
 ١

  
  السباحة مادة في المعرفي بالتحصیل وعالقته اإلبداعي التفكیر

  
  
  

  د ناظم شاكر الوتار.م.أ
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة 

  د اودید عودیشو اسي.أ
 جامعة دهوك/ كلیة التربیة 

  زهرة جمیل صالح. م.م
 جامعة دهوك/ كلیة التربیة 

  
 

  الملخص
 قیــاس التفكیــر اإلبــداعي والتحــصیل المعرفــي فــي مــادة الــسباحة لــدى طــالب لــى        هــدف البحــث ا

علــى العالقــة بــین ایــضا التعــرف  و  فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة الموصــلاألولــىالــسنة الدراســیة 
  .التفكیر اإلبداعي والتحصیل المعرفي في مادة السباحة

وق ذات داللــة معنویــة بــین التفكیــر  عــدم وجــود فــر ونالبــاحث وللتحقــق مــن هــدفا البحــث افتــرض
 فـي كلیـة األولـىاإلبداعي والتحصیل المعرفـي وقـد اجـري البحـث علـى عینـة مـن طـالب الـسنة الدراسـیة 

طالبـًا وقـد تـم ) ١٠٧( وكـان عـددهم ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤التربیة الریاضیة بجامعة الموصـل للعـام الدراسـي 
ختبـار التحـصیل المعرفـي فـي مـادة الـسباحة الء تقسیم مجتمع البحث الى عینتین احدهما الغراض البنـا

فـي حـین بلغـت عینـة %) ٥٣.٢٧(طالبـًا وبنـسبة ) ٥٧(والثانیة الغـراض التطبیـق اذ بلغـت عینـة البنـاء 
طالبــًا مــن مجتمــع البحــث وقــد تــم اجــراء المعــامالت العلمیــة %) ٢٨.٠٣(طالبــًا وبنــسبة ) ٣٠(التطبیــق 

 فــــي مــــادة الــــسباحة وتــــشمل ذلــــك صــــدق الخبــــراء والتحلیــــل الالزمــــة لبنــــاء اختبــــار التحــــصیل المعرفــــي
التیـة ااإلحصائي للفقرات باستخدام معامل التمییز والمجموعات المتطرفة وقد تم استخدام ادوات البحث 

لتحصیل المعرفي لبناء اختبار  و )١٩٨٩برنستن،(مقیاس التفكیر اإلبداعي :للوصول الى النتائج وهي 
  .في مادة السباحة

 فـي األداء اذ تم تقـویم نتـائج ٩/٥/٢٠٠٥ ولغایة ٣/٥/٢٠٠٥ االختبارات للفترة من ریتأجوقد 
الوسـط  (ون البحث وقد استخدم البـاحثبأدوات الخاصة اإلحصائیةالتحصیل المعرفي على وفق المعاییر 

ون  البـاحثواسـتنتج).الحسابي، االنحـراف المعیـاري، صـعوبة الفقـرة، القـوة التمیزیـة للفقـرات، تحلیـل التبـاین
 القدرات العقلیة ذات العالقة بدرجة التحصیل المعرفي في مـادة الـسباحة إحدىان التفكیر اإلبداعي هي 

 ىوقـــد أوصـــ ال توجـــد عالقـــة بـــین التفكیـــر اإلبـــداعي فـــي مـــادة الـــسباحة وذلـــك فـــي ضـــوء طبیعتـــهانـــه اذ 

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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فــي كلیــات التربیــة الریاضــیة  علــى اهمیــة تطــویر التفكیــر اإلبــداعي فــي التــدریب التأكیــد علــى ون البــاحث
 العمل على توفیر البیئة النفسیة المناسـبة وبالقطر والسیما لتنمیة الجوانب المعرفیة والعقلیة لدى الطلبة 

 التربویـة التـي واألهـداف والتفكیر اإلبداعي لدیهم بمـا ینـسجم اإلبداعللطلبة والتي تساهم في خلق فرص 
  .جامعات العراقیة تسعى الیها المناهج التعلیمیة في ال

ABSTRACT 
Creative Thinking and Its Relation to Cognitive 

Achievement in the Subject of Swimming 

Dr . Nadhim  Al- Wattar  
Mosul university / college of physical education 

  Dr . Odid Odisho     Asi    Zahra Jamil Salih 
Dohok  university / college of education 

   The study aims at measuring the creative thinking and its relation to 
cognitive achievement in the subject of swimming among first grade students 
in the College of Sport Education of the University of Mosul  and expounding 
the relation between Creative thinking cognitive achievement in the subject of 
swimming. The study was carried out on the population sample consisting of 
(87) first grade students in the College of Sport Education in the University of 
Mosul in the semester (2004-2005). The population was divide into two 
groups, the first group of (57) student representing (53.27%) of the population 
and was designated as the test group for cognitive achievements in the subject 
of swimming while the implementation group consisted of (30) students 
representing (28.03%) of the population.  

The scientific procedures for constructing the cognitive achievement 
test in the subject of swimming including the validity of experts, and statistic 
analysis of the items.  To reach the results of the Creative Thinking Scale 
(Princeton 1989) was adopted as a statistical tool to construct the cognitive 
achievement test in the subject of swimming. 

The tests were carried out from may 5th, 2005 to may 9th 2005 the 
results were corrected according to the statistic standards of the research tools 
using (arithmetic mean, standard deviation, difficulty of item, discrimination 
of items and analysis of variance.) 

The researchers concluded that no correlation exists between creative 
thinking and cognitive achievement in the subject of swimming within the 
scope of its nature.  
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The researchers recommend that emphasize should be applied towards 
the importance of developing creative thinking in training in colleges of sport 
education in the country and providing an appropriate psychological 
environment for the student to insure creating opportunities for innovative and 
creative thinking among them according to educational objectives sought by 
education curriculum in Iraqi universities.  

  

   التعریف بالبحث - ١
   البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١

 كونه وتطبیقاته اإلبداعي في مجال التربیة والتربیة الریاضیة في موضوع التفكیر الباحثوناهتم 
احد النشاطات العقلیة المهمة التي تؤثر في شخصیة الریاضي وتحدد سلوكه فـي البیئـة التـي یعـیش بهـا 

ن بان هناك تـاثیرًا واضـح للفـروق الفردیـة بـین االفـراد فـي طبیعـة القـدرات العقلیـة التـي تمیـزهم ومع االیما
 یبقى احد المعطیات العلمیة لهذه الفروق السلوكیة بین اإلبداعيبعضهم عن البعض االخر فان التفكیر 

ل هـذا التفـاوت وعالقتـه االفراد وذلك ما اكدته الدراسـات العلمیـة الـسابقة التـي عنیـت بدراسـة الحقـائق لمثـ
بالجوانــب المعرفیــة عنــد الریاضــي فــي هــذا المیــدان اذ ان عملیــة تطــویر التعلــیم هــي احــدى المحركــات 
االساسیة الهامة لبنـاء االجیـال مـن خـالل االسـتخدام االمثـل للقـدرات البـشریة والعلمیـة والسـیما المبـدعین 

میـة مـواهبهم علـى وفـق منـاهج معرفیـة متقدمـة في المجتمع وذلـك مـن خـالل العنایـة بهـم والعمـل علـى تن
  .یمكن ان توفر القاعدة المناسبة لمخرجات علمیة تؤدي دورها الهام في المجتمع 

ولمــا كانــت فعالیــة الــسباحة مــن الفعالیــات الریاضــیة الهامــة التــي تــستقطب الكثیــر مــن االهتمــام 
 المهـاري والمعرفـي األداء طبیعة أدراكالى  لحاجة الطالب لدى الطلبة في كلیات التربیة الریاضیة ونظراً 

 لمــادة الــسباحة فــان اهمیــة البحــث تكمــن فــي كیفیــة تحقیــق افــضل عملیــة األساســیةمــن خــالل المفــردات 
 ومعرفــة مــدى عالقتــه بالتحــصیل اإلبــداعيللــتعلم مــن النــاحیتین النظریــة والعملیــة لــذا فــان قیــاس التفكیــر 

 ألسبابیر اهتمام الكثیر من الباحثین في مجال التربیة الریاضیة  الطلبة یمكن ان یثأولئكالمعرفي لدى 
 دراسـة التفكیـر لحـل المـشكالت وتنظـیم المعلومـات أهمیـةعدیدة تاتي في مقـدمتها القناعـة المترتبـة علـى 

  . والسیما في مادة السباحةاإلبداع عن طریق األدائیةوتحسین المخرجات 

 مــن اجــل اإلبــداعي الــى البحــث فــي موضــوع التفكیــر  الحالیــةدراســتهم فــي البــاحثون اتجــهوقــد 
توظیف ذلك في زیادة المعرفـة العملیـة والنظریـة بمـادة الـسباحة التـي تعتمـد علـى التطبیـق العملـي بـشكل 

  .كبیر في عملیة التعلم

 لدى الفرد في القیام بالتكیفات والفعالیات التـي ال یمكـن بدونـه  ومؤثراً اذ یؤدي التفكیر دورا بارزاً 
 یعد من ارفع مستویات التنظیم المعرفـي اإلبداعيلقیام بها على نحو فعال وكما هو معلوم فان التفكیر ا
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 الـذي  وان استعماله یتطلب من الفرد نـشاطا عقلیـا یكـون اكثـر تعقیـدا مـن النـشاط اإلدراكالنه یقوم على 
  ).١١٧، ١٩٩٩الزیود،  (األخرىیتطلب من المستویات 

   مشكلة البحث ٢-١
 بمــا فــي ذلــك المجتمــع اإلنــسانیة لكافــة المجتمعــات وأساســیة ضــرورة ملحــة اإلبــداع دراســة تعــد

 على اسس طبیعیـة او اإلبداع التي تحاول ان تفسر واألدبیاتالریاضي وعلى الرغم من تعدد النظریات 
 ذيسلوك الـ مهما وقدرة عقلیة متمیـزة فـي الـ یبقى رمزاً اإلبداعفان یة او شخصیة او نفسیة او وراثیة عمل

