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 علي تنمية مهارات التفكري    SCAMPERتأثري استخدام اسرتاتيجية سكامرب
 االبداعي و حتسن مستوي االداء الفني لبعض مسابقات العاب القوي لدي    

 الطالب املعلمني يف كلية الرتبية الرياضية    
 ضر م.د/ اسالم جمال الدين أحمد خ

 مدرس دكتور بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية 
 جامعة حلوان -كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم 

     المقدمة ومشكلة البحث  :
شهد القرن الحادي والعشرون ثورة علمية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل، أدت إلى تقدم 

ا التقدم تحوالت سياسية واجتماعية هائل وسريع في شتى مجاالت الحياة، وقد صاحب هذ
واقتصادية كبيرة انعكست بدورها على التربية واألهداف التي تسعى لتحقيقها، والتي أحدثت انقالبا 
كبيرا في طبيعة تلقي المعلومة سواء على مستوى الدرس والمحاضرة أو على مستوى الثقافة 

لتربوية االقتصار على إكساب الفرد العامة والمعرفة المتداولة، حيث لم يعد هدف العملية ا
المعرفة، بل تعداها إلى تنمية قدراته على التفكير السليم وذلك باستخدام العمليات العقلية العليا، 

 ومحاولة إكسابهم المهارات الالزمة لكي يستطيع التعامل مع المعرفة بمختلف أطيافها بفاعلية .
 (5  :021 ) 

أن يكون االهتمام باإلبداع والمبدعين مثار اهتمام  وما نطمح إليه في عصرنا الحاضر
المجتمعات اإلنسانية المتقدمة منها والنامية على حد سواء باعتبارها ضرورة قصوى للتطور 
الحضاري والتقدم العلمي الذي وصل إليه اإلنسان اليوم هذا من ناحية ومواجهة مشكالت الحياة 

  وتحديات المستقبل من ناحية أخرى 
جعل من التفكير اإلبداعي مطلبا عاما ال خاصا، بحيث يشارك فيه جميع األفراد وأن ن 

في مختلف المجاالت ال أفراد بعدد األصابع فقط ليتحول العالم كله إلى خلية نحل نشطة يشارك 
 فيها كل حسب دوره وقدراته اإلبداعية .

ر الماضية لذلك كانت الحاجة إلى التفكير اإلبداعي ملحة في كل عصر من العصو 
ولوال المبدعون لما أصبح لدينا هذا الكم الهائل من االختراعات واالكتشافات واإلنجازات العلمية 
التي نقشت أسماء مبدعيها في الذاكرة اإلنسانية على مر العصور، وما أحوجنا في هذا العصر 

ة في المعرفة والتعلم "عصر العلم والتكنولوجيا" إلى أن نواكب هذا التقدم السريع للمشاركة الفعال
 واإلنجاز لنقدم للعالم ابداعات خاصة بنا وناتجة من أعظم ثروة نمتلكها أال وهي العقل" .

  (2  :13 ) 
 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م2222 أبريل (1اجلزء ) 59عدد ال           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

612 

كما يعد االهتمام بالتفكير اإلبداعي من االتجاهات الحديثة في التربية الرياضية بصفة 
كون عملية تعليم المهارات عامة وتعليم المهارات الرياضية بصفة خاصة ، وهذا يقتضي أن ت

الرياضية عملية استقصائية تحقق الفهم للمتعلم وتزوده بمهارات التفكير الالزمة الكتشاف المعرفة 
 ر عالمية تحقق الجودة الشاملة . وابتكارها، وتنشيط اإلبداع لديه ، وفقا لمعايي

عي بشكل خاص ونتيجة االهتمام العالمي بتنمية التفكير بشكل عام والتفكير اإلبدا  
ظهرت العديد من البرامج التدريبية وكذلك االستراتيجيات التعليمية التي تنمي التفكير اإلبداعي 

لتوليد األفكار الجديدة، والتي تؤكد على دور  استراتيجية سكامبرومن بين هذه االستراتيجيات 
شادي، وتعد هذه المتعلم النشط الفعال في العملية التعليمية ودور المعلم التوجيهي اإلر 

االستراتيجية من استراتيجيات تنمية التفكير وتطوير األفكار التي تعتمد على األسئلة التحفيزية 
الموجهة، فهي تشجع المعالجات الذهنية المرتبطة بالتفكير اإلبداعي وتعززها، مما يسهم في 

 تحسين قدرات المتعلمين الخيالية وتنمية إبداعاتهم. 
ية قائمة على التخيل الموجه لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ، و تساعد كما أنها استراتيج

على التفكير في التغييرات التي يمكن أن تحدث على منتج ما للخروج بمنتج جديد، وتستطيع أن 
 ( 241:  7)  تستخدم هذه التغييرات كاقتراحات مباشرة أو نقاط بداية التطوير .

سكامبر على األسئلة المختصرة والمقصودة التي عادة ما تسفر كذلك تعتمد استراتيجية        
عن أفكار جديدة، من خالل مجموعة من الخطوات ومن ثم تنمية هذه األفكار وتحسينها، وتتكون 
من منهجية علمية، ومجموعة من األسئلة اإلرشادية والتعليمات وأمثلة تستخدم في تطوير األفكار 

يجاد حلول إبداع  (  ۷9:  4)  ية للمشكالت غير المألوفة.أو األشياء وا 
تتكون استراتيجية سكامبر من عشرة إجراءات كل جزء منها يمثل استراتيجية لها داللة إجرائية و

 وهي: 
: وهو يعني ما الذي يحل محل هذا الشيء ؟ و هل من الممكن تغيير  Substitute االستبدال -

 ته؟ أو وضعه في مكان آخر. مكوناته؟ أو المادة المصنوعة منه؟ أو تغيير قو 
: وهوو هوول يمكون إضوافة شوويء لمجموعوة أخوورى مون األشووياء؟ أو Combine الجمع  أو اضضععا ة -

 جمع   مجموعة من األشياء أو المكونات؟ أو دمج مجموعة من األفكار. 
: ونعنووي بووه هوول يمكوون مواءمووة شوويئا مووا؟ أي هوول يمكوون تحويوول شوويء مووا لجعلووه Adaptالتكيعع   -

موعوة مون األشوياء األخورى؟ وهول مون الممكون تصوميمه بشوكل مشوابهة الشويء آخور متوافقا مع مج
 مختلف عنه؟ 

: ونقصد به هل يمكن تعوديل الشويء ليصوبح شويئا جديود؟  Modifying التعديل أو التغيير -
أو التغييوور فووي اللووون أو الحركووة أو الصوووت أو الرائحووة؟ بمعنووى آخوور هوول يمكوون التغييوور فووي 

 خصائص الشيء؟ 
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: ونقصد بها هل يمكن تكبير حجم الشيء؟ وذلك عن طريق الزيوادة Magnifying رالتكبي -
 في 
 ظهوره و ارتفاعه وحجمه وطوله وغير ذلك؟    

: بمعنووى هوول يمكوون تصووغير حجووم الشوويء؟ ومووا الووذي يمكوون اسووتبعاده Minifying التصععغير -
 کى نجعله أصغر؟ هل بتكثيفه أو انخفاضه أو تقليل سعره أو تبسيطه؟ 

: مثووول حوووذف بعووو  األجوووزاء، مثووول: مووواذا يحووودث إذا موووا  Eliminate غعععاو أو الحععع  اضل -
 أخفينا األوراق   من العمل أو خلعنا واحد من إطارات السيارة، أو حذفنا كلمة من عبارة؟ 

: ونقصوووود بووووه هوووول يمكوووون قلووووب حالووووة الشوووويء؟ مثوووول عكووووس Reverseالقلعععع  أو العكعععع   -
يوول الجانووب األيسوور مكووان الجانووب األيموون أو الخصوائص السووالبة والموجبووة للشوويء، مثوول تحو 

 المقدمة للخلف أو من األسفل لألعلى .
ونقصد به هل يمكن إعادة تنظيم الشيء؟ بمعنى هل يمكون :  Rearrange إعادة الترتي  -

التغييوووور فووووي    الشووووكل أو البنوووواء أو التصووووميم، أو التغييوووور فووووي شووووكل العالقووووة بووووين السووووبب 
 ( 341:  32)  ة  والزمن .والنتيجة، أو تغيير في السرع

  مهارات التفكير اضبداعي:
هي قدرة الطالب على القيام بسلسلة نشاطات عقلية مدفوعة بالرغبة القوية إليجاد حلول 
جديدة وغير مألوفة للمشكالت المرتبطة بمجاالت التربية األسرية مرورًا بمهارات التفكير 

 نة ، الحساسية للمشكالت، األصالة( .اإلبداعي ومن هذه المهارات ) الطالقة، المرو 
: هي قدرة الطالب على إنتاج أكبر عدد من األفكار والتصورات والحلول لمشكلة ما الطالقة  

 بسرعة وسهولة ويسر، وتمثل الجانب الكمي لإلبداع.
: هي قدرة الطالب على إنتاج أفكار كثيرة ومتنوعة عن طريق تحويل مسار األفكار وفقا المرونة 

وتتعار   تضيات الموقف، والتخلي عن األفكار الجامدة غير المفيدة وقبول النافعة،لمق
 المرونة مع الجمود الذهني وتمثل الجانب النوعي لإلبداع. 

: قدرة الطالب على إنتاج حلول وأفكار جديدة وغير مألوفة، وغير مكررة، كما أنها تعني األصالة
 الجماعة التي ينتمي إليها الفرد.  تفرد القرد بفكرة وقلة تكرارها في داخل

: وهي قدرة الطالب على إدراك ما ال يدركه غيره في أي موقف أو مشكلة الحساسية للمشكالت
 ( 247:   7)  من المشكالت أو جوانب الضعف .
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 مشكلة البحث  :
بالرغم من قناعة التربويين في مصر بضرورة تعليم التفكير اإلبداعي بجميع المراحل 

يمية، غير أن الواقع يشير إلى أن التعليم القائم يركز على التذكر واالستيعاب، و يؤدي إلي التعل
مخرجات تفتقر إلى اإلتقان واإلبداع، عالوة على عدم قدرتها على تلبية احتياجات المتعلمين 

قة واهتماماتهم ، خاصة في القرن الواحد والعشرين، كما يوجد إجماع علي أن إهمال استغالل الطا
اإلنسانية وتوجيهها يرجع التجاه نظم التعليم في طريق يتعار  مع نمو التفكير اإلبداعي ، و يجب 
التحول من طرق التعليم التقليدية إلى طرق التعليم الحديثة التي تجعل الطالب هو محور العملية 

 .التعليمية
عاب القوي وجود وقد الحظ الباحث من خالل المالحظة المقننة لمقرر تطبيقات تدريس ال

ضعف لدي الطالب المعلمين في القدرة علي التفكير اإلبداعي وابتكار االفكار الجديدة للخطوات 
التعليمية والتي يمكن أن تساهم بشكل جيد في تيسير عملية تعلم المهارات واتقانها في اقل وقت 

