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أنماط التعلم وفق انموذج مكارثي وعالقتها بالتفكير االبداعي في رياضة المبارزة للطالب
* زين العابدين راضي محمد

أ .م .د عصام طالب عباس
تاليخشث قفول:ش2022/08/31

تاليخشثالسلب 2022/08/07:

المستخلص
تلخصتتمشكلتتالبشث في شثاشث التشث ل تتاالشث لا اشكاهوشث نمطشث مفضتت(شحسي تتمشثجموكاشكاال ا ش
ث مرتفطشسقوهشسا لفايرشثالسدثعاش لعلمش عفبشث مفالزهش؟
محشث التتتت شعمشثجمتاعشث لعلمشنثوشثجموكا شكاتال اش لالب شسلعفتبش
ثكتاشثهتدث شث فيت شثقتدشتتاجت ش
ث مفتالزه،ثعتدث شكقيتااشث لفايرشثالستدثعاشسلعفتبشث مفتالزهش لالب شث لعر شعل شث عبةتبشسيمشثجمتاعشث لعلمشنثوش
ثجموكاشكاال اشنث لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزه،ثكاشث فا شث ثاجاشثقدشثشتتلم(شعل شكن اشث في شنثارثتثت ش
ث ميتدثجيتبشثيت شثعلمتدشث فتاثثتااشعل شث من اشث وصتتتتفاشنةتدشتمشتق تتتتيمشعينت شث فيت شث شعينت شثعتدث ش مقيتااش
ث لفايرشثالستدثعاشنعينتبشتبرستبشثستتتتلالبعيتبشنعينتبشتالفيوشل ي تتتت شنةتا شث فتاثثتااشستءارثتشاميرشثارثتث ش
ثعتدث شكقيتااشث لفايرشثالستدثعاشث بزكتبشثل شيالمت(شسصتتتتول ت شث ن تا يتب،نثشتتتتلمت(شثيضتتتتاشعل شث وستتتتا (ش
ثالثصتتتتتا يتب،ثكتاشث فتا شث ثتا ت شثاتااش عر شجلتا اشثجمتاعشث لعلمشنثوشثجموكاشكاتال اشنعبةل تاشستا لفايرش
ثالسدثعاشسلعفبشث مفالزه،ثكاشثستلنلااا شنتوصتيا شث في ششحثاشث الب شيخللفواشسءجماعشث لعلمشنةدلت مشعل ش
ث مشث خفرث شث بتديتدتشكثت(ش عفتبشث مفتالزهش ثجمتاعشث لعلمشث ختاصتتتتتبشستا الب شكث شثلتفتاعشكلفتايمشستا لفايرش
ثالستدثعاش لعفتبشث مفتالزه شثكتاشتوصتتتتيتا ششحثعلمتا شثجمتاعشث لعلمشنكميتث شتت(ش عتا تمشثاشهتمثشث نمطش لعليمش
خفرث شاديدتشنسناتشكناهاشتعليميبشخاصبشسا(شكبموعب ش ش
شش
كلمات مفتاحية :ث لفايرشثإلسدثعا،شأجماعشث لعلم،شثجموكاشكاال ا .ش
ش
ش
ش
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Abstract
The following question was posed to outline the research problem: What
is the ideal method (according to McCarthy's model) for learning the fencing
game that is strongly associated with creative thinking?
The first chapter described the research method and field procedures,
relying on the descriptive approach, and the study sample was divided into a
preparatory sample for a creative thinking scale, a pilot test sample, and the main
application sample. The researchers did a lot of creative work to bring the project
into its final form, and performed statistical measurements. The third chapter
describes the results of the McCarthy model learning patterns and their relevance
to creative thinking in fencing. As for the results and suggestions of the study
(students differ in their learning processes and their ability to comprehend new
experiences such as fencing), students' learning styles are related to the creative
thinking of fencing in many ways. Meanwhile, the suggestions (adopting each
student's learning styles and characteristics in that style to teach new experiences
and create curricula for each group).
Keywords: creative thinking, Learning patterns, McCarthy model.
ش

