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المهارات األساسٌة فً المبارزة بعض علم التفكٌر االبتكاري وتعلى البنائٌة السقاالت التعلٌمٌة  استراتٌجٌةتأثٌر 
 لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 هحود هحود جوعت ظىٌ ** - عورو صابر حوسة*
 

 المقدمة ومشكلة البحث:

لذي يشيده العصر الحالي لـ ُيعد في ضوء التغيرات المتسارعة والتدفؽ المعرفي والتكنولوجي ا
اليدؼ مف العممية التعميمية قاصرًا عمى إكساب المتعمـ المعارؼ والحقائؽ والميارات األساسية، بؿ يجب 

 .أف يتعدى ىذا اليدؼ إلى تنمية قدرات المتعمميف عمى التفكير بأنماطو المختمفة
الت الحياة واستخداـ تكنولوجيا فالتعميـ في القرف الحالي يتجو نحو توظيؼ المعرفة في مجا

المعمومات، وتحقيؽ العديد مف األىداؼ التي ال تعتمد عمى التمقيف والحفظ بؿ تمتد وتتعمؽ أكثر في 
عمميتي التعميـ والتعمـ الفعاؿ القائـ عمى نظريات تعميمية متجددة، مما يتطمب مف المؤسسات التربوية 

سيا لكي تواكب التطورات العممية والتقنية المتسارعة التي التعميمية إعادة تطوير برامجيا وطرؽ تدري
 تتطمب تغييرا في أدوار المعمـ والمتعمـ في العممية التعميمية.

 الى اف التغيير لـ يقتصر عمى دور المعمـ والمتعمـ في العممية التعميمية،( 1002زيتون )حسن ويشير 
نما امتد إلى المقررات الدراسية وطرؽ التدريس وأ ساليبيا واستراتيجياتيا فظيرت نظريات تقوـ عمى وا 

أسػاس بناء المعرفة لدى المتعمميف، ومف ىذه النظريات النظرية البنائية، التي أولت اىتماما ببناء وتكويف 
المعرفة، كما قدمت استراتيجيات تدريسية متعددة يمكف استخداميا في التعميـ الصفي مف أجؿ بناء 

عالوة عمى ذلؾ تيتـ النظرية البنائية ببناء الطالب لمعرفتو بنفسو وتركز عمى  المعرفة لدى المتعمميف،
المتعمـ ونشاطو أثناء عممية التعمـ وتؤكد عمى التعمـ ذي المعنى القائـ عمى الفيـ مف خالؿ الدور النشط 

 (9: 8)ة. والمشاركة الفاعمة لمطمبة في األنشطة التي يؤدونيا، بيدؼ بناء مفاىيميـ ومعارفيـ العممي
وتعد التربية الرياضية مجااًل ِخصبًا الكتساب ميارات التفكير المختمفة وتنميتيا ُمستخدمة المعرفة 
والحقائؽ والقوانيف الرياضية وتعميـ ىذه المعرفة عمى مختمؼ األنشطة اليومية والحياتية، فقد تضمنت 

كد عمى االىتماـ بتنمية التفكير بأنماطو أىداؼ تدريس التربية الرياضية في معظـ دوؿ العالـ أىدافًا تؤ 
 المختمفة.

أف البنائية نظرية تقـو عمى فكرة أف الطالب متعمـ نشط بطبعو ( 2771الجابري )نييل وترى 
 جديدة بما لديو مف معرفػة سابقة وقادر عمى تكويف بيئة معرفية مف خالؿ ربط ما يتمقاه مف معمومات

(42 :;4) 

                                           
 جامعة أسوان  –كمية التربية الرياضية –مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية *

 جامعة اسوان.   –مية التربية الرياضيةك –مدرس بقسم المناىج وطرق تدريس التربية الرياضية **
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ة البنائية في مجاؿ تدريس التربية الرياضية وظيرت العديد مف ولقد تعددت تطبيقات نظري
والنموذج الواقعي، ونموذج التحميؿ البنائي، ونموذج  (vاالستراتيجيات في ىذا الصدد منيا: نموذج الشكؿ)

