج التربية  ت رااا راء  راسات ت ريبية  ي م ال المواا  اارائ  الت ريس االتعر  على  -1

 الرياضية من ا هة وظر المتعلم ا
للتعر  على العالدة بين د رة االب التربية الرياضية على تمييم عواصر موهاج التربية  ارتباايةا راء  راسات  -2

 تلاءاتهم المتع  ة   تاالرياضية ابين  ا عيتهم وحا التعلم 

 المصادر العربية واالجنبية :
 ا العربيةالمصادر 

ا ار المسيرة للاباعة االو ر 1(ا تصميم الت ريس اا2000تبا  ابر اما   اوايفة اداامي ) -1
 االتالي اعمانااألر نا

( ا التمفايم التربفاف ا الابعفة ال ال فة ا مرلفل 1992بام ماس ا سعي  محم  اخيرف ا السفي  امهوفي ا محمف  عبف ح ) -2
 الملع  يصل للبحاث اال راسات ااسالمية ا الرياض ا 

ا  ار ال رير للاباعة االو ر ا الرياض ا 1( ا العمل الماف ا تر مة ا ملتبة ال رير ا ا2006بالان ا تاوي ) -3
 الممللة العربية السعا يةا

ملتبة الر  ا الرياضا ا  اادعي   موظار من اتاايراا المواا  اياتخ(ا1998) مسلم تحم  تلحار ي اإبراايم -4
 الممللة العربية السعا ية

( ا ت ريس الرياضيات الار  ااألساليب االم اخل اااستراتي يات ا ملتبة الوهضة 2003حبيب ا تبا اا م ) -5
 المصرية ا الماارة ا مصرا

اج ا دسم اا ارة الترباية االتخايا ا للية التربية ا  امعة ( ا تمايم الموه2010حليم ا  يرين بوت عب  الم ي  ا ) -6
 تم المرل ا الممللة العربية السعا ية ا

المتلامففل االمبعففات السففت  ففي توميففة اومففاا  ( ا ا ففر ومففات ين تعليميففين / تعلميففين2010الحمفف اوي ا محمفف  سففهيل ا) -7
التفليفففر المرتبافففة بوصففففي الففف ما  ااالتسفففاب اااحتففففاظ بمففففاايم تففف ريس التربيفففة الرياضفففيةا ااراحفففة  لتفففاراح ريفففر 

 مو ارة ا للية التربية الرياضية ا  امعة الماصل ا العرا  ا
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 التربايةا ملتبة الر  ا الرياضا(االتمايم  ي الموظامة 2004سي اعلي احم  ا سالما احم  محم  ا) -8
( ا الموه  الم رسي  من موظار   ي  ا ملتبة األو لا المصري ة  ا الماارة ا  1996ال ا عي  ا إبراايم محم   )  -9

 مصر ا
المففاارة ( ا الموهففاج ا بواؤاففا ا توفيففتاا ا تمايمهففا ا تاايراففا ) باسففتخ ام الومففاتج ( 2000ال ففبلي ا ابففراايم مهفف ف ) -10

 ا مصرا
 ( ا المواا  التعليمية ا ملتبة الر   ا الرياض ا 2004ا  ادي السي  اتحم  ا محم  احم   ا ) يال ريف -11
 –( ا ا يمة التربية الرياضية للمرحلة ال اواية 2010ال ادي ا ا ل حسن احم  او الء عب  الحمي  محم  المه ف ) -12

 مرلل تااير المواا  االماا  التعلمية ا عمان ا اار ن ا 
 2افف( ا الميفاس االتمفايم التربفاف ا ا  2005يخ ا تاج السر عب اهلل اعب الرحمن ا وائفل اعبف  الحميف  ا ب يوفة ا )ال  -13

 ملتبة الر   ا بيرات ا 
( ا توماا التعلم االتفلير للتالميت اللتين ل يهم اضارابات  ي اللالم تا 1998الاريحي ا  اام حسين عباس ) -14

) راسة مماروة ( ا  امعة بغ ا  ا للية التربية ابن ر  ا )ااراحة  لتاراح رير تأخر درائي اادرتوهم األساياء 
 مو ارة( ا

 ( الت ريس المصغر ا  ار اليالارف ا عمان 2008عامر ا اار  امحم  ا  ربي  ا ) -15
 ( ا الموه  الم رسي المعاصر ا  ار المسيرة ا عمان ا 2008عب  الحليم ا تحم  المه ف ا ) -16
اسففترا يات تخاففيا الموففاا  اتاايراففا  ففي الففبال  العربيففة ا  ار الوهضففة  (ا1982) ابففراايم ا عبفف  الففرحمن ا حسففن -17

 ا الماارة ا مصر العربية ا
( ا المياس االتمايم الترباف االوفسي ا تساسياتم ا تابيماتم ا تا يهاتم 2000عالم ا صالح ال ين محما  ) -18

 ا  ار الفلر العربي ا الماارة ا مصر  1المعاصرة ا ا 
( ا تساليب التعليم االتفلير المفضلة ل ل البة  امعة اليرماع اعالدتها ببعض 1998عوادرة ا وتير ر ي  صالح ) -19

 يراتا  امعة اليرماع ا للية التربية االفوان ارسالة ما ستير رير مو ارةاالمتغ
 ( ا التمايم الترباف مااب  الحميضي ا الرياض ا 2000 تح اهلل ا مو ار عب  السالم ا ) -20
( ا الموهاج الترباف بين ااصالة االمعاصرة ا عمان ا  ار 1999 رحان ا اسحا  امرعي ا تا ي  ابلمس ا تحم  ) -21

 ا 4دان ا ار الب ير ا االفر 
( ا ار ة تفلير المبعات الست اتابيماتها  ي الموهاج ا مرلل  يباوا لتعليم التفلير ا عمان 2008داامي ا وايفة ) -22