المهارات االساسية ممكن،  وكذلك الحظ الباحث وجود قصور لدي  الطالب في القدرة علي أداء 
وتصحيح االخطاء الفنية بشكل جيد ، ومن خالل اطالع  طالببشكل جيد يمكنهم من أداء نماذج لل

الباحث علي العديد من الدراسات لوحظ وجود ندرة للدراسات السابقة في مجال التربية الرياضية 
ة سكامبر لتنميبصفة عامة والمناهج وطرق التدريس بصفة خاصة التي استخدمت استراتيجية 

 التفكير اإلبداعي لدي الطالب .
وانطالقا مما سبق، فإن هذا البحث يعد محاوله علمية مقننه للتعرف علي تأثير استخدام 

علي تنمية مهارات التفكير االبداعي و تحسن مستوي االداء   SCAMPERاستراتيجية سكامبر 
 في كلية التربية الرياضية  .الفني لبع  مسابقات العاب القوي لدي الطالب المعلمين 

 هد  البحث :
 يهدف البحث الحالي  إلي التعرف علي تأثير استخدام استراتيجية سكامبر علي  :    

 .تنمية مهارات التفكير االبداعي لدي الطالب المعلمين في كلية التربية الرياضية  -0
 –عدو التتابع  –لجلةدفع ا) في العاب القوي لمسابقات  تحسين مستوي االداء الفني -2

 .الطالب المعلمين لدي  ( القرصقذف 
  روض البحث :        

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسات القبلية البعدية للمجموعة -0
الضابطة  في لألداء الفني لمسابقات العاب القوي، لمهارات التفكير االبداعي لصالح القياسات 

 البعديه.
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسات القبلية البعدية للمجموعة  -٢
التجريبية في لألداء الفني لمسابقات العاب القوي، لمهارات التفكير االبداعي لصالح القياسات 

 البعديه..
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسات البعدية لمجموعتي البحث -٣

الضابطة في األداء الفني لمسابقات العاب القوي، مهارات التفكير االبداعي لصالح القياسات 
 البعدية للمجموعة التجريبية .

 مصطلحات البحث :
 :   Strategy Scamper استراتيجية سكامبر

( استراتيجية سكامبر بأنها: طريقة لحل  Motyl &Filippi ، 2102)يعر  موتيل و  ليبي   
الت، تهدف إلى المساعدة في توليد أفكار إبداعية، حيث تستخدم قائمة من األسئلة الموجهة المشك

 والمحفزة لألفكار بهدف اقتراح بع  اإلضافات، أو التعديالت لشيء موجود بالفعل".
 (01  :222 – 251 ) .                      

ر في تغييرات يمكن ( بأنها: الطريقة تساعد على التفكي۳۱۰۲) وتعر ها مر ت هاني
إحداثها على منتج للخروج بمنتج جديد، ويمكن استخدم هذه التغييرات كاقتراحات مباشرة، أو كنقاط 

 ر إبداعية عن طريق طرح األسئلة .بداية للتطوير، أو هي معالجة تهدف إلى الوصول إلى أفكا
 (8  :۲۲۷-۲۹۲ ) 

 : Creative Thinking التفكير اضبداعي  
بأنه " القدرة على إنتاج واستدعاء أفكار أصيلة  مبارك التفكير االبداعيعر ت هدي 

ومتميزة وغير مألوفة واالنتقال من فكرة إلى أخرى بمرونة عقلية ويقاس بدرجات التي يحصل 
 ( 999:   9)  عليها التالميذ في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي" .

 الدراسات المرجعية باللغة العربية :
( بدراسة استهدفت التعرف علي فاعلية  7)  ( 2137لمياو شعبان أحمد ) قامت  -3

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدي الطالبات معلمات ريا   scamperاستراتيجية 
األطفال بكلية التربية بسوهاج وتحسين اتجاهاتهن نحو اإلبداع، وتكونت عينة البحث من 

إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، كان عدد كل  ( طالبة تم تقسيمهن على مجموعتين۰۱)
( طالبة، تم اختيارهن من مجتمع شعبة الطفولة الفرقة األولى بكلية التربية ۲۱مجموعة )

بسوهاج، وطبق عليهن أدائي البحث وهما)اختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو 
ات داللة إحصائية بين طالبات االبداع( قبليا وبعديا، وأشارت النتائج إلي وجود فروق ذ

 صالح طالبات المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار والمقياس ل
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( بدراسة استهدفت التعرف علي فعالية استراتيجية  1)  ( 2138قام أيمن الهادي محمود )  -2
ة االبتدائية، وقد على تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين بالمرحل Scamperسكامبر 

ضمت عينة البحث مجموعتين متجانستين في متغيرات العمر، والتفكير اإلبداعي، والذكاء، 
( تلميذا من الموهوبين، واألخرى ضابطة عدد 21المجموعة األولى تجريبية و عدد أفرادها )

بين  سنوات، وذكاؤهم يقع 01إلى  6( تلميذا من الموهوبين، تراوح سنهم بين ۲۳أفرادها )
جلسة بواقع جلستين أسبوعيا مدة الجلسة تتراوح  ۳۳، وتكون البرنامج علي ۰۲۱ - ۰۳۱
وكان من اهم النتائج  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  دقيقة ۰۱دقيقة إلي  21بين 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس 
عي الصالح أفراد المجموعة التجريبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التفكير اإلبدا 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والقياس البعدي على مقياس التفكير 
 اإلبداعي لصالح القياس البعدي 

ف إلى استهدفت التعر  ( 9( )  2138قام صادق خالد الحايك ، ماجد احمد الشديفات )  -1
دور استراتيجية حل المشكالت في تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة على مستوى التفكير 
الناقد والتفكير اإلبداعي والخصائص النفسية لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين  ، في 

( 022ضوء متغيرات ) المرحلة، الجنس، الخبرة، نوع المدرسة( ، وتكونت عينة الدراسة من )
معلمة من معلمي التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، وأريد معلما و 

األولى في القطاعين العام والخاص، ولتحقيق الهدف من الدراسة، تم تصميم ثالثة مقاييس 
لقياس مستوى التفكير الناقد، ومستوى التفكير اإلبداعي، ومستوى الخصائص النفسية، 

راسة حصول أفراد العينة على مستوى مرتفع من التفكير الناقد والتفكير أظهرت نتائج الد
اإلبداعي والخصائص النفسية على المقياس ككل. أما فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة، فقد 
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المقاييس الثالثة في أبعاد 

هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في )المرحلة، المدرسة، الجنس(، كما أظ
 .مستوى الخصائص النفسية البعد الجنس وكان لصالح اإلناث

( استهدفت البحث التعرف على  0)  ( 2139قام أحمد شوقي دمحم ،  ايزة دمحم شبل رزق )  -2
رياضة  تأثير استخدام استراتيجية القبعات الست في تنمية التفكير اإلبداعي ونواتج التعلم في

الكرة الطائرة، تم استخدام المنهج شبه التجريبي لمجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة 
( تلميذة وقد تم تقسيم العينة على مجموعتين ۰۱، تم تطبيق البحث علي عينة بلغ قوامها )

القبعات  ( تلميذة وأتبع معها البرنامج المقترح باستخدام استراتيجية۲۱إحداهما تجريبية قوامها )
( تلميذة ، وكان من أهم نتائج البحث أن استخدام ۲۱الست، واألخرى ضابطة قوامها )
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استراتيجية القبعات الست اثرت ايجابيا على التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي في الكرة 
الطائرة لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهن نحوها، وكانت أهم التوصيات أن تتضمن 

الكرة الطائرة على نماذج من الدروس التي تم تصميمها من خالل استراتيجية القبعات دروس 
 الست لتكون بمثابة مرشد للقيام بتطبيق دروس أخرى.

 الدراسات المرجعية باللغة االنجليزية :
واستهدفت الدراسة  تحليل القدرة على  ( 33( )  2137قام ابريليني ، سوينتنو ، روشماد ) -5

بداعي الرياضي القائم على نموذج الحل اإلبداعي للمشكلة لتخفيف القلق من التفكير اإل
( في إندونيسيا، استخدمت المنهج التجريبي، تكون Scamperالرياضيات مع تقنية سكامبر )

مجتمع الدراسة من طالب الصف العاشر في احدى المدارس، وتكونت عينة الدراسة من 
( طالبة درسوا باستخدام حل المشكالت اإلبداعية 21مجموعتين مجموعة تجريبية عددهم )

( طالبا درسوا بالتعلم القائم على 21(، ومجموعة ضابطة عددهم )Scamperوتقنية سكامبر)
حل المشكالت، اعتمدت الدراسة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، وأظهرت أهم النتائج أن 

ف القلق والتوتر من الرياضيات ( كان لها تأثير كبير على تخفيScamperتقنية سكامبر)
 لدى الطالب، وزيادة القدرة على الحل اإلبداعي للمشكالت .

بدراسة استهدفت التعرف على فاعلية تقنية سكامبر في  (  34)  ( ۲۱۲۲ ) قام  اوزيابارك -6
طالب  (14) تنمية التفكير اإلبداعي ، تم استخدام المنهج التجريبي ، تكونت العينة للدراسة من 

( طالبة ۰۰معي من جامعة اسطنبول في المرحلة الثانية ، قسمت الى مجموعتين األولى )جا
،   TCT-DPفي اختبار  (A,B) ( طالب ، مثلت اداة الدراسة باستخدام نموذجين هما۲و)

وكان من أهم النتائج وجود تحسن في قدرة الطلبة على التفكير اإلبداعي بعد استعمال تقنية 
 .سكامبر
 :لبحث اجراوات ا

 : منهج البحث
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، ذو التصميم التجريبي لمجموعتين احدهما ضابطة 

 واالخري تجريبيه نظرا لمناسبته لطبيعه البحث.
 مجتم  البحث :

تمثل مجتمع البحث في طالب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بالفرقة الثالثة 
م والبالغ عددهم  2120/  2121ريس التربية الرياضية للعام الجامعي تخصص مناهج وطرق تد

 . طالب (216)
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 عينة البحث :
طالب تخصص مناهج وطرق تدريس التربية تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من 

( طالب ، تم تقسيمهم الي مجموعتين  51واالكثر انتظاما في الحضور والبالغ عددهم ) الرياضية 
( طالب وتم استخدام الطريقة التقليدية في التدريس لها ، واألخرى 21اهما ضابطة بلغ قوامها )احد

( طالب )  تم التدريس لها باستخدام استراتيجية سكامبر ( ،   وتم  اختيار 21تجريبية وبلغ قوامها )
راء ( طالب كعينة استطالعية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية إلج 01عدد ) 

 العلمية للمتغيرات "قيد البحث". المعامالت
 04ن= توصيف عينة البحث ككل في متغيرات النمو والذكاء ( 1جدول )

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 0.777 7.626 62.500 65.500 كجم الوزن

