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موجة النشاط الحسي  ىدفت الدراسة إلى وضع برنامج تدريبي لمفردات العصؼ الذىني ومعرفة اثر ذلؾ في
حركي والتفكير اإلبداعي عند العبات كرة القدـ لمنساء، اذ اف ذلؾ أي العصؼ ومف وجية نظر الباحثيف يوسع 
حركة الدماغ باتجاه نقؿ المعمومات اآلتية مف األعصاب الحسية إلى األعصاب الحركية لمتنفيذ وأيضا معرفة 

جة التفكير بالمعمومة واإلخراج المتناسقة لمتنفيذ أثناء الواجب لذا المدى الذي يكوف عميو التفكير اإلبداعي نتي
( 22-20استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي كطريقة لحؿ المشكمة وعينة مف العبات كرة القدـ نساء بعمر )

سنة وطبؽ عمييـ برنامج العصؼ الذىني الذي طبؽ لثمانية أسابيع ولثالث وحدات في األسبوع زمف كؿ وحدة 
( دقيقة إضافة إلى ذلؾ فقد استخدمت وسائؿ وأدوات منيا مقياس العصؼ الذىني والتفكير اإلبداعي 20)

زاء ذلؾ توصؿ الباحثاف إلى عدة استنتاجات كاف أىميا:  والنشاط الحس حركي ثـ عولجت النتائج وا 
 لوحدات العصؼ الذىني اليادفة تأثير معنوي في النشاط الحس حركي والتفكير اإلبداعي. 

 أما التوصيات فكاف أىميا:
 استخداـ مفردات العصؼ الذىني لتقييـ حالة الالعب في فعاليات رياضية أخرى.-

 -استخداـ مفردات العصؼ الذىني لتقييـ حالة الالعب في مراحؿ التدريب المختمفة
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The study aimed to develop a training program for vocabulary brainstorming 

and see the impact of that in a wave of sensory motor activity and creative 

thinking when players football for women, since any brainstorming From the 

standpoint of researchers expands brain movement towards the transfer of 

information coming from the sensory nerves to the motor nerves to the 

implementation and also learn the extent to which is it creative thinking as a 

result of thinking piece of information and the output coordinated 

implementation during duty, so researchers used the experimental method as a 

way to solve the problem and a sample of players football women aged (20-22 
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years) and applied them brainstorming program which was applied to eight 

weeks and three units per week time all Unit (20) minute addition was used and 

the methods and tools, including brainstorming and creative thinking and 

activity kinesthetic sense of scale, and the results have been addressed and that 

the researchers to reach several conclusions was the most important                      

                                                                     

units brainstorming aimed significant effect in the sense of dynamic and creative 

thinking activity. 

The recommendations was the most important: 

1:The use of vocabulary brainstorming to assess the situation in the other player 

sporting events. 

2:use the vocabulary brainstorming to assess the situation the player in different 

stages of training 

 
 المقدمة ومشكمة البحث    1-1

يتطمب مف اإلنساف بشكؿ عاـ اف يستخدـ العقؿ والفكر معًا لكي يواجو العديد مف المشكالت سواء كاف مف 
 الناحية االجتماعية او االقتصادية او العممية والعممية. 

والالعبوف احدى قنوات المجتمع التي تواجو وفي جميع الفعاليات الرياضية نوعيف مف المشاكؿ او ليا ما يتعمؽ 
رة حياتو الطبيعية مع متطمبات الحياة كالدراسة او العمؿ او متطمبات عائمتو ومجتمعو  الذي حولو بمساي

واالخرى ما يواجو مف مشكالت في وسطو الرياضي سواء كاف في االعداد العاـ او الخاص او المناقشة لذا فأننا 
لتوظيؼ كؿ الخيرات والمعارؼ لحؿ تمؾ نرى اف ميمة العقؿ والتفكير لدى الالعبات في قمة االحتياجات الميمة 

المشكالت خصوصا اذا عممنا انو العصؼ الذىني كػ "اسموب تعميمي وتدريبي يقـو عمى حرية التفكير ويستخدـ 
مف أجؿ توليد أكبر كـ مف االفكار لمعالجة موضوع مف الموضوعات المفتوحة مف الميتميف او المعنييف 

ولكف ومع اف العصؼ الذىني يتطمب الحرية في التعبير اال انو لف يقؼ  (44-1)بالموضوع خالؿ جمسة قصيرة".
القدرة في  سيتطمبعند ىذا ولكنو يعد احدى الوسائؿ المستخدمة لتطوير التفكير االبتكاري واإلبداعي وىو بيذا 

استخداـ وتطوير المعرفة والميارات الفكرية والعممية في تحقيؽ اليدؼ المطموب، لذا فأف حؿ المشاكؿ ومف رأي 
الباحثيف ال يعتمد فقط  عمى المعمومات التي تكوف عمى الالعبات وانما يتطمب الحاؿ معرفة مستوى استجابة 

التفكير االبداعي، مف ىنا ومف اجؿ تحقيؽ التفكير  الموجة الحسي حركيو كونيا تعد جانبا ميما في حقؿ
االبداعي في ارض الواقع جاءت مشكمة البحث والتي تكمف بوضع برنامج لمعصؼ الذىني لدى لالعبات صاالت 
كرة القدـ مع مراعاة مستوى التأثير ليذا البرنامج في النشاط الحس الحركي كاحدى انشطة الدماغ التقويمية 

التفكير االبداعي، إضافة إلى رفد مكوناتنا العربية بالمواضيع الفكرية العممية التقنية والعممية وكذلؾ في مستوى 
 عمى حد السواء. 