 ا األر ن ا
( ا تفلير المبعات الست للمرحلة األساسية ا  ار  يباوا للو ر االتالي  2008داامي ا وايفة االسبيعي ا معيا  ) -23

  ناا عمان ا األر 
( ا عالدة تساليب التعلم االتفلير المرتباة بوصفي ال ما  األيمن ااأليسر باإلب ا  1990الميسي ا او  ر ب ) -24

اال وس ل ل البة الص  العا ر بم يوة عمانا ال امعة األر وية ا للية ال راسات العلياا )رسالة ما ستير رير 
 مو ارة(ا
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 ليم ا الماارة ا عالم اللتب ا( ا تااير مواا  التع1995الالداوي ا تحم  ) -25
( ا المفففوه  موظامفففة لمحتفففال التعلفففيم ا المفففاارة ا  ار 1984لبيفففب ا ر ففف ف اميوفففا ا  فففائل ا فففمس الففف ين ا  يصفففل ) -26

 ال ما ة للاباعة االو ر 
 ( ا وظريات المواا  الترباية ا الماارة ا  ار الفلر العربي ا1997م لار ا علي احم  ) -27
( ا توماا التعليم االتفلير لاالب ال امعة اعالدتها بالتخصص ال راسي ا  1982)  مرا  ا صالح احم  ا اآخران -28

 ا مصرا5م لة للية التربية  امعة الموصارة ا الع     
( ا الموفاا  التربايفة الح ي فة ) مفاايمهفا اعواصفراا ااسسفها 2004مرعي ا تا ي  احم  االحيلة ا محم  محمفا  ا ) -29

 سيرة ا عمان ا اار ن ا ا  ار الم 4اعملياتها ( ا ا 
 ( ا تصميم المواا  ا الارة التربية االتعليم اليموية ا اليمن ا 1993مرعي ا تا ي  ااخران ) -30
 ( ا تمايم المواا  ا دسم المواا  اارائ  الت ريس ا  امعة ام المرل ا ملة ا السعا ية ا 2009مفلح ا رالف ) -31
( ا ت ر بروام  تعليم التفلير الواد  على تااير الخصائص اإلب اعية اتم ير 2000المم ا ف ا ديس ابراايم صالح ) -32

 التات ل ل البة الص  الحا ف ع ر ا ال امعة األر وية ا للية ال راسات العليا ا رسالة ما ستير رير مو ارةا 
حا ات الخاصة ااستراتي يات ت ريسهم ا تر مة  ابر ( ا خصائص التالميت تاف ال2001اولي امارتن ااآخران ) -33

 ا  ار الفلر العربي ا الماارة امصرا1عب  الحمي   ابر اا
( ا المواا  ا المفهام ا العواصر ا األسس ا التوظيمات ا  1998الاليل احلمي  تحم  ا محم   تمين المفتي ) -34

 ا مصراا  الماارة  3التاايرا ملتبة األو لا المصري ة ا
 المصادر ا جنبية :

35. Barth, L., (1993). African Social Studies. Curriculum and methods. (Nairobi Purdue 
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 (1الملحق )
 اسماء السادة الخبراء

 ااختصاص اللمب العلمي السا ة الخبراءاسماء  ت
 ارائ  ت ريس تستات  اضياء داسم الخياا 1
 دياس اتمايم تستات  ا يالم ياوس عالاف 2
 دياس اتمايم تستات  ااا م احم  سليمان 3
 ارائ  ت ريس تستات  ااالل و م الوعيمي 4
 دياس اتمايم تستات  ا عب  اللريم داسم 5
 ارائ  ت ريس تستات  اايا  محم   يت 6
 ارائ  ت ريس تستات  اصفاء توان اامام 7
 ا ارة اتوظيم استات مساع   ا رياض احم  اسماعيل 8
 دياس اتمايم استات مساع   اسبهان محما  اللايرف 9
 ارائ  ت ريس م رس  ا مال  لرف 10
 دياس اتمايم م رس  ااحم  حالم احم  11
 اتمايمدياس  م رس  اعلي حسين 12
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 (2الملحق )
 مقياس تقييم عناصر المنهاج 

 االهداف 
 تا ا  الما ة التعليمية تراعي  راا صيارتها ا ا1
 اا ا  الما ة التعليمية تراعي الت رج  ي تعليم المهارات الحرلية ا ا2
 تا ا  الما ة التعليمية  تراعي ااختال   ي مستال اا اء ا ا3
 تمتال بالترابا   يما بيوها ا تا   الما ة التعليمية  ا4
 تا ا  الما ة التعليمية تتميل بالتواي  ا ا5
 تا ا  الما ة التعليمية ت تمل  مي  مفر ات الما ة ا ا6
 توس م تا ا  الما ة  التعليمية م   لسفة الم تم  ا ا7
 تراعي ااا ا  الوااحي السيلالا ية ) الوفسية ( للمتعلمين ا ا8
 س  مي   مفر ات  الما ة التعليمية ات مل ااا ا  التعليمية  للم ر  ا9

 تتص  تا ا  الما ة التعليمية  بالعمام ا ا10
 تفتمر تا ا  الما ة التعليمية للتواي  ا ا11
 ا تراعي تا ا  الما ة التعليمية الفرا  الفر ية ا ا12
 ا تراعي ااا ا  التعليمية الت رج  ي المستال المعر ي اا المهارف ا ا13
  ا  مستال المتعلماترلب تا ا  الما ة التعليمية  ا14
 ا توس م ااا ا  التعليمية  للما ة م  ااد  الم تم  ا ا15
 ا يا   ترابا بين اا ا  ت لاء ا صال الما ة التعليمية ا ا16
 ا تراعي ااا ا  التعليمية  خصائص المتعلمين  ا ا17
 تترلل ااا ا  التعليمية للم رس على مفر ات  ان ريراا من مفر ات المحتال التعليمي ا ا18
 حتوى م