التدريس المفصؿ، ومف االستراتيجيات التابعة لنظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي استراتيجية السقاالت 
لدعائـ( التعميمية، والتي يتـ مف خالليا تقديـ المساعدة والدعـ لمطالب في بداية تعمميـ وحسب )ا

احتياجاتيـ إلتقاف التعمـ، ومف ثـ يتناقص ىذا الدعـ إلى أف ينعدـ ليصبح الطالب معتمدا عمى نفسو، 
 .الحديثة وبيذا يتحقؽ مفيـو التعمـ الفعاؿ الذي تسعى لتحقيقو جميع استراتيجيات التدريس

 نوفاؾ"" جاء ثـ "فيكوتسكي" البنائية االجتماعية نظرية مف الدعائـ التعميمية إستراتيجية وقد انبثقت
 أف عمى وأكد لممعرفة الفرد اكتساب في االجتماعي التفاعؿ عمى فيكوتسكي تطبيقية وركز بصورة ليتناوليا

 خبرة، أكثر قريف أو بالغ شخص مع جتماعيتنمية منطقة التفكير لدى المتعمـ يتـ مف خالؿ التفاعؿ اال
المتعمـ  لتفكير كوسيط فيي المعرفة عمى الحصوؿ بكيفية تمده ،االجتماعية التفاعالت لدور أف كما

 :35) والمتعمـ المعمـ بيف المرجع نقطة اذ تمثؿ المركزية القريبة النمو المنطقة أىميتو الثقافية والممارسة
343) 

أف سقاالت التعمـ تجعؿ التعمـ أكثر دينامية واستمرارية لممتعمميف  Lajoie, (1003)الجويويشير 
 حيثتتيح ليـ مستوى الدعـ الكافي لمساعدتيـ عمى فيـ المحتوى المقدـ والوصوؿ بقدراتيـ إلى أقصى
 درجات الفاعمية، وبالتالي تقدـ ىذه السقاالت عندما يكوف ذلؾ ضروريا واختفائيا عند وجود الدليؿ

 (65 :47).صوؿ لممستويات المطموب تحقيقياعمى الو 
حدى تعتبر السقاالت التعميمية اف  Shih, (1020)شىويضيؼ  امتداد لمنظرية البنائية وا 

ـ المساعدة الوقتية التي يحتاجيا المتعمـ حيث تقدػ المتعمـ بدرجة كبيرة،إال أنيا تركز عمى  تطبيقاتيا،
 (435: 49)ا.منفرد ويواصؿ بقية تعمممكنو وتؤىميبانتوالقدرات التي  لمياراتبعض ا وبقصد إكساب

ويتفؽ التربويوف عمى أف الطريقة المثمى لتحسيف تدريس التربية البدنية والرياضة وتطويرىا ال يمكف 
أف يتـ إال مف خالؿ استخداـ المنيج العممي القائـ عمى البحث والتجريب، واستخداـ العقؿ وبناء المعرفة، 

متفاعؿ مع كافة المواقؼ التعميمية وىذا عامؿ مفقود في التعميـ التقميدي الذي ينبغي ومساعدة المتعمـ ل
وقد اىتـ العمماء والباحثوف بالتفكير اىتمامًا العمؿ عمى تحرر المعمـ منو كما تنادي بو االتجاىات الحديثة.

الستغناء عنيا ألنو مف واسعًا كونو أرقى النشاطات العقمية فيو غاية مرغوبة ومطموبة ال يمكف لمطالب ا
ارفع مستويات التنظيـ المعرفي، حيث يقـو عمى اإلدراؾ واستعمالو يتطمب مف الفرد نشاطًا عقميًا يكوف 

األمر الذي يحتـ عمى المؤسسات التربوية أف توفر الفرص األخرى. االنشطةأكثر تعقيدًا وصعوبة مف 
حفز المتعمميف عمى التفكير وممارستو في المواقؼ واألدوات واالستراتيجيات والبرامج المناسبة التي تُ 

 .صفيةواألنشطة الصفية والال
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اف التفكير يعتبر عاماًل مف العوامؿ األساسية في حياة اإلنساف فيو  (1004زياد بركات )ويشير 
الذي يساعد عمى توجو الحياة وتقدميا، كما يساعد عمى حؿ كثير مف المشكالت وتجنب الكثير مف 

