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 مستخلص البحث

اعداد منهج تعليمي بأنموذج  ثيلين لتعلم  مهارة التصويب بكرة السلة وفق تصنيف هدف البحث الى    

ى الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في التعرف عل، و مجالي ) المعرفي التأملي واالندفاعي (

مجالي )التأملي واالندفاعي ( في مهارة التصويب والمتغيرات العقلية والوظيفية قبل وبعد المنهج 

التعرف على الفروق في االختبارات والبعدية  بين  مجالي )التأملي واالندفاعي ( في ، مع التعليمي 

، واستخدمت الباحثة ية والوظيفية بعد المنهج التعليمي بانموذج ثيلين مهارة التصويب والمتغيرات العقل

مجتمع البحث بصورة عمدية وهم طالبات متوسطة مدرسة   المرحلة ، واختارت المنهج التجريبي 

( طالبة وبعد عملية اختبارهم في المقياس المعرفي 26الثانية وقد اختارت الباحثة شعبتان وكان عددهم )

اعي والتاملي تم تصنيفهم  الى مجموعتين :االولى : المجموعة التجريبية االولى )التأملي ( وضمت االندف

بلغ عدد العينة ، وطالبات  01الثانية : المجموعة التجريبية الثانية )االندفاعي ( وضمت ، وطالبات  01

، واستنتجت الباحثة  ( % 26.6( طالبة  وبذلك اصبحت نسبة العينة تشكل ) 26( طالبة من اصل ) 61)

فروق بين االختبارات والقياسات قبل وبعد تنفيذ المتغير التجريبي )انموذج ثيلين ( وعلى  وجود 

حدوث فروق  بين االختبارات البعدية للمجموعتين التأمليين  ، مع المجموعتين )االندفاعية والتأملية ( 

والمؤشرات الوظيفية والعمليات العقلية  قيد واالندفاعيين في في اختبارات وقياسات )مهارة التصويب 

ثيلين من الطرق التي تسهم بمشاركة الطالب وتزيد من عملية التعلم ومشاركة  ، وأن إنموذج الدراسة (

التاكيد على استخدام انموذج ثيلين  في تعليم مهارة ، وأوصت الطالب في عملية التخطيط والتقويم 

إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة تاثير انموذج ، معرة بكرة السلة التصويب  الجانبي ومن الرمية الح

 ثيلين على تعلم مهارات اخرى بكرة السلة  .
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Abstract 

 

The aim of the research is to prepare an educational curriculum with the Thelin 

model to learn the skill of shooting basketball according to the classification of 

the two fields (cognitive, contemplative and impulsive), and to identify the 

differences between the pre and post tests in the two fields (contemplative and 

impulsive) in the skill of correction and mental and functional variables before 

and after the educational curriculum, while identifying the differences In tests 

and postures between the two fields of (contemplative and impulsive) in the 

skill of correction and mental and functional variables after the educational 

curriculum with the model of Thelin, the researcher used the experimental 

curriculum, and the research community deliberately chose them as middle 

school students in the second stage. In the impulsive and reflective cognitive 

scale, they were classified into two groups: the first: the first experimental 

group (contemplative), which included 10 students, and the second: the second 

experimental group (impulsive) and included 10 students, and the number of 

the sample was (20) students out of (62) students. The sample constitutes 

(32.2%), and the researcher concluded that there are differences between the 

tests and measurements before and after the implementation of the 

experimental variable (growth The two groups (impulsive and contemplative), 

with differences occurring between the post tests of the contemplative and 

impulsive groups in tests and measurements (correction skill, functional 

indicators and mental processes under study), and that the Thelin model is one 

of the methods that contribute to student participation and increase the learning 

process and student participation in The planning and evaluation process, and it 

was recommended to emphasize the use of the Thelin model in teaching the 

skill of side shooting and free throwing with basketball, with further studies 

being conducted to know the effect of the Thelin model on learning other skills 

in basketball. 

Key words: thelin model, cognitive style, basketball shooting skill, mental 

variables, and functional indicators. 
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 الفصل األول
 

 التعريف بالبحث : -2

 :مقدمة البحث وأهميته  2-2

ال يمكن ان تنهض العلوم اال من خالل توظيف العلوم االخرى والتخصصات بعضها مع الببعض اخخبر  

وان التربية البدنية وعلوم الرياضة واحدة من تلك العلوم التي توظف مجموعبة كبيبرة مبن العلبوم السباندة  

ي والكيمياء الحيوية واالختبارات والقياس وطرق التبدري  وعلبم البنف  والبتعلم الحركبي  كعلم الفسيولوج

...من اجل تطور وتحسن النتائج واالنجازات وهو يبدأ بتعلبيم الفابات العمريبة المختلفبة واسبتخدام الطبرق 

جهببزة واالسبباليب المختلفببة فببي الببتعلم فضببال عببن الطببرق الحديثببة فببي التببدري   اضببافة الببى توظيببف اال

واالدوات والتقنيببات لحديثببة مببن اجببل اتاكببد مببن مسببتوى التقببدم الحببادث فببي العمليببة التعليميببة لببدى الفببرق 

الرياضية  .وبما ان  درس التربية الرياضبية يعبد  المحبور االساسبي فبي عمليبة التعلبيم الموجب  للطالبب . 