 تتسم مفر ات الما ة التعليمية بالترتيب الموامي ا ا19
 يراعي المحتال المست  ات العلمية الح ي ة  ي م ال التخصص ا ا20
 يتضمن المحتال التعليمي ا لال ارسام متواعة ا ا21
 التعبير المستخ م  ي المحتال التعليمي يراعي الخصائص السيلالا ية للمتعلمين  ا22
 الاصفي لتاصي  الظااار دي  ال راسة ايستخ م المحتال ااسلاب  ا23
  ي المحتال ترتبا المفر ة دي  ال راسة بالمفر ات السابعة ابالمفر ات الالحمة ا  ا24
 ي س  المحتال ااا ا  الماضاعة  ي الموه  ا ا25
 يومي المحتال اساليب ااوماا التفلير المختلفة ا ا26
 يمي ايحم  المحتال العالدة الاللمة بين ال اوبين الوظرف االتاب ا27
 يراعي المحتال لل ما يتعلمبالمهارات المرا  السابها للمتعلمين ا ا28
 يتالءم المحتال م  ااملاويات الما ية ) اا اات االلاالم (التوظيمية المتا رة  ي المي ان التابيمي ا ا29
 يتص  محتال الما ة التعليمية بالرتابة االتملي ية ا ا30
 لتعليمي ايغلب ااب  ااو ائية على مفر ات المحتال ا ا31
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 ا يستخ م المحتال اام لة الاصفية التي تص  الحالة اا الظاارة دي  ال راسة  ا32
 يرلل المحتال على ااساسيات االمسلمات االحمائ  ا ا33
 لل مفر ة من مفر ات المحتال مستملة عن بادي المفر ات  ا34
 ا يراعي التعبير المستخ م  ي المحتال خصائص التعلمين ا ا35
 الموه  امفر اتم رير ااضحة ا العالدة بين اا ا   ا36
 يومي المحتال التفلير التملي ف للمتعلمين ا  ا37
 المحتال الوظرف مستمبل لليًا اا  لئيًا من المحتال التابيمي ا ا38
 يراعي المحتال بعض  ااوب المهارة السابها للتعلم ا ا39
 المي ان التابيمي ا ليس بالضرارة ان يتالءم المحتال م  ااملاويات الما ية االتوظيمية المتا رة  ي ا40

 االنشطة 
 تتميل ااو اة المستخ مة  ي ال رس بالتوا  ا ا41
 تراعي ااو اة المستخ مة  ي ال رس الت رج  ي مستال صعابة اا اء   ا42
 تومي او اة ال رس ل ل المتعلم مهارات ااتصال االتااصل بمختل  ا لالم م  عواصر العملية التعليمية ا ا43
 مستال من العالدة بين المحتال الوظرف االتابيمي لل رس ات س  او اة ال رس ا ضل  ا44
 تمتال او اة ال رس بالتح ي  االتواي  ا ا45
 تومي او اة ال رس  ااوب اصفات متع  ة من عواصر الليادة الب وية االصفات الحرلية ا ا46
 تومي او اة ال رس د رات عملية امهارات تفليرية متواعة ا ا47
 مرصا ة مسبمًا تحم  او اة ال رس اا ا  ال رس ال ا48
 يم م الم رس او اة ال رس بار  ااساليب متواعة  ا49
 تمتال او اة ال رس بتخايا م راس ا   خااات موه ية اعلمية ا ا50
 ي ترع المتعلم  ي تصميم ااع ا  او اة ال رس ا ا51
 تعلل او اة ال رس خبرات المتعلم العلمية ا ا52
 ا اا   المتعلم وحا الما ة التعليمية اتا ر او اة ال رس الفرصة الحميمية لتومية ميال اات ااات  ا53
 تلسب او اة ال رس المتعلم الم رة على التخايا اا ارة المااد  التعليمية ا ا54
 تومي تو اة ال رس الح  اا وى من ااتصال بين ا را  الماد  التعليمي ا ا55
 ا تا   عالدة ااضحة بين تو اة المحتال الوظرية اتو اة المحتال العملية  لل رس ا ا56
 رليل تو اة ال رس على تومية عواصر ب وية تا صفات حرلية مح  ةات ا57
 اع ا  او اة ال رس يخض  لالوتمائية  اليس للتخايا الموتظم ا ا58
 ا تا   عالدة ااضحة بين تا ا  ال رس  ابين ااو اة المع ة لتحمي  تلع ااا ا  ا ا59
 ااع ا  او اة ال رس  تم  على عات  الم رس  ان ا تراع المتعلمين  ا60
 رالبًا ما تم م تو اة ال رس بار  اتساليب تملي ية ا ا61
 او اة ال رس ا تراعي التباين  ي الم رات  العملية االب وية االحرلية للمتعلمين ا ا62
 يستخ م الم رس او اة ال رس التملي ية بعي ًا عن الت  ي  االتواي  ا ا63
 ااو اة المستخ مة  ي ال رس ا ت ير ميال  ا ا   المتعلم ا ا64
 تومي او اة ال رس المستخ مة الح  اا وى من الم رات العملية االفلرية ا ا65
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 ا تراعي او اة ال رس مب ت الت رج بصعابة اا اء ا ا66
 طرائق تدريس 