 1.550 5.910 171.000 172.700 سم الطول

 1.179 0.533 19.000 19.350 سنة العمر

 0.105 4.693 66.000 65.650 درجة مستوى الذكاء

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل  0تشير نتائج جدول ) 
االلتواء لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء ، كما يتضح من الجدول اعتدالية 

 ( .  1± فراد العينة في متغيرات النمو حيث تراوح معامل االلتواء بين )  توزيع أ
 توصيف عينة البحث ككل في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى  (  2جدول ) 

 04ن=  قذف القرص( –عدو التتابع  –)دفع الجلة 

 ءمعامل االلتوا االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابى المهارة م

1 
دفع 

 الجلة

 0.591 3.017 22.000 22.975 االعداد ومسك الجلة

 -0.507 3.637 24.000 23.050 الزحـــف

 -0.154 2.443 17.000 17.325 الرمي وضع القوة

 0.087 4.379 24.500 24.725 الرمي التسارع االساسي

 0.198 4.277 26.500 26.750 الرمي حركة الذراع

 -0.507 4.132 24.000 24.500 التغطــية

 -0.223 13.962 141.000 139.325 المجموع

2 
قذف 

 القرص

 0.140 3.859 27.000 27.075 مسك القرص والمرجحات

 -0.099 5.156 36.000 36.325 الـــــدوران

 0.903 3.178 20.000 20.525 وضع القوة

 -0.078 3.410 20.000 21.100 الـــــرمي

 0.278 2.753 14.500 14.600 غطــيةالت

 -0.565 11.444 118.500 119.625 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

 0.138 5.849 35.500 36.500 المناطق وتحديد العالمات الضابطة واالستعداد

 -0.028 2.531 16.000 16.425 تزايد السرعة

 -0.330 3.239 23.500 22.850 التسليم والتسلم

 0.120 2.075 17.000 17.450 ةالتغطي

 -0.197 7.711 93.500 93.225 المجموع
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( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل  2تشير نتائج جدول ) 
 (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة لمهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )االلتواء 

مهارات االداء الفني ضح من الجدول اعتدالية توزيع أفراد العينة فى في القياس القبلي، كما يت
حيث تراوح معامل االلتواء بين  (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة لمسابقات العاب القوى )

 ±  (1  . ) 
 (  3جدول ) 

 04ن= ي توصيف عينة البحث ككل في مقياس مهارات التفكير اإلبداع

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط سابىالمتوسط الح المحور م

 -0.141 3.958 26.000 25.350 الحساسية للمشكالت 1

 -0.508 3.373 25.000 24.825 االصالة 2

 -0.260 5.444 31.000 31.425 المرونة 3

 0.374 4.909 23.000 24.000 الطالقة 0

 0.102 8.454 105.000 105.600 مجموع المقياس

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل  1نتائج جدول ) تشير  
االلتواء للمجموع الكلي لمقياس مهارات التفكير اإلبداعي في القياس القبلي، كما يتضح من 
الجدول اعتدالية توزيع أفراد العينة فى محاور ومجموع مقياس مهارات التفكير اإلبداعي حيث 

 (. 1± تواء بين ) تراوح معامل االل
 ( 0جدول )

 24ن= لضابطة في متغيرات النمو والذكاءتوصيف عينة البحث المجموعة ا

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 0.992 6.953 61.500 64.150 كجم الوزن

 2.394 6.680 169.500 171.900 سم الطول

 0.442 0.503 19.000 19.400 سنة العمر

 -0.019 4.844 66.500 65.750 درجة مستوى الذكاء

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل 2تشير نتائج جدول ) 
االلتواء لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة الضابطة ، كما يتضح 

ع أفراد المجموعة الضابطة في متغيرات النمو حيث تراوح معامل االلتواء من الجدول اعتدالية توزي
 ( . 1± بين )  
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 توصيف عينة البحث الضابطة في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى  (  5جدول )  

 24ن= قذف القرص( –عدو التتابع  –)دفع الجلة 

 معامل االلتواء ارياالنحراف المعي الوسيط المتوسط الحسابي المهارة م

1 
دفع 

 الجلة 

 0.694 2.940 22.000 22.300 االعداد ومسك الجلة

 -0.709 3.558 23.000 22.350 الزحـــف

 -0.539 2.271 17.000 17.000 الرمي وضع القوة

 0.356 4.849 24.500 24.400 الرمي التسارع االساسي

 -0.471 3.873 26.000 25.450 الرمي حركة الذراع

 -0.632 4.673 24.000 23.950 التغطــية

 -0.163 13.805 138.000 135.450 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 -0.108 4.137 27.000 27.200 مسك القرص والمرجحات

 -0.199 5.806 37.500 36.350 الـــــدوران

 0.891 3.286 19.500 20.200 وضع القوة

 -0.573 3.627 23.000 22.000 الـــــرمي

 0.131 2.625 14.000 14.450 التغطــية

 -0.701 13.000 118.500 120.200 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.350 36.000 5.324 0.407- 

 0.054 2.438 16.000 16.550 تزايد السرعة

 -0.559 2.989 23.500 22.750 التسليم والتسلم

 0.310 1.927 17.000 17.650 التغطية

 -0.555 7.342 95.000 93.300 المجموع

( إلى المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل  5تشير نتائج جدول )   
 (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة لمهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )االلتواء 

ي القياس القبلي لعينة البحث الضابطة، كما يتضح من الجدول اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث ف
قذف  –عدو التتابع  –دفع الجلة مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )الضابطة في 

 ( . 1)± وح معامل االلتواء بين  حيث ترا (القرص
 24ن= ي مقياس مهارات التفكير اإلبداعيتوصيف عينة البحث الضابطة ف (   6جدول ) 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي المحور م

 -0.181 4.117 27.000 26.000 الحساسية للمشكالت 1

 -0.912 2.998 24.500 24.400 االصالة 2

 -0.383 4.520 32.500 32.700 المرونة 3

 0.128 5.246 23.500 24.450 الطالقة 0

 0.654 7.850 105.500 107.550 مجموع المقياس

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل 6تشير نتائج جدول )  
األلتواء لمقياس مهارات التفكير اإلبداعي في القياس القبلي لعينة البحث الضابطة، كما يتضح 

ث الضابطة فى محاور ومجموع مقياس لمقياس من الجدول اعتدالية توزيع أفراد العينة البح
 (. 1)± مهارات التفكير اإلبداعي حيث تراوح معامل اإللتواء بين 
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 ( 7جدول )

 24ن= جريبية في متغيرات النمو والذكاءتوصيف عينة البحث المجموعة الت

 معامل االلتواء اإلنحراف المعياري الوسيدط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات

 0.597 8.197 65.500 66.850 كجم الوزن

 0.231 5.073 173.000 173.500 سم الطول

 1.845 0.571 19.000 19.300 سنة العمر

 0.248 4.662 65.500 65.550 درجة مستوى الذكاء

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل 7تشير نتائج جدول ) 
، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة التجريبية ، كما يتضح االلتواء لمتغيرات السن 

من الجدول اعتدالية توزيع أفراد المجموعة التجريبية في متغيرات النمو حيث تراوح معامل االلتواء 
 ( .  1± بين )  

 (   8جدول ) 

 قوى توصيف عينة البحث التجريبية في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب ال

 24ن= قذف القرص( –عدو التتابع  –لة لج)دفع ا

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي المهارة م

1 
دفع 

 الجلة 

 0.605 3.014 23.500 23.650 االعداد ومسك الجلة

 -0.460 3.669 24.500 23.750 الزحـــف

 -0.023 2.621 17.500 17.650 الرمي وضع القوة

 -0.263 3.953 24.500 25.050 الرمي التسارع االساسي

 0.526 4.359 27.500 28.050 الرمي حركة الذراع

 0.088 3.546 24.500 25.050 التغطــية

 -0.305 13.340 144.000 143.200 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 0.480 3.663 26.000 26.950 مسك القرص والمرجحات

 0.090 4.566 35.500 36.300 الـــــدوران

 1.070 3.117 20.000 20.850 وضع القوة

 0.305 3.002 19.500 20.200 الـــــرمي

 0.370 2.936 15.000 14.750 التغطــية

 -0.433 9.955 119.000 119.050 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.650 35.000 6.467 0.423 

 -0.064 2.677 16.000 16.300 تزايد السرعة

 -0.238 3.546 23.500 22.950 التسليم والتسلم

 0.087 2.245 17.000 17.250 التغطية

 0.050 8.254 92.500 93.150 المجموع

( إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل  8تشير نتائج جدول )   
 (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة لمهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )اللتواء ا

في القياس القبلي لعينة البحث التجريبية، كما يتضح من الجدول اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث 
قذف  –ع عدو التتاب –دفع الجلة مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )التجريبية في 

 ( . 1)± حيث تراوح معامل االلتواء بين   (القرص
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 (  9جدول )  

 24ن= ي مقياس مهارات التفكير اإلبداعيتوصيف عينة البحث التجريبية ف

 معامل االلتواء االنحراف المعيارى الوسيط المتوسط الحسابى المحور م

 -0.221 3.785 25.000 24.700 الحساسية للمشكالت 1

 -0.472 3.740 26.000 25.250 االصالة 2

 0.065 6.081 29.500 30.150 المرونة 3

 0.685 4.639 22.500 23.550 الطالقة 0

 -0.122 8.780 103.500 103.650 مجموع المقياس

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل  9تشير نتائج جدول )  
إلبداعي في القياس القبلي لعينة البحث التجريبية، كما يتضح االلتواء لمقياس مهارات التفكير ا

من الجدول اعتدالية توزيع أفراد العينة البحث التجريبية فى محاور ومجموع مقياس لمقياس 
 (. 1± مهارات التفكير اإلبداعي حيث تراوح معامل اإللتواء بين ) 

 (  14جدول ) 

 جموعة الضابطة في متغيرات النمو والذكاءدالله الفروق بين المجموعة التجريبية والم

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

 الوزن
 445.00 22.25 20 التجريبية

0.950 0.342 
 375.00 18.75 20 الضابطة

 الطول 
 460.50 23.03 20 التجريبية

1.380 0.168 
 359.50 17.98 20 الضابطة

 العمر
 384.00 19.20 20 التجريبية

0.862 0.389 
 436.00 21.80 20 الضابطة

مستوى 

 الذكاء

 403.00 20.15 20 التجريبية
0.190 0.849 

 417.00 20.85 20 الضابطة

  0.96هى  1.15قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
إحصائيًا بين المجموعة التجريبية  ( إلى أنه توجد فروق غير داله01تشير نتائج جدول ) 

 والمجموعة الضابطة فى متغيرات النمو، مما يدل على تكافؤ المجموعتين عينة البحث. 
 أدوات ووسائل جم  البيانات:

 التجربة االستطالعية:
قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية الثانية على عينة من تالميذ مجتمع البحث ومون  

( طالب  ، وذلك خالل الفترة مون يووم األربعواء  01األساسية، البالغ عددهم )  خارج عينة البحث
بهووودف تطبيووق المتغيووورات قيوود البحوووث بعوود إجوووراء  10/1/2120إلووى يووووم االربعوواء  22/1/2120