ش
ش

. التعريف بالبحث-1
. المقدمة واهمية البحث1 -1
شششتعلفرش عفبشث مفالزتشثثدشثال عا شث فر يبشث لاشالةمشنتبةاشثز هالثشتفيرثشسيمشثالنساعشث رياضيبشث عا ميبش
ماشتيم(شكمشسعدشتاليخاشيملدشألال شث نيمشنكنمشجلء شثالج ااشن غايبشنةلناشث ياضرشنهناشنكمشخبلش
خفرتشث فاثثاا شث ملوثضعبشثاش عفبشث مفالزهشالثظا شثلتفاعشكف و شثجماعشث لعلمشساعلفالهاشعمليبشث يصولش
عل شث معلوكا شسالريقبشتناسمشاميرشأجماعشتعلمشث الب شنت محش مشسا ممالسبشنثالسلخدث شث مفدعش موث ش
ث لعلمشخبلشت(ش لاشنسيمشث لفاير شثإلسدثعاش"ث ناتشعمليبشث لعلمشنيبعل مشثتثرشثجلفاهشثكشتعلمدشعل شتو يدش
ثألثاالشنتنميبشلنحشث يمااشنث ملالتبشث فعليبشثا شث دلاشنإتاثبشث فرصبش لال شعمشعاةات مشث ااكنبش
الج اش تمنحش ث الا مش نث مدلاش ث يريبش ث ناتش ث لدليسش نتؤ يش ث ش زيا تش ك اثبش ثالتصالش نث لوثص(ش سيمش
ش ش دي مشنث ميشيثيرشثسدثع مش144ص
ش ش،2019ش،ث مدلاشنث الا مش"شحثكنيبشتريمشث يمشنشسعدشهللاشسعيدشكبي شد
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تباهش عفبشث مفالزهشنثثرثزشث لقد شثاشث لعلمش"تؤ رشتدليفا شث مفالزتشعل شث ب ازشث عصفاشكماشيي مشني (ش
عم(شثالعصا شث ي يبشنث يرتيبش ليقيوشثالسلثالتشث مثل ش عم(شنثامشث فع(شث يرتاشث ماللو "شحكصالف ش
ص108ش شنهناشتااش تثكاشعل شث فاثشثااشثاشيو واشهمثشث موضوعشثهلماكاشثتفرش
ااسمشعفدشث تهرت،ش،2020ش ش
غر ش لثسل شنثالسلفا تشكمشث نلا اشث لاشسيخراشس اشاليبا شأيشثالجماعشث لعليميبشثتفرشثلتفاعاشسا لفايرش
ثالسدثعاشسلعفبشث مفالزتشثل شيلمانوثشكمشتالويرشنتعميوشهمثشث نمطش خدكبشثتفرشعد شكمشث الب ش لعلمش عفبش
ث مفالزت ش

 2-1مشكلة البحث.
شثاش تعد ش ثكااجا ش ث الب ش نتنوع اش لعلمش عفبش ث مفالزشتششنثلتفاع اش ث و يوششسءجماعششث لعلمش نث مش ثجموكاش
كاال اشكق مشث شثلسعبشثجماعشل ي بشنهاشحث لخيلا ،شث ليليلا ،شث فدي ا ،شث ديناكيااش شنهمهشثالجماعشهاش
ث لاشتؤهل مش لعلمشثنسرشنثسرعشثي شثاشت(شعا مشيمامشثاشياواشكدلااشتيمشجمطشكمشهمهشثالجماعشنهمثش
يثيرشت ااالشنث ميشسياواشث بوهرشث ر ي اش مثشث في شش :ش
-1شكاهوشث نمطشث مفض(شحسي مشثجموكاشكاال ا شث مرتفطشسقوهشسا لفايرشثالسدثعاش لعلمش عفبشث مفالزشت ش؟ ش
نسيلمامشث فاثثااشكمشثالااسبشعمشهمثشث ل االشكمشخبلشث خالوث شث منالقيبشث لاشسيقوكااشس اشثاشهمثش
ث في ش ش
 3-1اهداف البحث.
-1شث ال شعمشثجماعشث لعلمشنثوشثجموكاشكاال اش لالب شسلعفبشث مفالزتش ش
-2شثعدث شكقيااشث لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزتش لالب ش ش
-3شث لعر شعل شث عبةبشسيمشثجماعشث لعلمشنثوشثجموكاشكاال اشنث لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزت ش
ش
ش
ش

 -2منهج البحث واجراءاته الميدانية.
 1-2منهج البحث.
ثعلمدشث فاثثااشخبلشهمثشث في شعل شث من اشث وصفاشكنشث عبةا شثاللتفاعيبش مب مل ش الفيعبشث في ش
نالتمالشكلاللفا شث يصولشعل شث نلا اشنتيقيوشثالهدث شنث فرن شث مرسوك ش ش ش
 2-2مجتمع وعينة البحث.
تمشتيديدشكبلمرشث في شكمشعب شتليبشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضبش لمرثلبشثألن ش\شااكعبشساس(ش لعا ش
ث دلثساشش 2021ش2022-ششنث فا غش عد هم ش115ششعا مش نعا فبش نهمش كق ميمشث شثلسعبش شعمش حأ -ش-ا-تش ش
نسءعدث شكخللفبشثاشت(ششعفبشنث مشث لنظيمشث ملفرشثاشث اليبشنتمشثسلفعا ششعفبشث فنا شكمشهمثشث في شنك كش
فمشثخلب شث لفايرشنث يا تشسيمشجصفاشث دكاغشنهوشكف و شث لباشيف رشث فرقشسيمشث متولشنثالجاثشثي ش
سياواشهمثشث فمشكلللاش لنلا اشسءعلفالشثاشهمثشث في شةا مشعل شثسااشكلغيرشث لفايرشثالسدثعاشنث لصني ش
سءجماعشث لعلمشعل شث يا تشث دكاغيبشنث مشثجموكاشكاال اش للصني  ،شثكاشعينبشث في شثقدشتمشثخليالهاش
سا الريقبشث علوث يبشسءسلخدث شثسلو شث قرعبشث ف يالبش ليديدشعينبشثالعدث شنعينبشث لبرسبشثالسلالبعيبشنعينبش
ث لبرسبشث ر ي بشنتمشتق يم اشس مثشث لا(ش يلام(شثتفرشعد شكمشث الب شنكمشكخلل شث لعمششنتماشكفيمشثاش
ث بدنلشح 1شثاشث جاهش ش
ادنلشح 1شيفيمشتوزيرشث لعمشنثعدث هاشعل شعينا شث في ش ش
ش ش ث لعف شب ش ث عد شث الا ش عينبشثالعدث ش ش عينبشث لبرسبشثالسلالبعي شب ش عينبشث لبرسبشث ر ي ي شب ش
 19ش
4ش
8ش
 32ش
شش
1ش
 18ش
3ش
8ش
 30ش
2ش اش
 18ش
3ش
9ش
 28ش
تش
3ش
 55ش
 10ش
 25ش
 90ش
اش
كش