 توس م اريمة ت ريس الم رس اتا ا  الموهاج ا  ا67
 تواسب مستال المتعلمين اتراعي خبراتهم اد راتهم ا ا68
 العملية التعليمية التعلمية ات عل م ارلة المتعلم اي ابية  ي  ا69
 ت ير ل ل المتعلم  ا عية التعلم ااإلدبال على التعلما ا70
 تومي ل ل المتعلم الم رة على التفلير العلمي تا الواد  تا اإلب اعيا ا71
 تسمح للمتعلم بالتفاعل م  لمالئم من  هة ام  الم رس من  هة اخرل ا ا72
 ا ت عل المتعلم اي ابي  ي التعامل م  مص ر التعلم ا73
 تراعي الخصائص الوفسية االعملية للمتعلمين االفرا  الفر ية  يما بيوهم ا ا74
 توس م اخصائص اابيعة موهاج التربية الرياضية ا ا75
 تومي د رة المتعلم على التعلم بأساليب اار  تل ر  عالية ا  ا76
 تلسب الاالب األ اات االمهارات األ ائية الخاصة بالتربية الرياضية  ا ا77
  ي عرضم للمعلامات من السهل إلى الصعب امن البسيا إلى المعم  ايت رج الم رس   ا78
 يستخ م الم رس األم لة االت بيهات ت واء عرضم للمعلامات ا  ا79
 تومي ل ل الاالب الم رة على المماروة االتصوي  االتحليل اااست الا ا80
 يوا  الم رس  ي األساليب االارائ  الت ريسية التي يتبعها ا  ا81
 تحم  اريمة ت ريس الم رس بعض تا ا  ال رس ا ا82
 ا تعتم  اريمة الت ريس على الم رس لليا ا83
 ا تومي اريمة الم رس الم رة على التفلير باريمة تملي ية ا84
 ا عو ما يستخ م الم رس اريمتم المعتا ة ا عر بالملل اع م اإلدبال على التعلم  ا85
 المحتال التعليمي ا ا ا تتالئم اريمة الم رس م  ابيعة86
 ا تومي د رة المتعلم على التعلم باريمة تملي ية ا87
 ا ا تراعي اختال  د رة الالبة  ي التعلم ااأل اء ا88
 ا  وتي ة لاريمة الم رس يلان  ار المتعلم سلبياا89
 ا ا يستخ م الم رس األم لة االت بيهات ت واء عرض ال رس ا90
وما يعرض المعلامات باتيرة ااح ة من الصعابة اا ا يت رج الم رس  ي عرض 91  المعلامات اا 
 ا تلسب اريمة الم رس الاالب الح  األ وى من المهارات األ ائية الخاصة بالتربية الرياضية ا92 

 ا  ا توس م اريمة الم رس  ي ال راس الوظرية م  اريمتم  ي ال راس العملية ا93
 التقنيات والوسائل التعليمية 

 تتالئم الاسائل التعليمية المستخ مة م  تا ا  ال رسا  ا94
 تراعي الاسائل التعليمية التفاات  ي د رة الالبة على  هم ماتعرضما ا95
 تتميل الاسائل المستخ مة بالتوا   ي المعلامات المعراضة ا ا96
 اتعرض الاسيلة التعليمية ت لال مختلفة من المعر ة من وصاص ملتابة ات لال ارسام اموحويات   ا97
 تراعي الاسائل التعليمية المستخ مة الت رج  ي عرض المعلامات ا ا98
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 تم ل الاسائل التعليمية ال اوب الململ لاريمة الم رسا ا99
 يستخ م الم رس الاسائل التعليمية للربا بين ال اوب الوظرف االتابيمي للمهارات الرياضيةا ا100
 تعلم  ي استخ امها ايستخ م الم رس الاسائل التعليمية التي تعتم  على م ارلة الم ا101
 يوا  من الاسائل التعليمية التي يستخ مها ا ا102
 ا عر بمتعة  ي ال راس التي يستخ م  يها الم رس الاسيلة التعليميةا ا103
 يعتم  الم رس اعتما ا لامال على الاسيلة التعليمية لعرض معلاماتما ا104
 يستخ م الم رس الاسائل التعليمية  ي ال راس الوظرية  ماا ا105
 يستخ م الم رس الاسيلة التعليمية لعرض الوصاص الملتابة للما ة التعليميةا ا106
 ا يستخ م الم رس الرسام االصار االمخااات  ي الاسيلة التعليمية ا ا107
 يعتم  الم رس على الاسائل التعليمية التي ت ار من دبلم  ان ت خل الالبة ا ا108
 ةاا عر بت اخل المعلامات المعراضة  ي الاسيلة التعليمي ا109
 ا عر بصعابة  هم مايعرضم الم رس  ي الاسيلة التعليميةا ا110
 يعتم  الم رس على وا  ااح  من تواا  الاسائل التعليمية  ان ريرااا ا111
 الاسيلة التعليمية التي يستخ مها الم رس تعرض معلامات رير موظمة ا ا112
 ا تضي  الاسيلة التعليمية التي يستخ مها الم رس اف معلامة   ي ةا ا113

 التعليمية المرافق 
 تتاا ر  ي الللية الماعات الاللمة لتوفيت ال راس الوظرية ا ا114
 تتاا ر  ي الللية المختبرات العلمية الاللمة إل راء الت ارب ا ا115
 تتاا ر  ي الللية المالعب الاللمة لتوفيت ال راس العملية ا ا116
 الت  ئة االتبري اتتاا ر  ي الماعات ال راسية المااصفات المعتم ة من حيث اإلوارة االتهائة ا  ا117
 تتاا ر  ي الماعات الرياضية اإلوارة االتهائةا ا118
 تتاا ر  ي الماعات الرياضية األ اات ااأل هلة الرياضية الاللمةا ا119
 تتاا ر  ي الماعات الرياضية اسائل األمن االسالمةا ا120
 تتاا ر  ي الللية الح ائ  الوظامية ا  ا121
 على المرا   االلتب العلمية الاللمةا تتاا ر  ي الللية ملتبة وظامية تحتاف ا122
 تتاا ر  ي الللية صالة اوتروت وظامية اااسعة ا  ا123
 تتاا ر  ي الللية صاات استراحة امااعم صحية ا ا124
 تتاا ر  ي الللية المرا   التر يهية الاللمة لمضاء ادت الفرا ا ا125
 تفتمر الللية للماعات ال راسية الوظامية ا ا126
 لمية الاللمة إل راء الت ارب اتفتمر الللية للمختبرات الع ا127
 تفتمر الللية للمالعب الوظامية الخاصة بال راس العملية ا ا128
 تفتمر الماعات ال راسية للمااصفات المعتم ة من حيث اإلوارة االتهائة ا ا129
 ا تحتاف الماعات الرياضية على األ اات الرياضية اللا ية ا ا130
 الاللمة ا ا تحتاف الماعات الرياضية على اإلوارة االتهائة ا131
 ا تتاا ر  ي الماعات الرياضية اسائل األمن االسالمة ا ا132
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 ا تتاا ر  ي الللية الح ائ  الوظامية ا ا133
 تفتمر ملتبة الللية لللتب االمرا   العلمية الاللمة ا ا134
 تفتمر الللية للخ مات االلتراوية لااوتروت اصاات الحاساب ا ا135
 عم الصحية اا تتا ر  ي الللية صاات ااستراحة االماا ا136
 ا تتا ر  ي الللية صاات الماالعة الاللمة االمليفة ا  ا137