ساسبية .ويمبد المبتعلم ببالخبرات فهو يساعد على تحسبين االداء الحركبي للطبالب واكتسبابهم المهبارات اال

لممارسببة النشبباطات الرياضببية مببن خببالل التمرينببات والمسببابقات وااللعبباب التببي يمارسببها الطالببب مببع 

زمالئ   أو بشكل منفرد. كما لم يعد درس التربية البدنية وعلوم الرياضة هو غاية بحبد ذاتب  ببل هبو سبيلة 

اذ كانت ترويحيبة او مدرسبية او لتحقيبق المسبتويات  لوصول الى غايات متعددة وفقا لهدف نوع الرياضة

( على " ضرورة االهتمام ببدرس التربيبة الرياضبية وبمكوناتب  0111.... ويوكد كل من ) مكارم ومحمد 

لغببرت تحقيببق أعلببى مسببتوى مببن الببتعلم . فضببال عببن االغببرات التربويببة والبدنيببة .ال نبب  يمثببل الببركن 

ضية.تعد االساليب المعرفيبة مبن المفباهيم المهمبة الرتباطهبا بمشباعر االساسي في كل مناهج التربية الريا

االفراد وسلوكهم في المواقف المختلفة ، كما ينعك  ذلك على عملياتهم العقلية والوظيفية  كما يمكبن عبن 

طريق هذه االساليب المعرفيبة يمكننبا التنببؤ بدرجبة معقولبة بدقبة ومسبتوى التصبرف بنبوع السبلو  البذ  

يقوم ب  االفراد الذين يختلفون في اساليبهم المعرفية في اثناء مبواجهتهم لمواقبف الحيباة المختلفبة يمكن ان 

االنبدفاعي ( احبد المجباالت المعرفيبة فبي مجبال دراسبة الفبروق  -( ،ويمثل المجبال المعرفبي ) التباملي0)

الدقبة امبا التبأمليون  الفردية ، وبشكل عام فان ميزة االندفاعيين في العمل هبي السبرعة بغبض النعبر عبن

فهببم الببذين يعملببون ببطببيء ،كمببا تعببد المعرفببة هببي احببدى القواعببد االساسببية فببي تنميببة القببدرات العامببة 

والخاصببة فببي االداء الرياضببي ومنهببا تعلببم المهببارات االساسببية ومنهببا كببرة السببلة التببي تعببد واحببدة مببن 

دادت اهميببة القببدرات البدنيببة والحركيببة االلعبباب ذات الشببعبية الكبيببرة فببي عمببوم بلببدان العببالم .ولقببد از

والمهارية لهذه اللعبة في االونة االخيرة الن اللعب الحديث ازداد صعوبة وتعقيبدا مقارنبة باسباليب اللعبب 

قبل سنوات اذ اصبح مبن الضبرور  ان يكبون الالعبب قبادرا علبى اللعبب حسبب المهمبة التبي يكلبف بهبا 

قدرات بدنية وحركية ومهارية وعقليبة ووظيفيبة والتبي ببدورها وهو االمر الذ  يتطلب ان يمتلك الالعب 

تؤد  الى تحسين مستوى االداء السيما التصويب بكرة السلة الذ  يكون العامل الحاسم لتحديد الفبائز فبي 

( " ان  كلما ازداد إتقان المعارف النعرية وطرائبق تطبيقهبا وكبذلك  0192المباريات . ويذكر  ) عالو  

 .1ساسية كلما كانت اقدر على تطوير المستوى الرياضي وتنمية لفإفراد كحد أقصى "المعلومات األ

 مشكلة البحث : 2-1

ان لعبة كرة السلة تتميز بمهاراتها والحركات التي يتقنها الالعبون والتبي مبن خاللهبا يبتم تنفيبذ الجمبل     

ا البى موقبف اللعبب ا  وجبود الخططي  المرسومة من قبل المدرب وهذه المهارات يجب ان تسبتخدم طبقب

الخصم ارتفاع الكرة سرعتها المساحات الخالية مساحة اللعب الفراغات الموجودة طبيعة حركة الخصبوم 

والزمالء نتيجة المباراة ....جميعها تكون سبببا بطريقبة التعامبل مبع الموقبف وطبيعبة المهبارة المسبتخدمة 

                                                

،  وعالقتب  بببعض المعباهر النفسبية لبدى طلببة الجامعبةالحدسبي (  –المبنعم ) األسبلوب المعرفبي زهرة ماهود مسبلم : (0)

 . 01، ص  6112 ،جامعة بغداد  ،كلية التربية للبنات  دكتوراه ،أطروحة 
 . 01(,ص0192,)دار روتا برين للطباعة والنشر ,القاهرة , 1مد حسن عالو ؛موسوعة األلعاب الرياضية   ,طمح(0)
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لالعبب البقباء حيبازة الكبرة والبتخلا مبن الخصبوم من قبل الالعب وهي تعد مشكلة يجب حلها من قبل ا

او تحقيق التصويب وهذا يعتمد على المعلومات التي يحصل عليها من عمليبات التبدريب والمنافسبة وهبذه 

الحلول قد تكون مالئمة او غير مالئمة للمواقف ، وهذه الحلول تتأثر باألسلوب المعرفي المفضل لالعبب 

اسات بان االساليب المعرفية لها عالقبة معنيبة بحبل المشبكالت . فضبال عبن وهذا ما اكدت  العديد من الدر

طريقة التعليم والتدري  المسبتخدمة فبي الوحبدة التعليميبة  . اذ ان االفبراد يختلفبون فيمبا بيبنهم وببدرجات 

وا ( ، لذلك يصبح لزاما على المبدربين ان يراعب0متفاوتة في اساليب تعملهم وادراكهم للمواقف المختلفة )

مثل هذه الفروق ، وعلي  فان االسلوب الذ  يتبع   في تعليم الالعبين  ومميزات كل اسبلوب يسباعد علبى 

التنبؤ في اثناء تفاعلهم مع مواقف اللعب والقدرة على تعلم المهارات بدقة وال سيما مهارة التصويب التبي 

لى بعض المتغيرات العقليبة   والوظيفيبة تناولتها الباحثة فضال عن تاثير المنهج التعليمي بانموذج ثيلين ع

.كما ان تصنيف الطالب تبعا لمستوهم المعرفي وتعليمهم وفبق احبد االسباليب الحديثبة فبي التبدري  وهبو 

علببى العمليببات العقليببة  انمببوذج ثيلببين لمعرفببة ايهمببا اكثببر انسببجاما وتوافقببا مببع هببذا االسببلوب وتبباثيرا

 .والوظيفية

  أهداف البحث : 0 – 2

منهج تعليمي بأنموذج  ثيلين لتعلم  مهارة التصويب بكرة السلة وفق تصنيف مجالي ) المعرفي  اعداد -0

 التأملي واالندفاعي (.