 3-2تجانس وتكافؤ عينة البحث.
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تمشثالعلما شعل شتباجسشكبموعبشث في شساالعلما شعل شجلا اشث قفولشثاشتليبشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضبش
\ششااكعبشساس(شنث لاشتضممش حث الول،ششث اللب،ششث عمر،ششث بكبشث فاريب شنث لاشتممشخبلشثلرتش ثخلفالث ش
ث ملقدكيمش لقفولشثاشث اليبشنث لاشخضرش اشث ملقدكيمشنث مقفو يمش مثشث عا شنثوشكعاييرشعلميبش ةيقبش مهش
ث ملغيرث شثي شالشيلم شةفولشأيشعا مشثاشث اليبشثالشسعدشث موثثقبشعليبشكمشةف(شكقاييسشخاصبشسا قياسا ش
ث ب ميبشنتيمشثشرث شثساتمهشكلخصصيمشثاشث المشث رياضاشنث ف لببشث رياضيبشثكاشعمشث بكبشث فاريبش
وش
ثقدش خضرش اميرش ث ملقدكيمش نث مقفو يمش ثاش ث اليبش مقاسلبش كمش ةف(ش ثساتمهش كخلصيمش سعلمش ث نفسش نعرث ش
ث لدليس،ش ثكاشثيماشيخصشث لااثؤشثبشيعدشثاشهمثشث في شكمشث ضرنليا شالعلفالشثاشثجماعشث لعلمشسلخلل ش
كمشثر شث شثخرشنهمثشكاشسيؤ رشعل شثالسلباسا شث خاصبشسعينبشث في شثاشكقيااشث لفايرشثالسدثعاش دي مش ش
ش

 4-2وسائل جمع البيانات واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث.
 1-4-2وسائل جمع البياناتحشث مصا لشنث مرثارشث عرسيبشنثالانفيب،شث مبثظب،شث مقاسلب،ششفابش
ث معلوكا شث دن يب ش ش
 2-4-2األجهزة واألدوات المستخدمة في البحثحا ازشثاسو ششخصا،شثنلثقش+شثةب ش+ش
ةرعاسيب،شكقيااشثجماعشث لعلم،شكقيااشث لفايرشثالسدثعا،شثاسفبشيدنيبشعد ش،1شساعبشتوةيمشجوعش
 CASIOش ش

 5-2تحديد أداتي البحث :
 1-5-2تحديد مقياس انماط التعلم.
شششسعدشثالعبعشعل شثغلمشث مصا لشنث مرثارشث علميبشتفيمش فا شثجماعشث لعلمشنتماشثنل ت شكاا شل اشثي ش
ثاشهمثشث مقيااشيقيسشثلسعبشثجوثعشكمشثالجماعشنالشييلااشث شثعدث شث وشكقيااش اسمشنةاس(ش للالفيوشاليش
جوعشكمشثالثرث شنث بماعا شسغضشث نظرشعمشةاسليات مشث لعليميبشنغيرهاشنثالجماعشث لاشيقي اشنييد هاشهاش
حث لخيلا ،شث ليليلا ،شث فدي ا ،شث ديناكيااش شثي شيعلمدشجوعشث نمطشعل شجوعشثالسلباسبشكمشةف(شث مخلفرشثكثش
يلاواشث مقيااشكمش18شثقرتشنث فدث (ش ا(شثقرتشهاشحأ -شثي شثاشثالااسبشكمشث فقرتش9-1شثكثشاات شسا فدي(ش
حأ شثءاشث فر شسياواشضممشجمطشث لعلمشث لخيلاشثكاشثكثشةا شث فر شساالااسبشعل شث فقرث ش9-1شناات شثالااسبش
عل شث فدي(شح شسياواشضممشث نمطشث ليليلا ،شثكاشثكثشتاجمشثااسا شث فر شعل شث فقرث ش 10ش 18-شضممش
ث فدي(ش حأ ش سياواش ث فر ش ضممش جمطش ث لعلمش ث فدي اش ثكاش ثكثش تمش ثخليالش ث فدي(ش ح ش سياواش ضممش ث نمطش
ث ديناكيااش ش