  .حدد شخصیة الفردی

 بمعنـــاه العـــام والتفكیـــر اإلبـــداع وممـــا الشـــك فیـــه ان الریاضـــة كظـــاهرة اجتماعیـــة تتبنـــى مفهـــوم 
 الریاضـیة األلعـاب فـي األساسـیة علـى وجـه الخـصوص فـي عملیـة الـتعلم للمهـارات األداء عنـد اإلبداعي

 اتاحة الفرصة لتشجیع كل عمل ادائي بأهمیة یماناإل مع  واداءا   وتفسیراً المختلفة والسیما السباحة ادراكاً 
مبدع في المجالین التربوي والریاضي سواء كان ذلك في التدریب او المنافسة الریاضیة او التعلم ، ومـع 

فعالیــة ریاضــیة تتمیــز بالــشمول فــي االداء مــن النــاحیتین المهاریــة والمعرفیــة ونهــا خــصوصیة الــسباحة ك
طبیعة االداء وصوال الى االداء االمثل فـان هـذه الفعالیـة مازالـت بحاجـة الـى والتي تتطلب فهما واضحا ل

ومـن اجـل قیـاس االبـداع والتفكیـر  ئق التعلیمیـة لمفرداتهـا الدراسـیةالمزید مـن البحـث والتقـصي عـن الحقـا
 ولعـل  یمكـن ان تقـدم خدمـة علمیـة للبـاحثین  كان البد من البحـث عـن الوسـائل واالدوات التـياإلبداعي

 واالختبـــارات التحـــصیلیة المعرفیـــة التـــي یمكـــن ان تقـــود الـــى نتـــائج اإلبـــداعيمـــن اهمهـــا اختبـــار التفكیـــر 
 لعـدم وجـود اختبـار للتحـصیل المعرفـي فـي مـادة الـسباحة علمیة هامة تخدم عملیة البحـث العلمـي ونظـراً 

السـالیب العلمیـة تولدت الحاجة الـى ضـرورة العمـل علـى بنـاء اختبـار لهـذا الغـرض مـن خـالل اسـتخدام ا
الدقیقة وذلك من اجل معالجة مشكلة البحث االساسیة والتي تحـددت فـي محاولـة معرفـة مـا هـي العالقـة 

 والتحــصیل المعرفــي فــي مــادة الــسباحة ســعیا الــى تحقیــق اضــافة علمیــة متواضــعة اإلبــداعيبــین التفكیــر 
نعـومي ، (و  ) ٢٠٠٢التمیمـي،(و)١٩٨٦العـاني،(تضاف الى البحوث والدراسـات الـسابقة ومنهـا دراسـة 

  .وذلك من اجل خدمة الحركة الریاضیة وتطویرها نحو االمام  ) ٢٠٠٢

   هدفا البحث ٣-١
 فـي كلیـة األولـىلتحصیل المعرفـي فـي مـادة الـسباحة لـدى طـالب الـسنة الدراسـیة بناء اختبار ل ١-٣-١

  . جامعة الموصل–التربیة الریاضیة 

 والتحـصیل المعرفـي فـي مـادة الـسباحة لـدى طـالب اإلبـداعيلتفكیر التعرف على العالقة بین ا ٢-٣-١
  .السنة الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

  فرضیة البحث ٤-١
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 والتحـصیل المعرفـي فـي مـادة الـسباحة اإلبداعيالتوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین التفكیر 
  .یة الریاضیة بجامعة الموصل لدى طالب السنة االولى في كلیة الترب

  مجاالت البحث ٥-١
طالب السنة الدراسیة االولى فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة الموصـل :  المجال البشري ١-٥-١

   .٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للعام الدراسي 

  .٩/٥/٢٠٠٥ إلى ١٥/١٠/٢٠٠٤للفترة من :  المجال الزماني ٢-٥-١

  .ریاضیة في جامعة الموصل كلیة التربیة ال: المجال المكاني ٣-٥-١

   تحدید المصطلحات ٦-١
  Creative Thinking  اإلبداعيالتفكیر 

انه نوع من التفكیر یهدف الى اكتـشاف عالقـات وطرائـق جدیـدة غیـر مالوفـة "، )الخالدي( عرفه
  ).٥٥، ٢٠٠٣الخالدي ،" . (لحل مشكلة قائمة

س متكامـل وینمـو و مـن منهـاج مـدر تفكیر قـائم علـى اسـس علمیـة ویتغـذى " بانه )طافش(وعرفه 
طـافش ("الى حلول مرضیة لمشكالت المجتمعبالجدة وهو تفكیر منتج ناتج عن رغبة ملحة في التوصل 

 ،١٧ ، ٢٠٠٤(.  

 والـذي یـؤدي الـى اإلبـداعيهو تـشكیل ذاتـي لنمـاذج جدیـدة فـي عملیـة النـشاط "، ) یونس(وعرفه
  )١٩١ ، ٢٠٠٤یونس ،  ".(انتاج الجدید واالصیل وذي القیمة االجتماعیة

  : إجرائیًا الباحثون یعرفهو 

هــو مجمــوع الـــدرجات التــي یحـــصل علیهــا الطالـــب مــن خـــالل اســتجاباته علـــى مقیــاس التفكیـــر 
  ).٢٢٢-٧٤(فقرة والذي تبلغ حدود درجاته بین ) ٧٤( برنستن والمؤلف من صممه  الذي اإلبداعي

   Cognitive Achievementالتحصیل المعرفي 

مدى اسـتیعاب الطـالب لمـا تعلمـوه مـن خبـرات معینـة فـي موضـوع معـین " بانه ، ) الكلزة(عرفه 
  " .مقاسا بالدرجات التي یحصلون علیها في االختبار التحصیلي

  )١٠٢ ، ١٩٨٩الكلزة ،  (

 یحـرزه او یـصل الیـه يدرجة االكتساب التي یحققها فرد او مستوى النجاح الذ"، ) عالم(وعرفه 
  )٣٠٥ ، ٢٠٠٠عالم ، " .(او مجال معینفي مادة دراسیة 
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  : اجرائیاالباحثون یعرفهو 
بانــه هــو الدرجــة التــي یحــصل علیهــا الطالــب فــي مــادة الــسباحة بعــد اجابتــه عــن مجموعــة مــن 

 التــي تتعلــق بمفــردات المنهــاج الدراســي للمــادة ، ویـتم ذلــك مــن خــالل اختبــار التحــصیل المعرفــي األسـئلة
  ).٢٢-٧٤( فقرة وتبلغ الدرجة العلیا لالختبار) ٤٧(والمؤلف من  الباحثون ببناءه قاموالذي 

  

   النظري اإلطار -٢
    اإلبداعنظریات  ١ -٢
  ) العقلیة(نظریة جیلفورد  ١-١-٢

یــرى اصــحاب هــذه النظریــة بــان االبــداع نتــاج العقــل وولیــد الفكــر، وانــه فعــل مــستنیر واع یحققــه 
تفكیـر  ، ورأى جیلفـورد القـد و مضاءة بنور الفكر وتمثـل الندة ا ار عقل ناضج قد امتلك زمام نفسه وتحققه

. وهــو مــن ابــرز اصــحاب هــذه النظریــة الــى ان االبــداع هــو تنظــیم یتكــون مــن عــدد مــن القــدرات العقلیــة 
ومــن النمـــاذج العاملیــة التــي تناولــت االبـــداع انمــوذج بنیــة العقــل لجیلفـــورد )٧٣ ، ٢٠٠٥عبــد العــال ، (
  .الناتجو  والمحتوى.العملیات العقلیة:ثة ابعاد وهي والذي میز بین ثال) ١٩٥٦(

  )٢٠٠٢،٣٢٤قطامي ،(   

ا خلیــة وكــل خلیــة تمثــل عــامال عقلیــًا وغالبــًا مــ) ١٢٠(ومثلــه بهیئــة مكعــب االبعــاد یتكــون مــن 
  .یوضح انموذج بذلك) ١(تسمى نظریة السمات او العوامل ، والشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  
  

 التقویم
 التفكیر المحدد

  االفتراضيالتفكیر
 الذاكرة

 المعرفة

 الوحدات

 الفئات

 العالقات

 النظم واالتساق
 التحویالت

 التضمینات

 االشكال
 الرموز

 المعاني

 ر أ
 س ي

 و

 ف
 ع
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 ح
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بــین نــوعین مــن التفكیــر اطلــق علــى االول التفكیــر التقــاربي او ) Guilford(كمــا میــز جیلفــورد 
 وعرفــه بانــه ذلــك النــشاط العقلــي الــذي یــؤدي الــى نتیجــة اإلبــداعيالمتــشعب ، هــو االقــرب الــى التفكیــر 

  .احدة صحیحة للمشكلة معروفة یشترك فیها كل االفراد یتضمن استجابة و 

اما النوع الثاني فاطلق علیـه اسـم التفكیـر التباعـدي ویتـضمن انتـاج معلومـات متنوعـة علـى ان ال یكـون 
هنــاك اتفــاق مــسبق ویــسمح باعطـــاء نتــائج المحــدودة وغیــر متوقعــة ، أي انتـــاج اكبــر عــدد ممكــن مـــن 

  )٨٦، ٢٠٠٢جروان ، ( .االستجابات للمشكلة الواحدة

  Education and Creativity Theory )نظریة االبداع والتعلیم(تورانسنظریة  ٢-١-٢

من البارزین في علم االبداع و في دراسة الموهبة ولم یكن میاًال الى ) Torrance(یعد تورانس 
بناء نظریة بالمفهوم المتعارف علیه لكونه كان میاال الى الجوانب التطبیقیة والمفاهیم ، لذا فقد اهتم فـي 

او مناخ او ) product(او انتاج ) Process( عدد من التعاریف لالبداع اذ عرفه بوصفه عملیة اقتراح
  . )personal traits(او سمات للشخصیة) Aset of condition(بیئة اجتماعیة 