 أىداؼ البحث  1-2
 وضع برنامج لمعصؼ الذىني لدى العبات الصاالت المغمقة بكرة القدـ -
 بكرة القدـ معرفة تأثير العصؼ الذىني عمى النشاط الحركي لدى العبات الصاالت المغمقة -
 معرفة تأثير العصؼ الذىني عمى التفكير االبداعي لدى العبات الصاالت المغمقة بكرة القدـ.-

                                           
   5008محمد بن عبد اهلل عريشي؛ برنامج العصف الذهني، السعودية،  (1)



 فروض البحث  1-3
 ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في النشاط  الحس حركي لعينة البحث في االختيارات القبمية عنيا في البعدية -
 ي لعينة البحث في االختيارات القبمية عنيا في البعدية ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في التفكير االبداع-
 مجاالت البحث  1-4
 المجاؿ البشري:  عينة مف العبات الصاالت المغمقة  بكرة القدـ  1-4-1
  10/1/2014ولغاية  10/11/2013المجاؿ الزماني:  لمفترة مف 1-4-2
 معب نادي النفط الرياضي المجاؿ المكاني: مختبرات جامعة بغداد لعمـ الفني الرياضي وم1-4-3
 
 العصؼ الذىني والتفكير اإلبداعي -2

الى انو اسموب تعميمي يقـو عمى حرية التفكير بحيث يستخدـ  باإلضافةلما كاف العصؼ الذىني اسموب تدريبي 
مف اجؿ توليد اكبر كـ مف االفكار لمعالجة موضوع مف الموضوعات التي تحتاج الى حموؿ ليست في الدروس 
النظرية وانما ىذه المرة عند تطبيؽ االسموب التدريبي في فعالية مف اىـ الفعاليات الجماىيرية التي تمر 

تدريبية عديدة. ولكف ومع اف ىذا االسموب ينصب في حؿ المشكالت التي يعاني منيا الالعبات عمى بمشكالت 
وفؽ مبادئ وخطوات عممية حددت بأرجاء التقيـ وحرية التفكير و الكـ قبؿ الكشؼ والبناء عمى افكار االخريف 

 (2)الى اف ىذا االسموب يواجو جممة مف المعوقات ىي:
 عوائؽ ادراكية  -1
 نفسية  عوائؽ -2
 عوائؽ تتعمؽ بشعور االنساف بضرورة التوافؽ مع االخريف  -3
 عوائؽ تتعمؽ بالتسميـ االعمى لالفتراضات  -4
 عوائؽ تتعمؽ بالخوؼ مف اتيامات االخريف الفكارنا بالسخافة  -5
 عوائؽ تتعمؽ بالتسرع في الحكـ عمى االفكار الجديدة والغربية  -6

العصؼ الذىني اكثر االساليب في الحقيقة لتنمية التفكير االبتكاري خصوصا وانو ىناؾ لغة  استراتيجيةاف 
مشتركة بينيما وىي تحديد المشكمة بدقة والعمؿ عمى حميا وفؽ خطوات  عممية وعممية ففي عممية التفكير 

عمى اف يدة ومثيرة، بيدؼ الوصوؿ الى حموؿ جد محددةاالبداعي سيمارسف الالعبات تفكير  حر في حؿ مشكمة 
في نسؽ مفتوح موجو العطاء حموؿ متنوعة  التفكير التباعدي والذي يعني التفكير التفكير االبداعي "ىو احد

واالنتقاؿ بالمواقؼ مف حالة الى حالة افضؿ وىذا يعتمد عمى امكانية تحقيؽ مستوى عالي لقدرات  (3)لممشكمة"
  (4)بما يمي:التفكير االبتكاري )االبداعي( التي تكمف 

 الحساسية لممشكالت )وتعني القدرة عمى رؤية العيوب واالحتياجات والنقائض في المعرفة(  -1

                                           
الحسي رسالة ماجستير، كمية االداب، الجامعة المستنصرية  سفيان صائب سميمان= التفكير االبداعي وعالقته بقدرات االدراك فوق (2)

 9>، ص;>>8
(3) Jamas,w  Reineke (1993)   Making connection – Talking and learning in forth Grade Journal , 
science  Mathmatics and Environ  mental Education P 197                             

لدى طمبة جامعة بغداد ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية ، ابن  األصالةي احمد = بناء مقياس انعام عم (4)
    .8;، ص5008، الرشد



 الطالقة )وتعني القدرة عمى انتاج اكبر عدد مف االستجابات المرتبطة بالموضوع(  -2
المرونة  )وىي القدرة عمى توجيو او تحويؿ مسار التفكير مع تغير المثير او متطمبات الموقؼ وىي عكس  -3