 2-5-2تحديد مقياس التفكير االبداعي.
 3-5-3اعداد فقرات مقياس التفكير االبداعي.
شششششششعل شث رغمشثاشكقيااشث لفايرشثالسدثعاشةدشتمشثعدث هشعل شث فيئبشث عرثةيبشث رياضيبشكمشةف(شث فاث ش
حزهرتشامي(شصا ح،ش 2006شثالشثاشث فاثثااشتااشكلت شكيمشعل شثعدث شهمثشث مقيااش ااشياواشكب ماش عينبش
ث في شث يا اشنهمشعب شث مرثلبشثالن شثاشتليبشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضبشااكعبشساس(ش لعا شث دلثساش
 2022-2021شن لعفبشث مفا شلزت ،شإكشةا شث فاثثاا شسلعدي(شثقرث شث مقيااش ااشتلبت شكرشعفيعبشعينبشث في ش
عل شنعل شثسااش عفبشث مفالزت،شسعدشك كشتمشعر شث مقيااشث معدلشعل شكبموعبشكمشث خفرثتشنث مخلصيمش
ثاشكبالشعلمشث نفسشن عفبشث مفالزتششألسدثتشآلث مشثولشصبثيبشث لعديب شث لاشثاريمشعل شعفالث ش
ث مقيااشثي شتضممشث مقيااش ب بشثقولششملمشت(شكمشحث فقرث شثالصليب،شث فقرث شث معد ب،ششث لعدي(شث ميش
يعلمدشعل شكاشيفدي شث خفرثتشكمشثلثتشثنشتصييحششسلءاشث فقرث شث معد ب ش
ش
ش
ش

 1-3-5-2تحديد صالحية فقرات مقياس التفكير االبداعي.
شششش ليقيوشهمثشثالارثتشةا شث فاثشثااشسلوزيرشثسلمالتشثالسلفيااشث لاشتمشثعدث هاشكمشةف(شث فاثشثااشنث لاشتضممش
ث فقرث شثالصليبش مقيااشث لفايرشثالسدثعاشنثيضاشث فقرث شث لاشتمشتعديل اشعل شثسااشعينبشث في شنجوعش
ث فعا يبش ث رياضيبش ح عفبش ث مفالزت ش نتم كش ثقوالش لموثثقيمش عل ش صبثيبش ث لعدي(ش عل ش ث قفرث ش نث غيرش
كوثثقواشعلي اشنثقبشثخرثشيضمشثكااجيبشث لعدي(شعل شث فقرث شثالصليبشثنشث معد بشكمشةف(شث خفرثت ،شنسعدش
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امرشثلثتشث خفرثتشثولشصبثيبشثقرث شث مقيااشةا شث فاث شسبمرشثلثتشث خفرثتشنث مخلصيمشنثسلخدث ش
كعا بشحتا 2ش ليديدشث فرنقشسيمشث موثثقيمشنث غيرشكوثثقيمشثي شتمشثالشسقاتشعل ش55شثقرتشكمشثص(ش74شثقرتش
نةدشتمشثم شث فقرث شح 5ش 8-ش 11-ش 13-ش 14-ش 17-ش 20-ش 27-26-25-ش 42-29-ش 47-45-ش 68-62-54-ش 70-69-ش ش
ث قيمبشث بدن يبشسلغمشح 3 84شعندش لابشثريبش شح 1شنك لوىش ال بشح 0 05ش

 2-3-5-2إعداد تعليمات مقياس التفكير االبداعي.
اشش
ششششسعدشثارتشث لعديب ش لمقيااشعل شنثوشثلثتشث خفرثتشنضرشث مقيااشسصولت شثالن يبشثي شةا شث فاثثا ش
سإعدث شث لعليما شث خاصبشسفقرث شث مقيااشساألسلو شجف شنث لعليما شث معلمدتشعل شكقيااشث لفايرشث لاش
توضحش لالب شتيفيبشثالااسبشعل شث فقرث ش،شإكشتاجمشث لعليما شس لبشننثضيبشنكف وكبشنتلبت ش شكرشةدلث ش
ث الب شن معرثبشتيفيبشثالااسبشةا شث فاثثااشسوضرشجموكاشيوضحشثالااسبشعل شث فقرث شنش مشتلمشثالشالتشث ش
ثسمشث مقيااش ضمااشصبثيبشثإلااسبشعل شث فقرث شسلا(شكوضوعاشنتاجمشثسعا شث مقيااش ب يبشنثالااسبش
عل شث فقرث شسمدلاشيلاواشكمشحأنثثو،شكياي شد،شالشأنثثو ش

 3-3-5-2التجربة االستطالعية لمقياس التفكير االبداعي.
ششششعفوشكقيااشث لفايرشثالسدثعاشعل شعينبشكاوجبشكمشح 10شعب ش شعينبشث لبرسبشثالسلالبعيبش غر ش
ث لءتدشكمشنضوحشث لعليما شنكبتكبشث فقرث ش عينبشث في شنثيضاشتبثاشث صعوسا شنث معوةا شث لاشيمامش
ثاشتوثا شث فاث شث ناتشتالفيوشث مقيااشنسعدشتالفوشث مقيااشتفيمشعد شناو شثيشصعوسا شث ناتشث لالفيوشنةدش
ثسلغرقشنةمشثالااسبشثوث اشح 15ش -ش 18ش ةيقبشنسم كشأصفحشث مقيااشااهتثش للالفيوشعل شعينبشثالعدث ش
غر شث ليلي(شثالثصا اش"ثكثشثاريشثخلفالشعل شعينبشكاش مشثعيدشهمثشثالخلفالشعل شث عينبشجف اشنتيمش
ث ظرن شجف اشثااشث نلا اشث لاشظ ر شثاشث مرتشثألن شهاشث نلا اشجف اشث مرتشث ثاجيب ش