بو يستطيع االنساف السيطرة والتحكـ في أمور كثيرة، فالتفكير عممية عقمية راقية تبني وتؤسس المخاطر و 
 (::3عمى محصمة العمميات النفسية األخرى. )

فالتفكير يتضمف عمميات وميارات واستراتيجيات عقمية يستخدميا الطالب في تعاممو أو أدائو عمى 
طبيعة الميمة مف ناحية، وقدرة الطالب عمى القياـ بيذه  الميمات، كما أف نشاطات التفكير تختمؼ حسب

العمميات والنشاطات مف ناحية أخرى، فبعض الميمات مثاًل ىي مف نوع حموؿ المشكالت التي تتطمب 
تحديد المشكمة وبمورتيا، ومف ثـ اختيار االستراتيجية أو الحؿ، وأخيرًا تجريب تمؾ االستراتيجية وتقويميا، 

ت األخرى فتتطمب قدرة تمييزية وتحديد العالقات وعمميات استقرائية وقياسية وىكذا.  أما بعض الميما
(37:6) 

فالتفكير ليس عممية بسيطة أو جيدًا ذا بعد واحد، فيو عممية معقدة تتضمف عمميات عقمية وأشكااًل 
مف التفكير مثؿ معرفية ومضاميف نفسية )كالدافعية(، إف العمميات العقمية بعضيا يمثؿ مستوى منخفضًا 

تذكر المعمومات وبعضيا يمثؿ مستوى أرقى وأكثر تعقيدًا مثؿ التحميؿ والتركيب والتفسير وفرض الفروض 
 (66:37والتأكد مف صحتيا والتقويـ. )

ولقد أضحى لزامًا أف تتبنى المؤسسات التعميمية ىدفًا واحدًا مختمؼ األبعاد واألعماؽ في مراحؿ 
الب مف أساليب التفكير وعممياتو وأنماطو، مف خالؿ عممية التعميـ، ووفقًا التعميـ، وىو تمكيف الط

لمستويات نضج الطالب، ومتطمبات المعرفة المختارة، ووفقًا لخصائص المجتمعات التي يدور فييا 
 التدريس والتربية، وفي ضوء العالقات المتبادلة بيف مجتمع التربية الواحد، وغيره مف المجتمعات اإلنسانية

 (37:6المعاصرة. )
التفكير واإلبداع ميارات وقدرات قابمة لمتعمـ كأي ميارة إلى أف  (1021حيدر طراد )كما يشير 

العالمي بموضوع التفكير اإلبتكاري  االىتماـزداد إوليذا  المناسبة.أخرى مف خالؿ إعداد البرامج التدريبية 
في  االىتماـوتمثؿ ذلؾ  منو،عقد الثمانينات سيما  العشريف،بشكؿ ممحوظ في النصؼ الثاني مف القرف 

الكثير مف نماذج التفكير والبرامج التدريبية والبحوث والدراسات والتي تيدؼ لمنيوض بيذا المجاؿ الحيوي 
تنظيـ التفكير اإلبتكاري عند المتعمميف سيما منيـ  إلىعمال بمبادئ التربية اليادفة بكؿ أبعادىا  وتطويره،

 (53: 9)ة.أقصى حد ممكف مف قدراتيـ وطاقاتيـ اإلبتكاري استثماررياضية، وتمكينيـ مف طمبة التربية ال
إلى أف مدرس التربية الرياضية ال ييتـ كثيرًا ( 1006عفاف عبد اهلل ونياد محمد )وتضيؼ 

 (37:;8) باإلعداد الفكري داخؿ الوحدة التعميمية واف التركيز فقط يكوف عمى الجوانب البدنية والميارية.
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إلى  الباحثافبايف مستوى المتعمميف بالرغـ مف الجيود المبذولة، والذي قد يعزيو انتوقد الحظ الباحث
ال تحمؿ بيف طياتيا تنمية التفكير وتطويره، مما  المبارزةأف المناىج التعميمية المتبعة في تدريس مادة 

