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 ـ21/11/2118تاريخ قبوله لمنشر:  ـ25/6/2118تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

تعرؼ إلى تأثير استراتيجية حؿ المشكالت عمى تعمـ بعض المهارات األساسية بكرة هدفت الدراسة ال
القدـ واإلبداع الحركي لدى طالب مدرسة الالتيف في محافظة عجموف، استخدـ الباحثوف المنهج التجريبي 

الالتيف  ( طالبًا مف الصؼ الثامف مف مدرسة31بأسموب المجموعتيف المتكافئتيف، تكونت عينة الدراسة مف )
( 15، تـ اختيارهـ بالطريقة العمدية، قسموا إلى مجموعتيف متكافئتيف بواقع )ـ2117/2118لمفصؿ األوؿ 

حؿ المشكالت، بينما  استراتيجيةطالبًا لكؿ مجموعة. طبقت المجموعة التجريبية البرنامج التعميمي باستخداـ 
راسة بطريقة الدرس االعتيادية، استغرؽ تطبيؽ المقرر لممهارات قيد الد المجموعة الضابطة طبقت المنهاج

اإلبداع ( دقيقة، ولقياس مستوى 45( دروس في األسبوع، بزمف الوحدة )3( أسابيع بواقع )4البرنامج التدريسي )
( فقرة، ولقياس تعمـ 41(. والمكوف مف )ـ2115الحركي استخدـ الباحثوف المقياس الذي أعدته الشمايمة )

في كرة القدـ تـ استخداـ مجموعة مف االختبارات المهارية المعدة لهذا الغرض. استخدـ المهارات األساسية 
أظهرت نتائج  جابة عمى فرضيات الدراسة،( لمعالجة البيانات ولإلSPSS)برنامج الرزمة اإلحصائية الباحثوف 

القدـ واإلبداع الحركي، حؿ المشكالت عمى بعض المهارات األساسية بكرة  باستراتيجيةالدراسة فعالية التدريس 
هناؾ فروؽ في االختبارات البعدية بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في المهارات األساسية بكرة وأف 

الباحثوف باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت  اواصوو القدـ واإلبداع الحركي ولصالح المجموعة التجريبية، 
 دـ وتطوير االبداع الحركي لطالب الصؼ الثامف االساسي. لتعمـ المهارات االساسية في كرة الق

 .استراتيجية حؿ المشكالت، اإلبداع الحركي، المهارات األساسية بكرة القدـالكممات المفتاحية: 
 

Abstract 

      The study aimed at knowing  the effect of the problem solving strategy on some basic 

skills of football and movement creativity of students at Latin school in Ajloun. The 
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researchers used the experimental  method in the style of equal groups. The sample 

consisted of (30) eighth grade students from the Latin school in Ajloun during the first 

semester in  2017/2018. It was chosen in restricfed sample, divided into two equal groups 

of (15) students to each group. The experimental group applied the educational program 

using a problem solving strategy, while the control group applied the curriculum for the 

skills under study by using the normal course. The application of the teaching program 

lasted for (4) weeks. The time of each class is (45) minutes, and to measure the level of 

movement creativity, the researchers used the measurement which was prepared by 

Ashmayla (2015) that consisting of (40) paragraphs; and to measure the learning of basic 

skills in football, for the purpose of measurement, skill tests were used technical group. 

The results of the study showed the effectiveness of teaching problem solving strategy on 

some basic skills of football and movement creativity, and that there are differences in 

post tests between members of the experimental and control groups in the basic skills of 

football and movement creativity and for the benefit of the experimental group. The researchers 

recommended to use the problem solving strategy to learn the basic skills of football and 

develop the creativity movement for the 8th basic classes. 

Keywords: problem solving strategy, movement creativity, basic skills of football. 

 
 :املكدمة

ف مػػف أهػػـ المتشػػرات لتطػػوير العمميػػة التعميميػػة اختيػػار اسػػتراتيجيات التػػدريس المناسػػبة التػػي إ
تزيد مف فاعمية وكفاءة التدريس وتواكب متطمبات العصر، لذا أتجه عممػاء التربيػة والتعمػيـ إلػى تطػوير 

 ا أف التربيػػػة الرياضػػػية وأنشػػػطتها متطمبػػات النهػػػوض بػػػالتعميـ مػػػف جميػػع جوانػػػب العمميػػػة التعمميػػػة، وبمػػ
إلػػى إدخػػاؿ اسػػتراتيجيات متنوعػػة وتقنيػػات تعميميػػة،  تحتػػاج -التطبيقػػييغمػػب عميهػػا الجانػػب  التػػي-

ضػػػافة عنصػػػر التشػػػويؽ والمتعػػػة وتطػػػوير  يكػػػوف لهػػػا دور كبيػػػر فػػػي إثػػػارة انتبػػػاو المتعممػػػيف نحوهػػػا واع
 الرياضػية، التربيػة التػدريس فػي عمميػة أف( ـ2113عمػوش ) وتشػيرلػدى الطمبػة.  والحركػيالمسػتوى المهػاري 

 أف نجػاح باعتبػار لكػؿ المعوقػات والصػعوبات التػي تواجههػا، وعمميػة منطقيػة حمػوؿ عػف البحػث تتطمػب
 تػدريس، واسػتراتيجيات طػرؽ مػف العممية هذو عمى يستخدمه القائموف ما بمدى التعميمية، مرتبط العممية

عمـ. وامكانيػة المعمػـ فػي إيصػاؿ المػادة التدريسػية الػى ذهػف عمميػة الػت إلنجػاح تعميميػة وكػذلؾ وسػائؿ
الطالب وصواًل الى المراحؿ العميا في األداء، يعتمد عمى كيفية تعامؿ المعمـ مع ما يممكه مػف خبػرات 

 االسػػتراتيجية التدريبيػػةالػػدرس، فضػػاًل عػػف االختيػػار السػػميـ لمطريقػػة او  إلخػػراجواجهػػزة وادوات تسػػاعدو 
عطائه درات الطالب وتمبي ميولهـ ورغباتهـ، كما يضمف مشاركة الطالب جميعهـالتي تتألـ وق  ـػػواع
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  الفرص المتكافئة في االداء بكؿ يخدـ ويطور المهارات واالرتقاء بها أقؿ وقت وجهد مكف.
نمػا  وال يقتصر دور االستراتيجيات التدريسػية عمػى إيصػاؿ المعمومػات بأسػرع وقػت وأقػؿ جهػد، واع

ضػفاء عنصػر التشػويؽ عمػى العمميػة التعميميػة، في إثارة تفكيػ ر المػتعمـ عػف طريػؽ طػرح األسػئمة، واع
 السػمبي التقميػدي الػدور مػف الطالػب فمػف الضػرورة بمكػاف أف ينتقػؿ وربط المفاهيـ مع بعضػها بعضػًا،

التفكيػر  مهػارات وأف يكتسػب ويعػرض أفكػارو، ينػاقش ويحػاور الػذي الّفعاؿ المشارؾ اإليجابي الدور إلى
 نشػطًا، متعممػاً  الطالػب يصبح أف أي وتطويرها، المعرفة إنتاج في وأف يسهـ كذلؾ اإلبداع، مع يوظفهاو 

 ونقػديًا، تأمميػاً  تفكيػراً  فيما تعممه وأف يفكر باستمرار، ومهاراته خبراته يطور وكيؼ يتعمـ، كيؼ وأف يتعمـ
(. وبػرزت ـ2116مػاعي )قنصػوو، وج فػردي ومسػتعدًا لمعمػؿ بشػكؿ الحقيقية الحياة بظروؼ رابطًا إياو

حػؿ المشػكالت التػي تعطػي  كاستراتيجيةفي هذا السياؽ استراتيجيات تدريس تتناسب مع ذلؾ االتجاو، 
 االسػػتراتيجيةالمػػتعمـ فرصػػة أكبػػر لالعتمػػاد عمػػى الػػذات والبحػػث عػػف الحمػػوؿ والبػػدائؿ، حيػػث تعػػد هػػذو 

ر الػػدعـ الػػذاتي وتراعػػي الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف مػػف االسػػتراتيجيات غيػػر المباشػػرة فػػي التعمػػيـ  ألنهػػا تػػوف
المتعممػػيف  وتفػػتح  فػػاؽ التجريػػب واالستكشػػاؼ واالستقصػػاء والبحػػث عػػف المشػػكالت واتخػػاذ القػػرارات، 
كمػػا أنهػػا تسػػهـ فػػي تنميػػة العمميػػات العقميػػة لموصػػوؿ بػػالمتعمميف إلػػى اإلبػػداع واالبتكػػار، فالقػػدرة عمػػى 

ناسبة لحؿ المشكالت الحركيػة، وتمػنح المػتعمـ العديػد مػف الفػرص التفكير مهارة تعطي طرقًا متعددة وم
المػػػػومني وينػػػػادي  (.ـ2113 لإلبػػػػداع الحركػػػػي والتميػػػػز فػػػػي المواقػػػػؼ المختمفػػػػة )الحايػػػػؾ والخصػػػػاونة،

بضػػػػرورة االهتمػػػػاـ المبكػػػػر بتػػػػدريب الطمبػػػػة منػػػػذ الصػػػػغر عمػػػػى اسػػػػتراتيجية حػػػػؿ  (ـ2115والمػػػػومني )
 ة التحديات ويمكنه مف تحقيؽ التوافؽ في حياته وتحقيؽ أهدافه. المشكالت ألنه يساعدهـ عمى مواجه

أف التػػدريس  (Lourson and Davides. 2006)( مػػع الرسػػوف ودفيػػدز ـ2111ويتفػػؽ الحػػارثي )
حػػؿ المشػػكالت تمكػػف المتعممػػيف مػػف تعمػػـ مفػػاهيـ عمميػػة حديثػػة، باعتبارهػػا طريقػػة تتحػػدى  باسػػتراتيجية

جعية المعتادة مف خػالؿ طػرح مشػكالت جديػدة فػي مواقػؼ جديػدة تجعػؿ قدراتهـ المعرفية، واألطر المر 
الطالػب يفكػر بطريقػة متشػعبة وعميقػة ومراجعػة مفػػاهيمهـ، وفػي ضػوء ذلػؾ يػتدي إلػى تطػوير القػػدرات 

 اإلبداعية، وتعزيز الثقة بالنفس، وروح المغامرة وحب االستطالع. 
حػؿ المشػكالت فػي التػدريس  استراتيجية( أف Trowbridge et al, 2000ويتكد تروبردج و خروف )

إلػى الػدور تنقؿ المتعمـ في العممية التعميمية مف الػدور السػمبي المتمثػؿ باالسػتماع ومتمقػي لممعمومػات، 
اإليجابي الذي يصبح فيه محورًا في تمؾ العممية، فيعمؿ الطالب بالبحث عف المعمومػة والتوصػؿ إليهػا 
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تاحػة الوقػػت لػػه بنفسػه، ممػػا يسػاهـ فػػي زيػادة مسػػتويات  النجػاح والتميػػز فيهػا، وتنشػػيط قدراتػه العقميػػة، واع
 النتاجػات ؽيػتحق فػي مفيػدة اسػتراتيجية( أنهػا ـ2111ليكتسػب المعمومػة ويػتمكف منهػا. وتػرى بطػرس )

 الطمبػة تشػجيع فػي متعػددة مميػزات االسػتراتيجية ة، ولهػذويػالحرك بجانػب النتاجػات ةيػوالتربو  اإلدراكيػة

ومػف  ،الحركػة دقػائؽ معرفػة وعمػى الطػالب وتشػجع ر واالبتكػاريػالتفك فػي سػتقالؿواال بيػالتجر  عمػى
الصػفات  عنػدهـ تنمي وبالتالي ،ةالحركي لممشكمة الحؿ لتعزيز ممموساً الضروري أف يبذؿ الطمبة جهدًا 

 الفػروؽ حػؿ مشػكمة عمػى المعمػـ تسػاعد كمػا عامػة، ةيػحرك مػاتيتعم إلػى الوصػوؿ فػي سػهـي كما البدنية
 الطالب.  فيب ةيالفرد

األخيػػػػرة االهتمػػػػاـ بتطػػػػوير اإلبػػػػداع الحركػػػػي الفػػػػردي فػػػػي مجػػػػاؿ التربيػػػػة  الفتػػػػرةوقػػػػد ازداد فػػػػي 
الرياضية، إذ ّأنه قدرة عقمية في مجػاؿ الحركػة الػذي بػدورو يعتمػد عمػى مكونػات اإلبػداع األربعػة وهػي: 