 الجمود الذىني 
 األصالة  )القدرة عمى انتاج استجابات غير عامة، بعيدة غير عادية وذات ارتباطات غير تقميدية(. -4

ختمفوف في مستويات امتالكيـ ليا. وىذا ىو اف الالعبيف واف كانوا يعيشوف مضموف ىذه القدرات اال انيـ ي
مفتاح العمؿ نحو التفكير االبتكاري والذي يتركز في تييئة بيئة مدروسة ومحفزة لالبتكار غير ميددة بالنقد 
والتيكـ بحيث تكوف الثارة الخياؿ الخصب عند الالعبيف كما انيا ستعد المرتكز األساسي لحساسية المشكالت 

منيا او االجتماعية او الشخصية او العممية النظرية فالالعبوف "عادة ما يستخدموف  سواء كانت المعرفية
 (5)الشبكات العقمية التي يتـ تفعمييا اوال في أدمغتنا".

خالصة القوؿ يمعب العقؿ الدور األساسي في الجانب التفكيري والتفكيري الحركي اعتماد عمى المعمومات المتوفرة 
تجعؿ مف العصؼ الذىني اف يكوف مفتاحًا لمتفكير اإلبداعي بناء عمى المبادئ  بالخبرة الشخصية والتي

 والخطوات الخاصة بذلؾ النشاط المدروس.
جراءاتو الميدانية -3  منيج البحث وا 
 المنيج المستخدـ 3-1

"محاولة لضبط العوامؿ االساسية في المتغيرات او المتغيرات التابعة في  كونواستخدـ الباحثوف المنيج التجريبي 
التجربة ما عدا عامؿ واحد يتحكـ فيو الباحث ويغيره عمى نحو معيف يقصد تحديد وقياس تأثيره عمى المتغيرات 

 (6)التابعة".
 عينة البحث 3-2

( العبات اثناف اجريت عمييـ التجربة 10تـ اختيار عينة عمدية مف العبات الصاالت بكرة القدـ وعددىـ )
( واوزانيـ 159االستطالعية وثمانية اجريت عمييـ التجربة الرئيسية حيث كاف اطواليف بوسط حسابي قدره )

 ( سنة.2.3( سنة اما اعمارىـ التدريبية فكانت )19.8(كـ في حيف كانت متوسط اعمار )63)
 بالبحثاألجيزة واالدوات والوسائؿ المستخدمة  3-3

 تـ استخراج األجيزة واالدوات االتية:
 جياز قياس الوزف بالطوؿ. 2
 لمحس الحركي. Bio feed back hooy-pertجياز تحميؿ الموجة الدماغية  3
 موصالت والصقات لنقؿ كيربائية العضمة مع المتطمبات االخرى. 4
 استمارة استبانة العصؼ الذىني 5
 طالقة والمرونة واالصالة(.االختبارات الخاصة بالتفكير االبداعي )ال 6
 شبكة المعمومات )االنترنيت(. 7

                                           
(5) Rainer M. & cilbert. J. (2000) Episemoiogical resources for thought experimentation in science 
teaching – international Journal l of science education 22(5), 489. 

رافع صالح فتحي ونوري الشوك؛ دليل البحاث في كتابة االبحاث في التربية الرياضية، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية،  (6)
 . >8، ص5007



 االختبارات المستخدمة في البحث 3-4
 اختبار الموجة الحس حركية 3-4-1

( وذلؾ بقياـ المختبرة بالجموس باسترخاء تاـ الجياز EEGتـ استخداـ جياز قياس تحميؿ الموجات الدماغية )
وضع الموصالت والالصقات عمى اجزاء الدماغ بعد ذلؾ يقوـ ب ( دقيقة ليقـو المتخصص5عمى كرسي لمدة )

بتسجيؿ الموجات الدماغية التي تظير عمى الشاشة المحددة اماـ المختبرة ومف ثـ يترجـ الى ارقاـ وكما 
 موضحة في الباب الرابع.

 اختبار العصؼ الذىني 3-4-2
عمى  12/11/2013-1( لمفترة مف 1بعد اف تـ اعداد استمارة اختبار العصؼ الذىني انظر الممحؽ )

لمفقرات اعتمادا عمى  التجزيئيةاالستمارة والتي تكمف بجمع الفقرات صياغتيا واستخداـ القوة  أعدادهوفؽ خطوات 
ايجاد صدقيا وثباتيا واستبعاد الفقرات الغير المميزة وبعد اف توضحت اف جميع الفقرات تمتاز تحت المنحى 
بالتوزيع الطبيعي واف جميع الفقرات متجانسة قاـ الباحثوف بتوزيع استمارة قياس العصؼ الذىني عمى الالعبات 

وقت الراحة وتحضر ليـ استمارة القياس مع القمـ ثـ يعمف فريؽ وذلؾ باف تجمس الالعبات عمى كرسي وفي 
عمى فقرات المقياس وبدوف ترؾ أي  باإلجابةمف ثـ يقـو الالعبيف  باإلجابةالى البدء  باإلشارة ()العمؿ المساعد