ؿ يفكر بطريقة نمطية تقميدية، ينتج عنو ظاىرة ضعؼ استخداـ التفكير عند معظـ الطالب ويصبح الك
وبالتالي أصبحت الحاجة ممحة لمخروج مف ىذا النمط مف التفكير ومحاولة إكتساب ميارات متطورة في 
التفكير، أي إننا بحاجة إلى تقديـ نظاـ تعميمي يشكؿ التفكير في أعمى مراتبو ومستوياتو فإذا كاف تعميـ 

دفع ويطمؽ ويقوي اإلستعداد لمتفكير الذي يعد األساس لتعميـ التفكير ناجحًا فعمينا أف نيتـ بما سوؼ ي
اإلدراؾ وبالتالي معالجة المعمومات واإلفادة منيا في الجانب العممي مف أجؿ تطوير العممية التعميمية 

 والحصوؿ عمى نتائج تعميـ أفضؿ.
مع مختمؼ  ميارات التفكير قد يجعميـ قادريف عمى التعامؿلـ الطالب إف تعم افويرى الباحث

ىناؾ مسألة اخرى غاية في االىمية يجب عمى اف المعارؼ والمعمومات بشكؿ إيجابي، باإلضافة الى 
االلتفات الييا وىي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والتنوع الكبير في مستوياتيـ السيما إذا أدركنا  عمميفالم

بيئة المنزلية، الثقافة، الخبرة، االستجابة أف ىنالؾ أوجو مختمفة ليذا التنوع ومف ذلؾ اختالفات في ال
لمتطمبات الدراسة وطرؽ إدراؾ العالـ وغيرىا مف االختالفات العديدة واالحتياجات والخمفيات وأنماط التعمـ 
المتمايزة لمطالب، والشؾ في اف الطرائؽ واالساليب التعميمية المتبعة ىي وليدة الظروؼ والحاجات 

والحاجات تتبدؿ وتتطور كمما تعقدت الحياة االجتماعية وتنوعت مطالبيا االجتماعية وىذه الظروؼ 
وتعددت مشاكميا فاصبح لزاما اف تتبدؿ وتتطور االساليب التعميمية لتالئـ تطورات الظروؼ واالتجاىات 

 .االجتماعية
نترنت( عمى الدراسات والبحوث العممية والشبكة العالمية لممعمومات )اال افومف خالؿ إطالع الباحث

في المجاؿ الرياضي عامة  السقاالت التعميميةالدراسات التي تناولت  انفي حدود عمميما ندرةالحظ الباحث
 الجنديامنية دراسة حيث ركزت اغمبيا عمى تدريس العموـ األخرى مثؿ خاصة،  المبارزةوفى مجاؿ 

السقاالتالتعميمية في تنمية دراسة التفاعؿ بيف بعض أساليب التعمـ و بعنواف ( 5)(1002احمد )نعيمة و 
وتكونت ، التحصيؿ الدراسي والتفكير التوليدي واالتجاه نحو العموـ لدى تمميذاتالصؼ الثاني اإلعدادي

تـ تقسيميف بالتساوي الى مجموعتيف احدىما تجريبية واألخرى ضابطة،  تمميذة( 2:مف )عينة الدراسة 
 ،التوليدي ميارات التفكير   واختبار، تحصيمياختبار العميؽ( و /مقياس أسموب التعمـ )السطحي دـواستخ
 ، وكاف مف اىـ النتائجنة(المرو  ،الطالقة، المعطياتفي ضوء  التنبؤ ،الفرضيات وضع) يتضمف الذي

كؿ مف اختبار التحصيؿ واختبار في والضابطة التجريبية المجموعة ببيف إحصائية داللة ذات ؽوجود فرو 
بعنواف إستراتيجية ( 3)(1004حافظ )أفنان دراسة و  .التجريبية جموعةالم لصالحالتوليدي  يرالتفك

السندات التعميمية وأثرىا في التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصؼ األوؿ ثانوي في مقرر 
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( طالبة مف طالبات المرحمة 3:5األحياء بالمدينة المنورة، وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت )
( أسبوع وطبقت الدراسة االختبار التحصيمي واختبار 35وية بالمدينة المنورة، واستغرقت الدراسة )الثان

التفكير الناقد، وأظيرت النتائج عدػـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستوي التحصيؿ الدراسي ووجود فروؽ 
استخداـ بعنواف Erickson(1004)(44 )ايركسونودراسة دالة إحصائيا في مكونات التفكير الناقد ككؿ.