 سس العلمية للمتغيرات قيد البحث.التعديالت باإلضافة إلى إيجاد األ
 اواًل: مقيا  مهارات التفكير اضبداعي

 امالت العلمية لمقيا  مهارات التفكير اضبداعي : المع
 الصدق:  -

 "تحقق الباحث من صدق تحقق الباحث من صدق اختبار القدرات العقلية )الذكاء( 
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باستخدام صدق االتساق الوداخلي لعبوارات مقيواس مهوارات التفكيور اإلبوداعي وذألوك قيد البحث" 
علوى عينوة البحوث االسوتطالعية المسوحوبة  عن طريق تطبيق مقياس مهارات التفكير اإلبوداعي
 (.32-33، كما يتضح من جدول ) من مجتمع البحث وخارج عينة البحث االساسية
 (11جدول )

 14ن=  ت مقياس مهارات التفكير اإلبداعيصدق االتساق الداخلي لعبارا

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط
 ارةالعب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

 0.681* 0.876 2.100 9 0.684* 0.919 4.200 3 المحور األول "الحساسية للمشكالت"

1 1.700 0.675 *0.703 0 1.700 0.483 *0.691 14 2.200 1.033 *0.676 

2 1.500 0.707 *0.685 5 4.000 1.155 *0.791 11 2.500 0.527 *0.650 

3 1.900 0.994 *0.748 6 1.700 0.483 *0.674 12 2.300 0.823 *0.752 

0 1.500 0.707 *0.781 7 3.300 1.160 *0.826 13 2.200 0.919 *0.811 

5 1.400 0.699 *0.693 8 1.900 0.316 *0.745 10 2.000 0.816 *0.647 

   5.486 38.900 3مج 0.767* 0.707 1.500 9 0.724* 0.483 1.300 6

 المحور الرابع "الطالقة" 0.816* 0.527 1.500 14 0.659* 1.370 2.100 7

8 1.700 0.675 *0.649 11 1.800 0.422 *0.662 1 2.100 0.738 *0.788 

9 1.500 0.527 *0.674 12 1.500 0.707 *0.799 2 1.900 0.876 *0.676 

14 1.700 0.675 *0.697 13 1.400 0.516 *0.664 3 1.800 0.789 *0.772 

 0.863* 0.632 1.800 0   2.767 27.900 2مج 0.639* 0.699 1.400 11

 0.705* 1.398 1.800 5 المحور الثالث "المرونة" 0.749* 0.699 1.600 12

13 1.400 0.699 *0.728 1 3.600 0.966 *0.711 6 1.600 0.843 *0.888 

10 1.300 0.483 *0.836 2 3.800 1.135 *0.639 7 2.100 0.738 *0.818 

15 2.100 0.994 *0.644 3 3.500 0.707 *0.672 8 2.200 0.919 *0.692 

16 1.700 0.823 *0.799 0 3.900 0.876 *0.753 9 1.900 0.876 *0.764 

 0.809* 0.943 2.000 14 0.696* 1.350 3.400 5   3.853 25.800 1مج

 0.639* 1.287 1.900 11 0.683* 1.370 2.900 6 المحور الثاني "االصالة"

1 1.800 0.632 *0.667 7 2.200 1.317 *0.841 12 1.900 0.876 *0.705 

   4.320 23.000 0مج 0.783* 1.337 2.300 8 0.764* 0.516 1.600 2

 1.612هي  1.15*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
ة ارتباطية ذات دالله إحصائية بين العبارة ( إلى أنه توجد عالق00تشير نتائج الجدول ) 

مقياس مهارات التفكير ومجموع المحور الذي تنتمي إليه العبارة، مما يدل على صدق عبارات 
 اإلبداعي. 

 (12جدول)

 14ن=  ر مقياس مهارات التفكير اإلبداعيصدق االتساق الداخلي لمحاو

 م المحور يالمتوسط الحساب االنحراف المعياري معامل االرتباط

 1 الحساسية للمشكالت 25.800 3.853 0.753*

 2 االصالة 27.900 2.767 0.863*

 3 المرونة 38.900 5.486 0.689*

 0 الطالقة 23.000 4.320 0.773*

 مجموع المقياس 115.600 8.127 

 1.612هي  1.15*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية بين مجموع المحور (  إلى أنه 02تشير نتائج جدول )

والمجموع الكلى لمقياس مهارات التفكير اإلبداعي، مما يدل على صدق محاور مقياس مهارات 
 التفكير اإلبداعي.
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 الثبات:  -
تووم حسوواب معاموول الثبووات عوون طريووق تطبيووق االختبووار وا عووادة تطبيقووه علووى تالميووذ عينووة 

طوووالب، بفوووارق زمنوووي قووودرة أسوووبوع وبووونفس ظوووروف  (31)ة، البوووالغ قوامهوووا البحوووث االسوووتطالعي
يجاد معامل االرتباط بين التطبيقين،  ( 31كما يتضح من  جدول ) التطبيق األول، وا 

 (13جدول ) 

 قيم معامل االرتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق لمقياس مهارات التفكير اإلبداعي

 14ن =   

 العبارة

 إعادة التطبيق تطبيقال
معامل 

 االرتباط
 العبارة

 إعادة التطبيق التطبيق
معامل 

 االرتباط
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 0.788* 3.340 26.600 2.767 27.900 2جم المحور األول "الحساسية للمشكالت"

 المحور الثالث "المرونة" 0.895* 0.699 1.600 0.675 1.700 1

2 1.500 0.707 1.600 0.699 *0.899 1 3.600 0.966 3.400 1.075 *0.813 

3 1.900 0.994 2.000 0.943 *0.948 2 3.800 1.135 3.400 0.966 *0.689 

0 1.500 0.707 1.400 0.516 *0.913 3 3.500 0.707 3.600 0.516 *0.913 

5 1.400 0.699 1.500 0.707 *0.899 0 3.900 0.876 3.600 0.699 *0.653 

6 1.300 0.483 1.200 0.422 *0.764 5 3.400 1.350 3.100 1.197 *0.866 

7 2.100 1.370 2.000 1.155 *0.983 6 2.900 1.370 3.000 1.414 *0.975 

8 1.700 0.675 1.800 0.632 *0.885 7 2.200 1.317 2.400 1.265 *0.881 

9 1.500 0.527 1.600 0.516 *0.816 8 2.300 1.337 2.200 1.033 *0.837 

14 1.700 0.675 1.800 0.789 *0.918 9 2.100 0.876 2.300 0.823 *0.724 

11 1.400 0.699 1.600 0.843 *0.678 14 2.200 1.033 2.400 0.966 *0.802 

12 1.600 0.699 1.500 0.707 *0.899 11 2.500 0.527 2.600 0.516 *0.816 

13 1.400 0.699 1.300 0.483 *0.921 12 2.300 0.823 2.500 0.707 *0.668 

10 1.300 0.483 1.200 0.422 *0.764 13 2.200 0.919 2.300 0.949 *0.943 

15 2.100 0.994 2.200 0.919 *0.705 10 2.000 0.816 2.300 1.252 *0.652 

 0.982* 5.507 39.100 5.486 38.900 3مج 0.836* 0.823 1.700 0.823 1.700 16

 المحور الرابع "الطالقة" 0.858* 3.496 26.000 3.853 25.800 1مج

 0.922* 0.816 2.000 0.738 2.100 1 المحور الثاني "االصالة"

1 1.800 0.632 1.700 0.675 *0.885 2 1.900 0.876 2.100 0.876 *0.884 

2 1.600 0.516 1.500 0.527 *0.816 3 1.800 0.789 1.800 0.789 *0.821 

3 4.200 0.919 4.000 0.943 *0.769 0 1.800 0.632 1.900 0.568 *0.867 

0 1.700 0.483 1.600 0.516 *0.802 5 1.800 1.398 2.000 1.333 *0.953 

5 4.000 1.155 3.700 1.059 *0.818 6 1.600 0.843 1.900 0.994 *0.742 

6 1.700 0.483 1.600 0.516 *0.802 7 2.100 0.738 2.300 0.949 *0.746 

7 3.300 1.160 3.400 1.174 *0.963 8 2.200 0.919 2.500 1.080 *0.784 

8 1.900 0.316 1.800 0.422 *0.667 9 1.900 0.876 2.000 0.816 *0.933 

9 1.500 0.707 1.500 0.707 *0.778 14 2.000 0.943 2.300 0.823 *0.716 

14 1.500 0.527 1.300 0.483 *0.655 11 1.900 1.287 2.200 1.229 *0.857 

11 1.800 0.422 1.700 0.483 *0.764 12 1.900 0.876 1.700 0.675 *0.884 

 0.694* 4.855 24.700 4.320 23.000 0مج 0.778* 0.707 1.500 0.707 1.500 12

 0.660* 7.720 116.400 8.127 115.600 مج  0.802* 0.483 1.300 0.516 1.400 13

   1.612هى   1.15* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه يوجد ارتباط دال إحصائيًا بين استجابات العينة  01يتضح من الجدول رقم )  

االستطالعية على عبارات ومجموع األبعاد ومجموع المحاور والمجموع لمقياس مهارات التفكير 
تطبيق وا عادة التطبيق مما يدل على درجة ثبات عبارات وأبعاد ومحاور والمجموع االبداعي في ال
 الكلي للمقياس .
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 خطععوات تطبيق الدراسة :
االطالع علي توصيف مقرر تطبيقات في طرق تدريس الرياضات االساسية ) العاب القوي (  -3

 لطالب 
 . ضيةالفرقة الثالثة تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الريا     
قذف القرص (  في ألعاب القوي التي  –عدو التتابع  –اختيار وتحديد مسابقات ) دفع الجلة  -2

سيتم استخدام استراتيجية سكامبر فيها ، وذلك من خالل تحليل توصيف مقرر تطبيقات 
تدريس العاب القوي للفرقة الثالثة تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية الختيار 

 عات المناسبة الستراتيجية سكامبر.الموضو 
تحديد مهارات التفكير اإلبداعي للطالب ، من خالل دراسة بع  الكتب والمراجع والدراسات   -1

السابقة التي تناولت االبداع والتفكير اإلبداعي ومهارات التفكير اإلبداعي، ودراسة طبيعة 
 للمشكالت( .  مهارات التفكير )الطالقة، المرونة، واألصالة، الحساسية

تحديد أبعاد التفكير اإلبداعي لدي الطالب ، من خالل االطالع على بع  الكتب والمراجع   -2
بداعية، وكيفية والدراسات السابقة التي تناولت التفكير اإلبداعي، ودراسة طبيعة االتجاهات اإل

 إعدادها وقياسها.
  تطبيق استراتيجية سكامبر وتطل   لك : -5 

ناء أدوات البحث ) مقياس التفكير اإلبداعي، اختبار االداء الفني لمسابقات العاب القوي ب -أ     
( والتأكد من صدقهما وثباتهما من خالل : ) استطالع رأي المحكمين ، التطبيق على 