صورة كبيرة ( درجة لالجابة ب3( درجات بصورة كبيرة جدًا و)4فقرة مف فقراتو والذي كاف ميزاف ليا اجاباتيا بػ )
( درجة لالجابة بصورة بسيطة. بعد ذلؾ تجمع وتعالج احصائيا وكما 1( درجة لالجابة بصورة متوسطة و)2و)

 موضحة في الباب الرابع.
 اختبار التفكير االبداعي 3-4-3

( حيث طبقت عمييا 2استخدمت في ىذا االختبار ثالث ميارات في كرة القدـ لمصاالت وكما موضحة في الممحؽ )
 حيث يتـ االختبار عمى وفؽ ما يمي: (7)مقومات تقويـ التفكير االبداعي التي اتفقت عمييا جميع المصادر

 الطالقة: ويتـ في ىذا احتساب الدرجة عمى اساس درجة واحدة لكؿ استجابة حركية مكررة مف قبؿ الالعبة. -1
 عب بغض النظر عف التكرار.المرونة: ويتـ ىنا احتساب درجة لكؿ استجابة حركية جديدة مف قبؿ الال  -2
المرونة: اعطاء الدرجة بحسب عدد التكرارات لكؿ استجابة حركية جديدة مف قبؿ الالعب بدأ مف التكرار   -3

 ( مف دوف، ووفقا لمجدوؿ االتي:10)
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تكرار االستجابة
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درجة االصالة

 
 التجربة االستطالعية 3-5

الساعة العاشرة صباحا  11/11/2013تـ اجراء التجربة االستطالعية عمى العبتيف يـو االثنيف المصادؼ 
الى معرفة  باإلضافةولكف اليدؼ منيا معرفة زمف االختبارات والتزاـ العينة بمفردات اجراء التجربة الرئيسية 

 واسموب تنفيذ االختبارات. ()امكانية فريؽ العمؿ المساعد

                                           
( أ. م. د. عادل الصالحي، المركز النفسي ).التخصصي في جامعة بغداد 
شيماء عيد مطر؛ تمرينات التفكير االبداعي وتأثيرها في االداء الحركي في الجمناستك االيقاعي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  (7)

 . 96، ص5005كمية التربية الرياضية، 



 ختبارات القبميةاال 3-6
االختبارات  بأجراءالتجربة الرئيسية قاـ الباحثوف  بإنجاحبعد اجراء التجربة االستطالعية عمى كؿ مف يتعمؽ 

 القبمية وكما يمي:
تـ التوجو بالعينة الى مختبر العموـ  12/11/2013الساعة العاشرة صباحًا مف يـو الثالثاء المصادؼ   -اوال

 د حيث تـ ىناؾ قياس الموجة الحس حركية.النفسية في جامعة بغدا
تـ توزيع استمارة العصؼ الذىني لتقوـ  13/11/2013الساعة العاشرة مف يـو  االربعاء المصادؼ  -ثانيا

عمى جميع االسئمة المتعمقة فييا. وبعد اجراء ىذا االختبار تـ اختبار العينة في التفكير  باإلجابةعينة البحث 
 رات الطالقة والمرونة واالصالة وكما وضحت في االختبارات الخاصة بالبحث.االبداعي باستخداـ قد

 البرنامج الخاص بالعصؼ الذىني 3-7
 (87-8)االساسية االتية: المبادئيبيف البرنامج الخاص بالعصؼ الذىني لدى عينة البحث اعتمادا عمى 

 حمة االولى مف الجمسة(.\المرارجاء التقييـ )أي ال يجوز تقييـ أي مف االفكار المتولدة في  -1
اطالؽ حرية التفكير )التحرر مما قد يعيؽ التفكير االبداعي وعدـ التحفظ بما يزيد انطالؽ القدرات   -2

 االبداعية عمى التخييؿ وتوليد االفكار في جو ال يشويو حرج مف النقد والتقييـ.
كبر قدر مف االفكار ميما كانت الكـ قبؿ الكيؼ )أي التركيز في جمسة العصؼ الذىني عمى توليد ا  -3

 جودتيا(.
المقترحة ليست  فاألفكارجديدة  بأفكارالبناء عمى افكار االخريف. أي جواز تطوير افكار االخريف والخروج   -4

 مكرًا عمى اصحابيا فيي حؽ مشاع الي مشارؾ تحويرىا وتوليد افكار اخرى منيا.
وكما موضح مضمونيا  (9)وضع خطوات العصؼ الذىني. وعمى ىذا االساس وباالعتماد عمى المبادئ اعاله تـ

 (.3في نموذج العمؿ في الممحؽ )
 تحديد ومناقشة المشكمة )موضوع الجمسة(. 8
 اعادة صياغة المشكمة. 9

 تييئة جو االبداع والعصؼ الذىني. 10
 الذىني )استمطار االفكار(. ؼبعممية العص البدا 11

ولغاية  16/11/2013ا نضب لدييـ معيف االفكار لمفترة مف ىذا وقد استخدـ البرنامج ثارة المشاركيف اذا م
)السبت والثالثاء(  باألسبوعحيث استخدـ الباحثوف تنفيذ البرنامج لمدة سبعة اسابيع ولجمستيف  7/1/2014

 زمف كؿ جمسة نصؼ ساعة يأخذ فييا اسموب حؿ المشكالت بالصيغة النظرية والعممية.
 االختبارات البعدية 3-8

                                                                                                                         
() 8-  جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية. –د. وميض شامل كاهل، مدرس كرة القدم 

 طالبات في كمية التربية الرياضية. –د. نداء سممان العبيدي، مدرسة كرة قدم  -5    
 العبة المنتخب النسوي بكرة القدم صاالت نساء.   –أسيل ليث  -6    

 .5008حسن ابراهيم عبد العال؛ التربية االبداعية، عمان، عمان، االردن، دار الفكر،  (8)
(9) Turner, thomos N., 1994; Essenrids of class room tea ching elemen tary social stuties, philade, 
allen and baeon P.87. 