 التقويم 
 يعتم  م رس الما ة اسائل متواعة اسائل متواعة من التمايم ا ا138
 يستخ م الم رس معايير تمايم تراعي  التفاات  ي مستال ت اء المتعلمين ا ا139
 يامي ا يستخ م الم رس اسائل التمايم على اال العام ال راسي اب لل  ا140
 يوا  الم رس من ااسئلة  الماراحة به   دياس اتمايم  مي  ما يمتللم المتعلم من خبرات ا ا141
 يستخ م الم رس تساليب  التمايم الفر ف  اال ماعي للادا  على وتائ  تعلم الالبة ا ا142
 يستخ م الم رس اساليب متواعة للتغتية الرا عة لتعليل األ اء امعال ة األخااءا  ا143
 س األو اة الب وية االحرلية  ا   معايير  معتم ة اموامية ايمام الم ر  ا144
 يمام الم رس د رات المتعلمين  لتح ي  خا  را   خبراتهم دبل الب ء بالموهاج ا ا145
 يا ر الم رس الفرص الاللمة  لتمايم تملن المتعلم  من األ اء ا ا146
 ياتتميل تسئلة ااختبارات الم رس ب مالها ل مي  مفر ات المحتال التعليم ا147
 يستخ م الم رس اساليب التمايم التملي ية للادا  على واات  تعلم البتم ا ا148
 يعتم  الم رس على ااختبارات الفصلية االوهائية  لمياس م ل تعلم البتم ا ا149
 يعتم  الم رس اساليب التمايم الفر ف  بعي ًا عن التمايم ال ماعي ا ا150
 يعتم  الم رس على معايير  خصية )تاتية ( لتمايم ت اء البتم ا ا151
 اسئلة الم رس من الوا  التملي ف االمعرا ة  من دبل الالبة ا ا152
 ا يا ر الم رس الفرص الاللمة لتمايم تملن المتعلم من ت ائم ا ا153
 اء ايستخ م الم رس ااساليب التملي ية للتغتية الرا عة به   تعليل األ اء اتصحيح األخا ا154
 تترلل تسئلة الم رس حال مفر ات معيوة من الما ة التعليمية  ان ريراا ا ا155
 ت اات تمايم الم رس ا تراعي التفاات  ي مستال ت اء المتعلمين ا ا156
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 (3الملحق )

 )السيادة الدماغية( التفكير المرتبطة بنصفي الدماغالتعلم و مقياس أنماط 

 فقرات االختبار ت

 عندما يطلب منك التعليق على موقف رياضي معين فانك تستخدم : -  .1

 المصطلحات المتعلقة بذلك الموقف. -أ

 اإلشارات والتعبيرات الحركية المرتبطة بذلك الموقف -ب

 عندما يطلب منك اداء مهارة رياضية معينة فانك : -  .2

 شرح المدرس للمهارة. -أ

 تتصور المهارة ذهنياً. -ب

 هل تفضل طريقة التدريس في درس التربية الرياضية التي تعرض المعلومات بشكل : -  .3

 .ئيجز -أ

 كلي . -ب

 هل تفضل مشاهدة األفالم ذات الطابع : -  .4

 المنطقي . -أ

 االنفعالي. -ب

 عندما يطلب منك مدرس المادة البحث العلمي كتابة تقرير عن موضوع معين فانك تعتمد على : -  .5

 االفكار التي تطرأ في مخيلتك. -أ

 األفكار الواقعية. -ب

 هل تفضل طريقة التدريس التي تركز على عرض : -  .6

 فكرة واحدة . -أ

 عدد من االفكار في ان واحد. -ب

 تفضل : فهلوطلب منك أحدا أصدقائك أن تسردها له  ً  امعين ً  ارياضي ً  اشاهدت تقرير -  .7

 سرد التقرير كما شاهدته. -أ

 سرد التقرير باستخدام الفاظ وكلمات وعباراة جديدة. -ب

 في جلسة حوارية حول موضوع معين فأنك : مألكعندما تشارك ز -  .8

 ترتب افكارك ضمن خطة منظمة. -أ

 تطرح افكارك وفق مايقتضيه الموقف وبصورة انية. -ب

 في المباريات الفرقية هل تفضل المواقف الخططية ذات : -  .9

 المحددة. الخيارات -أ

 الخيارات غير المحددة. -ب

 فانك : مهمعند مشاهدتك لحدث رياضي  -  .10

 تركز انتباهك على أدق تفاصيل الحدث. -أ

 تنتبه على الحدث برمته. -ب

 عندما يتعرض العب الصابة فانك : -  .11

 تقوم باسعافه فوراً. -أ

 تنتظر قدوم الطبيب التخصصي السعافه. -ب

المباراة قرعة بينك كرئيس فريق وبين الفريق المنافس فانك ان لم تختر الكرة فسوف تختار ارض اللعبب عندما يجري حكم  -  .12