)Torrance , 1979 , 8 - 9(  

  
  :وقد تحدث تورانس عن جوانب االبداع وهي 

  . الشخص المبدع -أ

   .اإلبداعي الموقف -ب

  .ة اإلبداعی العملیة -ج

   .اإلبداعي اإلنتاج -د
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  )سیجموند فروید( نظریة التحلیل النفسي  ٣-١-٢

والــذي یــرى ان ) فرویــد(تمثلــت األطــر النظریــة لنظریــة التحلیــل النفــسي فــي افكــار عــالم الــنفس 
وبــین ) عوریةالالشــ(االبــداع ینــشا بــسبب الــصراع النفــسي بــین المحتویــات االغریزیــة الجنــسیة والعدوانیــة 

  )٣٥، ٢٠٠٤ابو جادو، .(الحیاة الواقعیة للمجتمع 

ـــى الحـــل العـــصابي  ـــداع ، والقـــوة الالشـــعوریة التـــي تـــؤدي ال ـــة االب وان الـــصراع هـــو منـــشأ عملی
 التــــي تــــدفع اشــــخاص اخــــرین الــــى  نفــــسها ان القــــوى الدافعــــة للفنــــان هــــي الــــصراعات(وبكلمــــات فرویــــد 

  ).٢٠٠٥،٢٠٨العمریة ، ) . (العصاب

   نظریة االستثمار في االبداع  ٤-١-٢
وحاول الباحثان بناء ) Sternbery & Lubart , 1991(وضع هذه النظریة سترنبرج ولوبارت 

  : هي  مكونات رئیسهةنظریة اكثر شمولیة وان اعتبار االبداع یقوم على ست

  Intellectual processesالعملیات العقلیة    .أ 

  Knowledge structure)  المعلومات(بناء معرفي   .ب 

   Intellectual styleاسلوب عقلي    .ج 

  personal traitsسمات شخصیة    . د 

   Motivational factorsعوامل دافعیة    .ه 

  Environmental contextسیاق بیئي    .و 

 السابقة ان تتجمع وتندمج معـًا اذ ینـتج نـاتج ابـداعي فـي أي مرحلـة مـن ةویمكن للمكونات الست
  .حیاة ال

  
  

 منهج البحث -٣

  .مته وطبیعة البحث المنهج الوصفي لمالءالباحثون استخدم

  مجتمع البحث وعینته ١-٣
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اشــتمل مجتمــع البحــث علــى طــالب الــسنة الدراســـیة االولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعـــة 
اســیة طالبـا مـوزعین علــى سـت شـعب در ) ١٠٧( والبــالغ عـددهم ٢٠٠٥-٢٠٠٤الموصـل للعـام الدراسـي 

ومــن اجــل ضــمان دقــة االجــراءات العلمیــة فــي البحــث تــم تــصنیف مجتمــع ) أ،ب،ج،د،هـــ،و(هــي شــعبة 
البحث الى عینتین االولـى تـم اسـتخدامها الغـراض بنـاء االختبـار التحـصیلي المعرفـي فـي مـادة الـسباحة 

خدمت فـــي حـــین اســـت) د،هــــ،ب،أ،(وهـــم الـــشعب الدراســـیة % ٥٣.٢٧طالبـــا یمثلـــون نـــسبة ) ٥٧(وبواقـــع 
ـــار وبواقـــع  ـــون نـــسبة ) ٣٠(العینـــة الثانیـــة الغـــراض التطبیـــق النهـــائي لالختب مـــن % ٢٨.٠٣طالبـــا یمثل

ـــشعب الدراســـیة  ـــم اســـتخدام شـــعبة ) ب،ج(مجتمـــع البحـــث وهـــم ال الغـــراض المعـــامالت ) و(فـــي حـــین ت
  .العلمیة لالختبارات

لـــى وفـــق الحـــاالت ومـــن اجـــل ضـــمان الـــشروط العلمیـــة وســـالمة االختبـــار تـــم اســـتبعاد الطلبـــة ع
  :االتیة

  .)المنقولون.المؤجلون.الراسبون.الطالبات(
  )١ ( رقمجدول

 مجتمع البحث وحاالت الطلبة الذین تم استبعادهم من مجتمع البحث والنسبة ألفراد العدد الكلي یبین
  المئویة لعینتي البناء والتطبیق

  

  
  

   البحث أدوات ٢-٣
  )١٩٨٩برنستن ، (اإلبداعيمقیاس التفكیر  ١- ٢-٣

 العدد النهائي المستبعدون العدد الكلي الشعب الدراسیة

 ١٣ ٣ ١٦ أ

 ١٨ ٢ ٢٠ ب

 ١٢ ٣ ١٥ ج

 ١٧ ٢ ١٩ د

 ١٦ ٢ ١٨ هـ

 ١١ ٨ ١٩ و

 ٨٧ ٢٠ ١٠٧ المجموع
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 ١٠

 )٧٤ (و یتكـون المقیـاس باالصـل مـن) ١٩٨٩برنـستن،(تم تصمیم هذا المقیاس من قبـل العـالم 
 علیها من خالل اختیار احـد ثالثـة بـدائل اإلجابة وتكون اإلفراد لدى اعياإلبدفقرة تهدف لقیاس التفكیر 

  تقامـــدرجــة، كمــا ) ٢٢٢-٧٤(وتتــراوح الدرجــة الكلیــة للمقیـــاس مــن ) . وافـــقأ ،متــردد، ال أوافــق(وهــي 
 وذلـــــك لغـــــرض اســــتخدامه فـــــي البحـــــوث األردنبتعریـــــب المقیــــاس المـــــذكور و تجریبـــــه فــــي ) الــــسرور (

  .) ١٩٣ ،٢٠٠٢ ،السرور ( العربیةوالدراسات في البیئة

  :المواصفات العلمیة لمقیاس برنستن ١-١  -٢-٣
  الصدق ١-١-١-٢-٣

وضـع  یعد الصدق اهم شروط االختبار الجیـد فاالختبـار الـصادق هـو الـذي یـنجح فـي قیـاس مـا
  ).٣٩، ١٩٨١الزوبعي والغنام ،) (١٣٣، ٢٠٠٢ ،وآخرونالظاهر (من اجله 

معامل صدق وثبات عالیین من خالل االجراءات العلمیة التـي قـام بهـا ویتمتع المقیاس الحالي ب
ـــــــي )١٩٨٩برنـــــــستن،( ـــــــة االخـــــــرى الت ـــــــاس فـــــــضال عـــــــن االجـــــــراءات العلمی ـــــــصمیم المقی  بهـــــــا تقامـــــــلت
عرض المقیاس المذكور على عدد مـن عمدوا الى  الباحثونعلى البیئة العربیة اال ان ) ٢٠٠٢السرور،(

  .م التربویة والنفسیة والریاضیة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلو *السادة الخبراء

 نـــسبة اتفـــاق البــاحثونتمـــد  واعلبیــان رائـــیهم فـــي صــالحیة الفقـــرات واجـــراء التعــدیالت المناســـبة 
% ٠.٧٥الـى ان معامـل الـصدق یعـد عالیـا اذا كـان ) ١٩٨٣بلوم،(فاكثر لقبول الفقرات اذ یشیر % ٧٥

  ) .١٢٦، ١٩٨٣بلوم واخرون ، (فاكثر ، 

  .اإلبداعيوقد اكد جمیع السادة الخبراء الى ان الفقرات للمقیاس صالحة لقیاس التفكیر 

   التجربة االستطالعیة-
                                           

*   
 جامعة بغداد/كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي سام عربمحمد ج. د.أ

 جامعة الموصل /كلیة التربیة  علم النفس التربوي محمد یاسین وهیب. د.أ

 جامعة الموصل/كلیة التربیة  علم النفس التربوي كامل عبد الحمید. د.م.أ

 امعة الموصلج/كلیة التربیة  علم النفس التربوي  فتوحيفاتح ابلحد. د.م.أ

 جامعة الموصل /األساسیةكلیة التربیة  علم النفس النمو  الخالديجاجان جمعة. د.م.أ

 جامعة الموصل /األساسیةكلیة التربیة  علم النفس التربوي خشمان حسن.د.م.أ

 جامعة الموصل/كلیة التربیة  علم النفس التربوي ندى فتاح العبایجي.د.م.أ

 جامعة الموصل/كلیة التربیة  لم النفس التربويع احمد محمد نوري. د.م.أ

 جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي   محمد عليزهیر یحیى. د.م
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 ١١

طالب من السنة الدراسیة االولى في كلیة ) ٧(اء التجربة االستطالعیة على عینة قوامها تم اجر 
  :والذین تم استبعادهم من عینة البحث وكان الهدف من التجربة هو مایاتي) و(التربیة الریاضیة شعبة 

v  الفقرات المعدة لهذا الغرضمالئمةالتعرف على .  

v مدى وضوح الفقرات للمستجوب.  

v لإلجابةد الوقت الالزم تحدی.  

v االختبار تعلیمات من وضوح التأكد .  

v إحصائیا الصورة النهائیة للفقرات قبل القیام بتحلیلها أعداد. 