تـ اجراء جميع االختبارات  9/1/2014-8الساعة العاشرة مف صباح يومي االربعاء والخميس المصادؼ في 
البعدية وعمى وفؽ ما تـ في االختبارات القبمية وفي نفس ظروؼ ومالعب ومتطمبات اجراء ىذه التجربة وبعد 

 وكما موضحة في الباب الرابع. االنتياء مف جميع االختبارات تـ الحصوؿ عمى النتائج وتـ معالجتيا احصائيا
 المتغيرات االحصائية 3-9

 .( الستخراج القيـ اإلحصائيةSPSSتـ استخداـ الحقيبة االحصائية )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عرض النتائج ومناقشتيا -4
 العصؼ الذىني ألسموبافراد العينة  إلجابةالمعالـ االحصائية 1_4

 العينة السموب العصؼ الذىنييبيف المعالـ االحصائية الجابة افردا (1جدوؿ )
 المعالـ
 اإلحصائية
 

 المتغيرات
البحثية   

 
 االختبار القبمي

 

 
 االختبار البعدي

( Tقيمة ) ؼ ىػ ؼ  
 )*(المحتسبة

الداللة 
  اإلحصائية

1س    

 
1ع  

 
2س    

 
2ع  

الدرجة مف استمارة 
 معنوي 8.6 0.51 16.7 1.18 44.3 1.35 27.6 العصؼ الذىني

 (9( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى )2.46)الجدولية 
( 27.6وفي االختبار القبمي كاف ) ( يتبيف اف الوسط الحسابي لمتغير العصؼ الذىني1مف الجدوؿ )

( 44.3( في حيف كانت قيمة الوسط الحسابي لذات المتغير في االختبار البعدي )1.35واالنحراؼ المعياري )
( فكانت )( اما قيم1.18واالنحراؼ المعياري ) ( في حيف كاف االنحراؼ 16.7ة فرؽ االوساط الحسابية )ؼ 

( وعند اجراء المعالجة اإلحصائية لحصوؿ عمى قيمة )ت( المحتسبة 0.51المعياري لفرؽ االوساط )ؼ ىػ( )
( ولما 9( ودرجة حرية )0.05(  عند مستوى داللة )2.46( في حيف كانت الجدولية  )8.6تبيف اف قيمتيا )

 ( المحتسبة اكبر مف الجدولية فيذا يعني اف الفرؽ معنوي.Tمة )كانت قي



ويعزو الباحثيف سبب ظيور ىذه الفروؽ إلى المستوى الذي ساىـ فيو الباحثيف مف صقؿ الشخصية لالعبات 
عند الجمسات التدريبية في جانب العصؼ الذىني حيث كاف لتشجيع العينة عمى حؿ المشاكؿ وزيادة التقارب 

االثر في تمؾ الفروؽ المعنوية اذ اف وحدات العصؼ الذىني تعطي دفعة قوية لبناء الثقة لدى  االجتماعي
 (10)اف يرحب بيا ولمتفكير المحظي اف يكوف منتجًا" ألفكارهالمتعمميف بحيث يجد المتعمـ نفسو في جو يمكف 

حيث اف "التعميـ التقميدي ال يشجع كثيرا عمى المناقشة والحوار وطرح االفكار في مناقشات جماعية حرة لذلؾ 
 (11)جاءت استراتيجية العصؼ الذىني".
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 الموجة الحس حركية لدى عينة البحثيبيف المعالـ اإلحصائية لمتغير 2جدوؿ )
 المتغيرات 
 اإلحصائية
 

 المتغيرات
البحثية   

 
 االختبار القبمي

 

 
 االختبار البعدي

( Tقيمة ) ؼ ىػ ؼ  
 )*(المحتسبة

الداللة 
  اإلحصائية

1س    

 
1ع  

 
2س    

 
2ع  

 معنوي 3.78 1.008 3.75 1.18 12.3 0.55 8.55 الموجة الحس حركية

 (9( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى )2.46)الجدولية 
( 8.55في االختبار القبمي كاف )( يتبيف اف الوسط الحسابي لمتغير)الموجة الحس حركية( 2مف الجدوؿ )

( واالنحراؼ 12.3( اما في االختبار البعدي فكاف الوسط الحسابي لنفس المتغير )0.55واالنحراؼ المعياري )
( فكاف )( اما فرؽ األ 1.18المعياري ) ( واالنحراؼ المعياري لفرؽ األوساط 3.75وساط الحسابية )ؼ 