 التركيزحيث تـ ، حمة اإلعداديةالمر لمسقاالت التعميمية في مواجية مشكالت التالميذ في  المعمموف
عينة الدراسة  ونتكوت، والتكنولوجياـ تنظيـ الذات أثناء تعمـ منيج العمو و تمميحات التأمؿ  اـعمىاستخد

تطور ميارات في  السقاالت فعالية الدراسة نتائج وأظيرت ،رحمة اإلعداديةالمالميذ تمف  مجموعةمن
 والتعمـ إلبداع واالبتكاراالسقاالت التعميمية ساعد التالميذ عمى  اـاستخد فكما أ، والتالميذ المعمميف
السقاالت يساعد  اـاستخد فرفة ، كما أالمععمى االعتماد عمى أنفسيـ في اكتساب  ساعدىـالذاتي و 

احمد شاىيناز دراسة و . شكالت التي تواجييـالمحيحة في حؿ التالميذ عمىمعرفة الطريقة الص
بعنواف فاعمية توظيؼ سقاالت التعمـ ببرامج الكمبيوتر التعميمية في تنمية ميارات الكتابة ( 33)(1005)

تـ تقسيميف ( طالبة62، عمى عينة بمغ قواميا )اإللكترونية لدى الطالبات معممات المغة اإلنجميزية
توظيؼ سقاالت وكاف مف اىـ النتائج اف تجريبية واألخرى ضابطة، أحدىماموعتيف بالتساوي الى مج

لدى الطالبات  اإللكترونيةفي تنمية ميارات الكتابة لو تأثير فعاؿالتعمـ ببرنامج الكمبيوتر التعميمي 
 بعنواف Hmelo-Silver, et al.(1005) (46)سيمفر واخرون ىميمو اإلنجميزية. ودراسة معممات المغة 

عمى  ؼالتعر والتفكير فيالتأمؿ  ودور تمميحاتاإلعدادية  المرحمةتالميذ  انجازثر السقاالت التعميمية عمى أ
اـ استخد( تمميذ، وكاف مف اىـ النتائج فاعمية 5:3ـ، وبمغ قواـ العينة )مواطف الضعؼ في تعمـ العمو 

 ومساعدة التالميذ عمى تعمـ حؿ ية،والممارسات المعرفالتعمـ الذاتي  نحوالتالميذ  والسقاالت في توجي
 اىميةالسقاالتفيإلى  ةأكثر، باإلضافمعقدة  مجاالتمف القدرة عمى التعمـ في  التالميذ المشكالت وتمكيف

عالية استخداـ بعنواف ف( 7)(1007أبو زيد )ايناس ودراسة   والتعمـ الذاتي.تعميمالتالميذ التعمـ التعاوني 
مية في تنمية التحصيموالتفكير الناقد في تدريس العموـ لدى تالميذ الحمقة الثانية إستراتيجية السقاالت التعمي

 لمتعميـ الثانية الحمقةتمميذ مف الصؼ الثاني مف ( 422وتكونت عينة الدراسة مف )، مف التعميـ األساسي
 موعةالمج تالميذ درجات ببيف متوسطي إحصائًيا فروؽ دالة، وكاف مف اىـ النتائج وجود األساسي
لمحاضرة اتدرس  ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة:، التعميمية بالسقاالت محاضرةال تدرس :التجريبية
. الناقد البعدي لصالح المجموعة التجريبية يرواختبار التفك في االختبار التحصيمي المعتادةبالطريقة 

تنمية التفكير االبداعي باستخداـ بعنواف أثر برنامج )كوستا وكاليؾ( في  (5)( 1021حيدر طراد )راسة ود
( طالب 82عادات العقؿ لدى طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية، واشتممت عينة البحث عمى )