  الثبات  ٢-١-١-٢-٣
 النتـائج نفـسها او نتـائج مـشابهة اذا مـا اعیـد تطبیقـه مـرة ثانیـة أعطـاءیقصد بثبات المقیاس هـو 

  ) ٢٤٥، ٢٠٠٢الجاغوب ، )(٩٣، ١٩٩٥الروسان ،(نفسها  وفي الظروف أنفسهم اإلفرادعلى 

ویمكــن ان یقــصد بالثبــات االســتقرار أي انــه لــو اعیــد تطبیــق االختبــار علــى االفــراد فانــه یعطــي 
  ).١١٤، ١٩٨٩سمارة واخرون ، (شیئا من االستقرار في النتائج 

ایـام مـن تـاریخ ) ١٠-٧ (بعـد مـرور) Test-retest( باستخدام طریقة االعـادة الباحثون وقد قام
) ٨(تطبیقه على طالب السنة الدراسیة االولى في كلیة التربة الریاضیة جامعـة الموصـل والبـالغ عـددهم 

سـمارة ( یشیر اذ) ٠.٨٢(الدراسیة وقد بلغت قیمة معامل الثبات ) و(وقد تم اختیارهم عشوائیا من شعبة 
  فــــــــــــــــــــــاكثر) ٠.٧٥(الــــــــــــــــــــــى ان معامــــــــــــــــــــــل الثبــــــــــــــــــــــات یعــــــــــــــــــــــد عالیــــــــــــــــــــــا اذا كــــــــــــــــــــــان ) واخــــــــــــــــــــــرون

هزا للتطبیـق فـي  اصـبح المقیـاس جـاإجـراءاتوفـي ضـوء مـا تقـدم مـن ) ١٢٠، ١٩٨٩سمارة واخرون ، (
  .البیئة العراقیة

  : اختبار التحصیل المعرفي في السباحة ٢ -٢-٣
فـــي المهـــارات المعرفیـــة   واســـتخداماً  التقـــویم شـــیوعاً أدوات أكثـــرتعـــد االختبـــارات التحـــصیلیة مـــن 

ل الطلبة من المعرفة والفهم والمهارات التي تتصل بالمنهاج الدراسي التي یدرسها الطلبـة  ما یحصوغالباً 
 .  

أي مـا تعلمـه الـشخص ) العقلیـة(وترمي االختبارات التحصیلیة الى قیاس بعض اشـكال القـدرات 
مــن اجــل المعرفــة او العمــل وفــي مجــال الدراســة وتهــدف هــذه االختبــارات الــى قیــاس مقــدار مــا حــصله 

الب من محتویات مادة مـن المـواد الدراسـیة وهـي تقـوم اساسـا علـى تحدیـد المـستوى المعرفـي للتالمیـذ الط
  ).٢٦ ،٢٠٠٤الصالح ، .(أي تناسب درجة كل طالب 
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ولتحقیــق هــدف البحــث المتــضمن قیــاس التحــصیل المعرفــي لــدى طــالب الــسنة االولــى فــي مــادة 
فــي مــادة الــسباحة علــى وفــق المنهــاج الدراســي الــسباحة فقــد تطلــب ذلــك بنــاء اختبــار تحــصیلي معرفــي 

المقرر لهذه المادة من قبل الهیئة القطاعیة لكلیات التربیة الریاضیة في العـراق وقـد تـم تـصمیم االختبـار 
وذلك النها من اكثر االختبارات العلمیة ثباتا في صدق ) multiple choice(بطریقة االختبار المتعدد 

لطالب من درجات ، وما تتمیز بـه مـن موضـوعیة وشـمول للمـادة واقتـصادیة احكامها وتقدیر ما یحرزه ا
  ).٢٠٣، ١٩٨٥الغریب ،.(في الوقت 

  المعرفي في مادة السباحة التحصیل ختبار خطوات بناء ا ١-٢-٢-٣
  لتخطیط لالختبار المعرفي  ا١  -١-٢-٢-٣

لجید الختیار فقراتـه ان من اهم الخطوات االساسیة في بناء أي اختبار تحصیلي هو التخطیط ا
 لالختبـار مـن خـالل االعتمـاد علـى عـدد األولیـة باعـداد الـصورة البـاحثون قـام علیـه فقـد اإلجابة وأسلوب

مــن االختبــارات التحــصیلیة المعرفیــة فــي بعــض الفعالیــات الریاضــیة والتــي تــم بناءهــا مــن قبــل عــدد مــن 
  :الباحثین ومنها 

  ) .١٩٩٧مطرود ، (ائرة اختبار التحصیل المعرفي في الكرة الط §

   ) .١٩٩٨الوتار ، (اختبار التحصیل المعرفي في كرة الید  §

   ) .٢٠٠٢سلمان ، (اختبار التحصیل المعرفي في الكرة الطائرة  §

ـــــــــــوم البـــــــــــاحثون وقـــــــــــد اعتمـــــــــــد ـــــــــــتعلم والتـــــــــــي وردت فـــــــــــي تـــــــــــصنیف بل ـــــــــــى مـــــــــــستویات ال    عل
)Bloom, 1975 ( التربویـة شـیوعًا وذلــك األهــدافیف  تـصانأكثـرفــي المجـال المعرفـي والتـي تعــد مـن 

 واألنظمـة التـي یتوقـع مـن معظـم البـرامج لألهـدافالحتوائها على مجموعة واسعة مـن االنمـاط الـسلوكیة 
  :التربویة تحقیقها وهي 

  . االهداف المعرفیة. أ
  . االهداف الوجدانیة. ب
  االهداف النفس حركیة. جـ

  

  ) ٣٨ ، ١٩٨٩ ، واخرون ، رةسما(فهم والتطبیق  ال والمعرفةوتتضمن االهداف المعرفیة مثل 

ــتعلم یمكــن ان توصــف علــى صــورة تغیــرات  وتقــوم فكــرة التــصنیف علــى افتــراض ان نتاجــات ال
معینة في سلوك التالمیذ ، ویتصل اهداف المجال بالمعرفة والقدرات العقلیة الذهنیـة ، وتعـد اكثـر قابلیـة 
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وح االهداف المعرفیة بین االسترجاع البسیط لمواد متعلمـة ، للمالحظة والقیاس من االنواع االخرى وتترا
  .والطرائق االصلیة الراغبة لربط وتركیب افكار ومواد جدیدة 

  :وفي ضوء ما تقدم فقد صنف بلوم هذه المستویات الى ستة اصناف 
  %٤٥    المعرفة . أ

  %١٠    الفهم . ب
  %٢٠    التطبیق . جـ
  %١٠    التحلیل .د
  %١٠    التركیب .هـ
  %٥    التقویم . و

  % ١٠٠وهذه الفئات متدرجة في الصعوبة والتي بدورها تشكل فئات المجال الذهني بنسبة 

واســـتخدامه بـــصورة ) بلـــوم(ونظـــرًا لفائـــدة المجـــال الـــذهني مـــن تـــصنیف )١٠١-٩٩ ، ٢٠٠٤الحمـــوز ، (
ه یعنـى بالمعلومـات  النالباحثونه یة المعرفیة وتقویمها فقد استخدمواسعة في اعداد االختبارات التحصیل

والقــــدرات والمهــــارات العقلیــــة التـــــي یمكــــن تطبیقهــــا فـــــي مجــــال التربیــــة الریاضـــــیة وتحدیــــدًا فــــي فعالیـــــة 
وبعـــد االســـتعانة بـــاراء عـــدد مـــن الـــسادة الخبـــراء والمختـــصین فـــي مجـــال علـــم الـــنفس الریاضـــي .الـــسباحة

 وفـق المجـال الـذهني لتـصنیف علـى  وطرائق التدریب فقد تـم تحدیـد االهـداف للمـادة التعلیمیـة ومحتواهـا
  :وفي مستویاته الثالثة فقط هي ) بلوم(

  % ٢٠  التطبیق . جـ                 %١٠الفهم . ب          %٤٥  المعرفة . أ

رجـة من المجـال الـذهني ویعـزى ذلـك الـى ان فئـات المجـال الـذهني متد% ٧٥ومجموعها تشكل 
 ال یــتمكن مــن التحلیــل والتركیــب والتقــویم مــن دون المعرفــة ان الطالــب) الحیــالي(فــي الــصعوبة وقــد اكــد 

  ) ٦٧ ، ١٩٩٨الحیالي ، . (والفهم والتطبیق 
  تحلیل المحتوي الدراسي لمنهاج مادة السباحة  .١

وهـــي مجموعـــة مـــن االســـالیب واالجـــراءات الفنیـــة التـــي صـــممت لتطبیـــق المـــادة الدراســـیة الـــى 
  ) ١١، ٢٠٠٠الغرایبة، (ابلة للقیاس ،موضوعات رئیسة ثم تجزئتها الى اهداف ق

 كلیـة المرحلـة االولـىر تدریـسه لطلبـة ر  بتحلیل محتـوى كتـاب مـادة الـسباحة المقـالباحثون قاماذ 
 التركیــز االبــواب الثالثــة التربیــة الریاضــیة ، واتخــذت عــدد الــصفحات وحــدة للتحلیــل ثــم اســتخرجت نــسبة

  ) .٢٠٠٥-٢٠٠٤(اني  تدریسها للفصلین الدراسیین االول والثالمقرر
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 المادة التعلیمیة بمفردات االبواب الثالثة لمادة السباحة المقررة لطلبة المرحلة الباحثون كما حدد
  .جامعة الموصل / االولى في كلیة التربیة الریاضیة 

  صیاغة االغراض السلوكیة  .٢

 مجموعـة مـن حثونالبـا عداد الـصورة االولیـة للمقیـاس صـاغبعد تحلیل محتوى كتاب السباحة وا
 البــــاحثون ســــیة ومــــستویات الطلبــــة اذ اســــتخدم والمرحلــــة الدراعلــــى وفــــق المحتــــوىاالغــــراض الــــسلوكیة 

مـــن تـــصنیف بلـــوم والمجـــال المعرفـــي فـــي تحدیـــد ) المعرفـــة والفهـــم والتطبیـــق(المـــستویات الثالثـــة االولـــى 
غرضـــًا وبواقـــع ) ٤٧(ة مـــستوى االغـــراض الـــسلوكیة وقـــد بلغـــت االغـــراض الـــسلوكیة فـــي صـــیغتها االولیـــ

فـي مـستوى التطبیـق یمثلـون بمجملهـم ) ١٣(فـي مـستوى الفهـم و) ٦(غرضًا في مستوى المعرفة و) ٢٨(
 بعــرض قائمــة االغــراض الــسلوكیة  علــى لجنــة البــاحثون قــامالنــسب المئویــة للمعرفــة والفهــم والتطبیــق ثــم 

 وطرائـق التـدریس والـسباحة للحكـم المحكمین من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم النفس التربوي
  .على صالحیتها