( وعند إجراء المعالجة اإلحصائية لمحصوؿ عمى قيمة )ت( المحسوبة يتبيف اف 1.008الحسابية )ؼ ىػ( )

                                           
 . ;، ص5006جودة سعادة؛ تدريب مهارات التفكير، عمان، دار الشروق،  (10)
 . 9:، ص5005حسين محمد حسنين؛ اساليب العصف الذهني، دار مجدالفي، عمان، االردن، ( 11)



( ولما كانت 9( ودرجة حرية )0.05(  عند مستوى داللة )2.46( في حيف كانت الجدولية )3.78قيمتيا )
 المحتسبة اكبر مف الجدولية فيذا يعني اف الفرؽ معنوي.( Tقيمة )

ويعزو الباحثيف سبب تمؾ الفروؽ إلى اإلمكانية التي كانت فييا العمميات العصبية حيث األعصاب الحسية 
والحركية التي كاف لتطور عمميا في نقؿ االشارات العصبية وكما مبيف في قيمة درجة الموجة الحس حركية 

البعدية عنيا في القبمية باإلضافة إلى ذلؾ فاف القدرة التفكيرية وتفسير االحداث الخاصة في االختبارات 
بالمشكالت التي حددت في برنامج العصؼ الذىني الذي ساىـ ىو اآلخر بتمؾ الفروؽ المعنوية حيث اف 

 (12)."االفكار المنظومة تحت مظمة العصؼ الذىني تساىـ في تمرينات عضالت الدماغ وجودة العقؿ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 االبداعي لدى عينة البحث المعالـ االحصائية لدرجة التفكير 3_4

 
 (3جدوؿ ) 

 يبيف المعالـ اإلحصائية لمدرجة لمتفكير اإلبداعي لعينة البحث
 المتغيرات 
 اإلحصائية
 

 المتغيرات
البحثية   

 
 االختبار القبمي

 

 
 االختبار البعدي

 ؼ ىػ ؼ  
( Tقيمة )

 )*(المحتسبة
الداللة 
  اإلحصائية

1س    

 
1ع  

 
2س    

 
2ع  

 معنوي 4.02 0.68 5.9 1.68 30.5 1.11 24.6 التمريف االوؿ

 معنوي 4.80 0.75 6.4 1.13 33.1 1.26 26.7 التمريف الثاني

 معنوي 5.15 0.39 13 1 41 1 28 التمريف الثالث

 (9( ودرجة حرية )0,05عند مستوى )  (2.46الجدولية )
                                           

(12) Annarclla, I. N. (1999) using creative dramain the writing process east lansing national center for 
reseaten on teacher learing (ERIC) document reproduction service no-EDP. 434. 



( 24.6في االختبار القبمي كاف )( يتبيف اف الوسط الحسابي لمتفكير االبداعي ولمتمريف االوؿ و 3الجدوؿ )مف 
( واالنحراؼ 30.5( اما في االختبار البعدي فكاف الوسط الحسابي لنفس المتغير )1.11واالنحراؼ المعياري )

( )1.68المعياري ) النحراؼ المعياري لفرؽ األوساط ( وا5.9( في حيف كاف فرؽ األوساط الحسابية )ؼ 
( وعند إجراء المعالجة اإلحصائية لمحصوؿ عمى قيمة )ت( المحسوبة يتبيف اف 0.68الحسابية )ؼ ىػ( كاف )

( ولما كانت 9( ودرجة حرية )0.05(  عند مستوى داللة )2.46( في حيف كانت الجدولية )4.02قيمتيا )
 يعني اف الفرؽ معنوي.( المحتسبة اكبر مف الجدولية فيذا Tقيمة )

( 26.7االختبار القبمي لدرجة التفكير االبداعي )اما ما يخص التمريف الثاني كاف الوسط الحسابي في 
( واالنحراؼ 33.1( في حيف كاف الوسط الحسابي البعدي لنفس المتغير )1.26واالنحراؼ المعياري )

( )1.13المعياري ) ( واالنحراؼ المعياري لفرؽ األوساط 6.4( في حيف كاف فرؽ األوساط الحسابية )ؼ 
( وعند إجراء المعالجة اإلحصائية لمحصوؿ عمى قيمة )ت( المحسوبة يتبيف اف 0.75الحسابية )ؼ ىػ( كاف )

( ولما كانت 9( ودرجة حرية )0.05(  عند مستوى داللة )2.46( في حيف كانت الجدولية )4.80قيمتيا )
 ة فيذا يعني اف الفرؽ معنوي.( المحسوبة اكبر مف الجدوليTقيمة )

( 28االختبار القبمي )اما ما يتعمؽ بدرجة التفكير االبداعي لمتمريف الثالث فقد كاف الوسط الحسابي في 
( واالنحراؼ 41( في حيف كاف الوسط الحسابي في االختبار البعدي لنفس المتغير )1واالنحراؼ المعياري )

( )( في حيف كاف فرؽ األوساط 1المعياري ) ( واالنحراؼ المعياري لفرؽ األوساط الحسابية 13الحسابية )ؼ 
( وعند إجراء المعالجة اإلحصائية لمحصوؿ عمى قيمة )ت( المحسوبة يتبيف اف قيمتيا 0.39)ؼ ىػ( كاف )