( طالبة، 44( طالب و):5وطالبة مف المرحمة الثالثة بكمية التربية الرياضية في جامعة بابؿ، بواقع )
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قسـ الطالب عشوائيا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع وقسمت العينة إلى أربعة مجاميع، حيث 
وقسمت الطالبات عشوائيا أيضا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع  الواحدة،( طالب لممجموعة ;3)
( طالبة لممجموعة الواحدة. وقاـ الباحث بإجراء االختبار القبمي لمتفكير اإلبداعي باستخداـ اختبار 33)

ؽ البرنامج الذي يتكوف مف عشرة وحدات تعميمية فعمية )عادة عقمية(، مدة الوحدة تورانس، وتـ تطبي
( أسابيع، 32( دقيقة، تعطى وحدة تعميمية واحدة كؿ أسبوع وبيذا استغرؽ تنفيذ البرنامج )82التعميمية )

العقؿ لدى  ومف أىـ االستنتاجات وجود تأثير ايجابي في تعميـ وتنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ عادات
 طالب وطالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية.

تأثير استراتيجية السقاالت تحت عنوان ) الدراسةإجراء ىذه بانالباحثمما سبق قام  وانطالقاً 
الميارات األساسية في المبارزة لدى طالب كمية بعض التعميمية البنائية عمى التفكير االبتكاري وتعمم 

 (.لرياضيةالتربية ا
 هدف البحث:

تأثير استراتيجية السقاالت التعميمية البنائية عمى التفكير االبتكاري ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى 
 .الميارات األساسية في المبارزة لدى طالب كمية التربية الرياضيةبعض وتعمـ 

 فروض البحث:

تيف الضابطة والتجريبية في توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي القياسات البعدية لممجموع -3
 التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية.

والتجريبية في  اسات البعدية لممجموعتيف الضابطةتوجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي القي -4
 بعض ميارات المبارزة قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية.

 مصطلح البحث:

 Scaffoldingالسقاالث التعلُوُت 

تعميمي يركز عمى ديناميكية وحركة وتفاعمومشاركة نظاـ عمى انيا  (1022محمد حماده )يعرفيا 
 والمواد األنشطة مف متنوعة توفير مجموعة ؿمف خال والتعمـ المختمفة،في مواقؼ التعميـ  الطالب

 خبراتيـ تعميؽ بيدؼ المعرفيةوخمفيتيـ  استعداداتيـ،مع  وميوليـ، وتتوافؽالتعميمية التي تراعي إمكاناتيـ 
 مما يتيح ليـ فرصة المعارؼ نحو تحصيؿ مختمؼ دافعتييـ مف ويزيد الحاجات،إشباع  إلىبشكؿ يؤدي 

 .(385: ;3) الخاصةوقدراتيـ  العقمية،مياراتيـ  ميةتن
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

يف إحداىما ضابطة المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ التجريبي ذو المجموعت افاستخدـ الباحث
جراءاتو.واألخرى تجريبية بالقياسات القبمية والبعدية   وذلؾ لمالئمتو لتطبيؽ البحث وا 

 عٌنة البحث:
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بكمية التربية  الثانيةتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية مف بيف طالب الفرقة 
( طالب 322د إجمالي عينة البحث )ـ، وقد بمغ عد:4239/423لمعاـ الجامعي أسواف الرياضية جامعة 

وذلؾ بعد إستبعاد الطالب الذيف أجريت عمييـ الدراسة اإلستطالعية وعددىـ طالب الفرقة الثانية مف 
( طالب، وتـ تقسيـ عينة البحث إلى مجموعتيف متساويتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية قواـ 52)

بإجراء  افدراسية، وقد قاـ الباحثالشعب ال مف (4) ( طالب، كؿ مجموعة تشتمؿ عمى عدد72كؿ منيما )
 ( يوضح ذلؾ.3االعتدالية في الطوؿ والوزف والعمر الزمني والجدوؿ رقـ)