ركيػػػة الجديػػػدة. والمرونػػػة الطالقػػػة الحركيػػػة وتعنػػػي القػػػدرة عمػػػى إنتػػػاج أكبػػػر عػػػدد مػػػف االسػػػتجابات الح
الحركيػػة وهػػي القػػدرة عمػػى إنتػػاج اسػػتجابات متنوعػػة ومناسػػبة لموقػػؼ أو مشػػكمة مػػا، كمػػا يمكػػف تحديػػد 
المرونػػة الحركيػػة بأنهػػا قػػدرة الفػػرد عمػػى تغييػػر حالتػػه الذهنيػػة بتغيػػر الموقػػؼ، واألصػػالة الحركيػػة وتعنػػي 

لخبػرات السػابقة والتجديػد فػي نمطيػة التفكيػر. مكتسػبة مػف ا مألوفة،القدرة عمى إنتاج أفكار جديدة غير 
وتعمؿ مهػارات الحساسػية لممشػكالت باعطػاء الشػخص المبػدع رتيػة متنوعػة يسػتطيع مػف خاللهػا حػؿ 
الكثيػػر مػػف المشػػكالت التػػي تواجهػػه فػػي الموقػػؼ الواحػػد  ألنػػه يكػػوف عمػػى قػػدر مػػف الػػوعي باألخطػػاء 

إحساسػػًا مرهفػػًا فنظرتػػه لممشػػكمة تكػػوف مػػف ونػػواحي الػػنقص ومػػع قػػدر كػػاؼ مػػف اإلحسػػاس بالمشػػكالت 
زاوية أخرى غير مألوفة بدرجة ال يدركها األفراد الذيف يتعايشوف معها يوميًا، ويكوف الفرد المبػدع أكثػر 
حساسػػية لبيئتػػه، فهػػو يراقػػب األشػػياء التػػي ال يراقبهػػا غيػػرو ويسػػتجيب لهػػا بطريقػػة تختمػػؼ عػػف ا خػػريف 

 (ـ2114) والطراونػة(، والحايػؾ ـ2111( قوابعػة )ـ2111صػاونة )(. ويتفؽ كؿ مػف الخـ2111)منير، 
أنه يمكف تطوير اإلبداع الحركي في المجػاؿ الرياضػي عبػر تطػوير االسػتعدادات الخاصػة التػي تمكػف 
الرياضييف مف اإلبداع في األداء وتمكف الطمبػة مػف تطػوير قػدراتهـ المهاريػة وتتمثػؿ هػذو االسػتعدادات 

حػاؿ -، والفرص الجيدة، والمثػابرة عمػى التػدريب والممارسػة، والتعزيػز المسػتمر سبةالمنابتوفير العوامؿ 
، وهنػػػا يبػػػرز دور المعمػػػـ فػػػي اكتشػػػاؼ الطمبػػػة الموهػػػوبيف -حػػػاؿ حػػػدوث الفشػػػؿ-، والتشػػػجيع -النجػػػاح

والمبػػػدعيف الػػػذيف لػػػديهـ اسػػػتعدادات وقػػػدرات إبػػػداع فػػػي األداء الحركػػػي كػػػي يقػػػدموا أفكػػػارًا جديػػػدة وأداًء 
ًا مبتكرًا بهدؼ االرتقاء بالرياضة والرياضػييف، كمػا أف المعمػـ مطالػٌب بتػوفير الفػرص التػي تشػجع حركي

الطمبػػة عمػػى اسػػتخداـ أجسػػامهـ لمتعبيػػر عػػف أفكػػارهـ مػػف خػػالؿ تركيػػب الجمػػؿ الحركيػػة وتنفيػػذ الخطػػط 
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يػػة التػػي ( عمػػى أهميػػة دور المتسسػػات التعميمـ2113) حسػػيف وعبػػد الناصػػر التكتيكيػػة. وهػػذا مػػا أكػػدو
 تسعى نحو مواكبة متغيرات العصر الذي نعيشه، ودورها في إثارة الدافعية والتطوير والعمؿ عمػى تبنػي
االسػػتراتيجيات االستكشػػافية بػػداًل مػػف الشػػرح والتركيػػز عمػػى الفهػػـ والتطبيػػؽ وفػػؽ منظػػور بنػػائي نقػػدي 

سػػػتراتيجيات التقميديػػػة إلػػػى وصػػػواًل لتنميػػػة قػػػدرات الفػػػرد اإلبداعيػػػة، كمػػػا أكػػػدت ضػػػرورة االنتقػػػاؿ مػػػف اال
 .  استراتيجيات حديثة متطورة ذات فاعمية عميقة مع البيئة المحيطة

وتعػػد كػػرة القػػدـ مػػف األلعػػاب الجماعيػػة التػػي تحتػػاج مػػف المتعممػػيف امػػتالؾ العديػػد مػػف المهػػارات 
 المتنوعػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػنهـ العبػػػيف مميػػػزيف فػػػي المسػػػتقبؿ، قػػػادريف عمػػػى التخطػػػيط الػػػواعي وترتيػػػب
األفكػار وتحميمهػػا، ومػدركيف أهميػػة مهػارة حػػؿ المشػكالت والقػػدرة عمػى اإلبػػداع وكيفيػة توظيفهػػا بػػالطرؽ 

الناقػػد أو التفكيػػر اإلبػػداعي  خػػالؿ التفكيػػرالصػػحيحة، ممػػا يحػػتـ عمػػيهـ اسػػتخداـ المهػػارات العقميػػة مػػف 
اة المعيشػػػية اليوميػػػة المراعػػػي لمخصػػػائص النفسػػػية لالعبػػػيف أثنػػػاء الػػػتعمـ أو ممارسػػػة المبػػػاراة فػػػي الحيػػػ

( أف المهػػػارات األساسػػػية بكػػػرة القػػػدـ هػػػي األسػػػاس فػػػي ـ2115وتػػػرى سػػػويمـ ) (.ـ2115)شػػػديفات، 
شعبية المعبة حيث أنهػا متنوعػة وتمػارس بكػؿ أجػزاء الجسػـ وبطػرؽ مختمفػة فهػي تمػارس بالقػدـ والفخػذ 

لموجبػات الخططيػة أثنػاء المبػاراة  والرأس، كما انهػا العػامود الفقػري لمعبػة إذ يعتمػد عميهػا لتنفيػذ الالعػب
 والتدريب وهي التي تميز بيف العب كرة القدـ والعبي األنشطة الرياضية األخرى. 

 

 .أهمية الدراسة
 تنبثؽ أهمية الدراسة مف خالؿ ا تي:       

تطبيؽ استراتيجيات تدريس في التربية الرياضية تساعد العممية التدريسية إلى تحقيػؽ نتاجاتهػا  -1
 قة مثمى.بطري

 تنمية القدرات اإلبداعية التي أصبحت مف النتاجات العامة لمشاريع تطوير التعميـ، حيث تتنػاوؿ -2
 هذو الدراسة مرحمة عمرية حيث يتشكؿ فيها عقؿ وشخصية الطالب.

 استخداـ استراتيجيات حؿ المشكالت التي تركز عمى التفكير واإلبػداع، لمػا لهػا مػف أهميػة فػي التفكيػر -3
 دى الطمبة.المنطقي ل

 تدريس تساعد الطالب في سرعة وتثبيت المهارات الحركية األساسية. تاستراتيجيااستخداـ  -4

 

 .مشهلة الدراسة
 ة، كماػػػالحظ الباحثوف عدـ تركيز المعمميف عمى تكويف شخصية الطالب مف جوانبها المختمف
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سػكيف باسػتراتيجيات التػػدريس الحظػوا أف الغالبيػة العظمػى مػف معممػي التربيػػة الرياضػية مػا زالػوا متم
التقميدية في تدريسػهـ لممهػارات الرياضػية المختمفػة بشػكؿ عػاـ ومهػارات كػرة القػدـ بشػكؿ خػاص، عممػًا 
ف كانػػػػت تحقػػػػؽ بعػػػػض النتاجػػػػات، إال أنهػػػػا ال تنسػػػػجـ مػػػػع خطػػػػة التطػػػػوير  أف هػػػػذو االسػػػػتراتيجيات، واع

ا أف هناؾ قصورًا واضػحًا فػي نتػائج التربوي في إعداد الطالب لمواجهة تطورات وتحديات العصر. كم
الطالب المرحمة األساسية في مدرسة الالتيف بمحافظة عجموف خالؿ تعمـ المهارات األساسػية فػي كػرة 

(، ومػف ـ2117القدـ وذلؾ مف خالؿ الرجوع إلى كشوؼ درجات الطالب لمصؼ الثامف لمعػاـ الدراسػي )
ضػػعؼ ضػػة لممرحمػػة األساسػػية فقػػد يكػػوف السػػبب فػػي خػػالؿ خبػػرة البػػاحثوف فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ التربيػػة الريا

مسػػتوى األداء المهػػاري لمطػػالب نتيجػػة السػػتراتيجيات التػػدريس التقميديػػة المسػػتخدمة والتػػي تحتػػاج إلػػى 
المزيد مف التطػوير بمػا يتناسػب مػع قػدرات ورغبػات الطػالب، حيػث أف اسػتراتيجيات التػدريس المسػتخدمة 

مشاركة فعمية مف الطالب في درس التربية الرياضػية، وعػدـ اسػتخداـ  غالبًا ما تقـو عمى المعمـ فقط دوف
استراتيجيات تدريس تساعد الطالب عمػى اسػتخداـ حواسػهـ وقػدرتهـ عمػى التفكيػر اإلبػداعي، وكػذلؾ إثػارة 

مػف خػالؿ إيجػاد مواقػؼ دافعيػتهـ  نحػو عمميػة الػتعمـ، وجعػؿ الطالػب أكثػر فاعميػة فػي العمميػة التدريسػية 
 الطالب أكثر إيجابية. يكوف فيها

الدراسة بضرورة استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة تػرتبط بسػرعة تعمػـ  مشكمةومف هنا ظهرت 
المهارات، ودراسة أثر هذو االسػتراتيجيات فػي تطػوير المهػارات األساسػية فػي كػرة القػدـ، وأيضػًا غيػاب 

د عمػػػى التمقػػػػيف ممػػػا يسػػػػبب نسػػػػياف الطريقػػػة التػػػػي تعتمػػػد عمػػػػى النػػػواحي اإلبداعيػػػػة والفكريػػػة، واالعتمػػػػا
المسػتخدمة فػي تعمػيـ  االسػتراتيجيةتختمػؼ عػف  اسػتراتيجيةالمعمومات، مف هنػا ارتػأ البػاحثوف اسػتخداـ 

 عمػى مواجهػة التحػديات الطػالبحػؿ المشػكالت يسػاعد  اسػتراتيجيةمهارات كرة القػدـ، حيػث أف اسػتخداـ 
 التي تواجههـ ووضع الحموؿ لمتصرؼ الحركي المحظي.

 

 .أهداف الدراسة
 تهدؼ هذو الدراسة التعرؼ إلى:       

المهػارات األساسػية بكػرة القػدـ )التمريػر،  بعػضحؿ المشكالت عمى تعمـػ  استراتيجيةتأثير استخداـ  -1
 الجري بالكرة، التصويب بالقدـ( واإلبداع الحركي لدى طالب مدرسة الالتيف في محافظة عجموف.

بعػض المهػارات التجريبيػة والضػابطة فػي القيػاس البعػدي فػي تعمػـ الفروؽ بيف أفراد المجموعتيف  -2
األساسػػية بكػػرة القػػدـ )التمريػػر، الجػػري بػػالكرة، التصػػويب بالقػػدـ( واإلبػػداع الحركػػي لػػدى طػػالب 

 .مدرسة الالتيف في محافظة عجموف
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 .فرضيات الدراسة
 : تيةتسعى هذو الدراسة لإلجابة عف الفرضيات ا       

بػيف القيػاس القبمػي والبعػدي ألفػراد  (α≤1.15) إحصائيًا عند مسػتوى الداللػةتوجد فروؽ دالة  -1
 المهػػارات األساسػػية بعػػضحػػؿ المشػػكالت عمػػى تعمػـػ  اسػػتراتيجيةالمجموعػػة التجريبيػػة التػػي اسػػتخدمت 

 بكرة القدـ )التمرير، الجػري بػالكرة، التصػويب بالقػدـ( واإلبػداع الحركػي لػدى طػالب مدرسػة الالتػيف
 ولصالح القياس البعدي. جموففي محافظة ع

بيف أفراد مجموعتي الدراسة  (α≤1.15)الداللة فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد  -2
المهارات األساسية بكرة القدـ )التمرير، الجري بػالكرة،  بعض)التجريبية والضابطة( عمى تعمـ 

ولصػالح  فظػة عجمػوفالتصويب بالقدـ( واإلبداع الحركي لػدى طػالب مدرسػة الالتػيف فػي محا
 المجموعة التجريبية. 