 العينة االستطالعية( .
 اختيار مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(.  -ب 

 مجموعتي البحث قبليا. تطبيق أدوات البحث على  -جوو
تطبيق استراتيجية سكامبر علي المجموعة التجريبية وتطبيق الطريقة التقليدية مع المجموعة  -6

 الضابطة.
 تطبيق أدوات البحث على مجموعتي البحث بعديا. -7 
 التوصل للنتائج وتحليلها وتفسيرها. -8 

 إجراوات البحث:
 : القيا  القبلي

راء القيووواس القبلوووي للمجمووووعتين التجريبيوووة والضوووابطة فوووي المتغيووورات قيووود قوووام الباحوووث بوووإج        
علووى  00/2/2120الووى يوووم االثنووين  5/2/2120البحووث، وذلووك خووالل الفتوورة موون يوووم االربعوواء 

 الطالب عينة البحث .
 : تجربة البحث الميدانية

التفكيووور االبوووداعي و  قوووام الباحوووث بتطبيوووق  )البرنوووامج التعليموووي المقتووورح( لتنميوووة مهوووارات        
تحسن مستوي االداء الفني لبع  مسوابقات العواب القووي لودي الطوالب المعلموين فوي كليوة التربيوة 
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 -علي المجموعة التجريبية، بينما اتبعت المجموعة الضابطة الطريقة المتبعوة ) الشورح "الرياضية 
الفتووووورة مووووون يووووووم االحووووود أداء النمووووووذج ( فوووووي التووووودريس وذلوووووك عقوووووب القيووووواس القبلوووووي وفوووووي خوووووالل 

( وحووووودات تعليميوووووة، بواقوووووع درسوووووين 01بواقوووووع ) 27/5/2120الوووووى يووووووم الخمووووويس 06/2/2120
( دقيقوووة لكووول وحووودة تعليميوووة، وبنووواء علوووى ذلوووك فقووود اسوووتغرق تنفيوووذ الوحووودات 021أسووبوعيًا، بواقوووع )

 ( أسابيع وقد روعي عن تنفيذ البرنامج ما يلي :9التعليمية )
 ج المحدد ، ووفقًا لتوصيف المقرر .االلتزام بمحتوى المنها 
  تجهيز المكان وا عداد أجهزة الوسائط والتي سوف يتم فيه عر  البرنامج وكذلك رسم

العالمات )الخطوط والدوائر والمربعات( لكل مجموعة بحيث يكون عر  الوسائط 
الخاصة بكل مجموعة ذات مستوى معين متوفرة في مكان واحد وقريبة من مكان 

 هذه المجموعة.التطبيق ل
 . القيام باألعمال اإلدارية للمجموعة التجريبية ثم مشاهدة الوسائط المتعددة 
 . يتم اإلحماء العام والخاص لمجموعتي البحث 
 .قام الباحث بالتدريس للمجموعة التجريبية أثناء تنفيذ البرنامج التعليمي المقترح 
 ربية الرياضية وهو وحدة تعليمية تم االلتزام بزمن الوحدة التعليمية المحدد لدرس الت

 ( دقيقة لكل وحدة تعليمية .021أسوبوعيًا ، وبزمن )
  تزويد الطالب بتغذية راجعة، وذلك لتوضيح أو تصحيح أخطاء األداء، وتشجيع الطالب

 على األداء الجيد.
 : القيا  البعدي

لووى مجموووعتي البحووث بعوود انتهوواء الفتوورة المحووددة لتنفيووذ البرنووامج تووم إجووراء القيوواس البعوودي ع
التجريبيوة والضووابطة فوي المتغيوورات " قيود البحووث" للمجموعووة الضوابطة والتجريبيووة خوالل الفتوورة موون 

، وقود توم القيوواس لالختبوارات المهاريوة علووى 2/6/2120الوى الخموويس  2120/ 5/ 11يووم االحود 
 نحو ما تم إجراؤه في القياس القبلي .

 جم  البيانات وجدولتها ومعالجتها إحصائيًا :
هوا وجودولتها ومعالجتهوا قام الباحث بجمع البيانات بعد االنتهواء مون تطبيوق البرنوامج وتنظيم

 إحصائيًا.
 المعالجات اضحصائية:

اسوووتخدم الباحوووث المعالجوووات اإلحصوووائية للبيانووووات األساسوووية داخووول هوووذا البحوووث باسووووتخدام 
 ة للعلوم االجتماعية :برنامج الحزمة اإلحصائي

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).) 
 Meanالمتوسط الحسابي -0
 Medianالوسيط . -2
 Standard Deviationاالنحراف المعياري. -1
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 Skewnessمعامل االلتواء. -2
 Correlation Coefficientمعامل االرتباط. -5
 .  T testإختبار "ت"  -6
 Change Ratio  معامل التغيير ) التحسن (  -7

 ععععععععععععععععرض نتائععععععععععععععععج البحث :
   " توجد فروق ذات داللوة النتائج المتعلقة بالفرض األول من  روض البحث وال ي ينص على

احصائية بين متوسطي درجوات القياسوات القبليوة البعديوة للمجموعوة الضوابطة  فوي لوألداء الفنوي 
يتضح معن جعدول ، ، لمهارات التفكير االبداعي لصالح القياسات البعدية لمسابقات العاب القوي 

(34-31-39-37-38-39.) 
 (   10جدول ) 

 عدو التتابع –توصيف عينة البحث في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 

 24ن= البعدي للمجموعة الضابطة القياس قذف القرص( في القياس القبلي و – 

 المهارة م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

1 
دفع 

 الجلة 

 5.466 37.250 2.940 22.300 االعداد ومسك الجلة

 5.500 34.400 3.558 22.350 الزحـــف

 5.853 24.600 2.271 17.000 الرمي وضع القوة

 5.369 33.750 4.849 24.400 الرمي التسارع االساسي

 4.260 35.400 3.873 25.450 الرمي حركة الذراع

 5.226 35.550 4.673 23.950 التغطــية

 26.227 200.950 13.805 135.450 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 5.985 32.650 4.137 27.200 مسك القرص والمرجحات

 5.681 47.200 5.806 36.350 الـــــدوران

 4.180 28.000 3.286 20.200 وضع القوة

 3.746 27.850 3.627 22.000 الـــــرمي

 2.604 21.600 2.625 14.450 التغطــية

 20.097 157.300 13.000 120.200 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.350 5.324 48.650 7.569 

 2.819 21.450 2.438 16.550 تزايد السرعة

 5.195 27.400 2.989 22.750 التسليم والتسلم

 2.777 21.150 1.927 17.650 التغطية

 17.015 118.650 7.342 93.300 المجموع

مهارات االداء ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ل 02تشير نتائج جدول )  
في القياس القبلي  (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة لمسابقات العاب القوى )الفني 

 والقياس البعدي للمجموعة الضابطة. 
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 دالله الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في مهارات االداء الفني (  15جدول ) 

 قذف القرص(  –عدو التتابع  –لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة  

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المهارة

 دفع الجلة

 االعداد ومسك الجلة

- 0 0.00 0.00 
*3.925 

 
0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 الزحـــف

- 0 0.00 0.00 
*3.826 

 
0.000 

 
+ 19 10.00 190.00 

= 1   

 مي وضع القوةالر

- 1 1.00 1.00 
*3.469 

 
0.001 

 
+ 15 9.00 135.00 

= 4   

الرمي التسارع 
 االساسي

- 1 4.50 4.50 
*3.645 

 
0.000 

 
+ 18 10.31 185.50 

= 1   

 الرمي حركة الذراع

- 0 0.00 0.00 
*3.923 

 
0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 التغطــية

- 0 0.00 0.00 
*3.828 

 
0.000 

 
+ 19 10.00 190.00 

= 1   

 المجموع

- 0 0.00 0.00 
*3.921 

 
0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 قذف القرص

مسك القرص 
 والمرجحات

- 7 6.07 42.50 
*2.336 

 
0.019 

 
+ 13 12.88 167.50 

= 0   

 الـــــدوران

- 3 3.00 9.00 
*3.585 

 
0.000 

 
+ 17 11.82 201.00 

= 0   

 وضع القوة

- 2 2.75 5.50 
*3.721 

 
0.000 

 
+ 18 11.36 204.50 

= 0   

 الـــــرمي

- 2 4.50 9.00 
*3.202 

 
0.001 

 
+ 15 9.60 144.00 

= 3   

 التغطــية

- 0 0.00 0.00 
*3.927 

 
0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 المجموع

- 2 2.25 4.50 
*3.754 

 
0.000 

 
+ 18 11.42 205.50 

= 0   

 عدو التتابع

المناطق وتحديد 
العالمات الضابطة 

 واالستعداد

- 2 5.50 11.00 
*3.510 

 
0.000 

 
+ 18 11.06 199.00 

= 0   

 تزايد السرعة

- 1 2.00 2.00 
*3.532 

 
0.000 

 
+ 16 9.44 151.00 

= 3   

 التسليم والتسلم

- 4 5.88 23.50 
*2.705 

 
0.007 

 
+ 14 10.54 147.50 

= 2   

 التغطية

- 4 3.88 15.50 
*3.209 

 
0.001 

 
+ 15 11.63 174.50 

= 1   

 المجموع

- 2 4.25 8.50 
*3.604 

 
0.000 

 
+ 18 11.19 201.50 

= 0   

  3.99هى  1.11قيمة "   " الجدولية عند مستوى معنوية 
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القياس القبلي والقياس ( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين 05تشير نتائج جدول ) 
عدو  –مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة  في الضابطةللمجموعة  البعدي
 قياس البعدي.قذف القرص( لصالح ال –التتابع 

 ( 16جدول )

 عدو التتابع –معدل تغير مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 

 قذف القرص( فى القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة الضابطة – 

 المهارة م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابى المتوسط الحسابى

1 
دفع 

 الجلة 

 %67.40 37.250 22.300 االعداد ومسك الجلة

 %53.91 34.400 22.350 الزحـــف

 %00.71 24.600 17.000 الرمي وضع القوة

 %38.32 33.750 24.400 الرمي التسارع االساسي

 %39.14 35.400 25.450 الرمي حركة الذراع

 %08.03 35.550 23.950 التغطــية

 %48.36 200.950 135.450 موعالمج

2 
قذف 

 القرص 

 %20.04 32.650 27.200 مسك القرص والمرجحات

 %29.85 47.200 36.350 الـــــدوران

 %38.61 28.000 20.200 وضع القوة

 %26.59 27.850 22.000 الـــــرمي

 %49.48 21.600 14.450 التغطــية

 %30.87 157.300 120.200 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.350 48.650 33.84% 

 %29.61 21.450 16.550 تزايد السرعة

 %20.44 27.400 22.750 التسليم والتسلم

 %19.83 21.150 17.650 التغطية

 %27.17 118.650 93.300 المجموع

القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة  ( إلى معدل تغير06تشير نتائج جدول )
قذف  –عدو التتابع  –دفع الجلة مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )في  الضابطة
 . (القرص

 توصيف عينة البحث في مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في القياس القبلي  (  17جدول ) 

 24ن= والقياس البعدي للمجموعة الضابطة

 المحاور م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

 10.234 54.000 4.117 26.000 الحساسية للمشكالت 1

 5.731 45.000 2.998 24.400 االصالة 2

 5.241 50.900 4.520 32.700 المرونة 3

 4.401 44.000 5.246 24.450 الطالقة 0

 20.331 193.900 7.850 107.550 مجموع المقياس
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( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لمقياس مهارات التفكير   07تشير نتائج جدول ) 
 اإلبداعي في القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة. 