( T( ولما كانت قيمة )9( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.46( في حيف كانت الجدولية )5.15)
 اكبر مف الجدولية فيذا يعني اف الفرؽ معنوي.المحسوبة 

ويعزو الباحثيف سبب ىذه الفروؽ إلى اإلمكانية التي وضعيا الباحث في  الذات التفكيرية لدى الالعبات حيث 
في التخطيط  ألنفسيفكاف لجمسات التفكير االبداعي مع العصؼ الذىني خطوة اساسية لتحدي الالعبات 

( مف اف "االبداع ىو اعادة تنظيـ جديد Gillbert & Reinerىذا ما اكده )المياري والخططي الصحيح و 
إلى ذلؾ فاف تنمية قدرات  باإلضافة (13)لمعناصر لتحقيؽ منفعة او تمبية لمطمب اقتضى ذلؾ التركيب الجديد".

طية وىذا التفكير االبداعي ساىـ ايضا بصورة كبيرة في توليد االفكار ومف ثـ حؿ المشاكؿ الميارية او الخط
مف اف "قدرات او مكونات توليد االفكار كالطالقة والمرونة واالصالة تساعد  (14)ما اكده ايضا )صالح جرار(.

 بشكؿ كبير في تنمية العصؼ الذىني" ومف ثـ وضع الحموؿ الجديدة والمتطورة وليس تأدية الميارة فقط.
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1
عمى قدر واسع مف التفكير في حؿ المشكالت المتعمقة بتطبيؽ مفردات التفكير كانت عينة البحث -1

 االبداعي.
البرنامج المعد لتدريب العصؼ الذىني لمدة سبعة اسابيع ولجمستيف اسبوعيًا مؤثر إلى درجة المعنوية في -2

 النتائج التي تخوض عنيا البحث.

                                           
(13) Reiner,, M. & Gillber, J., (2000) – Epistemological resources for thought experimentation in 
science teaching international Journal of science education, 22(5), P. 489. 

 .68، ص:>>8(، الجامعة االردنية، عمان، 70صالح جرار؛ وسائل النهوض باالبداع والمبدعين، المجمة الثقافية، العدد ) (14)



 بداعي.لجمسات العصؼ الذىني تأثير معنوي في التفكير اال-3
 لجمسات العصؼ الذىني تأثير معنوي في النشاط الحس حركي.-4
 التوصيات 5-2
 استخداـ مفردات العصؼ الذىني لتقييـ حالة الالعب في فعاليات رياضية.-1
 استخداـ مفردات العصؼ الذىني لتقييـ حالة الالعبات في مراحؿ التدريب المختمفة.-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذىني لدى العبات كرة القدـ في صاالت كرة القدـاستبانة العصؼ (1ممحؽ )

بصورة  العبارة ت
 كبيرة جدا

بصورة 
 كبيرة

بصورة 
 متوسطة

بصورة 
 بسيطة

     ال أحب تصور االشياء االنية دوف خضوعيا لمتجربة -1
     ال أحب القيود واحب حرية التفكير -2
     اقبؿ تحديد المشكمة بقناعة دوف التوجيو مف احد -3
     لدي القدرة في تقدير الميارات واتخاذ القرار باتجاىيا أي كانت -4
     لدي القدرة في ادراؾ الميارات والقدرات البدنية والتوجو خالليا -5
     لدي القدرة في وضع الحموؿ لمقدرات البدنية والميارية وفي أي وقت -6
     اتعرض ليااستطيع عدـ التسرع في تقويـ االفكار عندما  -7
     لف اتردد في طرح الحموؿ لممشكالت مع زمالئي -8
     ال اشؾ بقدراتي عندما اقدـ عمى تطبيؽ حركة تتطمب التفكير او االبداع -9

     اضع الحموؿ الكثيرة لحؿ أي مشكمة تواجيني ثـ انتقي منيا االىـ -10
كيفية اتخاذ القرار اشترؾ بصورة جدية مع المدرب عندما يوجيني في  -11

 الصائب في الممعب
    

     ال اتقاطع مع زمالئي عندما يخالفوني في امر ما -12
     لـ اتقيد بدافع الذاتي عندما تعرض عمي مشكمة لـ تعرض مف قبؿ -13

 



 يوضح الميارات التي تـ فييا اختبار التفكير االبداعي( )أ(2ممحؽ رقـ )
 االختبار األوؿ

 شريط قياس –ساعة توقيت  –ىدؼ كرة قدـ –مانع وعارضة خشبية  –ساللـ  المستخدمة:األدوات 
 قياس االستجابات الحركية لمتمريف ىدؼ االختبار:

(ـ توضع ساللـ في الزاوية اليمنى وخمفيا كرة عمى 6×  12يرسـ مستطيؿ بقياسات ) مواصفات االداء:
، 2كرة عمى االرض ثـ وضع اتجاىات متغيرة ولمسافات ) االرض ثـ توضع ساللـ في الزاوية اليمنى وخمفميا

ـ في جية اليسار، ثـ يوضع اليدؼ في الجية المقابمة مف  2(ـ مع وضع كرة في بداية المسافة 6، 5، 3
 االدوات.