 

 .مصطلخات الدراسة
"طريقػػة تقػػـو عمػػى إثػػارة مشػػكمة تثيػػر اهتمػػاـ الطمبػػة وتجػػذب انتبػػاههـ وتتصػػؿ  حتتا المالتتك ت: ةاستتتراتي ي
 (.  322، صـ2113وتدفعهـ إلى التفكير والدراسة والبحث في حؿ هذو المشكمة" )عموش، بحاجاتهـ 

"كؿ التحركات الضرورية الهادفة التي تتدى بغرض معػيف فػي إطػار القػانوف سػواء  المهارة في كرة القدم:
 .(74، صـ2119أكانت هذو الحركات بالكرة أـ دوف كرة" )محمود، 

: "كفػػاءة وطاقػػة واسػػتعداد يكتسػػبه المػػتعمـ مػػف خػػالؿ تركيػػز مػػنظـ لقدراتػػه العقميػػة وخيالػػه اإلبتتداا الحركتتي
مػػف األفكػػار الهادفػػة والموجهػػة نحػػو المشػػكمة الحركيػػة لموصػػوؿ لفكػػرة وتجاربػػه ومعموماتػػه لتوليػػد مجموعػػة 

 (.  ـ2115عبد الرحمف ومحمد، )جديدة لحؿ هذو المشكمة" 
هي إحدى المدارس الخاصة في محافظة عجموف والتابعة لوزارة التربية والتعميـ في  مدرسة ال تين:

 لدراسة مف طالبها. المممكة األردنية الهاشمية والتي تـ اختيار أفراد عينة ا
 

 .جماالت الدراسة
 المجاؿ البشري: طالب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة الالتيف في محافظة عجموف. -1

 المجاؿ المكاني: ممعب مدرسة الالتيف في محافظة عجموف. -2

 .2117/2118المجاؿ الزماني: الفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي  -3
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 :الدراسات الشابكة
بدراسػػة هػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر التػػدريس بأسػػموب حػػؿ  (م2556قتتام المتت ماي  المتت ماي ) (1

، إربػػدالمشػػكالت فػػي تنميػػه القػػدرات اإلبداعيػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األساسػػي فػػي محافظػػة 
استخدـ الباحثاف المنهج التجريبي بتصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة، تكونػت عينػة الدراسػة مػف 

الخػػامس األساسػػي، تػػـ اختيػػارهف بالطريقػػة العشػػوائية لتمثػػؿ إحػػداهما ( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ 51)
المجموعػػة التجريبيػػة واألخػػرى المجموعػػة الضػػابطة، وقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف المقيػػاس الػػذي أعػػدو حامػػد 

يوجػد ( لقيػاس القػدرات اإلبداعيػة، وتوصػمت الدراسػة بعػد المعالجػة اإلحصػائية إلػى أنػه ـ2111و خػروف )
( فػػي قػػدرو الطالقػػة لصػػالح طالبػػات المجموعػػة 1.1حصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )فػػروؽ ذات داللػػة إ

التجريبية المواتي تـ تدريسهف عمى أسموب حؿ المشػكالت كػذلؾ إلػى وجػود فػروؽ بعػد داللػه إحصػائية 
( فػي قػدرو المرونػة لصػالح طالبػات المجموعػة التجريبيػة المػواتي تػـ تدريسػهف 1.1) عند مستوى الداللػة

مسػػػتوى ؿ المشػػػكالت. كمػػػا أظهػػػرت النتػػػائج عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػه إحصػػػائية عنػػػد بأسػػػموب حػػػ
 ( لقدرة األصالة بيف المجموعة التجريبية والضابطة. 1.1الداللة )

بدراسػة هػدفت لمتعػرؼ إلػى دور اسػتراتيجية حػؿ المشػكالت فػي تػدريس  (م2555قام الديفات ) (2
الناقػػد والتفكيػػر اإلبػػداعي والخصػػائص النفسػػية لػػدى  منػػاهج كػػرة القػػدـ وكػػرة السػػمة عمػػى مسػػتوى التفكيػػر

)المرحمػة، الجػنس، الخبػرة، المسػتوى التعميمػي، نػػوع  ضػػوء متغيػرات الطمبػة مػف وجهػة نظػر المعممػيف، فػي
عينة المدرسػػػة، المحافظػػػة(. اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنهج الوصػػػفي متّبعػػػًا أسػػػموب الحصػػػر الشػػػامؿ. تكونػػػت 

مف معممي التربية الرياضية في وزارة التربية والتعميـ لمواء قصػبة ( معممًا ومعممة 124) نمالدراسة 
ربدالمفرؽ، و  األولى في القطاعيف العاـ والخاص. ولكي يتحقؽ الهدؼ مف الدراسػة، تػـ تصػميـ ثالثػة  اع

مقاييس لقيػاس مسػتوى التفكيػر الناقػد، ومسػتوى التفكيػر اإلبػداعي، ومسػتوى الخصػائص النفسػية، أظهػرت 
والخصػائص لى مسػتوى مرتفػع مػف التفكيػر الناقػد والتفكيػر اإلبػداعي لعينة عاد ارفة حصوؿ أنتائج الدراس

النفسية عمى المقياس ككؿ. أما فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة، فقد كشفت النتائج عف عدـ وجػود فػروؽ 
اد ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مسػػػتوى التفكيػػػر الناقػػػد والتفكيػػػر اإلبػػػداعي والخصػػػائص النفسػػػية فػػػي أبعػػػ

)المرحمػػػػة، المدرسػػػػة، الخبػػػػرة(، كمػػػػا أظهػػػػرت النتػػػػائج وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي مسػػػػتوى 
الجمػاعي والمقيػاس الكمػي فػي الخصائص النفسية لبعد الجنس وكاف لصالح اإلناث فػي مجػاؿ العمػؿ 

مقيػػاس الخصػػائص النفسػػية. ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متغيػػر المتهػػؿ العممػػي وكػػاف 
البكالوريوس، وحممة الماجستير في مجاؿ الطالقة الكمي فػي مقيػاس التفكيػر اإلبػداعي. كمػا  لصالح
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عػػدا مجػػاؿ الػػروح القياديػػة، جػػاءت فروقػػًا معنويػػة فػػي مقيػػاس التفكيػػر الناقػػد فػػي جميػػع المجػػاالت مػػا 
نويػة كمػا ظهػرت فػروؽ مع كانت الفروؽ بيف حممة الدبمـو وكؿ مف حممة البكالوريوس والماجسػتير،حيث 

 في متغير المحافظة عمى مقياس التفكير الناقد في مجاؿ تحميؿ األداء ولصالح قصبة المفرؽ.
 حػؿ اسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر عػف الكشػؼ إلػى دراسػة هػدفت (م2554 آختر ن ) أ رى السع دي (3

ـ اسػتخداإليقػاعي.  الجمناسػتؾ طالبػات لػدى اإلبػداعي التفكيػر في تنمية التقميدي واألسموب المشكالت
السػنة  الرياضػية التربيػة كميػة طالبات مف ( طالبة21) عينة مكونة مف الباحثوف المنهج التجريبي عمى

 مجمػوعتيف قسػموا إلػى العمديػة، اختيػارهف بالطريقػة وتـػ نينػوى فػي العػراؽ، في المعممات معهد في الرابعة
 فػي التقميػدي واألسػموب المشػكالت حػؿ استراتيجية وضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة فاعمية تجريبية
 حػؿ اسػتراتيجية ووجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح الطالبػات، لػدى التفكيػر اإلبػداعي تنميػة

الطالبػات، وأوصػت الدراسػة  لػدى اإلبػداعي التفكيػر تنميػة فػي التقميػدي مقارنػة باألسػموب المشػكالت
 لدراسية.حؿ المشكالت في التعميـ في مختمؼ المراحؿ ا استراتيجيةباستخداـ 

دراسػػػة هػػػدفت إلػػػى تقصػػػي أثػػػر اسػػػتراتيجية تدريسػػػية قائمػػػة عمػػػى حػػػؿ  (م2554أ تتترى الز بتتتي ) (4
المشػػكالت فػػي تنميػػه مهػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي الرياضػػي لػػدى طمبػػة معمػـػ صػػؼ فػػي جامعػػه اليرمػػوؾ، 

عتيف مجمػػو ( طالبػػًا وطالبػػة قسػػموا إلػػى 98اسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج التجريبػػي، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
 ( طالبًا. تـ بناء اختبار ليقيس مسػتوى لمتفكيػر اإلبػداعي الرياضػي،51( طالبًا وضابطة )48تجريبية )

ثػػـ قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ برنػػامج عمػػى مجمػػوعتي الدراسػػة، حيػػث طبقػػت المجموعػػة التجريبيػػة البرنػػامج 
حػدة الهندسػة، وقػد المعد مف قبؿ الباحث باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت لمسػاؽ الرياضػيات فػي و 

أظهرت النتائج تحسنًا في مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي )الطالقة والمرونػة واألصػالة( لػدى طمبػة 
المجموعة التجريبية. كما بينت نتائج الدراسة أف هناؾ فروقًا دالة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة 

 لدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار لصػػػالح المجموعػػػةوالضػػابطة فػػػي مهػػػارات الطالقػػػة والمرونػػػة واألصػػػالة وفػػػي ا
 التجريبيػػة، كمػػا أظهػػرت النتػػائج تحسػػنًا فػػي مسػػتويات التفكيػػر اإلبػػداعي ألفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة. وتوزعػػت

 (. 3-2-1نتائج طمبة المجموعة التجريبية في المستويات )
شػكالت لػذوي حػؿ الم اسػتراتيجيةدراسػة هػدفت إلػى معرفػة تػأثير  (2552كما أ رى البياتي ) (5

المجاؿ )التػأممي، مقابػؿ االنػدفاعي( فػي تطػوير بعػض القػدرات العقميػة والنػواحي الخططيػة لمطػالب 
بكػػرة القػػدـ عمػػى عينػػة شػػممت طػػالب المرحمػػة الرابعػػة بكميػػة التربيػػة الرياضػػية فػػي جامعػػة بابػػؿ بػػالعراؽ 

تحديػد بيعة الدراسة، وتػـ ، واستخدـ الباحث المنهج التجريبي لمناسبته لطـ2111/2111لمعاـ الدراسي
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حػػػػؿ  باسػػػػتراتيجيةبعػػػض القػػػػدرات العقميػػػػة والنػػػػواحي الخططيػػػػة بكػػػػرة القػػػػدـ، وتػػػػـ تنفيػػػػذ برنػػػػامج خػػػػاص 
المشػػػػكالت عمػػػػى مجمػػػػوعتيف تجريبيػػػػة وضػػػػابطة، أظهػػػػرت النتػػػػائج تفػػػػوؽ المجػػػػاميع التجريبيػػػػة عمػػػػى 

الدراسػة، أظهػرت )تفػوؽ المجاميع الضابطة في تطػوير بعػض القػدرات العقميػة والنػواحي الخططيػة قيػد 
فػي تطػوير بعػض  االسػتراتيجيةالمجموعتيف التجريبيتيف )االندفاعي( و)التأممي( عمى المتعمميف وتأثير 

 اسػتراتيجيةالقدرات العقمية والنواحي الخططية عمى بقية المجػاميع األخػرى، وأوصػى الباحػث باسػتخداـ 
 في المراحؿ الدراسية المختمفة.حؿ المشكالت في تعميـ المهارات األساسية بكرة القدـ 

 ( دارسة هدفت إلى التعرف  مى أثر تطبيت  أستم ح حتا المالتك ت فتيم2552أ رى البكر ) (6
االبتػدائي، ( لػدى طػالب الصػؼ السػادس اإلضػافة - األصػالة – المرونػةتنميه القدرات اإلبداعية )الطالقػة 

( طالبػًا مػف طػالب الصػؼ 51الدراسػة مػف )استخدـ الباحث في دراسته المنهج شبه التجريبي، تكونت عينػه 
واألخػػػرى السػػػادس تػػـػ اختيػػػارهـ بالطريقػػػة العشػػػوائية متعػػػددة المراحػػػؿ، ليتمثػػػؿ إحػػػداهما المجموعػػػة التجريبيػػػة 

المجموعة الضابطة في مدينه الرياض. وقد أسفرت نتائج الدراسة أف هناؾ فروقًا ذات داللة إحصػائية 
جريبيػة وطػالب المجموعػة الضػابطة فػي قػدرتي الطالقػة والمرونػة بيف متوسػط نتػائج طػالب المجموعػة الت

قػػػدرتي لصػػػالح المجموعػػػة الضػػػابطة كمػػػا أظهػػػرت الدراسػػػة عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي 
 األصالة واإلضافة بيف مجوعتي الدراسة.  