 )المرمى( عندها سوف تفضل:

 الجانب االيسر. -أ

 الجانب االيمن. -ب

 عندما يكلفك المدرس في احد الدروس العملية بواجب خططي فانك تفضل : -  .13

 الشرح اللفظي المبسط للواجب. -أ

 تكتفي بمخطط توضيحي -ب
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 عندما يطلب منك تصنيف من حولك تحت صفات الغضب ، الفرح ، القلق ، الشجاعة ...وغيرها فانك تعتمد علي : -  .14

 اسماء وصفات األشخاص. -أ 

 إيماءات الوجوه. -ب

 الرياضية الذي يعالج المعلومات بأسلوب: بيةهل تفضل مدرس التر -  .15

 جزئي . -أ 

 كلي. -ب

 طلب منك اتخاذ قرار ما حول قضية معينة فانك تعتمد على :اذا  -  .16

 االفكار المنطقية الواقعية المتوفرة. -أ

 مشاعرك واحاسيسك تجاه القضية. -ب

 عندما يطلب منك التفكير في حل مشكلة معينة فانك: -  .17

 تبتعد عن المصادر والكتب وتجلس لتتأمل وتفكير حتى تصل الى حل للمشكلة . -أ

 عن الحلول من المصادر المتوفرة.تبحث  -ب

 هل تفضل اداء التمارين البدنية: -  .18

 البسيطة. -أ

 المركبة. -ب

 هل انت ماهر في : -  .19

 سرد النكات والمواقف الفكاهية الجاهزة. -أ

 تأليف النكات والمواقف الفكاهية الجديدة. -ب

 هل تفضل الكتب الرياضية التي يتميز محتواها : -  .20

 والتنظيم المتناسق.بالترتيب  -أ

 االبداع واستخدام التشبيهات. -ب

 هل تفضل الطريقة التدريسية التي تكسبك : -  .21

 خبرات محددة. -أ

 خبرات غير محددة. -ب

 عند معالجتك لمشكلة ما فانك تحلها من خالل : -  .22

 تركز على ادق تفاصيل المشكلة. -أ

 المشكلة بصورة عامة دون التركيز على تفاصيلها. مالحظ -ب

 عندما يكلفك المدرس بواجبات معينة فانك : -  .23

 تبذل قصارى جهدك في تنفيذ هذه الواجبات . -أ

 تحدد وقت معين لتنفيذ الواجبات. -ب

لى أي جهبة تنظبر وأنبت إوالتأمبل فبالتفكير به نالً يتطلب اإلجابة عاعندما يطرح عليك المدرس في احد الدروس النظرية سؤ -  .24

 تفكر :

 الجهة اليسرى. -أ

 الجهة اليمنى. -ب

 هل تفضل طريقة التدريسي في التربية الرياضية القائمة على : -  .25

 الشرح واألمثلة اللفظية . -أ

 الرسوم والمخططات التوضيحية. -ب

 عندما يطرح عليك المدرس مشكلة يتحتم عليلك وضع حل لها فانك: -  .26

 تحل المشكلة لفظياً. -أ

 تتصور المشكلة ذهنياً. -ب

 عندما يطلب منك تعلم مهارة حركية معينة فانك : -  .27

 المهارة إلى أجزائها األساسية وتتعلم كل جزء على حدة وصوالً إلى تعلم المهارة بأكملها. ىءتجز -أ

 تتعلم المهارة بصورتها الكلية ثم تتقن كل جزء على حدى. -ب
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 يطرح عليك المدرس سؤاالً في احد الدروس النظرية فان اجابتك تعتمد على :عندما  -  .28

 المعلومات المتوفرة حول الموضوع. -أ

 المعلومات القائمة على الحدس والتخمين. -ب

 هل تفضل قراءة القصص ذات االحداث : -  .29

 الغامضة والخيالية. -أ

 المحسوسية والواقعية. -ب

 المواقف التي تتطلب منك التفكير في حل مشكلة ما فانك تفضل: في -  .30

 الجلوس وكتابة الحلول الممكنة. -أ

 المشي والتفكير ملياً بالحلول الممكنة. -ب

 هل تفضل طريقة التدريس في درس التربية الرياضية التي تقوى قدرتك على : -  .31

 تجزئة مكونات المادة الى مكونات بسيطة يسهل فهمها . -أ

 تجميع مكونات المادة في بناء جديد. -ب

 بعد تعلمك للمهارات الحركية هل تفضل ان : -  .32

 تلتزم بالخطوات االساسية للمهارات الحركية اثناء ادائها. -أ

 االبداع في اداء المهارات الحركية واستخدامها في موقف مختلف.  -ب

 الطابع:في االختبارات التحصيلية هل تفضل االسئلة ذات  -  .33

 امال الفراغات( –صح وخطأ  –الموضوعي )اختيار متعدد  -أ

 علل(–ناقش  –المقالي )اشرح  -ب

 عندما يقوم المدرس بشرح موضوع معين فانك: -  .34

 تركز على االفكار والمعاني الدقيقة ذات الصلة بالموضوع . -أ

 تركز على االفكار العامة للموضوع. -ب

 لمهرجان رياضي فانك :عندما تشارك في االعداد  -  .35

 تبذل اقصى إمكانياتك وجهودك من اجل انجاح المهرجان. -أ

 تعمل باإلمكانيات المتاحة لتنفيذ المهرجان. -ب

 عندما تراجع دروسك ايام االمتحانات فانك تفضل المراجعة : -  .36

 نهاراً . -أ

 ليالً. -ب

 على :هل تفضل مدرس التربية الرياضية الذي يعتمد في اسلوبه  -  .37

 المصطلحات الرياضية واللفظية. -أ

 المخططات والرسوم.-ب

 عندما تجري اختبار الورقة والقلم فانك تتذكر المعلومات من خالل : -  .38

 التركيز على التعبيرات اللفظية للمعلومات. -أ

 التصورات الذهنية للمعلومات. -ب

 احد الدروس النظرية طلب منك المدرس شرح موضوع ما فهل تفضل: في -  .39

 شرح االجزاء االساسية للموضوع وصوالً الى الموضوع بكليته. -أ

 شرح الموضوع بكليته تمهيداً لشرح اجزائه . -ب

 عندما تواجهك مشكلة معينة تتطلب منك جمع معلومات حولها تمهيداً لحلها فانك تعتمد على : -  .40