 (  18جدول ) 

 س البعدي للمجموعة الضابطةدالله الفروق بين القياس القبلي والقيا

 في مقياس مهارات التفكير اإلبداعي 

 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه  المحور 

 الحساسية للمشكالت

- 0 0.00 0.00 

*3.922 
0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 االصالة

- 0 0.00 0.00 
*3.925 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 المرونة

- 0 0.00 0.00 
*3.922 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 الطالقة
- 0 0.00 0.00 

*3.923 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

 = 0   

 مجموع المقياس

- 0 0.00 0.00 
*3.920 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

  0.96هى  1.15ية عند مستوى معنوية قيمة " ذ " الجدول
القياس القبلي والقياس ( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين 08تشير نتائج جدول ) 
 مقياس مهارات التفكير االبداعي في لصالح القياس البعدي. في الضابطةللمجموعة  البعدي

 (  19جدول ) 

 س البعدى عن القياس القبلى للمجموعة الضابطةمعدل تغير مقياس مهارات التفكير االبداعي فى القيا

 المحاور م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابى المتوسط الحسابى

 %147.69 54.000 26.000 الحساسية للمشكالت 1

 %80.03 45.000 24.400 االصالة 2

 %55.66 50.900 32.700 المرونة 3

 %79.96 44.000 24.450 الطالقة 0

 %84.29 193.900 107.550 مجموع المقياس

( إلى معدل تغير القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة 09تشير نتائج جدول )
 . مقياس مهارات التفكير االبداعي في الضابطة

،  ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى  استخدام االنشطة الحركية التي يحتويهوا المنهواج التقليودي
طووالق القوودرات واألفكووار موون  حيووث أنهووا  كمووا هووائال موون المهووارات والخبوورات سوواعدت علووى بعووث وا 
خووالل المعلوووم حتووى يوووتمكن الطووالب مووون أن يتوصوولوا إلوووى تحقيووق الهووودف بمووا يسووواعد علووى تنميوووة 
المتغيرات قيد البحث لدى طالب المجموعة الضابطة ، كما جعلتهم اكثر انتباهًا وتركيزًا لما طلب 
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هم خوالل تدريسووهم لتلوك االنشووطة فأسوهمت بشووكل فاعول فوى رفووع مسوتوى أداء الطووالب لموا فيهووا مون
من حركات مناسبة ألعمارهم وتشويق طارد للملل والسأم من نفوسهم ، فجعلهم مقبلوين علوى تنفيوذ 

 المهارات الحركية.
  وق توجود فوور معن  عروض البحعث والعع ي يعنص علعى "  الثععانيععرض النتعائج المتعلقعة بعالفرض

ذات داللووة احصووائية بووين متوسووطي درجووات القياسووات القبليووة البعديووة للمجموعووه التجريبيووة  فووي 
يتضح ، لألداء الفني لمسابقات العاب القوي، لمهارات التفكير االبداعي لصالح القياسات البعديه

 (. 21-24-21-22-23-21من جدول )
 ( 24جدول ) 

قذف القرص(  –عدو التتابع  –الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة  توصيف عينة البحث في مهارات االداء

 24ن= قياس البعدي للمجموعة التجريبية في القياس القبلي وال

 المهارة م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

1 
دفع 

 الجلة 

 5.102 41.650 3.014 23.650 ومسك الجلة االعداد

 3.837 40.250 3.669 23.750 الزحـــف

 2.664 32.600 2.621 17.650 الرمي وضع القوة

 4.387 41.250 3.953 25.050 الرمي التسارع االساسي

 3.640 41.100 4.359 28.050 الرمي حركة الذراع

 4.568 40.150 3.546 25.050 التغطــية

 19.488 237.000 13.340 143.200 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 6.761 39.150 3.663 26.950 مسك القرص والمرجحات

 7.916 54.150 4.566 36.300 الـــــدوران

 4.154 31.100 3.117 20.850 وضع القوة

 3.977 31.350 3.002 20.200 الـــــرمي

 1.593 25.700 2.936 14.750 التغطــية

 21.910 181.450 9.955 119.050 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.650 6.467 57.450 5.186 

 1.683 25.100 2.677 16.300 تزايد السرعة

 3.833 31.800 3.546 22.950 التسليم والتسلم

 3.236 23.500 2.245 17.250 التغطية

 11.833 137.850 8.254 93.150 المجموع

مهارات االداء ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ل21تشير نتائج جدول )  
في القياس القبلي  (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة الفني لمسابقات العاب القوى )

 والقياس البعدي للمجموعة التجريبية. 
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لفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في مهارات االداء الفني دالله ا (  21جدول ) 

 قذف القرص( –عدو التتابع  –لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المهارة

 دفع الجلة 

 االعداد ومسك الجلة
- 0 0.00 0.00 

3.924* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 الزحـــف
- 0 0.00 0.00 

3.922* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 الرمي وضع القوة
- 0 0.00 0.00 

3.924* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

الرمي التسارع 
 االساسي

- 0 0.00 0.00 
3.923* 0.000 + 20 10.50 210.00 

= 0     

 الرمي حركة الذراع
- 0 0.00 0.00 

3.927* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 التغطــية
- 0 0.00 0.00 

3.925* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 المجموع
- 0 0.00 0.00 

3.922* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 قذف القرص

مسك القرص 
 والمرجحات

- 3 3.00 9.00 
3.586* 0.000 + 17 11.82 201.00 

= 0     

 الـــــدوران
- 1 1.50 1.50 

3.868* 0.000 + 19 10.97 208.50 
= 0     

 وضع القوة
- 0 0.00 0.00 

3.927* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 الـــــرمي
- 0 0.00 0.00 

3.922* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 التغطــية
- 0 0.00 0.00 

3.934* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 المجموع
- 0 0.00 0.00 

3.921* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 عدو التتابع

المناطق وتحديد 
مات الضابطة العال

 واالستعداد

- 1 1.00 1.00 
3.886* 0.000 + 19 11.00 209.00 

= 0     

 تزايد السرعة
- 0 0.00 0.00 

3.929* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

 التسليم والتسلم
- 1 1.00 1.00 

3.886* 0.000 + 19 11.00 209.00 
= 0     

 التغطية
- 2 1.50 3.00 

3.812* 0.000 + 18 11.50 207.00 
= 0     

 المجموع
- 0 0.00 0.00 

3.920* 0.000 + 20 10.50 210.00 
= 0     

  0.96هى  1.15قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *
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قبلي والقياس القياس ال( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين 20تشير نتائج جدول )
عدو  –مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة  للمجموعة التجريبية في البعدي
 قذف القرص( لصالح القياس البعدي. –التتابع 

 (  22جدول ) 

 عدو التتابع –معدل تغير مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 

 ياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة التجريبية قذف القرص( فى الق – 

 المهارة م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابى المتوسط الحسابى

1 
دفع 

 الجلة 

 %76.11 41.650 23.650 االعداد ومسك الجلة

 %69.07 40.250 23.750 الزحـــف

 %80.74 32.600 17.650 الرمي وضع القوة

 %60.67 41.250 25.050 الرمي التسارع االساسي

 %06.52 41.100 28.050 الرمي حركة الذراع

 %64.28 40.150 25.050 التغطــية

 %65.50 237.000 143.200 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 %45.27 39.150 26.950 مسك القرص والمرجحات

 %49.17 54.150 36.300 الـــــدوران

 %49.16 31.100 20.850 وضع القوة

 %55.20 31.350 20.200 الـــــرمي

 %74.24 25.700 14.750 التغطــية

 %52.41 181.450 119.050 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
36.650 57.450 

56.75% 

 %53.99 25.100 16.300 تزايد السرعة

 %38.56 31.800 22.950 التسليم والتسلم

 %36.23 23.500 17.250 التغطية

 %47.99 137.850 93.150 المجموع

( إلى معدل تغير القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة التجريبية في مهارات 22تشير نتائج جدول )

 قذف القرص(.  –ع عدو التتاب –االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 

 (  23جدول )  

 توصيف عينة البحث في مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في القياس القبلي 

 24ن= قياس البعدي للمجموعة التجريبية وال

 المحاور م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

 6.001 66.700 3.785 24.700 ساسية للمشكالتالح 1

 2.511 48.750 3.740 25.250 االصالة 2

 5.653 62.200 6.081 30.150 المرونة 3

 4.191 53.100 4.639 23.550 الطالقة 0

 12.993 230.750 8.780 103.650 مجموع المقياس

رى لمقياس مهارات التفكير ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيا21تشير نتائج جدول )  
 اإلبداعي في القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية. 
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 دالله الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية  ( 20جدول ) 

 في مقياس مهارات التفكير اإلبداعي 

 تمال الخطأاح قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المحور 

 الحساسية للمشكالت

- 0 0.00 0.00 
3.928* 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 االصالة

- 0 0.00 0.00 
3.923* 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 المرونة

- 0 0.00 0.00 
3.922* 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

 الطالقة
- 0 0.00 0.00 

3.926* 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

 = 0   

 مجموع المقياس

- 0 0.00 0.00 
3.922* 

 

0.000 

 
+ 20 10.50 210.00 

= 0   

  0.96هى  1.15قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية  
 ديالقياس القبلي والقياس البع( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين 22تشير نتائج جدول) 

 مقياس مهارات التفكير االبداعي لصالح القياس البعدي. للمجموعة التجريبية في
معدل تغير مقياس مهارات التفكير االبداعي فى القياس البعدى عن القياس القبلى للمجموعة  (  25جدول ) 

 التجريبية 

 المحاور م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابى المتوسط الحسابى

 %174.40 66.700 24.700 الحساسية للمشكالت 1

 %93.47 48.750 25.250 االصالة 2

 %146.34 62.200 30.150 المرونة 3

 %125.08 53.100 23.550 الطالقة 0

 %122.62 230.750 103.650 مجموع المقياس

 القبلى للمجموعة التجريبية في( إلى معدل تغير القياس البعدى عن القياس 25تشير نتائج جدول)
 . مقياس مهارات التفكير االبداعي

بتقوديم المفواهيم واألفكوار فوي بدايوة  يهوتم اسوتراتيجية سوكامبر كما أن إجراءات التدريس وفوق 
وعرضوها مون  )كمنظمات متقدمة(كل درس في شكل خرائط معرفية وصور ومخططات مفاهيمية 