بدراسة هػدفت إلػى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ أسػموب حػؿ المشػكالت  (م2555 قام الذيابات ) (7
عمػػى تحسػػيف أداء بعػػض مهػػارات تػػنس الطاولػػة )الضػػربة األماميػػة الراجعػػة، الضػػربة الخمفيػػة الراجعػػة، 
الضربة الخمفية القاطعة( لدى طالب كمية التربيػة الرياضػية بجامعػة اليرمػوؾ، اسػتخدـ الباحػث المػنهج 

مسػػاؽ العػػاب ( طالبػػًا مػػف الطمبػػة المسػػجميف فػػي 28دراسػػته، تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) التجريبػػي فػػي
. قسػػموا إلػػى مجمػػوعتيف ـ2119/2111المضػػرب خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف العػػاـ الجػػامعي 

متكػػافئتيف، مجموعػػة تجريبيػػة واألخػػرى ضػػابطة، تػػـ تطبيػػؽ البرنػػامج التدريسػػي عمػػى أفػػراد المجموعػػة 
االعتياديػة،  التجريبية بأسموب حؿ المشكالت، أما المجموعة الضػابطة تػـ تدريسػها بأسػموب المحاضػرة

( وحػدات تدريسػية أسػبوعيًا ولمػدة سػتة أسػابيع، وأظهػرت نتػائج 3وتػـ تطبيػؽ البرنػامج التدريسػي بواقػع )
الدراسة أف هناؾ أثرًا ايجابيًا في استخداـ أسموب حؿ المشكالت فػي تحسػيف أداء بعػض مهػارات تػنس 

ي والبعػػػدي فػػػي مسػػػتوى األداء الطاولػػػة. وبػػػأف هنػػػاؾ فروقػػػًا ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػ
 والصالح القياسي البعدي. عينة الدراسةالمهاري لمطمبة في تنس الطاولة لدى أفراد 
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 .مهوجية الدراسة
إحػداهما المنهج التجريبي باستخداـ تصميـ القياس القبمي والبعػدي لمجمػوعتيف الباحثوف استخدـ 

 الدراسة. تجريبية واألخرى ضابطة وذلؾ لمناسبته لطبيعة وأهداؼ
 

 .عيهة الدراسة
( طالبػًا مػف طػالب الصػؼ الثػامف األساسػي فػي مدرسػة الالتػيف فػي 31تكونت عينة الدراسة مػف )

بمعػػػدؿ  تػػـػ اختيػػػارهـ بالطريقػػػة العمديػػػة، قسػػػموا إلػػػى مجمػػػوعتيف متكػػػافئتيف متسػػػاويتيف، محافظػػػة عجمػػػوف
 اسػتراتيجيةامج التدريسػي باسػتخداـ حيػث أف المجموعػة التجريبيػة طبقػت البرنػ ،مجموعػة( طالبػًا لكػؿ 15)

 .حؿ المشكالت، والمجموعة الضابطة طبقت البرنامج بالدرس االعتيادية
 

 :يت الدراسةــتهافؤ جمموع
لمػػا كػػاف هػػدؼ الدراسػػة مقارنػػة أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة بػػأفراد المجموعػػة الضػػابطة لمتعػػرؼ عمػػى 

)التمريػر، ي وبعض المهارات األساسػية فػي كػرة القػدـ عمى اإلبداع الحرك حؿ المشكالت استراتيجيةتأثير 
، فقػػػد قػػػاـ البػػػاحثوف ( لػػػدى طػػػالب مدرسػػػة الالتػػػيف فػػػي محافظػػػة عجمػػػوفبالقػػػدـالجػػػري بػػػالكرة، التصػػػويب 

عمػػػػى نتػػػػائج الدراسػػػػة  بعمميػػػػة ضػػػػبط المتغيػػػػرات التػػػػي قػػػػد تػػػػتثر ـ2/11/2117-28/11/2117بتػػػػاريخ 
جراء االختبارات القبمية، وقد أوجد البا  حثوف التكافت بيف مجموعتي الدراسة في المتغيرات ا تية: واع

 

 :ي قام الباحجون بضبطواـاملتغريات الت
 الطوؿ والوزف. -1

 المدة الزمنية بيف االختبار القبمي والبعدي. -2

 مكاف ووقت إجراء الدراسة. -3

 اختبارات المهارات األساسية في كرة القدـ واإلبداع الحركي. -4
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 (:5 د ا )
لمتغيرات )الط ا،  ال زن،  العمر(  ( تبعاً Independent Samples T-Testاختبار )اتائج تطبي  

 (35ألفراد الم م  تين الت ريبية  الضابطة )ن=
 الداللة اإلحصائية T االاحراف المعياري المت سط الحسابي العدد الم م  ة المتغير

 الط ا
 7.917 165.66 15 التجريبية

1.431 1.6696 
 5.312 164.61 15 الضابطة

 ال زن
 13.16 56.93 15 التجريبية

1.437 1.5657 
 8.713 16.55 15 الضابطة

 

 ( عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أفػراد المجمػوعتيف التجريبيػة1يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
 (، ممػا، والعمػر( فػي متغيػرات )الطػوؿ، والػوزفα ≤ 1.15والضابطة عند مستوى الداللة اإلحصػائية )

 يدؿ عمى تكافت مجموعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ الدراسة.
 
 (:2 د ا )

 الدراسة  (  مى در ات أفراد  ياةIndependent Samples T-Testاتائج تطبي  اختبار )
  الم م  تين القدم ألفرادتبعًا لمتغيرات اإلبداا الحركي  المهارات األساسية في كرة 

 (35)ن= الت ريبية  الضابطة
 الداللة اإلحصائية T االاحراف المعياري المت سط الحسابي العدد الم م  ة غيرالمت

  دد التمرير/
 .711 9.11 15 التجريبية

1.73- 1.467 
 2.694 9.54 15 الضابطة

ال ري بالكرة / 
 ث

 2.816 52.21 15 التجريبية
1.264 1.161 

 2.271 51.11 15 الضابطة

التص يح 
 در ة بالقدم/

 1.922 1.181 15 ريبيةالتج
1.935 1.181 

 1.716 1.18 15 الضابطة

 اإلبداا الحركي
 2.715 1.91 15 التجريبية

1.13- 1.891 
 1.815 2.11 15 الضابطة

 

( عدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة اإلحصػائية 2يبيف الجدوؿ رقـ )
(α ≤ 1.15 بػيف أفػراد المجمػػوعتيف التجر ) يبيػة والضػػابطة فػي اإلبػداع الحركػػي واختبػارات المهػػارات

 مما يدؿ عمى تكافت مجموعتي الدراسة )التمرير، الجري بالكرة، التصويب بالقدـ(األساسية في كرة القدـ 
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 في هذو المتغيرات قبؿ إجراء الدراسة.
 

 .متغريات الدراسة
 ت. حؿ المشكال استراتيجيةالتدريس باستخداـ  المتغير المستقا:

 المتغير التابع: 

  بػالكرة،)التمريػر، الجػري نتائج اختبارات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى المهػارات األساسػية فػي كػرة القػدـ 
 .بالقدـ( التصويب

 .استجابة أفراد عينة الدارسة عمى مقياس اإلبداع الحركي 

 

 .األدوات واألجوزة املشتخدمة يف الدراسة
ميػػزاف طبػػي لقيػػاس الػػوزف، متػػر التاليػػة: سػػاعة توقيػػت يدويػػة،  اسػػتخدـ البػػاحثوف األدوات واألجهػػزة

 استمارات لتسجيؿ نتائج االختبارات أفراد عينة الدراسة. أقماع، حائط،معدني لقياس الطوؿ، كرات، 
 

 .الدراسة االستطالعية
لمػػدة أسػػبوع قبػػؿ تطبيػػؽ  ـ26/11/2117-21دراسػػة اسػػتطالعية بتػػاريخ  بػػاجراءقػػاـ البػػاحثوف 

 ( طػالب مػف الصػؼ السػابع األساسػي8التدريسي باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت عمػى )البرنامج 
الالتػيف فػي محافظػة عجمػوف )لعػدـ وجػود عػدد كػافي مػف طػالب الصػؼ الثػامف لعمػؿ الدراسػة  مدرسة

فهػـ  مػف والتأكػد تجربػة واختبػارات الدراسػة، لتنفيػذ المكػاف مناسػبة مػدى لمتعرؼ عمى ، وذلؾاالستطالعية(
تواجهػه البػاحثوف  المشػكالت التػي قػد إلػى والتعػرؼ حػؿ المشػكالت، التػدريس بطريقػة السػتراتيجيةلطمبػة ا

 أثناء تنفيذ الدراسة.
 

 .مكياس مشتوى اإلبداع احلرني
 ( والمكػػوفـ2116لقيػاس درجػة اإلبػداع الحركػػي اسػتخدـ البػاحثوف المقيػاس الػػذي أعدتػه الشػمايمة )

الػػذي تػػـ اعتمػػادو، وقػػد حصػػؿ عمػػى درجػػات ثبػػات  يوضػػح المقيػػاس( 3رقػػـ ) والممحػػؽ( فقػػرة 41مػػف )
وصػػدؽ عاليػػة فػػي البيئػػة األردنيػػة. تكػػوف سػػمـ اإلجابػػة عمػػى فقػػرات المقيػػاس مػػف خمػػس درجػػات وفػػؽ 

(، 3(، أتفػؽ بدرجػة متوسػػطة )4) اتفػػؽ(، 5مقيػاس ليكػرت الخماسػػي وعمػى النحػو التػػالي: أتفػؽ بشػدة )
 (. 1(، ال أتفؽ بشدة )2ال أتفؽ )
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 .اختبارات املوارات األساسية يف نرة الكدم
 الجػري بػالكرة، التصػويب بالقػدـ( )التمريػر، لتحديد اختبارات المهارات األساسية فػي كػرة القػدـ

 االطػالععمى العديد مف المراجع العممية المتخصصة في كرة القدـ، وكػذلؾ  باالطالعقاـ الباحثوف 
الحاليػة، حيػث قػاـ البػاحثوف باختيػار االختبػارات المهاريػة عمى الدراسات السػابقة المرتبطػة بالدراسػة 

 الدراسة وأفراد العينة. طبيعةالتي تتناسب مع 
 

 .الصدم
قػػاـ البػػاحثوف بالتأكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس اإلبػػداع الحركػػي واختبػػارات المهػػارات األساسػػية فػػي كػػرة 

 ؿ القيػاس والتقػويـ وطػرؽالقدـ باستخداـ صدؽ المحتوى، وذلؾ بعرضهما عمى عػدد مػف الخبػراء فػي مجػا
( يػػبف أسػػماء األسػػاتذة المحكػػيف، لمعرفػػة  رائهػػـ حػػوؿ المقيػػاس 4التػػدريس ولعبػػة كػػرة القػػدـ ممحػػؽ رقػػـ )

واالختبارات المستخدمة في الدراسة، ومدى مناسبتها لمبيانات والمعمومات المراد قياسها، وقػاـ البػاحثوف 
جػػراء التعػػديالت المقترحػػ  ة، حيػػث أنهػـػ أجمعػػوا صػػدؽ المحتػػوى لهػػذو االختبػػاراتبأخػػذ مالحظػػات الخبػػراء واع
 بمعنى أف االختبارات تقيس ما وضعت مف أجمه.

 

 .معامل الجبات

عػادة تطبيقػه  إليجاد معامؿ ثبات الختبػارات الدراسػة اسػتخدـ البػاحثوف طريقػة تطبيػؽ االختبػار واع
معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف ( طػػػالب مػػػف خػػػارج عينػػػة الدراسػػػة األصػػػمية، وتػػػـ إيجػػػاد 8عمػػػى عينػػػة قوامهػػػا )

( يوضػح معػامالت 3والجػدوؿ )( أيػاـ، 7التطبيقيف األوؿ والثاني وكانػت الفتػرة الزمنيػة بػيف التطبيقػيف )
 (.Test R. testالثبات بطريقة اإلعادة )

 
 (: 3 د ا )

 ل ميع اختبارات الدراسة  معام ت ثبات اإل ادة
 معاما االرتباط االختبار

 1.87 التمرير

 1.84 كرةالجري بال

 1.81 التصويب بالقدـ

 1.83 اإلبداع الحركي
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 1.87-1.81( أف معػامالت الثبػات الختبػارات الدراسػة تراوحػت بػيف )3يظهر مػف الجػدوؿ )
 وهي قيـ مقبولة ألغراض تطبيؽ الدراسات العممية.