التعرف على الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في مجالي )التأملي واالندفاعي ( في مهارة  -6

 يمي  .التصويب والمتغيرات العقلية والوظيفية قبل وبعد المنهج التعل

التعرف على الفروق في االختبارات والبعدية  بين  مجالي )التأملي واالندفاعي ( في مهارة التصويب  -2

 والمتغيرات العقلية والوظيفية بعد المنهج التعليمي بانموذج ثيلين .  

 البحث : فرضيتا 4 –2

ال المعرفي )التأملي _ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية لذو  المج  -0

 االندفاعي (  باستخدام انموذج ثيلين  في مهارة التصويب بكرة السلة  .

توجد فروق ذات داللة احصائية في االختبارات والبعدية  بين  مجالي )التأملي واالندفاعي ( في مهارة  -6

 التصويب والمتغيرات العقلية والوظيفية بعد المنهج التعليمي بانموذج ثيلين .

 مجاالت البحث :  2-5

 : طالبات مدرسة متوسطة  غزة للبنات  المرحلة الثانية  . المجال البشري2-5-2

 . 6161/ 2/ 69لى   ا 6101/ 00/  62من  لمدةل:  المجال الزماني2-5-1

 : ملعب وقاعة مدرسة متوسطة  غزة  ومستشفى الكاظمية . المجال المكاني2-5-0

 الفصل الثاني
 اءاته الميدانية :منهجية البحث وإجر -1

 منهج البحث : 2–1

 تم استخدام المنهج التجريبي للمالئمة حل مشكلة البحث .

 مجتمع البحث وعينته :  1–1

المرحلببة الثانيببة وقببد اختببارت تبم اختيببار مجتمببع البحببث بصبورة عمديببة وهببم طالبببات متوسببطة مدرسبة   

اختبببارهم فببي المقيبباس المعرفببي االنببدفاعي  ( طالبببة وبعببد عمليببة   26الباحثببة شببعبتان وكببان عببددهم )  

 والتاملي تم تصنيفهم الى مجموعتين :

 طالبات  01االولى : المجموعة التجريبية االولى )التأملي ( وضمت 

 طالبات  01الثانية : المجموعة التجريبية الثانية )االندفاعي ( وضمت 

                                                
)0(Witkin and etal : Role of the field dependent and field independent educational 

psychology , vol ( 64 ) , no ( 7 ) , 1977 , p. 211 . 
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( لمنع  %26.6وبذلك اصبحت نسبة العينة تشكل )  ( طالبة 26( طالبة من اصل ) 61وبالتالي بلغ عدد العينة )

المؤثرات التي تؤثر على نتائج االختبارات من الفروق الموجودة لدى إفراد العينة  قامت الباحثة بتجبان  العينبة  

 لضبط المتغيرات عن طريق معامل االختالف  .كما مبين في الجدول االتي :
 (2جدول )

 يبين تجانس العينة 

 المتغيرات الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  الف  %معامل االخت

 العمر  20.54 1.20 25.50

 الوزن 51.45 0.55 5..5

 الطول  201.54 22.55 5..5

 

ممبا يبدل علبى  %21(  وهبو اقبل مبن 2.17 – 07.22( يتبين ان معامبل االخبتالف انحصبر ببين ) 0ان الجدول )

الشبروع بعمليبة البحبث  إجبراء عمليبة التكبافؤ لمهبارة التصبويب بكبرة تجان  العينة  . وعمبدت الباحثبة مبن اجبل 

 (.6في جدول ) مبينالسلة . وحسب الجدول كما هو 
 (1جدول )

 يبين التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة )التأملي واالندفاعي ( في اختبار الرمية الحرة 

 والتصويب الجانبي بكرة السلة

 ائيةالمعالجات   اإلحص   

 المتغيرات

  tقيمة  االندفاعي التأملي

 الداللة

 جدوليه محسوبة ع س ع س

 عشوائي   1.55 2.40 2.35 4.533 2.52 4.34 اختبار الرمية الحرة )درجة ( 

 عشوائي  1.55 2.54 2.55 .4.5 2.10 5.22 التصويب الجانبي 

 (1.55(  )25الحرية ) ( عند درجة 3.32( الجدولية تحت مستوى داللة ) t*قيمة )   

(  المحتسبة t(  في اختبار الرمية الحرة وقيمة ) 0.12( المحتسبة والبالغة ) t( إن قيمة ) 6يتبين من الجدول )

(  . وهذا يدل على تكافؤ 6.77( الجدولية البالغة ) t( الختبار التصويب الجانبي  هما اقل من قيمة )0.71)

 اختبار الرمية الحرة  والتصويب الجانبي بكرة السلة .العينة في االختبار القبلي بدقة  

 وسائل جمع المعلومات واألدوات : 0 – 1

 المصادر والمراجع األجنبية والعربية . -0

 .1االندفاعي ( –مقياس األسلوب المعرفي )التأملي   -6

 المقابالت الشخصية . -2

 االستبيانات . -1

 أراء الخبراء والمختصين. -7

 هزة واألدوات المستخدمة بالبحث :األج 2 -0 – 1

 ملعب كرة سلة . -0

 ( كرة . 07كرات سلة ) -6

 صافرة . -2

 ميزان + شريط قياس . -1

 جهاز االيكو لفحا عضلة القلب  -7

 االندفاعي (–مقياس االسلوب المعرفي )التأملي  -2

 جهاز فحا عضلة القلب "االيكو" -2

 جهاز قياس النف   -9

                                                

االندفاعي ( في تعلم مهارة التصويب  –اثر األسلوب التبادلي وفق األسلوب المعرفي ) التأملي  حاتم شوكت ابراهيم : )1(

 6102من مستوى الرأس  بكرة اليد . مجلة التربية الرياضية . التربية اساس ، بابل 
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 حث :االختبارات والقياسات المستخدمة في الب 1-4

 : 1االندفاعي( -المقياس المعرفي )التأملي   1-4-2

االندفاعي وبشكل -يعد اختبار مناظرة اإلشكال المألوفة األداة الرئيسية لقياس االسلوب المعرفي التأملي

عام فان االختبار يتكون من أثنى عشر موقفا يتألف كل موقف من صورة معيارية لشي مألوف بالنسبة 