   Table of specificationsبناء جدول المواصفات  .٣

مـــــن االجـــــراءات المهمـــــة فـــــي اعـــــداد االختبـــــارات التحـــــصیلیة هـــــو اعـــــداد جـــــدول المواصـــــفات 
)Demborl , 1972 ,P.P. 240 ( وهو جدول مخطط تفصیلي یبین فیه محتوى المـادة الدراسـیة بـشكل

  . مع تحدید نسبة التركیز ونسبة االغراض السلوكیة وعدد االسئلة هین رئیسعناو 

  ) .٥١، ١٩٩١الروسان ، واخرون ، ) (٨٠، ٢٠٠٢الظاهر واخرون ، (

المعرفــــة ، الفهــــم ، (وهــــو جــــدول ذو بعــــدین یــــشیر البعــــد االول الــــى مــــستویات االهــــداف مثــــل 
لمادة الدراسیة، فمن خالل هذا الجدول نـستطیع في حین یمثل البعد الثاني وحدات او محتوى ا) التطبیق

ان نحلل محتوى المادة الدراسیة الى عناوین فرعیة وتحدید مستویات االهـداف العقلیـة المقابلـة لكـل جـزء 
  ) .٣٥٨ ، ٢٠٠٢الزغول ، . (من المحتوى وأهمیته النسبیة 

 باعـداد جـدول احثونالبـ راض السلوكیة واسـتخراج نـسبها قـاموبعد تحلیل المحتوى وصیاغة االغ
فقـرة ) ٤٧(ات الكلـي والبالغـة وذلك بتحدید عدد الفقر ) الخارطة االختباریة ( )٢(رقم المواصفات الجدول 

 ان هذا العـدد مناسـب للوقـت ومـستوى الطلبـة تـم توزیـع عـدد الفقـرات الكلـي علـى خالیـا الباحثونرى اذ ی
 فـي جـدول المواصـفات اإلعـدادلوكیة درجـت  الـسواإلغـراض عاملي المحتوى  على وفق التعاملالجدول 

.  

ـــى توزیـــع  ـــه یـــضطر الباحـــث ال ـــار الن ـــى أســـئلتهان جـــدول المواصـــفات یـــؤمن صـــدق االختب  عل
  .)٢٠٨، ٢٠٠٠ملحم،( التعلمأهدافمختلف اجزاء المادة او موضوع االختبار وعلى جمیع 
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  )٢ ( رقمجدول
  جدول المواصفات

 التطبیق الفهم ةالمعرف
 الفصل

عدد 
 الصفحات

نسبة 
 ١٣ ٦ ٢٨ التركیز

 عدد الفقرات

    ١٠،                    ٣ %٣٤ ٢٥ األولالباب 
٤،٥  
٩،٦ 

٢  
  

٨،١٠ 

٤  
  
٧ 

  
  
١٦ 

  ٣ %٣ ٩ الباب الثاني
  
١ 

١  
  
٢ 

٦ ٢ 

  ،١١ %٥٣ ٣٩ الباب الثالث
١٥                   ١٢،١٣  
١٦،١٢  
٢٢،٢٣  

٢٥،٢٦،٣٢  
٣٣،٣٤،٣٥  

٣٦،٣٧،٣٨،٣٩  
٤٠،٤١،٤٢،٤٣ 

  
٣  

  
  

٢٠،٢٧  
٤٦ 

  
٧  

  
١٤،١٠  
١٧،١٨  

١٩،٢٤،٢٨،٢٩  
٣٠،٣١،٤٤،٤٥ 

٢٥ 

 ٤٧    %١٠٠ ٧٣ المجموع الكلي

  : العلمیة لالختبار المعرفي األسس ٢-٢-٣-٣
  )   Validity( الصدق  ١-٢-٢-٣-٣

 للحكـم علـى صـالحیة االختبـار اذ یعـد االختبـار صـادقًا اذا األساسیةیمثل الصدق احد الشروط 
  .اإلفراد ویمیز بین .)٧٢، ١٩٩٨الخولي ،. (قیاسهكان یقیس ما وضع ل

   :اآلتیةق ائوللتأكد من صدق االختبار تم استخدام الطر 

  

  
  ) Face Validity(الصدق الظاهري  .١

فــي هــذا المجــال الــى ان افــضل ) Eble( الــصدق الظــاهري اذ اشــار ایبــل البــاحثون وقــد اعتمــد
المختـصین مـدى تغطیـة الفقـرات لجوانـب الـصفة المـراد وسیلة للتأكد من صـدق االداة هـو ان یقـرر عـدد 

 بعـرض فقــرات البـاحثون قـامولغـرض التأكـد مـن صــدق االختبـار ) Eble , 1972, P.555. (قیاسـها 
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االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین والمختـــصین فـــي مجـــال التربیـــة وعلـــم الـــنفس وطرائـــق التـــدریس 
متهـا حـول صـالحیة فقـرات االختبـار ومالء إبـداء ارائهـم  منهمالباحثون وبناء على ذلك طلب. والسباحة 

لمحتــوى المــادة واالغــراض الــسلوكیة الخاصــة بالــدروس واالختبــار ومــدى وضــوح االســئلة وكــذلك لتحدیــد 
 ظـاهره انـه مناسـب الـى حـد مـا فـي مدى صدقها فیما وضعت من اجله ، مما یوحي بان االختبار یبدو 

سـمارة ( االختبـار صـادقًا  من انللتأكد الصدق ال یكفي وحده نوع منعلمًا بان هذا الللغرض المطلوب و 
  .) ١١٠ ، ١٩٨٩واخرون ، 

   Content validityصدق المحتوى  .٢

ان االختبــار یكــون صــادقًا عنــدما یبنــى علــى المــواد التــي یتعلمهــا الطلبــة و یكــون متــدرجًا فــي 
 , Farr , 1970.(حلــة التــي هــم فیهــاصــعوبته ویختبــر مــاهو متوقــع مــن الطلبــة ان یحققونــه فــي المر 

p.303( یهدف صدق المحتوى الى معرفة مدى تمثیـل االختبـار او المقیـاس لجوانـب الـسمة او الـصفة  و
وتعـد االختبـارات صـادقة اذا كانـت تـشیر بدرجـة مقبولـة الـى تمثیـل االختبـار .او القدرة المطلـوب قیاسـها 

ولــصدق المحتــوى اهمیــة . بمحتــوى الهــدف الــذي تقیــسه لمحتــوى المــادة الدراســیة او مــدى ارتبــاط الفقــرة
 مــن صــدق البــاحثون وقــد تحقــق) ١٩٨٩،٥٦ثورنــدایك وهــیجن،(بالدرجــة االولــى فــي مقــاییس التحــصیل

لــــضمان شــــمول الفقــــرات لمحتــــوى المــــادة الدراســــیة ) جــــدول المواصــــفات (المحتــــوى مــــن خــــالل اعــــداد 
ى مـدى تمثیـل االختبـار لمحتـوى المـادة الدراسـیة واالغراض السلوكیة ذلك الن صدق المحتوى یعتمـد علـ

یــشیر فــار اذ ) ٩٠ ، ١٩٩٥الروســان واخــرون ، . (تمثــیًال جیــدًا فــي فقراتــه وممــثًال لالهــداف التدریــسیه
)Farr(  من المؤشرات على صدق المحتوى لالختبار استخدام جدول المواصفات یعد مؤشراً ان الى .  

) Farr , 1970 , P.P . 303 (  

م عرض االختبار على مجموعة من المحكمین لبیان مدى مطابقة االختبار للمحتوى الذي وقد ت
  .درس  ، وبناءًا على ذلك یكون االختبار المصمم صادقًا وشامًال لمفردات المحتوى الدراسي 

  

  

  التجربة االستطالعیة لالختبار  -

لـــى الفقـــرات حـــسب اراء اجریـــت التجربـــة االســـتطالعیة لالختبـــار بعـــد التعـــدیالت التـــي طـــرأت ع
في كلیة التربیة الریاضـیة جامعـة ) و(طالب من السنة الدراسیة االولى شعبة ) ١٠(السادة الخبراء على 

  : هو االموصل وكان الهدف منه

  .مدى معرفة وضوح فقرات االختبار  §
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 ١٧

  .معرفة الصعوبات التي یواجهها الطالب عند االجابة  §

  .ة تقدیر الوقت النموذجي لالجاب §

   : الختبار التحصیل المعرفياإلحصائيالتحلیل  ٣-٢-٣-٣

مــن مواصــفات االختبــار الجیــد هــو اجــراء عملیــة التحلیــل االحــصائي لفقراتــه لمعرفــة قــدرة الفقــرة 
علـى التمییــز بــین االفــراد والـذین یحــصلون علــى درجــات عالیــة والـذین یحــصلون علــى درجــات منخفــضة 

  .في االختبار نفسه 

قرات هـو عبـارة عـن فحـص او اختبـار اسـتجابات الطـالب عـن كـل فقـرة مـن فقـرات ان تحلیل الف
  .االختبار ، وتتضمن هذه العملیة الكشف عن مستوى صعوبة الفقرة وقوة تمییز الفقرة 

وان الهدف من تحلیل الفقرات هو تحسین نوعیة االختبار مـن خـالل كـشف الـنقص فـي الفقـرات 
. غیـــر الـــصالح منهــــا  أجـــل اعـــادة صـــیاغتها واســـتبعادها ة مـــنالـــضعیفة والكـــشف عـــن الفقـــرات الـــسهل

  ) Scannell , 1975 , p.p. 214-215) (٧٤ : ١٩٨١الزوبعي ، (

 كما طالبا یمثلون عینة البناء من مجتمع البحث و) ٥٦( على اجابات وقد تم اجراء التحلیل االحصائي
  :یاتي

  استخراج معامل السهولة والصعوبة  .١
لـصعوبة اذ علـى وفـق ا درجـة سـهولة الفقـرة لدراسـة صـعوبتها وترتیبهـا تعرف علـىعادة ما یتم ال

   -:ان العالقة بین السهولة والصعوبة مباشرة وهي ان 
  ) واحد صحیح = (معامل الصعوبة + معامل السهولة 