 

 :الوحدات التعليمية املكرتحة للجزء التطبيكي
حػؿ المشػكالت قػاـ البػاحثوف بمراجعػة لممصػادر  راتيجيةباستإلعداد الوحدات التدريسية الخاصة 

( ودراسة السعودي و خػروف ـ2111كدراسة ذيابات )العممية والدراسات المتعمقة باستراتيجيات التدريس 
البرنػامج التدريسػي ( وفػي ضػوء تمػؾ الدراسػات قػاـ البػاحثوف ببنػاء ـ2112( ودراسة البيػاتي )ـ2117)

راع البػاحثوف عنػد تصػميـ البرنػامج أف يكػوف األسػبوع األوؿ بسػيطًا مػف باستخداـ حؿ المشكالت. وقد 
التػػدريس المسػػتخدـ فػػي  اسػػتراتيجيةحيػػث شػػدة الػػتعمـ حتػػى تتػػاح الفرصػػة لمطمبػػة لػػتفهـ كيفيػػة اسػػتخداـ 

فػػي األسػػبوع، وبػػزمف  وحػػدات تدريسػػية( أسػػابيع، بواقػػع ثػػالث 4الدراسػػة، اسػػتمر تطبيػػؽ الدراسػػة لمػػدة )
( دقػائؽ 11( دقيقة لموحدة التعميمية الواحدة، تـ توزيع زمف الدرس عمى النحو ا تي )51إجمالي بمغ )

ثػػـ قػػػامت ( دقػػائؽ لمجػػزء الختػػامي. 11( دقيقػػة لمجػػزء الرئيسػػي، و)31لإلحمػػاء والتمرينػػات البدنيػػة، و)
حػؿ المشػػكالت لػػتعمـ المهػارات األساسػػية فػػي  باسػػتراتيجيةالباحػة بتصػػميـ الوحػػدات التدريسػية الخاصػػة 

 كرة القدـ وتطوير اإلبداع الحركي، وقد تـ توزيع وحدات التدريس عمى فترة التطبيؽ كا تي: 
 ( وحدات تعميمية. 3تعميـ الطالب مهارة التمرير بكرة القدـ ) األسب ا األ ا:

 تعميمية.          ( وحدات3الطمبة مهارة الجري بالكرة ) تعميـ الثااي:األسب ا 
 ( وحدات تعميمية.         3) التصويب بالقدـتعميـ مهارة األسب ا الثالث: 
 : مراجعة لممهارات األساسية وكذلؾ التدريب عمى المهارات مػف خػالؿ الػربط بػيف المهػاراتاألسب ا الرابع

 األساسية ومف ثـ ممارسة المهارات مف خالؿ لعبة جماعية.  
 

 .حل املشهالت اتيجيةاسرتآلية تطبيل 
  .اإلحماء العاـ والخاص الالـز لمفعالية 

 .تقديـ المشكمة الرئيسة لمطالب عمى هيئة مشكالت فرعية بعد شرح المهارة المقررة 

  .الطرح عمى الطالب ستااًل واحدًا محددًا خشية أف يشتت تفكيرهـ بأكثر مف ستاؿ 

 ات العقميػة، والعمميػة كالمالحظػة، والمقارنػة، المجاؿ أماـ الطالب لػألداء لمقيػاـ بالعمميػ ءإعطا
 واالستنتاج، والتحميؿ لمتوصؿ إلى الحؿ المناسب.

 باألسئمة مف السهؿ إلى الصعب ومف البسيط إلى المركب.  التدرج 
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 المصطمحات السهمة والمفهومة التي تنسجـ مع مستوى وقدرات الطالب.  استخدـ 

 ي لكؿ مشكمة فرعية.يقـو كؿ طالب بمفردو بوضع التسمسؿ الحرك 

  يخضع الطالب كؿ مشكمة لمتجربة مف خػالؿ متغيػرات الػزمف والمكػاف واإليقػاع الحركػي حتػى
 يصؿ إلى الحؿ.

 التجواؿ بيف الطالب لتقديـ مساعدات فردية عمى شكؿ مزيد مػف األسػئمة والتحػديات مػع تقػديـ التعزيػز 
 والثناء عمى األداء.

  الفرعيػة لكمػي يصػؿ كػؿ طالػب إلػى حػؿ إلػى المشػكمة الرئيسػة يقـو الطالب بتجميع حمػوؿ المشػكالت
 التي تـ تقديمها.

 حؿ المشكالت. استراتيجية( يوضح نموذج لوحدة تعميمية باستخداـ 1والممحؽ رقـ )       
 

 .الربنامج التعليمي للمجموعة الضابطة

تقػػـو بتطبيػػؽ كانػػت  هػػالممجموعػػة الضػػابطة حيػػث أن التعميمػػيقػػاـ البػػاحثوف بتطبيػػؽ البرنػػامج 
 نفسػػها. وبطريقػػة الػػدرس االعتياديػػة. نفسػػه لممجموعػػة التجريبيػػة وتحػػت الظػػروؼ التعميمػػيالبرنػػامج 

ويشترؾ برنامج المجموعة الضابطة مع برنامج المجموعة التجريبية في زمف الوحدة، عػدد الوحػدات 
ف حيػػث أجػػزاء الوحػػدة، مػػالتعميميػػة فػػي األسػػبوع، وفتػػرة تطبيػػؽ البرنػػامج، ومكونػػات الوحػػدة  التعميميػػة

 ومحتوى الوحدة.
 

 .إجراءات الدراسة
 قاـ الباحثوف باإلجراءات ا تية:       

 الحصوؿ عمى كتػاب مػف كميػة التربيػة الرياضػية/ جامعػة اليرمػوؾ موجهػة إلػى إدارة مدرسػة الالتػيف -1
 لتسهيؿ مهمة الباحثوف إلجراء وتطبيؽ الدراسة عمى طالب المدرسة.

 ة والرجوع إلى منهاج وزارة التربية التعميـ لممساعدة في هذا الغرض.تحديد عينة الدراس -2
يجاد الصدؽ والثبات لهما. -3  استخداـ استراتيجيات التدريس المقترحة، واع
 االجتماع مع أفراد عينة الدراسة، والشرح لهـ أهمية الدراسة. -4
 تطبيؽ االختبار القبمي عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة. -5
حػؿ المشػكالت عمػى المجموعػة التجريبيػة، واالعتياديػة عمػى  اسػتراتيجيةلبػاحثوف بتطبيػؽ قاـ ا -6

 المجموعة الضابطة.
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 االسػتراتيجيةتـ تطبيؽ االختبار البعدي عمى المجموعتيف بعد االنتهاء مف التطبيػؽ باسػتخداـ  -7
 قيد الدراسة.

 لهذو الغاية.تسجيؿ نتائج االختبارات المهارية عمى االستمارات الخاصة المعدة  -8
 

 .جتربة الدراسة األساسية

الخمػيس الموافػؽ  ـ31/11/2117الموافػؽ السػبت وانتهػت يػـو  ـ4/11/2117بدأت التجربة يػـو        
وبػػالظروؼ مػػف قبػػؿ البػػاحثوف  ـ7/12/2117 -2وتػػـ إجػػراء االختبػػارات البعديػػة يػػـو السػػبت الموافػػؽ 

 نفسها التي تـ إجراء االختبارات القبمية فيها.
 

 .املعاجلات اإلحصائية
لغػػرض تحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة ولإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة والتحقػػؽ مػػف فرضػػياتها تػػـ جمػػع 

دخالهػا إلػى برنػامج التحمػيالت اإلحصػائية  ، وتحميمهػا بنػاًء SPSSالبيانات التي تػـ الحصػوؿ عميهػا واع
ت( لمعينػػػات المرتبطػػػة عمػػػى نػػػوع السػػػتاؿ، ففػػػي الفرضػػػية األولػػػى قػػػاـ البػػػاحثوف باسػػػتخداـ اختبػػػار )

(Paired Sample T-Test لممقارنػػة بػػيف األوسػػاط الحسػػابية لالختبػػارات القبميػػة والبعديػػة لمتغيػػرات )
الدراسػػة، كمػػا قػػاـ البػػاحثوف لإلجابػػة عمػػى الفرضػػية الثانيػػة باسػػتخداـ اختبػػار )ت( لمعينػػات المسػػتقمة 

(Independent Sample T-Testلممقارنػة بػيف األوسػاط الحسػاب ) ية لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة
 تبعًا لمتغيرات الدراسة. 

 

 .عرض الهتائج مهاقشتوا

توجػػد فػػروؽ دالػػة " : متتىأ اًل:  تترو  مااقالتتة الاتتتائج المتعمقتتة بالفرضتتية األ لتتى  التتتي اصتتت 
 بػيف القيػاس القبمػي والبعػدي ألفػراد المجموعػة التجريبيػة التػي (α≤1.15) إحصائيًا عند مستوى الداللػة

الجػػري األساسػػية بكػػرة القػػدـ )التمريػػر،  المهػػارات بعػضحػػؿ المشػػكالت فػػي تعمػػـ  اسػػتراتيجيةاسػتخدمت 
ولصػالح  بالكرة، التصويب بالقدـ( واإلبداع الحركي لدى طالب مدرسة الالتيف في محافظػة عجمػوف

 القياس البعدي.
المعياريػة واختبػار  ولإلجابة عمى هذو الفرضية تـ استخداـ المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات

(Paired Samples Testلداللػة الفػروؽ بػيف القياسػيف القبمػي والبعػدي ألفػراد المجموعػة التجريبيػة والجػدوؿ ) 
 ( يبيف ذلؾ:4رقـ )
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 (:4 د ا )
المت سطات الحسابية  االاحرافات المعيارية  اختبار)ت( بين االختبارين القبمي  البعدي ألفراد الم م  ة 

 ى المهارات األساسية بكرة القدم  اإلبداا الحركيالت ريبية  م

 المهارات
الم م  ة 
 الت ريبية

 العدد
المت سط 
 الحسابي

االاحراف 
 المعياري

 (tقيمة )
الداللة 
 اإلحصائية

 التمرير/ دد
 1.963 9.11 15 قبمي

16.28- 1.111 
 1.772 14.21 15 بعدي

 ال ري بالكرة /ث
 1.725 52.21 15 قبمي

32.147 1.111 
 1.842 43.11 15 بعدي

التص يح بالقدم/ 
 در ة

 1.841 1.81 15 قبمي
2.266- 1.1313 

 1.112 2.58 15 بعدي

 اإلبداا الحركي
 1.111 -5.683 1.912 1.91 15 قبمي

 1.929 3.81 15 بعدي

 .2.16 يمة )ت( الجدولية: ق
 

المعيػػػاري، وقيمػػة )ت( المحسػػػوبة بػػػيف  ( قػػػيـ المتوسػػػط الحسػػابي، واالنحػػػراؼ4يبػػيف الجػػػدوؿ رقػـػ )
)التمريػر،  األساسػية لكػرة القػدـ القياسيف القبمي والبعػدي ألفػراد المجموعػة التجريبيػة، عمػى بعػض المهػارات

 التػػػوالي(. واإلبػػػداع الحركػػػي، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة عمػػػى بالقػػػدـ الجػػػري بػػػالكرة، التصػػػويب
( وجميػػع هػػذو القػػيـ دالػػة 1.111مسػػتوى الداللػػة ) وكػػاف (-5.683، -2.266، 32.147، -16.28)

ويعػػػزو البػػػاحثوف الفػػػروؽ بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػي . (α≤1.15)إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة اإلحصػػػائية 
التمريػر، الجػري بػالكرة، التصػويب والبعدي ولصالح القياس البعدي فػي المهػارات السياسػية فػي كػرة القػدـ )

جية حػؿ المشػكالت لػه تػأثير إيجػابي فػي تحسػيف مسػتوى أداء المهػارات مػػف ، إلػى اسػتخداـ اسػتراتي(بالقػدـ
فػػي تػػػدريس طػػػالب الصػػػؼ الثػػػامف سػػػاعد عمػػػى  االسػػػتراتيجيةالناحيػػة األداء الفنػػػي، حيػػػث أف أتبػػػاع هػػػذو 

اكتساب العديد مف المعمومات والمهارات مف خالؿ التجريب لمعديػد مػف البػدائؿ الحركيػة ثـػ اختيػار البػديؿ 
الذي يمبػى الهػدؼ مػف األداء الحركػي لمتمػريف، ممػا يعطػى مسػاحة واسػعة مػف الػتعمـ باالعتمػاد المناسب و 

عمى الفهـػ واإلدراؾ لممعمومػات والمهػارات التػي يسػتقبمها الطالػب مػف المػدرس مػف خػالؿ التجريػب الفعمػي 
يجاد العالقات المختمفة بيف تمػؾ المعمومػات والمهػارات عػف طريػؽ الخبػرة الشخصػية  والجهػد الػذاتي. لها واع

أف الخطػػوات المتبعػة فػػي اسػتراتيجية حػػؿ ( التػي لخصػػت إلػى ـ2114وهػذا مػػا أكػدو الزعبػػي فػي دراسػػته )
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المشػكالت يسػػاعد الطالػب فػػي الكشػؼ عػػف الجوانػب غيػػر المنظػورة لممشػػكمة، ويبػدأ الطالػػب بالعمػؿ عمػػى 
ي حػػؿ المشػػكمة الحركيػػة  فػػأف إصػػالح الخطػػأ كممػػا ظهػػر أثنػػاء التنفيػػذ، أمػػا بالنسػػبة لمخطػػوات المتبعػػة فػػ

الطالػػب يػػتعمـ فػػي مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية عػػف طريػػؽ الخبػػرات المخططػػة لحػػؿ المشػػكمة الحركيػػة، وكيفيػػة 
السػػيطرة عمػػى كثيػػر مػػف الحركػػات التػػي يتحػػرؾ بهػػا جسػػمه، إذ تشػػكؿ حركتػػه فػػي حػػدود المشػػكمة بأسػػاليب 

مه وتحسػػيف ثقتػػه بنفسػه، ويتػػدرج المػػدرس ذات معنػى تػػتدي إلػى إشػػباع رغبتػػه فػي االسػػتخداـ النػػاجح لجسػ
فػػي تصػػػميـ المشػػكمة الحركيػػػة المناسػػبة لممهػػػارات مػػف تصػػػميـ المشػػكمة الواحػػػدة إلػػى تصػػػميـ سمسػػمة مػػػف 

( ـ2111( ودراسػة ذيابػات )ـ2114المشكالت. وتتفؽ هذو النتائج مع نتػائج دراسػة كػؿ مػف دراسػة الزعبػي )
المشػػكالت عمػػى حػػؿ  ةاسػػتراتيجيجميعهػػا إلػػى فاعميػػة  (. التػػي أشػػارتـ2117ودراسػػة السػػعودي و خػػروف )
 تعمـ المهارات الرياضية.    