ور أخرى متشابهة للصور المعيارية باستثناء شيء بسيط ومن هذه الصور الثمانية للمفحوص وثمانية ص

هنا  صورة واحدة تنطبق تماما على الصورة المعيارية وبعد انتهاء المهمة يحسب عدد األخطاء 

والوقت المستغرق للمفحوص .اذا يعد المفحوص اندفاعيا اذا كانت أخطائ  فوق الوسيط وكان زمن 

 (6لوسيط بعد استخراج وسيط عدد األخطاء ووسيط زمن اإلجابة .) الملحق إجابت  دون ا

 (2)أختبارات المهارات األساسية   1-4-1

  اختبار التصويب الجانبي 

  أختبار الرمية الحرة 
           (6)أنفيموف لقياس مظاهر االنتباه  –اختبار بوردن    1-4-0

  :االختبارات والقياسات الوظيفية 1-4-4

 HRدل ضربات القلبمع -0

 معدل التنف  -6

 (   SVحجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة ) -2

 (   C.Oالناتج القلبي ) -1

 االختبارات القبلية :1-5

على القاعة الداخليبة لمدرسبة متوسبطة  62/00/6101قامت الباحثة بإجراء االختبارات القبلية لعينة البحث بتاريخ

 :تيوكاخ تبار التصويب بكرة السلةاذ تم اختبار الطالبات المجموعتين اخ

 .التصويب الجانبي -0

 .التصويب من الرمية الحرة -6

 .اختبار  )االنتباه (-2

تم اجراء االختبارات الوظيفية في مستشفى الكاظمية   لفحبا    6101/  00/   69وفي واليوم التالي    

 وقياس عضلة القلب بالمؤشرات التالية :

 .HRمعدل ضربات القلب-0

 . معدل التنف-6

 .(   SVحجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة )-2

  .(  C.Oالناتج القلبي )-1

 تطبيق النهج التعليمي : 1-5

قامت الباحثة بعد االطالع على المصادر والمراجع الى اعداد منهج تعليمي  بانموذج اثيلين وعلى 

( 9تجربة الرئيسية لعينة البحث )المجموعتين التجريبية االولى التأملي والثانية االندفاعي . واستغرقت ال

( وبواقع ثالث وحدات تعليمية في االسبوع وبلغت 2/0/6161( ولغاية )2/06/6101أسابيع من تاريخ 

( دقيقة   11الى  91( وحدة تعليمية  وتراوح زمن الوحدة التعليمية بين ) 61عدد الوحدات التعليمية )

رة وفق المنهج التعليمي الذ  تبنت  الباحثة وبأنموذج وقد مارست المجموعتين التجريبيتين تعلم المها

  .ثيلين 

                                                

مهبارة التصبويب  تعلبم االندفاعي ( في –اثر األسلوب التبادلي وفق األسلوب المعرفي ) التأملي حاتم شوكت ابراهيم :  )1(

 6102بكرة اليد . مجلة التربية الرياضية . التربية اساس ، بابل   من مستوى الرأس

، ص 0192فبائز بشبير حمبودات، مؤيبد عببد اللب  جاسبم : كبرة السبلة، جامعبة الموصبل ، دار الكتبب للطباعبة والنشببر، )2)

(610 – 627.) 
 . 619 – 217، ص  0119رياضي : القاهرة، دار الفكر العربي، على فهمي وأحمد بيك : القياس في المجال ال( 6)
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 االختبارات البعدية : 1-5

على القاعة الداخلية لمدرسة  0/6161/ 1قامت الباحثة بإجراء االختبارات البعدية لعينة البحث بتاريخ  

 :يتوكاخ بكرة السلة  متوسطة اذ تم اختبار الطالبات المجموعتين اختبار التصويب

 .التصويب الجانبي -0

   .التصويب من الرمية الحرة -6

 .اختبار  )االنتباه ( -2

تم اجراء االختبارات الوظيفية في مستشفى الكاظمية   لفحا    6161/  0/   7وفي واليوم التالي 

 : تيةخاوقياس عضلة القلب بالمؤشرات 

 .HRمعدل ضربات القلب-0

 .معدل التنف -6

  .(  SVالمدفوع في الضربة الواحدة )حجم الدم -2

  .(  C.Oالناتج القلبي )-1

 الوسائل اإلحصائية : 5 –1

  (1) : ةلغرت معالجة البيانات إحصائيا لجأت الباحثة إلى استخدام العوامل اإلحصائية األتي

 الوسط الحسابي .-0

 االنحراف المعيار  .-6

 االختالف-2

 ( للعينات المرتبطة .T-TESTاختبار )-1

 ( للعينات الغير متساوية.T-TESTختبار )ا-7

 النسبة الماوية .-2

 الفصل الثالث
 :عرض ومناقشة النتائج-0

عرررض ومناقشررة نتررائج الفررروخ بررين االختبررارات والقياسررات القبليررة والبعديررة للمجمرروعتين التجررريبيتين 0-2

 :ية )االندفاعي والتأملي ( في التصويب بكرة السلة والمتغيرات العقلية والوظيف
 ( 0جدول )

يبين االختبار  في  دقة التصويب )للرمية الحرة ( و)الرمية الجانبية ( واالنتباه والمؤشرات الوظيفية  للمجموعتين التجريبيتين 

 )التأملي واالندفاعي ( قبل وبعد المنهج التعليمي

 االختبارات عينة

 األختبار 

 القبلي

 األختبار 

 البعدي
فرخ 

األوساط 

 الحسابية

ة )ت( قيم

 المحسوبة
 س س

 التأملي

 *0.555 0.54 5.55 5.22 أختبار التصويب الجانبي / نقطة

 *4.55 .5.3 20.. 4.34 أختبار الرمية الحرة  / نقطة

 *5..0 5.40 25.40 24.34 االنتباه

 HR 5..22 55.24 0..5 2.55 معدل ضربات القلب 

 1.30 1.51 .25.1 13.22 معدل التنفس

 1.35 0.175 3.825 3.650 عة الرئويةالس

 *55.5. 50.55 4..5 0.21 ( SVحجم الدم المدفوع في لضربة الواحدة )