 4-3-5-2تطبيق المقياس على عينة االعداد إلغراض التحليل اإلحصائي.
شششسعدشثاشأصفحشث مقيااشااهتثشكمشثي شث فقرث شنث لعليما شساشرشث فاثثاا شسلالفيوشث مقيااشنث فا غشعد ش
ثقرثت شح 55شثقرتشعل شعينبشثالعدث شث فا غشعد همشح 25شعا مشيمثلواشعينبشثالعدث شيو شثالثدشث مصا ش
10ش2021/12/شث اعبشث عاشرتشنث نص شصفاثاش غر شثتمالشإعدث هشن غر شثارثتشث ليلي(شثالثصا اش
ش
ش

 5-3-5-2التحليل االحصائي لمقياس التفكير االبداعي.
شششش سعدشامرشثخلفالشث لفايرشثالسدثعاشنث ميشنزعشعل شعينبشثالعدث شنث فا غشعد همش شح 25شعا فاشتمشتصييحش
ث مقيااشعل شنثوشكفلاحشث لصييحشنتمشتفريغشجلا اشث الب شثاششريطشثت (ش غر شث ليلي(شثالثصا اش
لمقيااشثي شي د شث ليلي(شثالثصا اشث شث ا شت(شكمشث قدلتشث لميتيبش لفقرث ش مقيااشث لفايرشثالسدثعاش
كمشثا(شسيااشةدلتشث مقيااشعل شث لمييتشسيمشثااسا شعينبشث في شكمشثي شتوضيحشث دلاا شث علياشنث دلاا ش
اش
ث دجياش فقرث شث مقيا ش

أوال :القدرة التميزية:
ششش لال شعمشث قدلتشث لمييتيبش مقياا شث لفايرشثالسدثعا،شثسلخد شأسلو شث مبموعليم شث الرثيليم،شنةدشةا ش
ث فاثثااشسا ليقوشكمشث مقيااشساسلعمالشهمثشثألسلو شكمشخبلشعينبشثإلعدث شنشث فا غبشح 25شعا فا،شن ي ا ش
ث قدلتشث لمييتيبشثتفعمشث خالوث شثآلتيبش-:ش ش
• ترتيمش لاا شث الب شكمشأعل ش لابشإ شأ ج ش لاب
• تعييمشكاشج فل شح %33شكمشثالسلمالث شث ياصلبشعل شث دلاا شث علياشنشح %33شكمشثالسلمالث ش
ث ياصلبشعل شث دلاا شث دجيا،شنشثسلفعا شج فبش شح33ش %شث وسال ،إكشإاشثعلما شج فبشح33ش %شتعالاش
ثبماًشنشتمايتثًشايديم،شنشعل شهمثشثألسااشضمنمشت(شكبموعبشعرثيبش شح 12شعا م
سعدهاش ةا ش ث فاثثااششساسلخدث ش ثالخلفالش ثإلثصا اش ح ش لعينا ش ث م لقلب،ش غر ش كعرثبش ث فرنقش سيمش
ث مبموعليم،شنةدشتفيمشأاشثالخلفالشث م لخد شثاشث في شكنشةدلتشتمييتيبشعا يبشسيمشث مبموعليمشث علياشنث دجياش
اواشةيمبش شح sigشأصغرشكمشح 0 05شكماشيدلشعل شتمايتشث الرثيم شكاعدثشث فقرتيمش شح 40،41ش ث لاشسقالمش
سا قدلتشث لمييتيبش ش

ثانيا :معامل االتساق الداخلي :عالقة درجة الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس
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ششش غر شث لءتدشكمشكدىشتباجسشث فقرث شثاشةياس اش لظاهرتشث لوتيبشث مقاسبشةا شث فاثثاا شساسلعمالش
كعا بشثاللتفاعشث ف يطشحسيرسوا شالسلخرثاشث عبةبشثاللتفاعيبشسيمش لابشت(شثقرتشنث دلابشث اليب،ش
بميرشثثر شث عينبشث فا غشعد همش شح 25شعا مشسوساعبشث يقيفبشثإلثصا يبشعندش لابشثريبش شح 33شنك لوىش
ال بشح 05،0شنث بدن يبشث فا غبشح 361،0ش،ثاشاميرشث فقرث شتاجمششكلباج بشكرشث دلابشث اليبش لمقيااش
كماشيدلشعل شثاشاميع اشتاجمشت يرشساالتباهشجف شث ميشي يرشثي شثالتباهشتا(،شنس مثشأصفحشعد شثقرث ش
ث مقيااش شح 53شثقرت ش ش
ش
ش
ش
ش
ش