وجـد )معادلـة الـصعوبة( وعند حـساب معامـل الـصعوبة لكـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار باسـتخدام 
معیـــارًا لقبـــول الفقـــرة ، اذ ) ٠.٨٠ -٠.٢٠(وقـــد اعتمـــدت المـــدى )  ٠.٧٨-٠.١٤(وح مـــا بـــین انهـــا تتـــرا

اذ كانـت نـسبها خـارج ) ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ١٠(وقعت اغلب الفقرات على هـذه النـسبة باسـتثناء الفقـرات 
  .لك تفاصیل ذیبین) ٣( رقم  والجدولالنسب المقدرة وبذلك حذفت هذه الفقرات من االختبار التحصیلي 

  )٣(رقم جدول 
  معامل صعوبة فقرات اختبار التحصیل المعرفي لمادة السباحةیبین 

تسلسل 
 الفقرات

معامل 
 الصعوبة

تسلسل 
 الفقرات

معامل 
 الصعوبة

تسلسل 
 الفقرات

معامل 
 الصعوبة

تسلسل 
 الفقرات

معامل 
 الصعوبة

تسلسل 
 الفقرات

معامل 
 الصعوبة

٠.٦٠ ٤١ ٠.٦٠ ٣١ ٠.٥٥ ٢١ ٠.٥٣ ١١ ٠.٥٥ ١ 
٠.٣٣ ٤٢ ٠.٥٠ ٣٢ ٠.٣٣ ٢٢ ٠.٤٦ ١٢ ٠.٣٩ ٢ 
٠.٤٦ ٤٣ ٠.٦٢ ٣٣ ٠.٥٠ ٢٣ ٠.٢٦ ١٣ ٠.٣٥ ٣ 
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 ١٨

٠.٥٨ ٤٤ ٠.٣٩ ٣٤ ٠.٤١ ٢٤ ٠.٤٦ ١٤ ٠.٦٤ ٤ 
٠.٦٢ ٤٥ ٠.٤١ ٣٥ ٠.١٤ ٢٥ ٠.٦٤ ١٥ ٠.٦٤ ٥ 
٠.٦٦ ٤٦ ٠.٦٤ ٣٦ ٠.٣٣ ٢٦ ٠.٥٣ ١٦ ٠.٦٠ ٦ 
٠.٥٠ ٤٧ ٠.٥٧ ٣٧ ٠.١٦ ٢٧ ٠.٥٣ ١٧ ٠.٣٢ ٧ 
٠.٥٥ ٣٨ ٠.٧٨ ٢٨ ٠.٣٥ ١٨ ٠.٣٣ ٨   
٠.٧١ ٣٩ ٠.٨٢ ٢٩ ٠.٦٦ ١٩ ٠.٣٧ ٩   

٠.٥١ ٤٠ ٠.٧١ ٣٠ ٠.٦٧ ٢٠ ٠.١٧ ١٠   

لـى صـدقه او  یعني قدرة السؤال على التمییـز بـین االفـراد ودلـیال ع) التمییز(الصدق ان معامل 
بان السؤال صادق في قیاس الشيء المراد قیاسـه دلیـل قـوة تمییـز بـین االفـراد ، بمعنـى ان الـسؤال یكـون 

   علـــــــــــى التمییــــــــــز بـــــــــــین المــــــــــتعلم الممتـــــــــــاز والجیــــــــــد والمقبـــــــــــول والـــــــــــضعیف  اذا كـــــــــــان قــــــــــادرا  ممیــــــــــزاً 
  . ذلك یبین ) ٤(رقم والجدول ) ٢٥٠، ٢٠٠٤الفتالوي ،(

  )٤ ( رقم الجدول
  ألتحصیليقوة التمییزیة لفقرات االختبار الیبین 

تسلسل 
 الفقرات

القوة 
 التمییزیة

تسلسل 
 الفقرات

القوة 
 التمییزیة

تسلسل 
 الفقرات

القوة 
 التمییزیة

تسلسل 
 الفقرات

القوة 
 التمییزیة

تسلسل 
 الفقرات

القوة 
 التمییزیة

٠.٣٣ ٤١ ٠.٣٣ ٣١ ٠.٤٠ ٢١ ٠.٧٨ ١١ ٠.٣٣ ١ 
٠.٤٦ ٤٢ ٠.٣٣ ٣٢ ٠.٧٣ ٢٢ ٠.٤٠ ١٢ ٠.٣٣ ٢ 
٠.٣٣ ٤٣ ٠.٦٠ ٣٣ ٠.٣٣ ٢٣ ٠.٢٦ ١٣ ٠.١٤ ٣ 
٠.٣٣ ٤٤ ٠.٢٦ ٣٤ ٠.٦٠ ٢٤ ٠.٤٠ ١٤ ٠.٣٣ ٤ 
 ٠.٢٦ ٤٥ ٠.٤٠ ٣٥ محذوفة ٢٥ ٠.٣٣ ١٥ ٠.٤٠ ٥
٠.٤٦ ٤٦ ٠.٣٣ ٣٦ ٠.٧٣ ٢٦ ٠.٤٦ ١٦ ٠.٤٠ ٦ 
 ٠.١٣ ٤٧ ٠.٣٣ ٣٧ محذوفة ٢٧ ٠.٢٦ ١٧ ٠.٤٦ ٧
٠.٦٠ ٣٨ ٠.١٣ ٢٨ ٠.٤٦ ١٨ ٠.٣٣ ٨   
   ٠.٣٣ ٣٩ محذوفة ٢٩ ٠.٤٦ ١٩ ٠.٣٣ ٩

   ٠.٤٦ ٤٠ ٠.٣٣ ٣٠ ٠.٤٠ ٢٠ محذوفة ١٠

  )  Discriminating power( التمییز لممعا.٢

  : التمییز للفقرات وذلك من خالل الخطوات االتیة باستخراج معاملالباحثون قام

  .ترتیب درجات الطالب تنازلیا •
 الــذین حــصلوا اعلــى الــدرجات ویمثلــون نــسبة األولــىتقــسیم افــراد العینــة الــى مجمــوعتین المجموعــة  •

 %).٢٧ (، والمجموعة الثانیة والذین حصلوا على ادنى الدرجات وبنسبة%)٢٧(

  )١٩، ٢٠٠٠الغرایبة ، (
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 ١٩

  :وتم استخراج معامل التمییز للفقرات من خالل
   الصحیحة الدنیااإلجابات مجموع – الصحیحة العلیا اإلجابات مجموع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التمییز 
  عدد افراد المجموعة الواحدة

  )١١٥، ١٩٩١ ،  واخراناإلمام(

لقبول الفقرة من عدمها اذ تم تحدید هذه النسبة من  فاكثر معیارا  )٠.٢٥( نسبة الباحثون واتخذ
 تــم قبــول فقــدخــالل الــسادة الخبــراء والتربــویین وقــد حــصلت اغلــب هــذه الفقــرات علــى هــذه النــسبة فــاكثر 

والتــي حــصلت علــى نــسب قلیلــة فــضال عــن ) ٣،١٠،٢٥،٢٨،٢٩،٤٧(جمیــع الفقــرات باســتثناء الفقــرات 
وء ذلك وبعد حذف الفقرات الضعیفة باستخدام معامل الـسهولة وفي ض). ٤(رقم جدول .اشارتها السالبة 

) ٤٠(اصــبح االختبــار مكــون مــن ) ٣،١٠،٢٥،٢٨،٢٩،٤٧(والـصعوبة ومعامــل التمییــز وهــي الفقــرات  
  .فقرة
  Test Reliabilityثبات االختبار  -

حقیقـي یعد الثبات من المؤشرات الضروریة لالختبـار النـه یعنـي مـدى قیـاس االختبـار للمقـدار ال
  ).١٣١، ٢٠٠٠عالم ، . (للسمة التي یهدف لقیاسها

ق في االختبارات التحصیلیة الموضـوعیة هـو ائ الطر وأفضلهناك طرق عدیدة الستخراج الثبات 
النهـا تتعامـل ) K20 (20ریتـشاردسون -یـورد  معادلـة  كالبـاحثون تخدام الطرائق البیانیة وقد استخدماس

  ).٢٤٧، ٢٠٠٤النبهان ، ) (١-٠ (االجابة ذات مع االختبارات ذات الفقرات

 بتحلیـــل اســـتجابات الطـــالب بتطبیـــق المعادلـــة علـــى البیانـــات المستحـــصلة اذ البـــاحثون وقـــد قـــام
  .، وذلك یدل الى ان االختبار یتمتع بمعامل ثبات عال) ٠.٨٣(بلغت نسبة الثبات 

  

  

  اختبار التحصیل المعرفي في السباحة تصحیح 

ر التحـصیلي موضـوعیة ومـن نـوع االختبـار المتعـدد ثالثـي البـدائل اعطـت بما ان فقرات االختبا
) ٤٠-٠(بـــذلك انحـــصرت الدرجـــة بـــین  الخاطئـــة و لإلجابـــة الـــصحیحة وصـــفر لإلجابـــة درجـــة البـــاحثون

  ).٢١٢، ٢٠٠٠ملحم ، ( بدائلواإلجاباتسمى السؤال متنا وی

  :التطبیق النهائي لالختبارات ٤-٣
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 ٢٠

 و االختبــارات المعرفیـــة اإلبــداعيالالزمــة العـــداد مقیــاس التفكیــر  اإلجــراءاتبعــد االنتهــاء مــن 
لقیاس التحـصیل المعرفـي والمهـاري تـم تطبیـق االختبـارات علـى طـالب المرحلـة االولـى فـي كلیـة التربیـة 

  : وكما یاتي٩/٥/٢٠٠٥ ولغایة ٣/٥/٢٠٠٥الریاضیة للفترة من 
 وقـد تـم عـرض مفـردات مقیـاس ٤/٥/٢٠٠٥-٣ بتـاریخ اإلبـداعيتم تطبیـق اختبـار برنـستن للتفكیـر  §