 *4555.55 45.5.44 20..5 0.50 ( C.Oالناتج  القلب )

 *0.035 1.04 5.10 .4.5 أختبار التصويب الجانبي / نقطة االندفاعي

                                                

عبد الرحمن ناصر راشد :مدخل الى االحصاء التطبيقي في علوم التربية الرياضية . مكتبة دجلة .االردن . دار الوظاح للنشر  (1(

 227ص 6102سنة 
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 *0.21 0.21 1..5 4.533 أختبار الرمية الحرة  / نقطة

 *4.22 4.5 25.54 20.143 تركيز االتنباه / درجة

 HR 5..01 55.10 1.3. 2..35 معدل ضربات القلب 

 1.53 0.55 25.10 2..12 معدل التنفس

 2.355 0.218 3.803 3.585 السعة الرئوية

 *5..5. 51.01 1.40 0.50 ( SVحجم الدم المدفوع في لضربة الواحدة )

 *.4553.45 4521..5 51.5 0.5 ( C.Oب )الناتج القل

 (1.51(  ).( عند درجة الحرية )3.32( الجدولية تحت مستوى داللة ) t*قيمة )   

( ان المتغيرات التي احدث فروقا معنوية دالة احصائيا للعينة التجريبية )التأملي ( 2يبين من الجدول )

بار االنتباه وحجم الدم المدفوع والناتج القلبي ( هي )التصويب في مهارتي الرمية الحرة والجانبية واخت

ولم تحدث فروق بين االختبارات والقياسات القبلية والبعدية في )معدل التنف  وضربات القلب والسعة 

 الرئوية (

 وهذه الفروق تتطابق مع المجموعة التجريبية الثانية )االندفاعي ( .

وعتين خضعت الى برنامج تدريبي يحتو  على عدد من وترى الباحثة السبب في ذلك يعو الى ان المجم

التمرينات الهادفة والمناسبة الى عينة البحث والمتدرجة في الصعوبة كما تحتو  على تكرارات كافية 

لتعلم مهارة التصويب اضافة الى ان الباحثةتعتقدان ان استخدام انموذج ثيلين الذ  يعتمد في عملية تعليم 

رحلة التحليل وعرت النتائج وتقويم االداء وهي جميعا تكسب المتعلم الفرصة على توضيح المهرات وم

الى تحسين االداء اضافة الى االداء الفعلي المستمر والحركة المستمرة في التطبيق اضافة الى التغذية 

زمن االداء الراجعة في عملية التعلم الفورية والمتاخرة من قبل القائم في تنفيذ الوحدة التعليمة كما يزداد 

التطبيقي ومن هنا ترى الباحثة حدث الفروق في االختبارات البعدية وللمجموعتين بالجانب المهار  

والوظيفي لعضلة القلب . كما تسهم الطريقة من خالل مراحلها المختلفة الى تنشيط العمليات العقلية مما 

يمتاز البعد االندفاعي في األسلوب المعرفي  التأملي و  ،ساهم في حدوث فروق في تركيز االنتباه 

االندفاعي إلى ميل األفراد في  إلى السرعة في االستجابة للوصول إلى الحلول بأقصر الطرق الممكنة 

الدقة هي أحدى الكلمات التي كثيراً ما نستخدمها ن أ"  (1)  (2.55  ،احمد هاشم سليمان ) كدهذا يؤهو،

ها على األشياء التي نريد إتمامها على أكمل حال ، ونطلق هذه الكلمة بالمجال في حياتنا العامة ، ونطلق

الرياضي على الالعبين عندما نحتاج بعض من الحركات المهارية إلى الدقة في أدائها مثل التهديف في 

كلمة دقة تعني "القدرة على توجي  الحركات اإلرادية التي يقوم بها الفرد نحو هدف  األماكن المحددة. إن

معين ، وتوجي  الحركات اإلرادية نحو هدف محدد يتطلب كفاءة عالية في الجهازين العضلي والعصبي 

ن ، فالدقة تتطلب سيطرة كاملة على العضالت اإلرادية لتوجيهها نحو هدف معين ، كما يتطلب األمر أ

محكمة التوجي  يلعب االنتباه دوراً  الجهاز العصبي تكون اإلشارات العصبية الواردة إلى العضالت في

ً في أداء المهارات الرياضية المختلفة وخاصة في اللحعة التي  يشرع فيها الالعب بالتهديف إلى هاما

المرمى ، ويعرف بأن  تركيز العقل على واحد من الموضوعات الممكنة أو تركيز العقل على فكرة 

معينة من بين األفكار وهو عملية نفسية يتم فيها تركيز اهتمام الالعب على تنبي  حسي خاص كون  

ت ومثيرات تطرد أو تصرف ما ال يهمنا منها )عملية عقلية تعزز لنا ما نرغب أن تركز علي  من منبها

ولكون موضوع بحثنا يتعلق بتركيز االنتباه الذ  هو أحد المعاهر الهامة في االنتباه فهو "اختيار وتهيؤ 

في  ويتم في  إبعاد التفكير ذهني أو توجي  الشعور وتركيزه في شيء معين استعداداً لمالحعة أداءه أو

األفكار الجانبية والسيطرة التامة على الجسد والعقل لتفسير المعلومات وتعزيز االستجابة المناسبة لها ، 

 لذا أفردنا العنوان اختي لتوضيح  بشكل مستقل .