 المعلومات والحقائق ذات الصلة بالمشكلة. -أ

 خبراتك الشخصية والحدسية. -ب

 هل تفضل طريقة التدريس في التربية الرياضية التي تركز على عرض االفكار: -  .41

 التي تزيد من رغبتك في التعرف عليها )افكار غريبة(. -أ

 المالوفة لديك )المحسوسة(. -ب
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 عندما تجري اختبار الورقة والقلم فانك : -  .42

 تفضل ان يكون االختبار في مكان هادى. -أ

 التبالي اذا كان االختبار في مكان فيه ضجة وتصدر فيه اصوات ممن حولك. -ب

 هل تجيد : -  .43

 تفكيك جهاز رياضي . -أ

 تركيب جهاز رياضي. -ب

 هل تفضل مشاهدة العروض الرياضية ذات الطابع : -  .44

 النظامي . -أ

 االحترافي . -ب

 عندما تواجهك مشكلة دراسية معينة فانك : -  .45

 تحلها بالسياق المتعارف عليه. -أ

 تحلها باستخدام طرق جديدة مبتكرة. -ب

 فريقك في كرة القدم تعرض لخسارات متتالية فانك تؤول خسارة الفريق من خالل : -  .46

 خسارة فريقك.تركيز في ادق االسباب التي ادت الى  -أ

 تركيز في االسباب العامة التي ادت الى خسارة فريقك. -ب

 عندما تواجهك مشكلة تتعلق بدراستك فانك : -  .47

 تبذل قصار جهدك للتوصل الى عدة حلول للمشكلة. -أ

 تكتفي بحل واحد للمشكلة. -ب

 تفضل الجلوس إلى الجهة : هلعندما تدخل قاعة المحاضرات ف -  .48

 اليسرى . -أ

 اليمنى. -ب

 عندما يطرح عليك المدرس في احد الدروس النظرية  سؤالً فانك تفضل ان تكون اجابتك : -   .49

 لفظية. -أ

 اشارات وتعبيرات حركية. -ب

 عندما تريد مراجعة ذكرياتك حول سفرة ترفيهية شاركت بها فانك : -  .50

 تركز على ما جرى في السفرة من كالم واحاديث مواقف . -أ

 تتخيل المواقف الذي حدثت ذهنياً. -ب

 عندما تواجهك مشكلة معينة والمطلوب منك ايجاد حل لها تعتمد على: -  .51

 تجزئة المشكلة لكي يسهل عليك اداء االختبارات. -أ

 تقف عند الحقائق والمعلومات المتوفرة لكي تصل الى حل كلي للمشكلة. -ب

 الفائز في هذه المباراة فانك سوف تحدد الفائز باالعتماد على : اثناء مشاهدتك لمباراة ما طلب منك تحديد -  .52

 المعلومات المتوفرة حول قدرات الفريقين ونتائج مبارياتهما السابقة. -أ

 اتجاهاتك الشخصية والحدسية نحو احد الفريقين . -ب

 هل تفضل مدرس التربية الرياضية الذي يتميز اسلوبه بعرض االفكار : -  .53

 المجردة اوالً. -أ

 المحسوسة اوالً. -ب

 عند مشاهدتك لمباراة ما فانك تركز على احداث المباراة عندما : -  .54

 اليحدث الجمهور اصوات وضجة كبيرة . -أ

 تركز على احداث المباراة حتى وان احدث الجمهور اصوات وضجة كبيرة. -ب

 هل تفضل االنشطة ذات طابع : -  .55

 البحث واالكتشاف. -أ

 التاليف والتركيب. -ب
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 هل تفضل طريقة التدريس التي تعرض المادة التعليمية بشكل : -  .56

 منظم ومنسق. -أ

 ارتجالي مع استخدام النماذج والتشبيهات. -ب

 عندما تتعلم كيفية اداء المهارات الحركية فانك تفضل: -  .57

 استخدام اسلوب معين في تعلمها. -أ

 استخدام اساليب متنوعة في تعلمها. -ب

 عند مشاهدتك لمباراة ما فانك: -  .58

 تركز على اجمل الهجمات واالهداف. -أ

 تركز على المباراة بصورة عامة. -ب

 عندما تعرض عليك خبرات او معلومات جديدة فانك : -  .59

 تتفاعل مع هذه الخبرات بهدف اكتسابها. -أ

 تكتفي باالطالع عليها )او تتفاعل مع هذه الخبرات حسب اهميتها(. -ب

 أي من إصبعي اإلبهام يكون أعلى :فك ثم انظر ياجلس في وضع مريح وحاول أن تتأمل وكأنك منقطع عن العالم ثم شبك يد -  .60