كمػػا يعػػزو البػػاحثوف الفػػروؽ بػػيف القياسػػيف القبمػػي والبعػػدي ولصػػالح القيػػاس البعػػدي فػػي مسػػتوى 
حػػػؿ المشػػػكالت لػػػه غػػػرض أساسػػػي هػػػو تنميػػػة السػػػموؾ  باسػػػتراتيجيةاإلبػػػداع الحركػػػي  إلػػػى أف العمػػػؿ 

شػياء الجديػػدة والغريبػة فػػي ذهػف الطالػػب، وبالتػالي فػػاف تعمػـ المهػػارات األساسػية فػػي المحفػز لمعرفػػة األ
كرة القدـ  يعد متطمبًا تعميميًا جديدًا عند الطالب، وذلؾ يدفعهـ إلى حب التعػرؼ عمػى جميػع تفاصػيؿ 
 األداء الخاصة بالمهارة، وذلؾ مػف خػالؿ عػرض الكثيػر مػف البػدائؿ الحركيػة عمػى الطػالب لمحػاولتهـ
التجريب لها لموصوؿ إلى البديؿ المناسػب أو األداء المناسػب لمموقػؼ التعميمػي، وبالتػالي فػاف الطالػب 
يكتشؼ تفاصيؿ األداء بنفسه ويدرؾ الفرؽ بيف األداء السػميـ واألداء الخػاطم ممػا يسػاعدو عمػى الػتعمـ 

القػدرة عمػى  سػتراتيجيةاالوتػدعـ هػذو  ،بشكؿ أفضؿ وبصػورة ذاتيػة تراعػى الفػروؽ الفرديػة بػيف الطػالب
اإلبداع مف خالؿ التعديؿ والتغير في بعض الحركات والتمرينات حتى تتناسب مع قدرات الطػالب فػي 

وكػػذلؾ  ،امكانيػػة تطبيقهػػا وكػػذلؾ ترتيػػب األدوات وتنظيمهػػا بطريقػػة تتناسػػب وطبيعػػة الحركػػة أو التمػػريف
 ،قػدرة عمػى التفكيػر اإلبػداعي فػي انجازهػااالعتماد في كثير مف األحياف عمى التمرينات التػي تسػتمـز ال

كؿ ذلؾ أدى إلى تنمية القدرة عمى اإلبداع الحركي كأحد محاور استراتيجية التدريس المتبعة، وهػذا مػا 
حػػؿ المشػػكالت تركػػز عمػػى ذاتيػػة الطالػػب فػػي الحصػػوؿ  اسػػتراتيجية( فػػي أف ـ2115أكدتػػه الشػػمايمة )

محػورًا أساسػيًا فػي التعمػيـ، وتراعػي الفػروؽ الفرديػة بػيف عمى المعرفة والمعمومات، وتجعػؿ مػف الطالػب 
الطالب، لتصؿ مستويات مختمفة مف التفكير اإلبداعي، مف خػالؿ تنميػة القػدرة عمػى إيجػاد اسػتجابات 
مبتكػػرة، فاإلبػػداع الحركػػي بمكوناتػػه األساسػػية )الطالقػػة، المرونػػة، األصػػالة وحػػؿ المشػػكالت( ال يظهػػر 

حػػؿ المشػػكالت  اسػػتراتيجيةإبػػراز هػػذو المكونػػات، وهػػذا يتفػػؽ مػػع طبيعػػة  دوف وجػػود عوامػػؿ مػػتثرة فػػي
وتتفػػؽ نتػػائج هػػذو الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة كػػؿ مػػف  ومراحمهػػا المتسمسػػمة لموصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ النتػػائج.
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( ـ2112البيػػػػاتي ) ،(ـ2114الزعبػػػػي ) ،(ـ2115ودراسػػػػة شػػػػديفات ) ،(ـ2116المػػػػومني والمػػػػومني )
 لى فاعمية استراتيجية حؿ المشكالت عمى تطوير اإلبداع الحركي.التي أشارت في نتائجها إ

 

فػػروؽ ذات داللػػة "توجػػد  : تترو  مااقالتتة الاتتتائج المتعمقتتة بالفرضتتية الثاايتتة  التتتي اصتتت  متتى ثاايتتاً:
بػيف أفػراد مجمػوعتي الدراسػة )التجريبيػة والضػابطة( عمػى تعمـػ  (α≤1.15)الداللة إحصائية عند مستوى 

ساسػػية بكػػرة القػػدـ )التمريػػر، الجػػري بػػالكرة، التصػػويب بالقػػدـ( واإلبػػداع الحركػػي لػػدى المهػػارات األ بعػػض
 ولصالح المجموعة التجريبية".  طالب مدرسة الالتيف في محافظة عجموف

ولإلجابػػة عػػف هػػذا السػػتاؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة واختبػػار 
(Independent Samples T-Testلد ) اللة الفػروؽ بػيف القياسػيف البعػدي ولكػال المجمػوعتيف التجريبيػة

 ( يبيف ذلؾ:5والضابطة والجدوؿ رقـ )
 

 (: 5 د ا )
المت سطات الحسابية  االاحرافات المعيارية  اختبار)ت( بين االختبارين القبمي  البعدي ألفراد الم م  ة 

 الحركيالت ريبية  مى المهارات األساسية بكرة القدم  اإلبداا 

 المهارات
الم م  ة 
 الت ريبية

 العدد
المت سط 
 الحسابي

االاحراف 
 المعياري

 (tقيمة )
الداللة 
 اإلحصائية

 التمرير/ دد
 1.946 14.21 15 ت ريبية

5.481 1.11 
 1.953 12.31 15 ضابطة

 ال ري بالكرة /ث
 1.973 43.11 15 ت ريبية

9.63- 1.11 
 1.966 46.51 15 ضابطة

يح التص  
 بالقدم/در ة

 1.917 2.58 15 ت ريبية
2.426 1.145 

 1.937 2.11 15 ضابطة

 اإلبداا الحركي
 1.944 3.81 15 ت ريبية

2.643 1.113 
 1.942 2.91 15 ضابطة

 .2.16 يمة )ت( الجدولية: ق
 

سػػوبة ( قػيـ المتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػات المعياريػة، وقيمػة )ت( المح5يبػيف الجػدوؿ رقػـ )
بعػػض مجمػػوعتي الدراسػػة )التجريبيػػة والضػػابطة(، أف قػػيـ )ت( عمػػى تعمػػـ  ، ألفػػرادالبعػػديبػػيف القيػػاس 

 ةػكانت قيم ،الحركي(. واإلبداع بالقدـ)التمرير، الجري بالكرة، التصويب  األساسية لكرة القدـ المهارات
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جػػد فػػروؽ ذات داللػػة   أي أنػػه تو (2.643، 2.426، -9.63، 5.481) )ت( المحسػػوبة عمػػى التػػوالي:
إحصػػػائية بػػػيف أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة وأفػػػراد المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي االختبػػػارات البعديػػػة ولصػػػالح 

. ويعزو البػاحثوف تفػوؽ أفػراد المجموعػة التجريبيػة عمػى أفػراد المجموعػة الضػابطة فػي المجموعة التجريبية
عطػػػاء إر مػػػف االسػػػتراتيجيات الناجحػػػة فػػػي اسػػػتراتيجية حػػػؿ المشػػػكالت تعتبػػػاالختبػػػارات البعديػػػة إلػػػى أف 

وهػػذا نحػو االعتمػػاد عمػى اسػػتخداـ القػدرات العقميػػة لمطالػب  االسػتراتيجيات األخػػرىمػػف  أكبػرالطالػب قػػدرة 
أف اسػػػتراتيجية حػػػؿ المشػػػكالت تتػػػيح الفرصػػػة أمػػػاـ الطالػػػب حيػػػث  ،مػػػا ميػػػزو عػػػف االسػػػتراتيجيات األخػػػرى
إذ أف اسػتراتيجية حػؿ  (Mosston & Ashworth, 2002) ار إليػةأشػ االعتماد عمى مداركه العقمية. وهػذا مػا

االسػػتراتيجيات الحديثػػة والتػػي تمػػنح الطالػػب حريػػة العمػػؿ والتفكيػػر والوصػػوؿ إلػػى النتػػائج المشػػكالت مػػف 
تمػػنح الطالػػب  االسػػتراتيجيةلحػػؿ المشػػكمة المطموبػػة  ومػػف ثػـػ  الوصػػوؿ إلػػى األداء الصػػحيح، وألف هػػذو 

حػػػؿ  باسػػػتراتيجيةتخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تنتقػػػؿ مػػػف المعمػػـػ إلػػػى الطالػػػب عنػػػد التػػػدريس كػػػذلؾ االسػػػتقاللية وا
 ،المشكالت وبالتالي فاّف هػذو القػرارات تمػنح الطالػب صػالحيات واسػعة ال توافرهػا االسػتراتيجيات المباشػرة

موعػػة كمػػا يرجػػع البػػاحثوف أسػػباب تقػػدـ أفػػراد المج وهػػذا ممػػا يسػػاعد عمػػى تحسػػيف األداء المهػػاري لمطػػالب
حػػػػػؿ المشػػػػػكالت عػػػػػف المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة التػػػػػي اسػػػػػتخدمت  اسػػػػػتراتيجيةالتجريبيػػػػػة والتػػػػػي اسػػػػػتخدمت 

االعتياديػػػة إلػػػى أنهػػػا زادت مػػػف  تفكيػػػرهـ وعػػػززت دافعيػػػتهـ نحػػػو الػػػتعمـ، وزادت كػػػذلؾ مػػػف  االسػػػتراتيجية
ـ تراعػػى الفػػروؽ االعتياديػػة والتػػي اسػػتخدمتها المجموعػػة الضػػابطة، لػػ االسػػتراتيجيةنشػػاطهـ الػػذهني. بينمػػا 

الفردية بيف الطػالب كمػا أنهػا ال تعطػى المػدرس الفرصػة لتوصػيؿ التغذيػػة الراجعػة لمطػالب كاممػة، وذلػؾ 
تسػاعد عمػى التحسػف ألف الوقت المخصص لمتعميـ ال يتسع إلى ذلؾ وقد يكوف هو أحد العوامؿ التػي ال 

 والتطور في األداء المهاري.
 حػؿ المشػكالت شػجعت أفػراد المجموعػة التجريبيػة مػف خػالؿكما يرى الباحثوف أف اسػتراتيجية 

قياـ المعمـ بتقديـ اقتراحات عمى شػكؿ أسػئمة، وقيػاـ الطالػب بايجػاد العالقػات عػف طريػؽ جهػدو الػذاتي 
وخبرتػػه الشخصػػية فػػي حػػؿ المشػػكمة التػػي يتعػػرض لهػػا ولػػيس عػػف طريػػؽ االسػػتجابة لممعمومػػات التػػي 

اسػتراتيجية حػؿ المشػكالت سػاعدت أفػراد المجوعػة التجريبيػة عمػى  يتمقاها مباشرة مف المدرس، كمػا أف
ثػػارة تفكيػػرهـ وجعمهػػـ ايجػػابييف أكثػػر إذا مػػا قورنػػت نتػػائجهـ  توسػػيع مػػدارؾ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة واع
بنتائج أفراد المجموعة الضابطة.  وتتفؽ نتائج هذو الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف المػومني والمػومني 

نتائجهػا ( التػي أشػارت فػي ـ2112البيػاتي ) ،(ـ2114الزعبي ) ،(ـ2115دراسة شديفات )و  ،(ـ2116)
 إلى فاعمية استراتيجية حؿ المشكالت عمى تطوير اإلبداع الحركي.