توضوووح العالقوووة بوووين مفووواهيم الووودرس الواحووود والووودروس  و()الداتاشععع خوووالل وسووويلة تعليميوووة متطوووورة
السوووابقة ، وكوووذلك العمووول مووون خوووالل مجموعوووات تعاونيوووة صوووغيرة التوووي تتكوووون مووون تالميوووذ  ذوات 
مسوووووتويات تحصووووويلية مختلفوووووة فيوووووتعلم التالميوووووذ  ذوات التحصووووويل المووووونخف  مووووون التالميوووووذ  ذوات 

ى المتغيووورات المهاريوووة للمهوووارات التحصووويل المرتفوووع ، ومووون ثوووم انعكوووس ذلوووك وبشوووكل إيجوووابي علووو
 الحركية قيد البحث. 
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اسوتراتيجية سوكامبر كما يعزو الباحث أن سبب تفووق المجموعوة التجريبيوة والتوي اسوتخدمت 
وأداء نموووذج   )الشععرو والعععرض(عوون المجموعووة الضووابطة والتووي تووم التوودريس لهووا بالطريقووة المتبعووة 

قووود سووواهم فوووي اسوووتراتيجية سوووكامبر لوووى أن طبيعوووة فوووي أداء المهوووارات الحركيوووة قيووود البحوووث يرجوووع إ
استثارة دافعية التالميذ  للتعلم مع زيوادة عنصور التشوويق، نظورا الن  تالميوذ  المجموعوة التجريبيوة 
يحصلون  على المعلومات من خوالل مالحظوة األشوياء  واألحوداث وعمول التسوجيالت أي تسوجيل 

مووا يتعلووق بالقووانون والنووواحي الفنيووة للمهووارة  اكبوور عوودد ممكوون صووحيح للمهووارة وبالتووالي تطبيووق كوول
 المتعلمة بأنفسهم. 

( ، ودراسة  صادق خالد  2107كما تتفق هذه النتائج مع دراسة كاًل لمياء شعبان أحمد ) 
 ( . Ozyaprk ۳۱۰۰( ، وكذلك دراسة اوزيابارك )  2108الحايك ، ماجد احمد الشديفات ) 

 توجود فوروق لعث معن  عروض البحعث والع ي يعنص علعى " ععرض النتعائج المتعلقعة بعالفرض الثا
ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات القياسات البعدية للمجموعه الضابطة والتجريبية  في 
لووووألداء الفنووووي لمسووووابقات العوووواب القوووووي، لمهووووارات التفكيوووور االبووووداعي لصووووالح القياسووووات البعديووووه 

 (.11-29-28-27-29   يتضح من جدول )، للمجموعة التجريبية
 (  26جدول )  

 توصيف عينة البحث في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى

 قذف القرص( في القياس البعدي –عدو التتابع  –)دفع الجلة  

 المهارة م
 24المجموعة الضابطة    ن= 24المجموعة التجريبية   ن=

 نحراف المعيارىاإل المتوسط الحسابى اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

1 
دفع 

 الجلة 

 5.466 37.250 5.102 41.650 االعداد ومسك الجلة

 5.500 34.400 3.837 40.250 الزحـــف

 5.853 24.600 2.664 32.600 الرمي وضع القوة

 5.369 33.750 4.387 41.250 الرمي التسارع االساسي

 4.260 35.400 3.640 41.100 الرمي حركة الذراع

 5.226 35.550 4.568 40.150 التغطــية

 26.227 200.950 19.488 237.000 المجموع

2 
قذف 

 القرص 

 5.985 32.650 6.761 39.150 مسك القرص والمرجحات

 5.681 47.200 7.916 54.150 الـــــدوران

 4.180 28.000 4.154 31.100 وضع القوة

 3.746 27.850 3.977 31.350 الـــــرمي

 2.604 21.600 1.593 25.700 التغطــية

 20.097 157.300 21.910 181.450 المجموع

3 
عدو 

 التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد
57.450 5.186 48.650 7.569 

 2.819 21.450 1.683 25.100 تزايد السرعة

 5.195 27.400 3.833 31.800 التسليم والتسلم

 2.777 21.150 3.236 23.500 التغطية

 17.015 118.650 11.833 137.850 المجموع
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مهارات االداء ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ل 26تشير نتائج جدول )   
في القياس البعدي لعينة  (قذف القرص –عدو التتابع  –دفع الجلة الفني لمسابقات العاب القوى )

 يبة وعينة البحث الضابطة. البحث التجر 
 (  27جدول ) 

 دالله الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارات االداء الفني لمسابقات 

 قذف القرص( في القياس البعدي –عدو التتابع  –العاب القوى )دفع الجلة 

 ل الخطأاحتما قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة

 دفع الجلة 

 االعداد ومسك الجلة
 509.00 25.45 20 التجريبية

*2.690 0.007 
 311.00 15.55 20 الضابطة

 الزحـــف
 538.50 26.93 20 التجريبية

*3.491 0.000 
 281.50 14.08 20 الضابطة

 الرمي وضع القوة
 571.00 28.55 20 التجريبية

*4.374 0.000 
 249.00 12.45 20 الضابطة

 الرمي التسارع االساسي
 553.50 27.68 20 التجريبية

*3.905 0.000 
 266.50 13.33 20 الضابطة

 الرمي حركة الذراع
 554.00 27.70 20 التجريبية

*3.918 0.000 
 266.00 13.30 20 الضابطة

 التغطــية
 504.50 25.23 20 التجريبية

*2.572 0.010 
 315.50 15.78 20 ةالضابط

 المجموع
 565.50 28.28 20 التجريبية

*4.208 0.000 
 254.50 12.73 20 الضابطة

قذف 

 القرص

 مسك القرص والمرجحات
 514.50 25.73 20 التجريبية

*2.837 0.005 
 305.50 15.28 20 الضابطة

 الـــــدوران
 512.00 25.60 20 التجريبية

*2.768 0.006 
 308.00 15.40 20 ضابطةال

 وضع القوة
 486.50 24.33 20 التجريبية

*2.085 0.037 
 333.50 16.68 20 الضابطة

 الـــــرمي
 501.00 25.05 20 التجريبية

*2.475 0.013 
 319.00 15.95 20 الضابطة

 التغطــية
 573.00 28.65 20 التجريبية

*4.434 0.000 
 247.00 12.35 20 الضابطة

 المجموع
 527.00 26.35 20 التجريبية

*3.168 0.002 
 293.00 14.65 20 الضابطة

 عدو التتابع

المناطق وتحديد العالمات 

 الضابطة واالستعداد

 551.00 27.55 20 التجريبية
*3.821 0.000 

 269.00 13.45 20 الضابطة

 تزايد السرعة
 550.50 27.53 20 التجريبية

*3.831 0.000 
 269.50 13.48 20 الضابطة

 التسليم والتسلم
 516.00 25.80 20 التجريبية

*2.879 0.004 
 304.00 15.20 20 الضابطة

 التغطية
 484.50 24.23 20 التجريبية

*2.030 0.042 
 335.50 16.78 20 الضابطة

 المجموع
 547.50 27.38 20 التجريبية

*3.722 0.000 
 272.50 13.63 20 ضابطةال

  0.96هى  1.15قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبية 27تشير نتائج جدول ) 
 –عدو التتابع  –مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة  والمجموعة الضابطة في

 القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.قذف القرص( في 
 : مهارات التفكير اضبداعيمقيا   - 

 (  28جدول )  

 توصيف عينة البحث في مقياس مهارات التفكير اإلبداعي في القياس البعدي

 المحاور م
 24المجموعة الضابطة    ن= 24المجموعة التجريبية   ن=

 اإلنحراف المعيارى متوسط الحسابىال اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى

 10.234 54.000 6.001 66.700 الحساسية للمشكالت 1

 5.731 45.000 2.511 48.750 االصالة 2

 5.241 50.900 5.653 62.200 المرونة 3

 4.401 44.000 4.191 53.100 الطالقة 0

 20.331 193.900 14.140 228.450 مجموع المقياس

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لمجموع مقياس  28 تشير نتائج جدول )  
 التجريبة وعينة البحث الضابطة.  مهارات التفكير اإلبداعي في القياس البعدي لعينة البحث

 (  29جدول ) 

 دالله الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى مقياس

 بعديمهارات التفكير اإلبداعي في القياس ال 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المحور 

 الحساسية للمشكالت
 563.50 28.18 20 التجريبية

*4.161 0.000 
 256.50 12.83 20 الضابطة

 االصالة
 530.50 26.53 20 التجريبية

*3.287 0.001 
 289.50 14.48 20 الضابطة

 المرونة
 574.00 28.70 20 التجريبية

*4.442 0.000 
 246.00 12.30 20 الضابطة

 الطالقة
 572.50 28.63 20 التجريبية

*4.413 0.000 
 247.50 12.38 20 الضابطة

 مجموع المقياس
 582.00 29.10 20 التجريبية

*4.657 0.000 
 238.00 11.90 20 الضابطة

  0.96هى  1.15قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبية 11تشير نتائج جدول ) 

مقياس مهارات التفكير االبداعي في القياس البعدي لصالح المجموعة والمجموعة الضابطة في 
 التجريبية.
ة تشير نتائج الجدول إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبي 

 –عدو التتابع  –والمجموعة الضابطة في مهارات االداء الفني لمسابقات العاب القوى )دفع الجلة 
 قذف القرص( في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية . 
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ويرجع الباحث تقدم المجموعة التجريبية علي المجموعة الضابطة في نتائج اختبار االداء 
ستخدامها استراتيجية سكامبر والتي ساهمت بشكل ايجابي في الفني لمسابقات العاب القوي ال

اتاحة الفرصة للطالب في التفكير في خطوات تعليمية مبتكرة  واستبدال واضافة والغاء بع  
الخطوات ، وكذلك استخدام وسائل تعليمية مبتكرة  تسهم في تحسن مستوي االداء الفني 

 لتتابع ( لدي طالب المجموعة التجريبية .عدو ا –قذف القرص  –لمسابقات ) دفع الجلة 
كما ساعد استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية قدرة الطوالب علوى إنتواج أفكوار كثيورة لوتعلم 
مسوووابقات العووواب القووووي قيووود البحوووث ، وكوووذلك تحويووول مسوووار األفكوووار وفقوووا لمقتضووويات الموقوووف، 

الموور الووذي سوواهم فووي تحسوون مسووتوي والتخلووي عوون األفكووار الجاموودة غيوور المفيوودة وقبووول النافعووة ا
 االداء الفني لمسابقات العاب القوي .

( والتي استهدفت التعرف علي تاثير  2120وتتفق هذه النتائج مع دراسة علياء مصطفي ) 
برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التعلم التوليدي وتأثيره في المستوى المهارى والرقمي لمسابقة 

اكدت نتائج الدراسة علي الدور االيجابي الذي تسهم فيه استخدام م حواجز ، و  011عدو 
 االستراتيجية علي تحسن المستوي المهاري والرقمي لمسابقات عدو التتابع .