 6-2االسس العلمية للمقياس
اوال :صدق المقياس:
شش يعدشث صدقشكمشث مؤشرث شنث مفاهيمشثألساسيبشث م مبشثاشتقويمشأ نث شث قياا ،شنةدشثعلمدشث فاثثاا شعل ش
جوعيمشكمشأجوثعشث صدقشهماشث صدقشث ظاهريشنصدقشث لاويمشث فرضاشحث قوتشث لميتيب ش ش
ي:شتمشث ا شث صدقشث ظاهريش بخلفالشكمشخبلشعرض شعل شث خفرثتشنث مخلصيم ش،ش
ش-1شث صدقشث ظاهر ش
نةدشثصلمشاميرشكيانلشث مقيااشنعفالثت شعل شكوثثقبشثغلمشث مياميمشكمشخبلشث دال بشثإلثصا يبش مرسرش
تايشسيمشث موثثقيمشنغيرشث موثثقيمش ش
-2ششصدقشث لاويمشث فرضا:ش ثسلخراش صدقشث لاويمشث فرضاش كمشخبلش ث ا شث قوتشث لميتيبش لمقيااش
سالريقبشث مبموعليمشث ملالرثليم،شن قدشةا شث فاثثااشسعدشعمليبشامرشسياجا شح 25شعا مشنتفريغ اشنترتيف اش
ترتيفاًشتصاعدياًشكمشأة(ش لابشإ شأعل ش لابش مشثخليالشحش33ش%ش شكمشث دلاا شث علياشنث لاشسلغم شح 12ش
عا فاشنحش33ش %شكمشث دلاا شث دجياشنث لاشسلغمشح 12شعا فاششأيضا"،شنك كش فيااشةدلتشثالخلفالشعل شث لمييتش
 %شكمش
%ش شكمشث مبموعا شث علياشنح 33ش
سيمشث الب شحشعينبشثالعدث ش شثي شيليرشحتيلاش شإ شأاح ش 33ش ش
ا شعل ش
ث مبموعا شث دجياشهاشأثض(شج فبشجيص(شسوساعل اشعل شأعل شكعاكب شث لميت شنثص(شث فاثشثا ش
ثرنقشكعنويبشسيمشث مبموعليمشث علياشنث دجياشثاشثخلفالشث لفايرشثإلسدثعاشكماشيدلشعل شةدلتشثالخلفالشعل ش
ث لمييتشسيمشث مبموعليمش ش

ثانيا -ثبات المقياس:
ثعلمدشث فاثثااشثاشث ا ش فا شث مقيااشعل شعريقليمشهماش :ش

 -1طريقة التجزئة النصفية:
شش تعدشعريقبشث لبت بشث نصفيبشكمشأتثرشث الرث وشث م لخدكبشثاشث فيوثشث لرسويبشنث نف يبشإليبا شكعاك(ش
ث ثفا ش اوج اشتلاللمشتالفيوشثالخلفالشكرتشنثثدتشثقط،شنتملازشساالةلصا يبشثاشث ب دشنث وةم ش
تعلمدشهمهشث الريقبشعل شتبت بشثالخلفالشث ماللو شتعييمش فات شإ شات يمشكلااثئيمشسعدشتالفيق شعل شكبموعبش
نثثدت،شنهناكشعرقشعدتش لبت بشثالخلفال شثقدشي لعم(شث نص شثألنلشكمشثالخلفالشكقاس(شث نص شث ثاجا،ش
أنشةدشت لخد شثألسئلبشكث شثأللةا شث فر يبشثاشكقاس(شثألسئلبشكث شثأللةا شث تنايب شنةدشثعلمدشث فاثثااشعل ش
سياجا شأثرث شث عينبشثألساسيبشث فا غبشح 25شعا م،شإكشة ممشثقرث شث مقيااشإ شجصفيمشثقرث شثر يبشنثقرث ش
زنايب،ش مشثسلخراشكعاك(شثاللتفاعشسيمشكبموعش لاا شث نصفيمش فقرث شث مقيااشث ملاواشكمشح 53شثقرتش
ساسلخدث شعريقبشسيرسواشنسوساعبشث يقيفبشثإلثصا يبش شح، spssشثي شإاشكعاك(شثاللتفاعشث م لخراشيعناش
ا ش،ش
ث ثفا ش نص شثالخلفالشثقط،شنألا(شث يصولشعل ش فا شتاك(شثالخلفالشعفقمشكعا بشسفيركاا -شسرشثن ش
نةدشتفيمشأاشثالخلفالشيملازشسدلابشعا يبشكمشث ثفا شثيماشيلعلوشسمقيااشث لفايرشثالسدثعا،شنةدشتفيمشكمشخبلش
ةيمشكعاك(شث ثفا شأج اشكؤشرث شعا يبش ثفا شثالخلفالش ش
ش

 -2طريقة الفاكرونباخ :
ششةا شث فاثثااش ساسلخرثاشهمثشث نوعشكمشث ثفا شساالعلما شعل شسياجا شأثرث شعينبشثإلعدث شث فا غبشح 25شعا مش
ثكشسلغمشةيمبشكعاك(شث ثفا شث م لخراش لمقيااشس مهشث الريقبشش شح 0،83شنهوشكعاك(ش فا شايدش ش
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نس مثشأصفحشث مقيااشكلاوجاشكمشح 53شثقرتشنااهتثًش للالفيوشعل شعينبشث في شث ر ي شب
ش

ثجماعشث لعل شم

1
2
3
4

ث لخيلاش
ا
ث ليليل ش
ا
ث فدي ش
ا
ث ديناكيا ش

ا
ث لفايرشثالسدثع ش
ع
ش
ا
0 13
84
01
91
0 08
87
0 18
90

كعاك(شثاللتفاعش
ا
سيرسو ش

Sig.