  . المقیاسعن على طالب عینة البحث كما تم التوضیح لهم كیفیة االجابة اإلبداعيالتفكیر 
    .٩/٥/٢٠٠٥تم اجراء اختبار التحصیل المعرفي في مادة السباحة على الطالب بتاریخ  §
  : اإلحصائیةالوسائل   ٥ -٣

القــــــوة .معامــــــل الــــــصعوبة عامــــــل االرتبــــــاط البــــــسیط بیرســــــونم.االنحــــــراف المعیــــــاري.الوســــــط الحــــــسابي 
  .تحلیل التباین. ریتشادرسونردو یمعادلة ك.التمییزیة

  
  :عرض النتائج ومناقشتها  -٤

سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات التي تم الحصول علیها مـن قبـل عینـة البحـث 
  . في ادناه مبینوكما هو 

فــــي بنــــاء اختبــــار للتحــــصیل المعرفــــي فــــي الــــسباحة مــــن خــــالل  بعــــد ان تحقــــق الهــــدف االول 
 و بالتحــصیل اإلبــداعيالتفكیــر   ســوف یــتم مناقــشة الهــدف الثــاني وهــو العالقــة بــینالــسابقة اإلجــراءات

تم دراسة العالقة بین كال المتغیرین من خالل االرتباط واالنحدار وقد تبین اذ المعرفي في مادة السباحة 
 والتحــصیل المعرفــي ، امــا عــن اإلبــداعياط موجبــة وعالیــة المعنویــة بــین التفكیــر ان هنــاك عالقــة ارتبــ

تحدیــد العالقــة بینهمــا مــن خــالل تحلیــل االنحــدار ، فقــد اســتخدم االنحــدار الخطــي وغیــر الخطــي لهــذا 
xBy كانـت  مـن الدرجـة االولـى والتـيالمعادلـة االنحداریـة الخطیـةوتـم ایجـاد الغرض  1875,0143. +=

∧ 
4,25%بمعامل تحدید 

2
=R  ,   36 وان قیمة r=0.50.    

  

  
  )٥ ( رقمجدول

   والتحصیل المعرفي في مادة السباحةاإلبداعيتحلیل تباین االنحدار بین التفكیر یبین 
 قیمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحریة التباین

 ٩.٨٥٥** ١٦١.١٤٩ ١٦١.١٤٩ ١ االنحدار

 ١٦.٣٥٢ ٤٧٤.٢٠٦ ٢٩ البواقي
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 ٢١

 ٦٣٥.٣٥٥ ٣٠ الكلي

  ):٥( من الجدولیتبین

المحـسوبة ) ف( اذ بلغت قیمة )٠.٠١( خطا  ان العالقة االنحداریة كانت معنویة عند مستوى 
امــام ) ٤.٨٣(الجدولیــة والبالغــة ) ف(ورة وهــي اكبــر مــن قیمــة  وذلــك مــا یؤكــد العالقــة المــذك)٩.٨٥٥(

 Xورغـم ذلـك تـم ایجـاد معادلـة انحـدار مـن الدرجـة الثانیـة بـین المتغیـرین وكانـت ) ٢٩-١(درجـة حریـة 

0082.00824.3801,266 −+−=
∧

xY 2,33% بمعامل تحدید
2

=R  وان قیمة r=0.5036.  
  )٦(رقم الجدول 

   والتحصیل المعرفي من الدرجة الثانیةاإلبداعي تحلیل تباین االنحدار بین التفكیر یبین
 )ف(قیمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحریة التباین

 ٦.٩٥٧٥** ١٠٥.٤٦٣ ٢١٠.٩٢٦ ٢ االنحدار

 ١٥.١٥٨ ٤٢٤.٤٢٩ ٢٨ البواقي

 ٦٣٥.٣٥٥ ٣٠ الكلي

   :یتبین) ٦ ( رقم من الجدول

 عنـد درجـة حریـة   ٣.٣٤٠٤الجدولیـة والبالغـة) ف(ة مـع قیمـة المحتـسب) ف(وبعد مقارنة قیمـة 
 للمتغیـر المعتمـد التنبـؤ وهذا یبین اهمیة المعادلة من الدرجة الثانیة فـي ٠.٠٥ خطا ومستوى ) ٢٨-٢(

 باستخدام معادلة من درجة اعلى واختبارها ، ووجد ان المعادلة من الدرجة الثالثة ، وكذلك ثم االستمرار
32:كانت 0006.03014.09546.5024.2866 xxxY −+−=

6.40% وبمعامل تحدید ∧
2

=R   

لثــة كــان لهــا تــاثیر فیــه التغیــرات الحاصــلة فــي التحــصیل وهــذا یــدل علــى ان اضــافة الدرجــة الثا
  )٧(رقم  في الجدول مبین تقریبا عما كانت علیه في حالة الدرجة الثانیة ، كما هو ٠.٧المعرفي بنسبة 

  )٧ ( رقمالجدول
   والتحصیل المعرفي من الدرجة الثالثةاإلبداعيتحلیل تباین االنحدار بین التفكیر یبین 
 )ف(قیمة  متوسط المربعات مجموع المربعات حریةدرجة ال التباین

 ٦.١٥١** ٨٥.٩٨٢٥ ٢٥٧.٩٤٨ ٣ االنحدار

 ١٣.٩٧٨٠ ٣٧٧.٤٠٧ ٢٧ البواقي

 ٦٣٥.٣٥٥ ٣٠ الكلي

  ) :٧ ( رقممن الجدول یتبین
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 ٢٢

 اذ بلغــــت ٠.٠٥ خطــــا ان معادلــــة االنحــــدار مــــن الدرجــــة الثالثــــة كانــــت معنویــــة عنــــد مــــستوى 
عنــد درجــة حریــة  ٢.٩٦ ٠  الجدولیــة والبالغــة ) ف(مــن قیمــة  اكبــر  وهــي٦.١٥١المحــسوبة ) ف(قیمــة

ونتیجة الهمیة المعادلة من الدرجة الثالثة في التنبؤ بالتحصیل المعرفي فقد تم التوقـف عنـدها ) ٢٧-٣(
 اإلبـداعي هذه النتیجة الى امكانیة الطالب في التعبیر عن اسـتعدادهم لممارسـة التفكیـر الباحثونعزو یو 

 وســـیطا مهمـــا فـــي تـــوفیر العالقـــة العلمیـــة بـــین هـــذین مواقـــف التـــي یمـــرون بهـــا والتـــي تعـــد المـــن خـــالل
 اســتعداد الطالــب لتنفیــذ المهــام المعرفیــة التــي تتطلبهــا طبیعــة االداء بــشكل عــام والســیما أن إذالمتغیــرین 

العالقــة بــین  هــذه نعــزو ی البــاحثونفــان .فـي الــدروس النظریــة التــي یــشارك فیهــا ومــن بینهــا مـادة الــسباحة
 مـن قبـل المـتعلم  مهمـاً  تمثـل جهـداً والتـي والتحـصیل المعرفـي الـى ان الـدروس النظریـة اإلبـداعيالتفكیر 

في الحـصول علـى المعـارف و المعلومـات مـن خـالل البیئـة الریاضـیة التـي تعتمـد علـى ممارسـة التفكیـر 
  .)١٥٠-١٤٩، ٢٠٠٤غانم ، ( بشكل واسع وذلك یتفق مع ما اشار الیه اإلبداعي

ومن خالل التحلیل العلمـي لنظریـات االبـداع فـي علـم الـنفس والتـي تحـاول ان تفـسر بمخرجاتهـا 
ـــة أشـــارونتـــائج البحـــث الحـــالي فنجـــد ان جیلفـــورد قـــد  ـــى مثـــل هـــذه العالقـــة فـــي نموذجـــه البیئـــة العقلی  ال

ع كل منها وصوال  والذي میز بین العملیات العقلیة والمحتوى والنتائج معتمدا في ذلك على نو  )١٩٥٦(
 فقـــد ذهــــب  نفــــسه الـــى التقـــویم واصــــدار االحكـــام فـــي ضــــوء الخبـــرات والمعـــارف الــــسابقة وفـــي االتجـــاه
 والجوانــب اإلبــداعيالــسلوكیون فــي تفــسیرهم لالبــداع الــى ابعــد مــن ذلــك فــي تحدیــد العالقــة بــین التفكیــر 

دعوا النتـائج الحالیـة التـي  مـا یـوذلـك) میـدنیك(المعرفیة عند االنـسان وذلـك یتفـق ایـضا مـع ماذهـب الیـه 
 في اتجاهه العلمي كتأیید االتجاه السلوكي في تفسیر االبداع والـذي اشـار الـى ان الباحثونالیها  توصل

 تهــدف للوصـول الــى تكوینـات جدیــدة ذات مواصـفات معینــة تكـون مفیــدة وقیمــة اإلبـداعيعملیـة التفكیــر 
لمثیرات واالستجابات وكلما كانت العالقة او االرتباط بین المعنى اذ یتم تكوین ارتباطات یبین عدد من ا

  .اإلبداعيالمثیر واالستجابة قویة فذلك دلیل على ارتفاع مستوى التفكیر 

) Lefrancois,1982,226(  

   االستنتاجات والتوصیات -٥
  االستنتاجات ١-٥

 الباحثون  على التمییز بـین  الذي قام ببنائهوفاعلیة اختبار التحصیل المعرفي لمادة السباحة  ١-١-٥
  . تطبیقه بعد المادة الدراسیة المقررة الطلبة في 

وجود عالقة ذات داللة معنویـة بـین التفكیـر االبتكـاري والتحـصیل المعرفـي لـدى طـالب الـسنة  ٢-١-٥
 .الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل

   :التوصیات ٢-٥ 
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 ٢٣

 في التـدریس فـي كلیـات التربیـة الریاضـیة بـالقطر اإلبداعياهمیة تطویر التفكیر التاكید على   ١-٢-٥
  .والسیما لتنمیة الجوانب المعرفیة والعقلیة لدى الطلبة