 األيسر. -أ

 األيمن. -ب

 هل تفضل قراءة الكتب الرياضية التي : -  .61

 على التعبير اللفظي. تقوي قدرتك -أ

 تقوي قدرتك على التعامل مع المخططات والصور والرسوم. -ب

 عندما تريد تذكر معلومات حول موضع معين فانك تفضل القيام بذلك بطريقة : -  .62

 متتالية ومتسلسلة. -أ

 كلية ومترابطة. -ب

 عندما يطلب منك اسعاف  العب مصاب فانك تبدا اسعافه باالعتماد على : -  .63

 جمعك للمعلومات التي ادت الى حدوث االصابة. -أ

 خبراتك الشخصية حول االسعافات االولية . -ب

 عندما يطلب منك تنظيم مهرجان رياضي فانك : -  .64

 تعد االشياء التي سوف تحتاجها . -أ

 لتأمينها. ً  ازمني ً  التعد قائمة باالشياء التي تحتاجها وتعد جدو -ب

 التركيز على :هل انت ممن يستطيع  -  .65

 عمل واحد في وقت واحد. -أ

 اكثر من عمل في وقت واحد. -ب

 عندما تريد الذهاب الى مكان ترتاده دائماً فهل تجيد : -  .66

 واألمللللللللللللللللللاكن التللللللللللللللللللي تلللللللللللللللللل دي إلللللللللللللللللللى ذلللللللللللللللللللك المكللللللللللللللللللان. نفسللللللللللللللللللها قائللللللللللللللللللسلللللللللللللللللللك الطر -أ

 ق وأماكن جديدة ت دي إلى ذلك المكان.ائسلك طر -ب

 عندما تتخذ أي قرار فانك : -  .67

 ترتب أفكارك ومعلوماتك حتى يسهل عليك إصدار القرار. -أ

 بشكل اني . كعلى إصدار قرارات ً  اتجد نفسك قادر -ب

 هل تفضل قراءة القصص ذات الطابع : -  .68

 المالوف. -أ

 غير المالوف. -ب

 هل تفضل مدرس التربية الرياضية الذي : -  .69

 تركز على ادق تفاصيل الموضوع الدراسي. -أ

 على الموضوع الدراسي بصورة عامة.يركز  -ب
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 عندما يلعب فريقك المفضل مع فريق اقل من مستواه فهل تتوقع ان يلعب فريقك : -  .70

 بجدية. -أ

 اقل جدية. -ب

في االختبارات الخاصة بفحص النظر يوضع امامك على بعد معبين لبوح عمبودي وعليبه حبروف او رمبوز ضبع امبام مرمبى  -  .71

 تجد الرمز يتحرك عندما : بصرك احد تلك الرموز فهل

 تغلق عينك اليسرى. -أ

 تغلق عينك اليمنى. -ب

 عندما تتصفح مواقع تعليمية على شبكة االنترنيت فانك تفضل :  -  .72

 المواقع ذات التعبيرات اللفظية المحكمة.  -أ

 المواقع ذات الصور والرسوم المنسقة.  -ب

 

 يطلب منك تدريس تمرين بدني فهل تفضل تدريس التمرين : عندما  -  .73

 بتجزئته الى حركات اساسية.  -أ

 عرض التمرين بكليته.  -ب

 عندما يطرح عليك المدرس سؤاالً خارج المنهاج فانك تجيب عن السؤال باالعتماد على :  -  .74

 المعلومات المتوفرة لديك حول الس ال.  -أ

 حدسك او تخمينك حول الس ال.  -ب

 عندما يطلب منك القيام ببعض اإلعمال المنزلية فانك تفضل :  -  .75

 التركيز على عمل واحد في وقت واحد.  -أ

 توزيع جهد على اكثر من عمل في وقت واحد .  -ب

 هل تفضل مدرس التربية الرياضية الذي يقدم المادة التعليمية:  -  .76

 باسلوب متناسق.  -أ

 باسلوب يعتمد على النماذج والتشبيهات المجازية .  -ب

 هل تفضل مشاهدة العروض الرياضية :  -  .77

 المألوفة.  -أ

 الجديدة.  -ب

 بمهارة حركية معينة فانك : ً  اخاص ً  اتعليمي ً  اعندما يقدم مدرس التربية الرياضية نموذج  -  .78

 تركز على ادق تفاصيل المهارة الحركية.  -أ

 على المهارة الحركية بصورتها الكلية. تركز  -ب

حاول الجلوس بأعصاب هادئة امام منضدة ثم ضع يدك عند حافة المنضدة واطلب من زميبل لبك ان يمسبك بمسبطرة بوضبع  -  .79

اليد ثم كرر المحاولبة باليبد  عباتمسك بالمسطرة بإبهام يدك وأص انشاقولي فوق يدك ثم يتركها تسقط بوضع شاقولي وحاول 

 ى ففي أي يد يمكن اإلمساك بالمسطرة بشكل أسرع:األخر

 اليد اليسرى.  -أ

 اليد اليمنى.  -ب

 

 هل تفضل الوسيلة التعليمية التي تنمي قدرتك على التعامل مع :  -  .80

 األلفاظ والمصطلحات .  -أ

 الصور والمخططات والرسوم.  -ب

 اثناء :هل تجيد اداء االختبارات العملية التي تتطلب الدقة   -  .81

 الثبات.  -أ

 الحركة. -ب

 طابع : يهل يسهل عليك مناقشة شخص ذ  -  .82

 نظامي .  -أ

 ارتجالي. -ب

 هل أنت ممن : -  .83

 يستخدم التخطيط والتنظيم في تنفيذ واجباته الدراسية . -أ

 .تنفيذ واجباته الدراسيةفي  اً يكون مرن -ب

 عندما يطلب منك كتابة خطة لدرس التربية الرياضية فانك تقوم : -  .84
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 فقرات االختبار ت

 .قبل كتابة الخطة بجمع المعلومات األساسية  -أ

 كتابة الخطة ارتجالياً. -ب

 عندما تريد استذكار دروسك، فانك تفضل أن تستذكرها من خالل :  .85

 التسميع الذاتي وبصوت مرتفع. - أ

 صياغة الموضوعات التي تريد استذكارها على شكل مخططات ورسوم.  - ب

 تستوعب المعلومات التي يطرحها المدرس من خالل :  .86

 التركيز على الشرح اللفظي للمدرس. - أ

 المخططات التي يعرضها المدرس او يخططها بنفسه. - ب

 