( والتي اكدت علي ان  2118كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة محمود فرج )  
الحديث الذاتي اإليجابي( يساهم في -ب المهارى استخدام االستراتيجية العقلية )التفكير في الواج
تركيز االنتباه( ويؤدى إلى تنمية -التصور العقلي –تنمية المهارات العقلية )القدرة على االسترخاء 

 الثقة الرياضية كسمة وكحالة وتحسين المستوى الرقمي في مسابقة الوثب العالي .
موعة الضابطة في مقياس التفكير ويعزو الباحث تقدم المجموعة التجريبية علي المج

االبداعي الستخدام استراتيجية سكامبر في التدريس لها ، والتي اعتمدت علي تطوير وتنمية 
الطالقة ( كعناصر اساسية يمكن من  –المرونة  –االصالة  –مهارات ) االحساس بالمشكالت 

كامبر اهتمت بتوجيه الطالب خاللها التقدم في مهارات التفكير االبداعي ، كما ان استراتيجية س
وكذلك  ، إنتاج أكبر عدد من األفكار والتصورات والحلول لمشكلة ما بسرعة وسهولة ويسرنحو 

قدرة الطالب على إنتاج حلول وأفكار جديدة وغير مألوفة، وغير مكررة ، وكذلك ظهرت مهارة 
ت أو جوانب الضعف الطالب في إدراك ما ال يدركه غيره في أي موقف أو مشكلة من المشكال

 ووضع حلول وافكار ايجابية .
والتي استهدفت التعرف علي فعالية  ( 2138أيمن الهادي محمود ) كما أشارت دراسة 

على تنمية التفكير اإلبداعي للطالب الموهوبين في المرحلة  Scamperاستراتيجية سكامبر 
ية بين متوسطي درجات المجموعة االبتدائية ، واكدت نتائجها علي وجود فروق ذات داللة إحصائ

 التجريبية في القياسين القبلي والقياس البعدي على مقياس التفكير اإلبداعي لصالح القياس البعدي .
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( ، ودراسة  صادق خالد  2107كما تتفق هذه النتائج مع دراسة كاًل لمياء شعبان أحمد ) 
 ( . Ozyaprk ۳۱۰۰زيابارك ) ( ، وكذلك دراسة او  2108الحايك ، ماجد احمد الشديفات ) 

 االستنتاجات والتوصيات:
 اواًل: االستنتاجات :

 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يلي : 
تفوووق طوووالب المجموعوووة التجريبيووة علوووي طوووالب المجموعووة الضوووابطة بعوووديًا فووي كووواًل مووون  -0

القوووي قيوود  مهووارات التفكيوور االبووداعي وكووذلك تحسوون مسووتوي االداء الفنووي لمسووابقات العوواب
 البحث .

اسوتخدام اسوتراتيجية سوكامبر اثوور توأثيرًا ايجابيوًا فوي تطوووير مهوارات التفكيور االبوداعي لوودي  -2
 الطالب المعلمين في كلية التربية الرياضية .

اسوووتخدام اسوووتراتيجية سوووكامبر سووواهم ايجابيوووا فوووي تحسووون مسوووتوي االداء الفنوووي لمسوووابقات  -1
 كلية التربية الرياضية .العاب القوي لدي الطالب المعلمين في 

 ثانيًا: التوصيات :
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي :   
تضووومين اسوووتراتيجية سوووكامبر وكيفيوووة اسوووتخدامها فوووي تووودريس المقوووررات المختلفوووة للطوووالب  -0

 المعلمين بكلية التربية الرياضية  .
ريبهم علوي اسوتراتيجيات عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين قبل وأثناء الخدمة ، لتود -2

التدريس الحديثة ، والتي تساعد طالبهم علي توليد االفكار بشكل ابداعي مثول اسوتراتيجية 
 سكامبر ، ومساعدتهم علي التدريس بفاعلية .  

اعووداد دليوول لتوودريس بعوو  موضوووعات مقووررات المنوواهج وطوورق توودريس التربيووة الرياضووية  -1
امثلوة وتطبيقوات عمليوة وانشوطة وتموارين تصوا  وفقًا الستراتيجية سوكامبر بحيوث يتضومن 

 وفقًا الستراتيجية سكامبر .
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 قائمة المراج :
 المراج  باللغة العربية :

 أثير استخدام استراتيجية القبعات( : " ت 2139أحمد شوقي دمحم دمحم ،  ايزة دمحم شبل رزق )  -3
 ذات المرحلة اإلعداديةة لدى تلميداعي في الكرة الطائر الست على التحصيل وتنمية التفكير اإلب

 ية ة ، كلية التربية الرياض، مجلة سوهاج لعلوم وفنون التربية البدنية والرياضي "واتجاهاتهم نحوها 
 جامعة سوهاج .

تنمية في  SCAMPER" فاعلية استراتيجية سكامبر ( :  2131ايمان دمحم السعيد )  -2
االبداعي في مادة العلوم لدي تالميذ المرحلة االعدادية " ، مجلة البحث العلمي في التفكير 
 . 2، مج  06، جامعة عين شمس ، ع كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  التربية ،

في " Scamper Strategy" " فعالية استراتيجية سكامبر(  : 2138أيمن الهادي محمود ) -1
تدائية " ، مجلة كلية التربية بع  مهارات التفكير اإلبداعي للتالميذ الموهوبين بالمرحلة االبتنمية 

 . 0، ع  21جامعة أسيوط مج ،
ية التحصيل ومهارات حل " أثر استراتيجية سكامبر في تنم( :  2134حياة رمضان )  -4

وبع  عادات العقل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية المملكة العربية المشكالت 
 ( .۹۷ة في التربية وعلم النفس  :مجلة الدراسات العربي السعودية:

 " أثر استخدام برنامج  سكامبر في تنمية تحصيله مفردات اللغة   (: ۲۱۲1سعد الحارثي ) -1
كة المكرمة"  رسالة ماجستير طالب الصف األول المتوسط في مدينة م اإلنجليزية لدى       
 رة(، السعودية، جامعة أم القرى .منشو  )غير
ر استراتيجية حل المشكالت " دو  ( : 2138صادق خالد الحايك ، ماجد احمد الشديفات )  -9
 لفة من التفكير والخصائص النفسية تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة على مستوى أنواع مخت في
 . ، دراسات العلوم التربوية ، الجامعة االردنية 25لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين " ، مج   
في تنمية مهارات  SCAMPER " استخدام استراتيجية( :  2137لمياو شعبان أحمد )  -7

البات معلمات ريا  األطفال بكلية التربية بسوهاج اإلبداعي واالتجاه نحو اإلبداع لدى الط التفكي
  . 2، ع  12جامعة المنوفية ، مج  مجلة كلية التربية ،" ، 
 كامبر في تنمية التحصيل ومهاراتفاعلية استراتيجية س( : ۲۱۲۲مر ت حامد دمحم هاني ) -8

مج ئي. دراسات تربوية واجتماعية، التفكير التوليدي في العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدا
 .  2، ع  ۰9
" فاعلية برنامج الكتروني قائم علي خرائط المفاهيم ( :  2132هدي مبارك سمان مبارك )  -9

لتنمية التفكير االبداعي والتحصيل الدراسي لمادة الكمبيوتر لدي تالميذ الحلقة األولي من التعليم 
لمي التاسع ، التعليم من بعد والتعليم المستمر أصالة الفكر االساسي " ،المؤتمر الدولي الع

 . 2وحداثة التطبيق ، معه الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة  ، مج 
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 ملخص البحث
 علي تنمية مهارات التفكير    SCAMPERتأثير استخدام استراتيجية سكامبر

 ي لبعض مسابقات العا  القوي لدي االبداعي و تحسن مستوي االداو الفن   
 الطال  المعلمين  ي كلية التربية الرياضية    

  م.د/ اسالم جمال الدين أحمد خضر                                                          
يهدف البحث إلي التعرف علي تأثير اسوتخدام اسوتراتيجية سوكامبر علوي تنميوة مهوارات التفكيور 

 ي كلية التربية الطالب المعلموين عي وتحسن مستوي االداء الفني لبع  العاب القوي لدي االبدا 
، واسووتخدم الباحوووث الموونهج شووبه التجريبووي ذو التصوووميم التجريبووي لمجموووعتين احووودهما الرياضععية 

توووم اختيوووار عينوووة البحوووث بالطريقوووة ، و ضوووابطة واألخووورى تجريبيوووه نظووورا لمناسوووبته لطبيعوووة البحوووث 
طووووالب تخصووووص المنوووواهج وطوووورق توووودريس التربيووووة الرياضووووية واالكثوووور انتظامووووا فووووي  العمديووووة موووون

( طالووب تووم تقسوويمهم الووي مجموووعتين احووداهما ضووابطة بلووغ قوامهووا  51الحضووور والبووالغ عووددهم ) 
( 21( طالب وتم استخدام الطريقة التقليدية في التدريس لها ، واألخرى تجريبية وبلوغ قوامهوا )21)

وكان من اهم النتائج التي تم التوصل لها باستخدام استراتيجية سكامبر ( ،   طالب )  تم التدريس
تفوق طالب المجموعة التجريبية علي طالب المجموعة الضابطة بعديًا في كاًل مون مهوارات اليها 

التفكيووور االبوووداعي وكوووذلك تحسووون مسوووتوي االداء الفنوووي لمسوووابقات العووواب القووووي قيووود البحوووث ، كموووا 
أن اسوووتخدام اسوووتراتيجية سوووكامبر اثووور توووأثيرًا ايجابيوووًا فوووي تطووووير مهوووارات التفكيووور أظهووورت النتوووائج 

االبووداعي و تحسوون مسووتوي االداء الفنووي لمسووابقات العوواب القوووي لوودي الطووالب المعلمووين فووي كليووة 
 التربية الرياضية .
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Abstract 
The effect of using the Scamper strategy on the development of 

thinking skills Creativity and improvement in the level of technical 

performance of some of my athletics competitions Student  teachers 

in the Faculty of Physical Education 

Dr. Eslam Gamal Aldin Ahmed 

 The research aims to identify the effect of using the scamper 

strategy on developing creative thinking skills and improving the level of 

technical performance of some strong games among student teachers in 

the Faculty of Physical Education. The research by the intentional method 

of students majoring in curricula and methods of teaching physical 

education and the most regular in attendance, numbering (50) students, 

were divided into two groups, one of them was a control group, consisting 

of (20) students, and the traditional method was used in its teaching, and 

the other was experimental, consisting of (20) students. It was taught 

using the scamper strategy), One of the most important results that were 

reached was the superiority of the experimental group students over the 

control group students in both creative thinking skills, as well as an 

improvement in the level of technical performance for the athletics 

competitions under study. And the level of technical performance of 

athletics competitions improved among student teachers in the College of 

Physical Education. 

 
 

 

 

 

 

 