 



 علي الديري ونزار الويشي ودعاء املومين ....................................................................... املشهالتتأثري اسرتاتيجية حل 

 

 

                                                                                 (555)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

 .االستهتاجات
الدراسػػة وفرضػػياتها والمعالجػػات اإلحصػػائية وتحميػػؿ النتػػائج، توصػػؿ البػػاحثوف  أهػػداؼوفػػي ضػػوء        

 التالية:إلى االستنتاجات 
 )التمريػر،حؿ المشكالت له تأثير فعاؿ عمى المهارات األساسية في كػرة القػدـ  باستراتيجيةالتدريس  -1

 الجري بالكرة، التصويب بالقدـ( واإلبداع الحركي لدى طالب مدرسة الالتيف في محافظة عجموف.

فػػراد المجموعػػػة تفػػوؽ أفػػراد المجوعػػػة التجريبيػػة التػػػي اسػػتخدمت اسػػتراتيجية حػػػؿ المشػػكالت عمػػػى أ -2
والمهػارات األساسػية فػي كػرة الضابطة التي استخدمت الدرس االعتيادية في درجة اإلبداع الحركػي 

 محافظة عجموف.التصويب بالقدـ( لدى طالب مدرسة الالتيف في  بالكرة،)التمرير، الجري القدـ 

 

 .التوصيات
 : مف خالؿ عرض النتائج ومناقشتها، يوصي الباحثوف با تي        

 وخاصػة المهػارات األساسػية الرياضػة،حػؿ المشػكالت فػي تػدريس المهػارات  استراتيجيةاستخداـ  -1
 استخدامها.وتشجيع معممي التربية الرياضية عمى  في كرة القدـ

 عقد ورشات عمؿ لمعممػي التربيػة الرياضػية فػي المػدارس الحكومػة والخاصػة حػوؿ اسػتراتيجيات -2
 لمشكالت.حؿ ا استراتيجيةالتدريس بما فيها 

اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػكالت والػػذي يتناسػػب مػػع احتياجػػات ورغبػػات الطػػالب وينمػػى اسػػتخداـ  -3
 في العممية التعميمية في مختمؼ األنشطة الرياضية. والمشاركة االيجابيةقدرتهـ عمى اإلبداع 

 

 قائمة املراجع.
 

 .المرا ع العربية
 تطػوير الكػرات فػي العػاب اسػتخداـب المشػكالت حػؿ أسػموب تػأثير"(. ـ2111، وعػد رحػيـ )بطػرس -1

بغػداد، ، جامعػة م متة كميتة التربيتة الرياضتية، "سػنوات لمبنػيف (9بعمػر) األساسػية الحركػات بعػض
 .313-278صالمجمد الرابع والعشروف، العدد الثاني، 

أثر أسموب حؿ المشكالت في تنميػة القػدرات اإلبداعيػة لػدى "(. ـ2112بف نوري ) رشيدالبكر،  -2
 دالمجمػػ(، 45، العػدد )م متتة العمتت م اإلاستتااية  اال تما يتتة ،"ؼ السػػادس االبتػدائيتالميػذ الصػ

 .84-59ص(، 23)
 االادفا ي(تأثير استخدام حا المالك ت لذ ي الم اا )التأممي مقابا (. ـ2113، وساـ )البياتي -3



 علي الديري ونزار الويشي ودعاء املومين ....................................................................... املشهالتتأثري اسرتاتيجية حل 

 

 

                                                                                 (555)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

يػر ، رسػالة دكتػوراو غفي تط ير بعو القدرات العقمية  الا احي الخططية لمط ح بكرة القتدم
 منشورة، كمية التربية األساسية، جامعة بابؿ، العراؽ.

،  التطبيت تدريس العم م بأستم ح حتا المالتك ت بتين الا ريتة (. ـ2111الحارثي، إبراهيـ محمد ) -4
 مكنية الشقري.  ،، الرياض(1)ط

المعرفتي أثر براامج تعميمي قائم  مى االقتصاد  (.ـ2113الحايؾ، صادؽ والخصاونة، غػادة ) -5
 األردف. - ، عماف(1) المتتمر العممي الخامس لإلبداع الرياضي، المجمد ماهاج ال مباز، لتط ير

أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات تعميميػة عمػى تطػور "(. ـ2114الحايؾ، صادؽ، الطراونة، مقػداد ) -6
لمبحت ث م متة اتحتاد ال امعتات العربيتة ، "القدرات اإلبداعية والمهارية لسباحة الزحؼ عمػى الػبطف

 .69-45ص(، 34) (، مجمد2العدد )اسات،  الدر 

مكتبػػة  ،، عمػػاف(1)ط، دليتتا مهتتارات التفكيتتر(. ـ2113، فخػػرو )وعبػػد الناصػرحسػيف، ثػػائر  -7
 جهينة لمطباعة والنشر.

أثر براامج تعميمي قائم  مى االقتصاد المعرفي لتطت ير ماهتاج . (ـ2111الخصاونة، غػادة ) -8
 األردف. - جامعة األردنية، عمافدكتوراو، غير منشورة، ال  أطروحة، ال مباز

أثػر اسػتخداـ حػؿ المشػكالت عمػى تحسػيف أداء بعػض مهػارات "(. ـ2111الذيابات، محمد خمؼ ) -9
ال امعتتتات  اتحتتتادم متتتة ، "تػػػنس الطاولػػػة لػػػدى طػػػالب كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية بجامعػػػة اليرمػػػوؾ

 .415-441ص، (2) المجمد (،57)العدد  العربية،
 المالتك ت حتا أستم ح استتخدام أثتر. ـ(2114فاديػة ) محمػد ونعػومي، السعودي، عامر والحيػاني، -11

 ،الرياضتية التربيتة فتي العمميتة المستت دات اإليقا ي، ال مااستك في التفكير اإلبدا ي تامية في
 .األردف – إربد جامعة اليرموؾ الرياضية، التربية كمية الثاني، العممي المتتمر

ية حا المالك ت في تتدريس ماتاهج كترة القتدم  كترة د ر استراتي (. ـ2115ماجػد ) ،شديفات -11
الستمة  متى مستت ى أات اا مختمفتة متن التفكيتر  الخصتائة الافستية لتدى الطمبتة متن   هتتة 

 األردف. - دكتوراو غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف أطروحة، ا ر المعممين

سية واألساسػية لالعبػات (. تأثير تدريب عقمي لتحسيف بعض المهارات النفـ2115سويمـ، مها ) -12
 .247-211ص، (5) ، العدد(2) المجمد الم مة العممية لعم م التربية البداية  الرياضية،كرة القدـ، 

حا المالتك ت  استراتي يةتأثير ماهاج تعميمي مح سح قائم  مى (. ـ2116الشمايمة، سمر ) -13
 داا الحركي  لدى الطالباتفي تعميم بعو مهارات ال مباز  تحسين مست ى التفكير التأممي  اإلب
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 األردف. - أطروحة دكتوراو غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف في مممكة البحرين،

فعاليػة برنػامج تعميمػي باسػتخداـ الرسػـو الفائقػة "(. ـ2115عبد الرحمف، أيمف ومحمػد، عصػاـ ) -14
لحركيػة واإلبػداع بأسموبي التدريس مفتوح النهايات والعصؼ الذهني عمى تنمية بعض المهارات ا

، بح ث التربة الالاممةم مة ، "الحركي لتالميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي بمدينة المينػا
 . 71-58ص، (21)العدد (، 1) المجمد

تأثير استراتيجية حؿ المشكالت في تطػوير الجوانػب المهاريػة لطػالب . "(ـ2113عموش، لمياء ) -15
 المجمػػد ، جامعػػة بغػػداد،م متتة كميتتة التربيتتة الرياضتتية ،"يكميػة التربيػػة الرياضػػية بػػالتنس األرضػػ

 .  346-318ص، (3) العدد ،(25)
 كػؿ مسػتوى عمػى التعػاوني الػتعمـ اسػتراتيجيات اسػتخداـ أثػر"(. ـ2116) الحميػد عبػد كامػؿ وو،صقن -16

 ،"يةضػالريا التربيػة كميػة لطػالب الجمبػاز مهػاراتض لػبع المعرفػي يؿصػوالتح المهػاري األداء مػف
 .199-145ص، (5) العدد اإلسكندرية،  تطبيقات، ا ريات م مة

ثتتتر براتتتامج تعميمتتتي مقتتتترح لتتتبعو مهتتتارات ال مبتتتاز باستتتتخدام أ(. ـ2111وابعػػػة، توفيػػػؽ )ق -17
استراتي يات تدريسية حديثتة  متى المستت ى المهتاري  التفكيتر االبتكتاري لتدى ت ميتذ المرحمتة 

 األردنية.، أطروحة دكتوراو غير منشورة، الجامعة األساسية
 دار دجمة. ،، عماف(2)ط، االختبارات  التكتيك في كرة القدم(. ـ2119محمود، موفؽ أسعد، ) -18

المد اات العمميتة لككاديميتة الرياضتية التعمـ والتعمـ الحركي،  (.ـ2111منير، أميرة عبد الواحد )  -19
 العراقية، الدراسات  المقاالت العممية الرياضية.

أسػػموب حػػؿ المشػػكالت وأثػػرو فػػي تنميػػة القػػدرات "(. ـ2116) ابتسػػاـ المػػومني، محمػػد والمػػومني، -21
 م متة  يتا العمت م اإلاستااية، "إربػداإلبداعية لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي في محافظػة 

 .47-29ص(، 26(، العدد )2، المجمد ) اال تما ية
 

 .المرا ع األ ابية
1- Lourson and Davides (2006). Optimizing Training Barograms and Maximizing 

Performance in Highly Trained Athletes, Sport Medicine, pp296-301. 

2- Mosston & Ashworth (2002). Teaching Physical Education, 5
th
 Edi, New 

York, Benjamin Cummings. 

3- Trowbridge, L, Bybee, R. and Powell, J (2000). Teaching Secondary School 

Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. Seventh Edition. New 

Jersey: An Imprint of Prentice Hall. 
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 (5) ملخل
 منوذج لوحدة تدريشية باستخدام أسلوب حل املشهالت

 

 تمرير في كرة القدـ. اسم المهارة:
 مفة وبطريقة صحيحة..يمرر كرة القدـ  باالتجاهات مختالاتاج الافس حركي: 

 يثؽ بنفسه خالؿ تمرير كرة القدـ.الاتاج ال  دااي: 
 يحمؿ تمرير كرة القدـ بطريقة عممية. الاتاج المعرفي:

  .لدى الطالب خبرة سابقًة في تمرير كرة القدـ 

 .كؿ طالب تكوف معه كرة قدـ يستطيع أف يتدي بها المهارة 

 دافه وكيفية التنفيذ واسـ المهارة.تشرح المعممة استراتيجية حؿ المشكالت وأه 

 .البدء بتقديـ المشكمة 

 مف يستطيع أداء تمرير الكرة في ثالثة اتجاهات مختمفة؟ 
 

 ينتشر الطالب في الممعب وكؿ طالب يبدأ في اكتشاؼ بدائؿ لتمرير كػرة القػدـ الكػرة فػي مفهػـو       
 اليميف، الشماؿ(. - االتجاو )األماـ

  لكؿ طالب الوقت الكافي.يجب أف تعطي المعممة 

 .تتجوؿ المعممة بيف الطالب لتقديـ التغذية الراجعة 

 مف يستطيع أف يتدي مهارة تمرير المرة الكرة بثالث أوضاع تشريحه مختمفة؟ 

 مف يستطيع أداء تمرير كرة القدـ الكرة مف الحركة والثبات؟ 

 ما هي األجزاء التي يمكف تحريكها في الجسـ أثناء تمرير الكرة؟ 

 مف يستطيع توجيه تمرير الكرة باتجاو المرمى أو طالب أخر؟ 
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 ملخل االختبارات املوارية لهرة الكدم
 

 اختبارات المستخدمة في الدراسة:
 االختبار األ ا: التمرير.  

 : قياس القدرة عمى التمرير. الهدف من االختبار

ريط مرسـو عمى األرض عمى : حائط، كرات قانونية، ساعة توقيت، صافرة، شاألد ات المستخدمة
 أمتار مف الحائط. 6بعد 

( أمتار، وعند سماع إشارة البدء يقـو 6يقؼ الطالب عمى شريط يبعد عف الحائط ) إ راءات االختبار:
 ثانية يجب أف تعود الكرة خمؼ شريط 31الطالب بتمرير الكرة عمى الحائط ضمف المسافة المحددة لمدة 

  باختيار أي قدـ. ( متر. ولمطالب الحرية6) ػل
 يحتسب عدد التمريرات بيف الطالب والحائط الصحيحة في المدة الزمنية المحددة. طريقة التس يا:

 
 االختبار الثااي: ال ري المتعرج بالكرة.