 

                                                

لحرة بكرة السلة ، رسالة ماجستير غير منشورة هاشم احمد سليمان ، عالقة تركيز االنتباه بدقة التصويب في الرمية ا )1(

 . 0199، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/37-nervous-system.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
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ي االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبيتين )التأملي واالندفاعي (  عرض ومناقشة نتائج الفروخ ف 0-1

 في  دقة التصويب )للرمية الحرة ( و)الرمية الجانبية ( واالنتباه والمؤشرات الوظيفية
 ( 4جدول )

والمؤشرات الوظيفية  بين يبين الفروخ في االختبار البعدية في  دقة التصويب )للرمية الحرة ( و)الرمية الجانبية ( واالنتباه 

 المجموعتين التجريبيتين )التأملي واالندفاعي (

مستوى 

 الداللة

T  

 المحسوبة

االختبارات والقياسات 

 البعدية)اندفاعي(

االختبارات والقياسات 

 البعدية )تأملي(

 االختبارات والقيات

 س ع س ع

 الرمية الحرة 5.55 2.40 5.10 5..2 *0.51 معنوي

 الرمية الجانبية  20.. 1.31 1..5 .24 *0.55 معنوي

 االنتباه 25.55 2.55 25.54 1.55 *5..4 معنوي

 معدل ضربات القلب 55.24 0.55 55.10 3..5 2.50 غير معنوي

 معدل التنفس  .25.1 5..0 25.10 0.55 1.42 غير معنوي

 السعة الرئوية  3.825 3.04 3.803 3.22 2.51 غير معنوي

 حجم الدم المدفوع في لضربة الواحدة 50.55 .5.3 51.01 0..5 1.00 غير معنوي

 (   C.Oالناتج القلبي ) 45.5.44 5.01 5..4521 1..4 2.51 غير معنوي

 (1.55(  )25( عند درجة الحرية ) 3.32( الجدولية تحت مستوى داللة ) t*قيمة ) 

لمجموعة التجريبية )التأملي ( في اختبار ( حدوث فروق معنوية دالة احصائيا ولصالح ا1يبين من الجدول )

وقياس )الرمية الحرة والرمية الجانبية لمهارتي التصويب بكرة السلة وقياس االنتباه ( ولم تحدث فروق بباقي 

 القياسات واالختبارات قيد الدراسة .

قبل االداء وهذا ما السبب يعود الى ان مهارة التصويب تحتاج الى التركيز والتوقيت واالنتباه  وترى الباحثة

تتصف في  عينة التجريبية )التأملية ( وهذا ما حقق التفوق في مستوى الدقة .كما تعزو الباحثة انسجام مجموعة  

التأملي من األسلوب المعرفي  مع خصائا ومميزات انموذج ثيلين الذ  تؤكد على التنفيذ بشكل تعاوني وتحليل 

لمياء حسن الديوان و )ة التأملي وخصائصها وهذا يتوافق مع ما ذكره والتقويم لالداء وهذا ما يوافق مجموع

" ان التقويم لالداء يعد من ضروريات انموذج ثيلين والذ  ل  االثر في تصحيح االداء   (حسين فرحان الشيخ

( " أن التفكير التأملي هو تفكير موج  بمعنى طلعت منصور واخرون .كما ما يؤكده )  (1)وتطوير المهارات 

جي  العمليات التفكيرية إلى أهداف محددة فعند مواجه  مجموعة من العروف التي نطلق عليها مشكلة تصدر تو

. كما ترى الباحثة ان مصداق 2مجموعة معينة من االستجابات يكون هدفها الوصول إلى حل معين ومحدد "

تأملي والتي يكون ل  تاثيرات تطور المهارتين يتوافق مع التحسن في مستوى تركيز االنتباه لدى مجموعة ال

ايجابية على دقة التصويب واالداء المهار  وهو ما يحتاج الي  كل المتعلمين من اجل تحسين االداء .لذا تتفق 

الباحثة مع خالد عبد المجيد " يعد تركيز االنتباه من بين المعاهر الهامة في االنتباه والذ  يثبت تأثيره على 

ات الرياضية المختلفة ، إذ تلعب مععم معاهر االنتباه دوراً فعاالً في إتقان المهارات مستوى األداء في الفعالي

ً لنجاح  ً مهما الحركية وتعباة القوى النفسية المرتبطة بتلك الفعاليات . إذ ثبت أن تطور األداء الذ  يعد أساسا

ؤثر على دقة ووضوح وإتقان المهارات الحركية يرتبط بقابلية الرياضي على تركيز انتباه  وهذا بدوره ي

النواحي الفنية ألجزاء المهارة الحركية وخاصة في أنواع األنشطة التي تعتمد بصورة كبيرة على حاالت البداية 

إذ تم التأكد من أن "ارتفاع درجة اإلتقان للمهارات الرياضية ال يرتبط بمؤهالت التدريب فقط بل يرتبط أيضاً 

، حيث أن حل [باه والقدرة على اإلسهام الواعي للفرد في التحكم في مهارات  الحركيبقدرة الفرد على تركيز االنت

على   (2)الواجب الحركي سواء أكان في التدريب او المنافسة يتطلب وبشكل كبير من الرياضي االنتباه المركز "

وساط الحسابية الى الرغم من عدم حدوث فروق معنوية بين المجموعتين في المؤشرات الوظيفية ولكن تشير اال

                                                

لمياء حسن الديوان و حسين فرحان الشيخ : اساسيات تصميم المناهج الدراسية في التربية البدنية  , دار ومكتبة  (1(

 .  123, ص  2016البصائر , بيروت , 

يز االنتباه قبيل أداء اإلرسال في كرة الطائرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل خالد عبد المجيد ، ترك )2(

 . 0191، كلية التربية الرياضية ، 
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تغيرات موضوعية وتتوافق هذه جميعا مع التغيرات التي طرأت على المؤشرات الوظيفية وعلى الجهازين 

الدور  التنفسي والمتمثلة بانخفات ضربات القلب وزيادة حجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة اضافة الى 

في حالة الراحة ولكن تشير الى زيادة في الناتج القلبي حجم الناتج القلبي وعلى الرغم من كون القياسات تمت 

والمتوافق  مع انخفات ضربات القلب أ  تشير النتائج الى حدوث اقتصادية ومستوى من التكيف في عمل 

الجهاز الدور  وعضلة القلب اضافة الى عمل الجهاز التنفسي بانخفات عدد مرات التنف  وزيادة السعة 

باحثة الى ان طريقة التعليم المستخدمة بانموذج ثيلين تزيد من حركة ونشاط عينة البحث الرئوية وهذا تعززه ال

كالهما وتزيد من زمن االداء الفعلي بالحركات والتطبيق العملي اضافة الى عدد الوحدات المستخدمة والتمارين 