البحــث فــي الدراســات المــستقبلیة عــن طبیعــة ونوعیــة العالقــة بــین التحــصیل المهــاري والتفكیــر  ٢- ٢-٥
ضـح طبیعـة هـذه العالقـة وحـسب خـصوصیة  باستخدام اختبارات اخـرى یمكـن ان تو اإلبداعي

  .كل فعالیة ریاضیة

العمل على توفیر البیئة النفسیة المناسبة للطلبـة والتـي تـساهم فـي خلـق فـرص االبـداع والتفكیـر  ٣- ٢-٥
 لــــدیهم بمــــا ینــــسجم واالهــــداف التربویــــة التــــي تــــسعى الیهــــا المنــــاهج التعلیمیــــة فــــي اإلبــــداعي

  .الجامعات العراقیة

  واألجنبیةیة المصادر العرب
، دار المــــسیرة للنــــشر ٢علــــم الــــنفس التربــــوي ، ط) : ٢٠٠٠(صــــالح محمــــد علــــي ،ابــــو جــــادو  .١

  .والتوزیع ، عمان ، االردن 

التقــویم والقیــاس، دار الحكمــة للطباعــة والنــشر، ) : ١٩٩٠(االمــام ، مــصطفى محمــود واخــرون  .٢
  .بغداد ، العراق 

تقیــیم تعلــم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، دار ماكجــدوهیل ) : ١٩٨٣(بلــوم ، بنیــامین واخــرون  .٣
 .للنشر والتوزیع ، الطبعة العربیة ، القاهرة ، مصر 

تمرینــات التفكیــر االبــداعي وتاثیرهــا فــي االداء الحركــي فــي ):٢٠٠٢(التمیمي،شــیما،عبد مطــر  .٤
  .بغداد،العراقالجمناستك االیقاعي،رسالة ماجستیر منشورة،كلیة التربیة الراضیة جامعة 

، ترجمة القیاس والتقویم في علم النفس والتربیة) : ١٩٨٩(هیجن الیزابیث  ثورندایك ، روبرت و .٥
  . ، مركز المكتب االردني ، عمان ، االردن ٤ ، ط محمد نبیل 

 ، دار وائـــل ١الـــنهج القـــویم فـــي مهنـــة التعلـــیم ، ط) : ٢٠٠٢(الجـــاغوب ، محمـــد عبـــد الـــرحمن  .٦
  .وزیع ، عمان ، االردن للنشر والت

 الكـشف عـن الموهـوبین والمتفـوقین ورعـایتهم ، أسـالیب) : ٢٠٠٢(جروان ، فتحي عبد الرحمن  .٧
   .األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، ١ط

 ، دار وائل للنـشر والتوزیـع ، عمـان ، ١تصمیم التدریس ، ط) : ٢٠٠٤(الحموز ، محمد عواد  .٨
  .ن االرد
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 ٢٤

لراجعـة المقارنـة فـي اثـر اسـلوب المنافـسات والتغذیـة ا) : ١٩٩٨(الحیالي ، محمد خضر اسـمر  .٩
  كلیـة التربیـة الریاضـیة ، والتحصیل في كرة القدم ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ،الرضا الحركي

  .، العراقجامعة الموصل 

 ، دار وائـل ١دیة والتفوق العقلي ، طسیكولوجیة الفروق الفر ) : ٢٠٠٣(الخالدي ، ادیب محمد  . ١٠
  .للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

،دار الفـــــــــــــــــالح للنـــــــــــــــــشر ١االختبـــــــــــــــــارات التحـــــــــــــــــصیلیة،ط):١٩٩٨(الخولي،محمـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــي . ١١
  والتوزیع،عمان،االردن

مبـــادئ القیـــاس والتقـــویم وتطبیقاتـــه التربویـــة واالنـــسانیة ، ) : ١٩٩١(الروســـان ، ســـلیم واخـــرون  . ١٢
  .ل المطابع التعاونیة ، عمان ، االردن جمعیة عما

 ، دار ٢مبــــادئ علــــم الــــنفس التربــــوي ، ط) : ٢٠٠٢ - ٢٠٠١(الزغــــول ، عمــــاد عبــــد الــــرحیم  . ١٣
  .الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع ، العین ، االمارات العربیة المتحدة 

لمــي فــي التربیــة ، منــاهج البحــث الع) : ١٩٨١(الزوبعــي ، عبــد الجلیــل والغنــام ، محمــد احمــد  . ١٤
  . ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ١ط

 ، دار الفكـــر للطباعـــة ٤الـــتعلم والتعلـــیم الـــصفي ، ط) : ١٩٩٩(الزیـــود ، نـــادر فهمـــي واخـــرون  . ١٥
  .والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

النشر ، عمـان ، دار وائل للطباعة و ١مقدمة في االبداع ، ط) :  ٢٠٠٢(ل ة هایالسرور ، نادی . ١٦
 .، االردن 

اثــر اســتخدام ورشــة عمــل فــي اكتــساب الطالــب التحــصیل المعرفــي فــي )  ٢٠٠٢(ســلمان ،ربیــع . ١٧
  .، العراق جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة ، الكرة الطائرة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،

 ، دار الفكـر للنـشر ١بیـة ، طمبادئ القیاس والتقویم في التر ) : ١٩٨٩(سمارة ، عزیز واخرون  . ١٨
  .والتوزیع ، عمان ، االردن 

، مؤســــسة ١عوامــــل التحــــصیل الدراســــي للمرحلــــة الجامعیــــة ، ط) : ٢٠٠٤(الــــصالح ، مــــصلح  . ١٩
  .العراق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

لفرقـان ، دار ا١االبداع في االشراف التربوي واالدارة المدرسـیة ، ط) : ٢٠٠٤(طافش ، محمود  . ٢٠
  .للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥

 ، الــدار ١مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط) : ٢٠٠٢(الظــاهر ، زكریــا محمــد واخــرون  . ٢١
 .العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

عمــــان، ،دار الفكــــر للنــــشر والتوزیع،١التربیــــة االبداعیــــة،ط):٢٠٠٥(عبــــد العال،حــــسن ابــــراهیم  . ٢٢
  .االردن

القیاس والتقویم التربوي والنفسي اساسیاته وتطبیقاته المعاصرة ) : ٢٠٠٠(عالم ، صالح الدین  . ٢٣
  . ، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ١، ط

، مكتبـــة المجتمـــع العربـــي للنـــشر ١ ، طاإلبـــداعيالتفكیـــر ) : ٢٠٠٥(العمریـــة ، صـــالح الـــدین  . ٢٤
  . ، عمان ، االردن والتوزیع

، االصــدار االول ، مكتــب دار ١التفكیــر عنــد االطفــال ، ط) : ٢٠٠٤(غــانم ، محمــود ومحمــد  . ٢٥
  .الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

مرشد المعلم في بناء االختبارات التحـصیلیة ، وزارة التربیـة ) : ٢٠٠٠(الغرایبة ، احمد واخرون  . ٢٦
  .ة العامة لالمتحانات واالختبارات ، عمان ، االردن والتعلیم ، المدیری

التقــــویم والقیــــاس النفــــسي والتربــــوي ، مكتبــــة االنجلــــو المــــصریة ، ) : ١٩٨٥(الغریــــب ، رمزیــــة  . ٢٧
  .القاهرة ، مصر 

كفایات تدریس المواد االجتماعیة بین النظریة والتطبیق في ): ٢٠٠٤(الفتالوي ، سهیلة محسن  . ٢٨
  .، االصدار االول ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن١ویم ، طالتخطیط والتق

تفكیــر االطفــال تطــوره وطــرق تعلیمــه االهلیــة ، للنــشر والتوزیــع ، ) : ١٩٩٠(قطــامي ، یوســف  . ٢٩
  .عمان ، االردن 

 اثر استخدام رزمـة تعلیمیـة فـي تـدریس الجغرافیـة علـى تحـصیل) : ١٩٨٩(الكلزة ، رجب احمد  . ٣٠
 ، ٣تالمیذ الصف السابع االساسـي واتجـاههم نحـو التعلـیم الـذاتي ، مجلـة كلیـة التربیـة ، المجلـد

   .ة ، جامعة المنصور ٦العدد

اثــر اســتخدام اســالیب مختلفــه فــي تنظــیم محتــوى مهــج الكــرة الطــائرة )١٩٩٧(مطرود،حــازم احمــد . ٣١
كلیــة التربیــة  ه غیــر منــشورة،رســالة دكتــورا.فــي مــستوى التحــصیل واالحتفــاظ المعرفیــة والحركیــة

  .، العراق جامعة الموصل الریاضیة ،

، دار المــسیرة ١القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ، ط) : ٢٠٠٠(ملحــم ، ســامي محمــد  . ٣٢
  .االردن.للنشر والتوزیع والطباعة 
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 ٢٦

شروق للنـشر  ، دار الـ١اساسـیات القیـاس فـي العلـوم لـسلوكیة ، ط) : ٢٠٠٤(النبهان ، موسـى  . ٣٣
 .والتوزیع ، عمان ، االردن 

،اثــــر اســــتخدام اســــلوب حــــل المــــشكالت فــــي تنمیــــة التفكیــــر  )٢٠٠٢(نعــــومي، فادیــــة محــــروس . ٣٤
 كلیــة التربیــة الریاضـــیة ، ،اإلبــداعي فــي الجمناســتك اإلیقــاعي ،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة 

  .، العراقجامعة الموصل 

ر التیسیر االجتماعي والشعور بالوحدة النفسیة على التحصیل تأثی) ١٩٩٨(الوتار ،ناظم شاكر  . ٣٥
 جامعــة كلیــة التربیــة الریاضــیة ، ،المهــاري والمعرفــي فــي كــرة الید،رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة 

  .، العراقالموصل 

ــــم الــــنفس ، ط) : ٢٠٠٤(یــــونس ، محمــــد نبــــي  . ٣٦ ــــادئ عل ــــوم ١مب ، جامعــــة االردنیــــة ، كلیــــة العل
 .سیة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن االجتماعیة والنف
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