 قياس سرعة الجري بالكرة . الهدف من االختبار:
 كرة قانونية، ساعة توقيت، خمس شواخص. : األد ات المستخدمة

 ( متر،1وضع الشواخص بشكؿ مستقيـ عمى أف تكوف المسافة بيف الشاخص وألخر ) ثالث:إ راءات ال
 ( متر، يقـو الطالب بالجري المتعرج بيف5وتكوف نقطة البداية مف مسافة تبعد عف الشاخص األوؿ )

 الشواخص بالكرة والعودة إلى خط البداية.
 تبار وبالطريقة الصحيحة، يعطى الطالبيحتسب الزمف الذي يقطع فيه الطالب االخطريقة التس يا: 

 .محاولتيف ويحتسب أفضؿ زمف
 

 االختبار الثالث: التص يح بالقدم. 
 قياس دقة التصويب.  الهدف من االختبار :
 خمس كرات قدـ قانونية، وشاخص، حبؿ، مرمى مقسـ إلى مناطؽ محددة. األد ات المستخدمة:

الجػزاء المقابػؿ لمهػدؼ ويبػدأ الطالػب بػالركض مػف  ( كرات عمى خػط منطقػة5توزع ) طريقة األداء:
خمؼ الشاخص الموجود عمى قوس الجزاء باتجاو الكرو األولى، فيصوب الكرة ويقػـو بالػدوراف خمػؼ 
 الشاخص، ثـ يتوجه لمكرة الثانية. وهكذا مع الكرات الخمس، ويكوف التصويب أعمى مف مستوى األرض،
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 أف يتـ التصويب مف الجري.ولمطالب الحرية باختيار أي قدـ، عمى 
 تحتسب الدرجة بمجمػوع الػدرجات التػي يحصػؿ عميهػا الطالػب مػف تصػويب الكػراتطريقة التس يا : 

 الخمس وعمى النحو ا تي:
 ( 3، 1يمنح الطالب درجة واحدة إذا دخمت الكرة المرمى المنطقتيف المحددتيف.) 
 (.2ددة )يمنح الطالب نصؼ درجة إذا دخمت الكرة في المنطقة المح 
 .يمنح الطالب صفرا إذا خرجت الكرة خارج المرمى 
  فػػي حالػػة ارتطػػاـ الكػػرة بالعارضػػة أو العػػامود ولػػـ تػػدخؿ تحسػػب لمطالػػب درجػػة تمػػؾ المنطقػػة

 (.ـ2119المحددة التي ارتطمت بها الكرة )محمود، 
 
 
 

 ملخل مكياس اإلبداع احلرني بصورتى الهوائية 

 
 . امعة اليرم ك
 .لعمياكمية الدراسات ا

 .قسم التربية البداية
 

  زيزي الطالح:
إف هذا المقياس هو أداة بحثية لجمع البيانات لغاية البحث العممي فقط والػذي يهػدؼ لمتعػرؼ   

حا المالك ت  مى بعو المهتارات األساستية بكترة القتدم  اإلبتداا الحركتي  ستراتي ية اتأثير "إلى 
لػػذا يرجػػى مػػنكـ االلتػػزاـ بػػأعمى درجػػات الدقػػة  "لتتدى طتت ح مدرستتة ال تتتين فتتي محاف تتة   متت ن
 الممكنة في اإلجابة عمى فقرات وأسئمة هذا المقياس.

 
 ولكـ جزيؿ الشكر
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ال اتف  
 ال اتف  بالدة

أتف  بدر ة 
 اتف  مت سطة

أتف  
 الرقم الفقرة بالدة

التي ال تاتمي لفئة  احدة الم اا األ ا: المر اة: هي قدرة الالخة  مى أن يعطى  دد من االست ابات الما  ة   
 أ  م هر  احد.

 أتقبػػؿ  راء زمالئػػي واف كانػػت تختمػػؼ مػػع وجهػػة نظػػري     
 عند تعمـ مهارات كرة القدـ.

1 

أتقبػػػؿ توجهػػػات مدرسػػػي أثنػػػاء تعمػػػـ مهػػػارات كػػػرة      
 القدـ وابؽ دائمًا عمى اتصاؿ معه.

2 

 3 .أطور أدائي باستمرار باستخدـا أدوات مختمفة وبديمة     
أطػػػرح أفكػػػار متنوعػػػة لزمالئػػػي عنػػػد تعمػػػـ مهػػػارات      

 .كرة القدـ
4 

اتبػػػػػع الحركػػػػػات الصػػػػػعبة وغيػػػػػر المألوفػػػػػة ألحقػػػػػؽ      
 .التعمـ األمثؿ لألداء الحركي لمهارات كرة القدـ

5 

المواقػػؼ أدرؾ جيػدا معظـػ المهػارات الرياضػية وأقػدر      
 .التي أتعرض لها

6 

والفنيػػة ميػػع المواضػػيع القانونيػػة طالع عمػػى جهػػـت بػػاالأ     
 التي تتعمؽ بمهارات كرة القدـ.

7 

أناقش مػع زمالئػي المشػكالت التػي تحػدث أثنػاء تعمـػ      
 مهارات كرة القدـ لموصوؿ إلى الحموؿ المناسبة.

8 

 9 امتمؾ إمكانية جيدة عمى تنظيـ أوقات فراغي.     
     

 
طرائػؽ  أفضؿ المػدرس الػذي يمتمػؾ خيػارات ويسػتخدـ

 جديدة عند تعمـ مهارات كرة القدـ.
11 
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ال اتف  
 بالدة

أتف  بدر ة  ال اتف 
 مت سطة

أتف   اتف 
 بالدة

 الرقم الفقرة

مكاايتة حمهتا  التعامتا معت   الم اا الثااي: الحساسية لممالك ت القدرة  مى اكتالاف المالك ت البسيطة  المعقدة  ا 
 .بمهاية  الية

ومتسمسػمة لحػؿ مشػكمتي مػػف  اتبػع خطػوات مبتكػرة     
خالؿ معرفة النقػاط الصػعبة أثنػاء تعممػي مهػارات 

 كرة القدـ.
1 

أفضؿ التعامػؿ مػع المشػكالت الصػعبة والمهػارات      
 المركبة أثناء تعمـ كرة القدـ.

2 

أفضػػؿ اسػػتخدـ الوسػػائؿ التعميميػػة المسػػاعدة التػػي      
تثير اهتمامي لمتغمب عمى مشكالت تعمـ مهػارات 

 ة القدـ.كر 
3 

اقضي وقتًا طوياًل بالتفكير بكيفيػة أداء مهػارات كػرة      
 القدـ.

4 

أقػػـو بتصػػحيح أدائػػي بنفسػػي ذاتيػػاً أثنػػاء تعممػػي مهػػارات      
 كرة القدـ.

5 

ابتعػد عػػف المشػكالت الحساسػػية الزائػدة مػػع زمالئػػي      
 ومع المدرسيف.

6 

مشػكالتي  التفكير العميؽ يساعدني فػي حػؿ العديػد مػف     
 أثناء أداء مهارات كرة القدـ.

7 

أقػػـو بقػػراءة الدراسػػات التػػػي تتعمػػؽ فػػي جميػػع مجػػػاالت      
 كرة القدـ.

8 

أحاوؿ تقديـ المسػاعدة لزمالئػي فػي تعمـػ األداء الفنػي      
 لممهارات الحركية.

9 

أتحسػػب دائمػػا لمظػػروؼ الطارئػػة وأفكػػر فػػي حمهػػا      
 قبؿ وقوعها.

11 
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 ال اتف 
 ال اتف  بالدة

أتف  بدر ة 
 اتف  مت سطة

أتف  
 الرقم الفقرة بالدة

الم اا الثالث: األصتالة تعاتي أن الالتخة المبتدا ذ  تفكيتر أصتيا أي ال يكترر أفكتار اثخترين حيتث تكت ن أفكتار  
 . ديدة  غير الالائعة

لػػػدي القػػػدرة عمػػػى اختيػػػار مػػػا يناسػػػب إمكانيػػػاتي      
 ة القدـالجسمية والبدنية مف مهارات كر 

1 

أستطيع ابتكار تماريف جديدة أثنػاء تعمػـ مهػارات      
 كرة القدـ

2 

 3 مستوى اإلنجاز في كرة القدـ يجذبني.     

أحػػػب البػػػرامج التعميميػػػة والتدريبيػػػة المتعمقػػػة بمنػػػاهج      
 كرة القدـ.

4 

 5 العديد مف الطالب المبدعيف لديهـ ميوؿ فطرية.     
منافسػات كػرة القػدـ عمػى أف اقػرأ أفضؿ أف أشاهد      

 قصيدة شعرية.
6 

أحػػرص عمػػى تطبيػػؽ األسػػاليب والمبػػاد  األساسػػية      
 العممية الحديثة عند تعمـ مهارات كرة القدـ.

7 

أفضؿ قراءة الدراسػات المبتكػرة والجديػدة فػي كػرة      
 القدـ.

8 

ارغب في دراسة قػانوف كػرة القػدـ متابعتػه بشػكؿ      
 دوري.

9 

شػػعرت بالسػػعادة فػػػي طفػػولتي وأنػػػا أمػػارس مهػػػارات      
 كرة القدـ.

11 
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ال اتف  
 بالدة

أتف  بدر ة  ال اتف 
 مت سطة

أتف   اتف 
 بالدة

 الرقم الفقرة

الم اا الرابع: الط قة يقصد بها القدرة  مى إاتتاج أكبتر  تدد متن األفكتار اإلبدا يتة،   متى در تة  اليتة متن تتدف  
 األفكار  ت ليدها.

لػدي القػػدرة عمػػى إيجػػاد أكثػػر مػػف شػػكؿ ألداء مهػػارات      
 كرة القدـ.

1 

أفضػؿ مػػدرس كػػرة القػػدـ الػذي يتقبػػؿ الحػػوار والنقػػاش       
 مع طمبته ويحتـر الرأي والرأي ا خر.

2 

افػػػػرح عنػػػػدما يتقبػػػػؿ المػػػػدرس مػػػػا اطرحػػػػه مػػػػف أفكػػػػار      
 متنوعة في تعميـ المهارات كرة القدـ.

3 

طػػػػػػوات الفنيػػػػػػة لمهػػػػػػارات كػػػػػػرة القػػػػػػدـ ممػػػػػػا اكتػػػػػػب الخ     
 يساعدني عمى طرح أفكار جديدة حوؿ تعممها.

4 

ارغػػب أف اسػػمع، عنػػد اتقػػاني ألداء مهػػارات كػػرة القػػدـ،      
 جر ، مميز، مبدع.  كممات مرادفة مثؿ: شجاع،

5 

اسػػػػتمتع عنػػػػد أداء المهػػػػارات الحركيػػػػة فػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ      
 بأشكاؿ مختمفة.

6 

الموضػػػوعات الخاصػػػة فػػػي كػػػرة القػػػدـ بأفكػػػار أنػػػاقش      
 واضحة ومتعددة.

7 

     
 
أطبػػػؽ خطػػػوات األداء المهػػػاري فػػػي كػػػرة القػػػدـ والتػػػي 

 تستند إلى المراجع العممية.
8 

أتجنػػػب المواقػػػؼ التػػػي اشػػػعر بهػػػا بػػػالحرج عنػػػد تقػػػديـ      
 النصح والمشورة لزمالئي.

9 

لمهػارات ابتكر تمرينات تساعدني عمى تسػريع تعممػي      
 كرة القدـ.

11 



 علي الديري ونزار الويشي ودعاء املومين ....................................................................... املشهالتتأثري اسرتاتيجية حل 

 

 

                                                                                 (565)                                                           م5102، 3 العدد ،52 اجمللداملهارة، 

 .أسماء السادة المحكمين

 العا ان الرتبة االسم

 مخادمػػػة الكػػػريـ عبػػػد
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية أستاذ

 الػػػػػػػػرز أبػػػػػػػػو حسػػػػػػػػيف
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية أستاذ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداود راتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية مشارؾ أستاذ

 الطيػب أبو محمد .د
 

 األردنية الجامعة، الرياضية التربية كمية مشارؾ أستاذ

 الخزاعمػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػفي
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية مشارؾ أستاذ

 الزيػػػػػػػػػػػػػػود خالػػػػػػػػػػػػػػد .د
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية مشارؾ أستاذ

 العػػػػػػػػػوراف حسػػػػػػػػػف .د
 

 األردنية معةالجا، الرياضية التربية كمية مساعد أستاذ

 مقابمػػػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػػد .د
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية مساعد أستاذ

 زيػػػػػػػػػػػػػداف وسػػػػػػػػػػػػػيـ .د
 

 اليرموؾ جامعة، الرياضية التربية كمية متفرغ محاضر

 

 