حسن الوظيفي لعينة البحث المختارة والتي تؤكد على اداء المهارات من حالة المنافسة جميعها ساعدت في الت

( الى ان " طبيعة تفكير المتأملين تمتاز بميلهم  5..2محمد عبد الله البسيلي ، ) التأملي واالندفاعي (ويشير ) 

الى عدم التسرع في االعالن عن االصابة والتفكير في الحلول قبل االعالن عنها مع التامل في االجابة فيما اذا 

( فيشير الى " كون الشخصية التأملية  1013) سلمان عبد الواحد كيوش ، اما  .    (1)كانت خاطاة ام صائبة " 

تمتاز باستخدام استراتيجيات معينة تتضمن البحث عن التفاصيل الدقيقة للمشكلة او المواقف وتحليلها ومن ثم 

والضغوط وضع الخطط تمثل الحلول المركبة لها ، وكذلك يمتاز المتأملون بالقدرة على تحمل الغموت 

المرتبطة بحل المشكالت ويكونون اكثر ميال للبحث عن المعلومات الواسعة والقيام بتحليلها ودراسة نتائجها 

        (2)والتاني بحلها 

 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات : -4

 االستنتاجات : 4-2

مبوذج ثيلبين ( وعلبى توجد فروق ببين االختببارات والقياسبات قببل وبعبد تنفيبذ المتغيبر التجريببي )ان-0

 المجموعتين )االندفاعية والتأملية ( .

حببدوث فببروق  بببين االختبببارات البعديببة للمجمببوعتين التببأمليين واالنببدفاعيين فببي فببي اختبببارات  -6

 وقياسات )مهارة التصويب والمؤشرات الوظيفية والعمليات العقلية  قيد الدراسة (.

كانببت أفضببل مببن مجموعببة التجريبيببة  ) االنببدفاعيين(  فببي إن المجموعببة التجريبيببة ) التببأمليين(   -2

 نتائج االختبارات والقياسات )مهارة التصويب والمؤشرات الوظيفية والعمليات العقلية  قيد الدراسة (.

 اسلوب التعليم حسب التصنيف يكون اسرع في عملية التعلم -1

عمليبة البتعلم ومشباركة الطالبب فبي  انوذج ثيلين من الطرق التي تسهم بمشاركة الطالب وتزيبد مبن-7

 عملية التخطيط والتقويم 

 التوصيات : 4-1

 التاكيد على استخدام انموذج ثيلين  في تعليم مهارة التصويب  الجانبي ومن الرمية الحرة بكرة السلة . .0

ال الزمن يجب االهتمام باستخدام التصنيف للطلبة او الالعبين قبل البدء بعملية التعليم الهميت  في اختز .6

 وعدم التفريط في الجهد في عملية التعليم .

 إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة تاثير انموذج ثيلين على تعلم مهارات اخرى بكرة السلة  . .2

التاكيد على الدورات التطويرية وبرامج التعليم المستمر الى المالكات التدريسية لغرت االطالع على  .1

 التدري  والتعليم .االساليب والطرق الحديثة في 

 اجراء بحوث على عينات في فاات اخرى وعلى عينات متخصصة . .7

                                                
، ص  0112، دبي ، مكتبة الفالح لنشر والتوزيع ،  0محمد عبد الل  البسيلي : علم النف  التربو  وتطبيقات  ، ط (1)

021 . 
يوش : الشعور بالذات وعالقت  باالسلوب التاملي واالندفاعي لدى طلبة المرحلة االعدادية ، رسالة سلمان عبد الواحد ك(2)

 . 72، ص  6110ماجستير ، كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
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ضرورة المام المدربين والمدرسين باالساليب المعرفية التي يمتلكها الالعبون وذلك لغرت اخذها  .2

 بالحسبان عند تدريبيهم  او تعليمهم بما يتناسب مع خصائصها التي يمتلكونها

 المصادر
 (، 1998اءات في علم النف  التربو  وصعوبات التعلم : ) اإلسكندرية للنشر والتوزيع ، احمد عواد ؛   قر 

  أمل االحمد: األساليب المعرفية وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية ,مجلبة المعلبم ,معهبد التربيبة التبابع لالنبروا

 (6110,اليونسكو, األردن ,)

 قابل التحليلي في التعلم واالحتفباظ بببعض المهبارات الوحيبدة اقبال عمار لفتة : اثر االسلوب المعرفي الشمولي م

والثنائية والمركبة في الجمناستك الفني ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة بغبداد 

 ،6111 . 

  1997ة , حمد  خمي  : االسلوب االبتكار  خصائص  واثره في الحياة االجتماعية , دار المعارف القاهر. 

  , 6102حسن حيال الساعد  : المعلم الفعال واستراتيجيات ونماذج تدريس  , االيمامب  للطباعبة والنشبر , بغبداد 

. 

  االنبدفاعي ( فبي تعلبم مهبارة  –حاتم شبوكت اببراهيم : اثبر األسبلوب التببادلي وفبق األسبلوب المعرفبي ) التبأملي

 6102ربية الرياضية . التربية اساس ، بابل التصويب من مستوى الرأس  بكرة اليد . مجلة الت

  خالد عبد المجيد : تركيز االنتباه قبيل أداء اإلرسبال فبي كبرة الطبائرة ، رسبالة ماجسبتير غيبر منشبورة ، جامعبة

 0191الموصل ، كلية التربية الرياضية ، 

 ، ( .0129 طلعت منصور وآخرون ؛ أس  علم النف  العام : )القاهرة ، مكتبة االنجاو المصرية 

  الحدسببي ( وعالقتبب  ببببعض المعبباهر النفسببية لببدى طلبببة – زهببرة مبباهود مسببلم : األسببلوب المعرفببي ) المببنعم

 . 6112الجامعة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداد ، 

 مرحلة االعدادية ، سلمان عبد الواحد كيوش : الشعور بالذات وعالقت  باالسلوب التاملي واالندفاعي لدى طلبة ال

 . 6110رسالة ماجستير ، كلية التربية ، ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