ث دال ب

0 88
0 74
0 79
0 84

0 001
0 000
0 012
0 000

ي
كعنو ش
ي
كعنو ش
ي
كعنو ش
ي
كعنو ش

 7-2إجراءات التجربة الرئيسة للبحث
ششش سعدشثالجل اتشكمشثإلارثتث شث بزكبش ليديدشثقرث شكقيااشث لفايرشثإلسدثعاشتمشتالفيوشث لبرسبشث ر ي بش
عل شعب شتليبشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضب شش\ااكعبشساس(ش لعا شث دلثسا ش 2021ش2011-ش شسلاليخشثالث شدش
/19ش12ش/ش2021شثي شتممشث لبرسبشتاالتاشثعالاتشكقيااشثجماعشث لعلمشنثوشثجموكاشكاال اش الب شعينبش
ث في شث ر ي بشنسعدشثالااسبشتمشثعالاتهمشكقيااشث لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزهشنث معدشكمشةف(شث فاثثااش
سعدهاشتمشامرشث مقياسيمشنتمشث لنفيمشسم اعدتشأثرث شث اا لشث م اع شد ش

 -3عرض ومناقشة النتائج
 1-3عرض النتائج.
 1-1-3عرض نتائج مقياس انماط التعلم.
اشساسلخرثاشثعدث شث الب شنث مشثجموكاشكاال اشثاش
سعدشامرشنتفريغشجلا اشجقيااشثجماعشث لعلمشةا شث فاثشثا ش
ث لصني شالجماعشث لعلمشنتماشكفيمشسا بدنلش شح 2ش ش
ادنلشح 2شثعدث شث الب ش لعينبشث ر ي بشنث مشثجموكاشكاال اشث خاصشساجماعشث لعلمش ش
ثجماعشث لعل شم ش
ث لعف شب ش ث عد شث الا ش
اش
ا ش ث ديناكيا ش
ا ش ث فدي ش
ث لخيلاش شث ليليل ش
4ش
5ش
5ش
6ش
 19ش
شش
4ش
3ش
6ش
5ش
 18ش
اش
5ش
3ش
3ش
6ش
 18ش
تش
 11ش  13ش
 17ش  14ش
ع ش  55ش
ث مبمو ش
 2-1-3عرض نتائج انماط التعلم ومقياس التفكير االبداعي.
ششثل شيلمامشث فاثثااشكمشتيقيوشثرن شسيث ماشثالشنهاشثيبا شث عبةبشثاللتفاعيبشسيمشثجماعشث لعلمشنثوش
ثجموكاشكاال اشنث لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزهشةا شث فاثثااشسعتلشجلا اشكقيااشث لفايرشثالسدثعاش ا(ش
كبموعبشكمشكباكيرشثجماعشث لعلمشنثيبا شكعاك(شثاللتفاعشث ف يطشسيرسواش اشنسلا(شكنفص(ش ا(شجمطش
ثي شثنات شث نلا اشسا بدنلشح 3ش ش
ش
ش
ادنلشح 3عر شجلا اشعبةبشثجماعشث لعلمشسا لفايرشثالسدثعاشسلعفبشث مفالزشه عندشك لوىشكعنويبشح 0 05ش ش
 2-3مناقشة النتائج.
ششثاشكاشتمشعرضبشكمشجلا اشثاشث بدن يمشث اسقيبش شح 3،2شيفيمشثاشث عينبشث ر ي بش لفي ش مشتءتاشعل شثعدث ش
كل انيبشكمشث الب شثاشثجماعشث لعلمشث ا دتشنهمثشكاشثتد شعليبشكاال اشثاشجظريل اشثي شثتد شعل شثاش
ثالثرث شغيرشكل انيمشثنشكلباج يمشثاشثجماعشث لعلمشثي شثاش ا(شثر شثاشث لعلمشجمطشكخصصشي لاليرشكمش
خب ش ثال لثكش نث لعلمش نيفمش ث بدنلش ح 3ش ثاش ث لفايمش سيمش ثجماعش ث لعلمش نعبةل اش سا لفايرش ثالسدثعاش سلعفبش
ث مفالزت شثيضا شكلفانتبشثي شثظ ر شث نلا اشثصولشث نمطشث لخيلاشعل شثعل شعبةبشثلتفاعشثاشكقيااش
ث لفاير شثإلسدثعاش"ثاشث لعلمش يسشعمليبشكفر تشنثجماشهاشسل لبشكمشثالثدثثشتللركشثي اشث عمليا شث عقليبش
نث لاشتيدثشسل ل (شكيد ش” شنيعتنثشث فاثثاا شث شثاشثالثرث شث ميمشيل مواشسا مقدلتشعل شث لعلمشكمشخبلش
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ث لخي(شثالشثج مشكلوةديشث خيالشنةا ليمشعل شلسطشث خفرث شث بديدتشسا خفرث شث لعليميبشث بديدت ش"ثاشثلرتش
ث لالفيوشهاشتفيلبشثاشتنميبشثال لثكش دىشث الب شكمشخبلشث رسطشسيمشكاشيي شث الا مشسفعضشكميتثت ش
ث مال فبشك فقاشنيعالاش إلث اسا شكعن "،شثكاشث نمطشث ديناكيااشثقدشثص(شعل شث مرتفبشث ثاجيبشكمشخبلش
ةيمبشثاللتفاعشث مفينبشثاشث بدنلشنياواشثصيا شهمثشث نمطشةا ليمشعل شتالفيوشث خفرث شث بديدشثاشكوثة ش
اديدتشغيرشث لاشةاكمشعلي اشث خفرث شث قديمبشنثالجلالبشث قديمب،شثكاشث نمطشث فدي اشثقدشااتشسا مرتفبشث ثا ثبش
نثصيا شهمثشث نمطشةا ليمشعل شث لبرسبشث عمليبش لخفرتشث بديدتشثنشث م التشث بديدتشثي شتصفحشهمهشث خفرتش
ث بديدتشكمشسنيل شث معرثيبشنثخيرثشتااشث نمطشث ليليلاشثي شيقد شث ملعلمشعل شتقديمشث يقا وشنث معلوكا ش
نف بشإلشفشاعشلغفات شثاشكعرثبشكاشالشيعرث شكمشث خفرتشث بديدت ش