 مالحظة:
 توضع االجهزة المذكورة بشكل مستطيل وتبدأ الالعبة باداء استجابات بالكرة وبدونها بين االدوات 

 نهاية التهديف إلى الهدف باية طريقة تختارها المختبرة ولمدة دقيقة واحدة.وفي ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبار الثاني )ب(
 (ـ.2×  2مربع مرسـو بالطباشير بقياس ) –حماالت ساؽ  –سـ 03مسطبة بارتفاع  األدوات المستخدمة:

 قياس االستجابات الحركية بالكرة وبدونيا والتيديؼ. ىدؼ االختبار:

                                                             
 م 12 هدف                        

 البداية                                                          
                                                                     كرة          

 م 2
 

 م 3م                5كرة                                                      
 9م                                      6                                        

 م



يؿ في (ـ توضع المسطبة عمى جية اليميف مف المستط9×  22يرسـ مستطيؿ بقياسات ) مواصفات االداء:
 بداية المسطبة والكرة في نياية المسطبة عمى االرض.

 (ـ عمى الجية اليسرى وتوضع كرة في داخميا.2×  2ثـ يرسـ مستطيؿ بعرض )
ويوضع اليدؼ في الجية المواجية مف االدوات عند بدء االشارة تدخؿ الالعبة وتبدأ باالستجابات الحركية 

ومف ثـ التيديؼ باي طريقة تختارىا الالعبة ولمدة دقيقة واحدة  بالكرة وبدونيا مع استخداـ حماالت الساؽ
 فقط.

 التسجيؿ: تحتسب جميع االستجابات الحركية خالؿ دقيقة واحدة.
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 االختبار الثالث )ج(
 (6كرة عدد ) –( 2مسطبة عدد ) – 6شواخص عدد  األدوات المستخدمة:

 قياس عدد االستجابات الحركية بكرة وبدوف كرة واالىداؼ المسجمة. ىدؼ االختبار:
 (ـ.22(ـ يوضع اليدؼ عمى الضمع الذي بطوؿ )9×  22يرسـ مستطيؿ بقياس ) مواصفات االداء:

ـ مف الخط واالخرى إلى اليسار  0(ـ منو مسطبة عمى يميف الممعب بمسافة 6يوضع اماـ اليدؼ عمى بعد )
(ـ واماـ 2شواخص المسافة بيف كؿ واحد وآخر )0ط الجانبي. وتوضع اماـ كؿ مسطبة (ـ مف الخ6عمى بعد )

 كؿ شاخص كرة.
 تحتسب عدد االستجابات الحركية بالكرة او بدونيا وكذلؾ التيديؼ ولمدة دقيقة واحدة. التسجيؿ:

 
 

 
 
 
 

                                                             
 م 12 هدف                   

                                                        
 حمالت                                                                  

              
 سم 30                              

م                                                                  2                      
 م6
 م2         

                                                                 
 م 12          هدف          

                                                        
                                                       

              
م                                                                                3
 م 3

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3ممحؽ )
 نموذج وحدة تدريبية السموب العصؼ الذىني والتفكير االبداعي لدى عينة البحث

 د 120زمف الوحدة الكمي:      السادس  –االسبوع 
زمف تدريب افكار العصؼ الذىني والتفكير       17الوحدة: 

 د 30االبداعي: 
: االثنيف  اليـو

 التاريخ:
 محتوى الوحدة الوقت بالدقيقة  اقساـ الوحدة التدريبية ت
  د 20 القسـ التحضيري )عاـ + خاص( 1
 القسـ الرئيسي 2

 اعداد بدني -1
 تكنيؾ -2
 تكتيؾ  -3

  د70

االفكار الخاصة االعداد النفسي )تدريب  3
 بالعصؼ الذىني والتفكير االبداعي(.

بعد اعطاء فكرة تطبيقية لمقانوف والتأكيد عمى  د 30
الجوانب الخططية والميارية مف حيث القدرة 



التحميمية يقـو القائـ عمى التدريب الذىني واالفكار 
واالبداعية بدعوة الالعبيف وتقسيميـ الى مجموعات 

دد احدى المشكالت بعد ذلؾ ليطرح مشاكالتيـ تـ تح
يقسـ الالعبيف الى ثالث مجموعات كؿ مجموعة 
تعطي حموؿ بحيث يستمع قائد الفريؽ الى جميع 

االفكار ثـ يجتمع الجميع مع المدرب وقائد 
المجموعة ليطرح الحموؿ بحيث تحتـر جميع االفكار 

وال يستصغر احد مف الالعبيف خصوصا اذا كاف 
ز نفسي او لدييا خالؼ احدى الالعبات تحت حاج

مع الالعبات ينعكس عمى اجواء المعب ثـ بعد 
االنتياء مف وضع جميع الالعبات يتوصؿ الالعبوف 

بواسطة الجميع وقائدىـ وباشراؼ المدرب الى 
الحموؿ الناجمة التي توصميـ الى تطبيؽ الخطة 

بصورة سميمة او اجتياز الصعوبات التي تعاني منيا 
 الالعبات.

 
 
 
 
 