  شببريف ,ناديببة: األسبباليب  المعرفيببة اإلدراكيببة وعالقتهببا بموقببف الببتعلم الببذاتي والببتعلم التقليببد  ,مجلببة العلببوم

 ,السنة التاسعة.2( ,العدد0196االجتماعية , الكويت , جامعة الكويت , )

 (.0192,  6د السامرائي :طرق تدري  التربية الرياضية : )جامعة بغداد ,طعباس احم 

   عصام عبد الوهاب علي : اثر استخدام انموذج ثيلين في التفكير التباعد  لدى طالبات صف الخبام  االعبداد

 .2006االدبي في مادة التاريخ ,الجامعة المستنصرية ,كلية التربية , اطروحة دكتوراه غير منشوره , 

  عبد الرحمن ناصر راشد :مدخل الى االحصاء التطبيقي في علوم التربية الرياضية . مكتببة دجلبة .االردن . دار

 6102الوظاح للنشر  سنة 

  ،0119على فهمي وأحمد بيك : القياس في المجال الرياضي : القاهرة، دار الفكر العربي . 

 ،0192جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر،  فائز بشير حمودات، مؤيد عبد الل  جاسم : كرة السلة. 

  لمياء حسن الديوان و حسين فرحان الشيخ : اساسيات تصميم المناهج الدراسية في التربية البدنية  , دار ومكتببة

 .2016البصائر , بيروت , 

  دى طلبببة كليببة االندفاعي(وعالقتبب  بحببل المشببكالت لبب-ليلببى عبببد الببرزاق نعمببان: األسببلوب المعرفببي )التببأملي

 .0112التربية)ابن رشد(في جامعة بغداد, مركزا لبحوث التربوية والنفسية, جامعة بغداد,

   , ماجدة حميد كمبش : تطبيقات بحثية في طرائق تدري  التربيبة البدنيبة وعلبوم الرياضبية , المطبعبة المركزيبة

 . 6102جامعة ديالى , 

  6111رياضية : ) ديبالى , مكتبب الوليبد للطباعبة , طبعب  أولبى , ماجدة حميد كمبش : طرائق تدري  ألتربي  ال 

.) 

 (.0192,)دار روتا برين للطباعة والنشر ,القاهرة , 1محمد حسن عالو : موسوعة األلعاب الرياضية   ,ط 
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   محمببد احمببد غنببيم : اسببتراتيجيات اداء مهببام حببل المشببكالت لببدى طببالب ذو  االسببلوب المعرفببي ) التببرو– 

 . 6116، مجلة العلوم التربوية ، العدد االول ، كلية التربية ، جامعة قطر ،  االندفاع (

  0112، دبي ، مكتبة الفالح لنشر والتوزيع ،  0محمد عبد الل  البسيلي : علم النف  التربو  وتطبيقات  ، ط . 

  رسبالة ماجسبتير غيبر هاشم احمد سليمان ، عالقة تركيز االنتباه بدقة التصويب فبي الرميبة الحبرة بكبرة السبلة ،

 . 0199منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 

 *Messick ,S.(1976):Personality Consistencies in Cognition and Creativity ,San 

Francisco, CA:josseyBass,publishers 

  *Witkin and etal : Role of the field dependent and field independent educational 

psychology , vol ( 64 ) , no ( 7 ) , 1977. 

 
 ( 2ملحق ) 

 انفيمون لقياس مظاهر االنتباه –استمارة اختبار بوردن 
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 ( 6ملحق )
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 (0ملحق )

 وحدة تعليمية بأنموذج ثيلين  تعلم االنضباط وااللتزام :الهدف التربوي 
 (                                             1-2الوحدة التعليمية )

 الهدف التعليمي :  مهارة التصويب بكرة السلة     

 المالحظات  يمية الفعاليات والمهارات التعل الوقت /د اقسام الوحدة التعليمية

 

 إحماء عام

 

5 

الهرولة مع مس  -الهرولة االعتيادية -السير االعتيادي -الوقوف

الهرولة مع رفع الركبتين  -األرض مرة باليد اليسار ومرة باليمين

الهرولة مع فتل الجذع الهرولة مع القفز عاليا عند سماع  -عاليا

 الوقوف. -السير-الهرولة -صافرة

 

 

 إحماء خاص

 

7 

ث  10الذراعين جانبا( عمل دوائر كبيرة في الهواء بحرية(  -)الوقوف

 مرات( 3)

 عدات( 10انثناء( القفز بالمحل  ) -)الوقوف

تخصر ( ضغط الجذع لألسفل ثالث مرات ومده في  -فتحا –)الوقوف 

 مرات( 8ألعده الرابعة )

 

   65 القسم الرئيسي

   20 النشاط التعليمي

 المرحلة االولى

 وضيح الموضوعت

 شرح مهارة التصويب  وكيفية ادائها من مسافات مختلفة 10

 التطرخ الى الجانب المعرفي عند اداء المهارة

 

م , 2م , 1يطلب من المجموعات اداء مهارة التصويب  من مسافة ) 10 المرحلة الثانية / المجاميع صغيرة

 م , (3

 

   45 النشاط التطبيقي

تخطيط المرحلة الثالثة / ال

 التعاوني

  تخطط الطلبات فيما بينهم تمرين يكون على شكل نشاط وواجب 10

 

 10 المرحلة الرابعة / تنفيذ الخطة

 

تؤدي الطالبات النشاط الذي خططته وتنفذه كواجب فيما يقوم المدرس 

 بتقديم اسئلة عن االداء

 

المرحلة الخامسة/التحليل 

 والتركيب

10 

 

 صويب كمجاميعتؤدي الطالبات مهارة الت

x1 ,2x2 ,3x2 ,3x32 

 

يعرض المدرس على الطالبات نتيجة عمل المجاميع في المرحلة  10 المرحلة السادسة  /عرض النتائج

 السابقة ويعطي حلول لتجاوز االخطاء في االداء

 

ة يقوم المدرس الخطة التي وضعتها المجموعات وتؤدي الطالبات مهار 5 المرحلة السابعة  / التقويم

 التصويب بعد تصحيح االخطاء

 

 القسم الختامي

 

 تمارين تهدئة 10

 تمارين مرونة
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