 -4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات :ثسلنلاشث فاثثااشكمشخبلشسيث مشاشعل شث لا اش:حثاشث الب شيخللفواشسءجماعشث لعلمش
نةدلت مشعل شث مشث خفرث شث بديدتشكث(ش عفبشث مفالزه،ث الب شيخللفواشساسلباسات مشجيوشكقيااشث لفايرش
ثالسدثعاشسلعفبشث مفالزه،ثجماعشث لعلمشث خاصبشسا الب شكث شثلتفاعشكلفايمشسا لفايرشثالسدثعاش لعفبش
ث مفالزه ش ش
 2-4التوصيات:حثعلما شثجماعشث لعلمشنكميتث شت(شعا مشثاشهمثشث نمطش لعليمشخفرث شاديدتشنسناتش
كناهاشتعليميبشخاصبشسا(شكبموعب،شثسلخدث شكقيااشث لفايرشثالسدثعاش لال شعمشكدىشث مشنث لثكش
ث خفرث شث بدي شدتشن فعا يا شكخللفبشنث عا شثخرى،ثكااجيبشتالفيوشكقيااشث لفايرشثالسدثعاشث معدشكمشةف(ش
ث فاثثااشثاشسيوثشثخرىش لعفبشث مفالزه ش ش
المصادر العربية.

-1شزهرتشامي(شصا ح؛شث لفايرشثالسدثعاشنعبةل شسا ليصي(شث معرثاشنث م اليشثاشكا تشث فاثبش دىشعلفبشث نبششث دلثسيبش
ثالن ،شلسا بشكاا لير،شااكعبشث موص(،شتليبشث لرسيبشث رياضيب ش 2006،ش
-2شصا مشأثمدشثآل وساشح: 1981شأ رشثسلخدث شسعضشثألجلالبشنثألسا يمشث لعليميبشثاشتدليسشث علو شعل شتنميبشةدلث شث لفايرش
ثإلسلاالي،شلسا بش تلولثه،شااكعبشسغدث ،شتليبشث لرسيب،شثسمشلشد 1981شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش-3كرنثاش
عفدشث مبيدش؛شمناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفسش،شع،2شعمااش:ش ثلشث م يرتش لنلرشنث لوزير،ش 2000ش
-4عفدشث لالشضمد:شفسيولوجيا العمليات العقلية،شع،1شعماا،ش ثلشث فارشث عرساش لالفاعبشنث نلرشنث لوزير،ش2000
-5ششنسا ش صبحش عفدش ث ي يمش نآخرنا:ششانماط التعلم وتطبيقاته بين المعلم والمتعلم،ع،1شكؤس بش ثلش ث صا قش ث ثقاثيب ش،ش
ساس( ،2018،ش
-6شعمرشث دنلي:شثاعليبشثجموكاشكاال اشثاشتيصي(شعا فا شث مرثلبشثالن ،شلسا بشكاا لير،شتليبشث لرسيب،شااكعبش يا ش
ن 2012ش
-7شجدثتشياسرشثرهو شحنثخرنا ش:شث لفايرشثإلسدثعاشنعبةل شسم لوىشث ليصي(شث نظريشنث علماشسما تشترتشث الا رتش لمرثلبش
ث رثسعبشثاشتليبشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضب،شمجلة علوم التربية الرياضية،شث عد ،3شث مبلدش،12ش ،2019ش
-8شثكينبشتريمشث يمشنشسعدهللاشسعيدشكبيدش:شتء يرشثسلرثتيبيبشث ص شث مقلو شثاشتعليمشسعضشك الث شترتشث يد،شمجلة علوم
التربية الرياضية،شث عد ،4شث مبل شد،12ش2019ش ش
-9ش ث مشها يشث تيا يشنشث الشثايمشنثيدش:شث رشتدثخ(شسعضشأسا يمشث لعلمشثاشتنميبشثهمشث مدلتا شث ي يبشس بحشث ليش،ش
مجلة علوم التربية الرياضية،شث عد ،5شث مبلد،12ش2019ش ش
 -10شكصالف شااسمشعفدشث تهرتش:شتمرينا شإيقاع شث عم(شث عضلاشث ما يبشنتء يرها شساألعصا شث ي يبشنث يرتيبشنث قدلتش
ث عضليبش ألعرث شث فل ش لمفالزيمشث ملقدكيم،شمجلة علوم التربية الرياضية،شث عد ،1شث مبلد 13ش،ش2020ش ش
 -11ش علاشعفدشث عليمشكيمدشصاسرشنثخرناش:شأجماعشث لعلمشنث لفايرشنعبةل شسإجبازشك التشث دثرابشسارتشث قد ش دىشعب ش
ث مرثلبشثألن ش–شة مشث لرسيبشث فدجيبشنعلو شث رياضبشساليبشث قلمشث باكعب،شمجلة علوم التربية الرياضية،شث عد ،3شث مبلد 13ش،ش
2020ش
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