 تجانس عينة البحث في الطول والوزن والعمر الزمني ومستوى الذكاء( 2)جدول
 352ف = 

 البيان                     م
 المتغيرات 

وحدة 
اف االنحر  الوسط القياس

معامل  الوسيط المعياري
 االلتواء

 3.23 56.:38 8:.7± 392.37 سم الطول 2
 4;.2 :93.9 ;7.9± 69.;8 كجم الوزن 1
 3.54 52.:3 3.87± 3;.:3 سنة العمر الزمني 1
 2.83 56.;33 37.56 344.67 درجة مستوى الذكاء  2

 .مما يدل عهي تجاوس عيىة انبحث 3± ( أن قيم معامم االنتواء اوحصرت ما بيه6يتضح مه انجدول رقم )

 
 أدوات جمع البٌانات:

 .الطوؿ باستخداـ جياز الرستامير ألقرب سـ 

 .الوزف باستخداـ الميزاف الطبي ألقرب كجـ 

 .)(4مرفؽ )اختبار كاتؿ لمذكاء المقياس الثاني الصورة )أ 
 .استمارات لتسجيؿ وتفريغ البيانات 

  (5مرفؽ )صورة المفظية.ال االبتكارياختبار تورانس لمتفكير 

 شريط الصؽ 

 صالة مبارزة 
 

 :االستطالعُتالدراست 

ـ الى يوـ الخميس :6/4/423يوـ االحد في الفترة مف استطالعيةبإجراء دراسة  افقاـ الباحث
( طالب، واستيدفت ىذه الدراسة ما 52ـ عمى طالب العينة اإلستطالعية وعددىـ ):4/423/:الموافؽ
 يمي:

 صُاغت.تحدَد صعىباث ال
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ومف خالؿ تطبيؽ اختبار التفكير اإلبتكاري لتورانس الصورة المفظية )أ( عمى العينة االستطالعية 
مدى تفيـ العينة االستطالعية لعبارات اختبار التفكير اإلبتكاري لتورانس الصورة  الباحثافاستخمص 

مف تفسير واحد أو غامضة  عبارات تحتمؿ أكثر دالمفظية )أ( مف خالؿ إجاباتيـ، حيث وجد انو ال توج
 في معناىا ومفيوميا.

 المعامالت العلمٌة لالختبارات )قٌد البحث(:
 أوال: اختبار التفكُر اإلبتكارٌ لتىرانس الصىرة اللفظُت )أ(

 دق:ـــالص 
اختبار التفكير اإلبتكاري لتورانس الصورة المفظية )أ( لقياس مستوى ميارات  افاستخدـ الباحث

سُد خُر هللا وانمعرب مه  اسوانرً ندى طهبة كهية انتربية انرياضية بجامعة انتفكير اإلبتكا

وىذا االختبار يطبؽ بشكؿ جماعي وصالح لمتطبيؽ لجميع الفئات العمرية بإستثناء  ،(01)(0820)
األطفاؿ الذيف ىـ دوف مستوى الصؼ الرابع االبتدائي، حيث أف االختبار يتطمب إستجابة مكتوبة، ويقيس 

الختبار بصورتو المفظية ثالث ميارات ىي الطالقة والمرونة واألصالة. والدرجة الكمية لالختبار مف ىذا ا
( 7مجموع ىذه الميارات الثالث، وتتكوف الصورة المفظية مف سبعة أنشطة فرعية ويستغرؽ كؿ نشاط )

( 67تطبيؽ االختبار )( دقائؽ وبالتالي يكوف زمف 32دقائؽ ماعدا النشاط الرابع والخامس اذ يستغرقاف )
 دقيقة. وينقسـ االختبار الى قسميف:

 ىي:مؿ القسـ األوؿ أربعة اختبارات فرعية تيش
التي يعدىا  االستعماالتعدد ممكف مف  أكبريذكر  أفوفييا يطمب مف المفحوص  االستعماالت: - أ

 ىمية.وأغير عادية لعمبة الصفيح والكرسي بحيث تصبح ىذه األشياء أكثر فائدة  استعماالت
نظاـ األشياء تغير وأصبحت عمى  إفيذكر ماذا يحدث لو  أفالمفحوص  إلىوفييا يطمب  المترتبات: - ب

 ىما:نحو معيف وىذا االختبار تكوف مف وحدتيف 
 والحيوانات؟ماذا يحدث لو فيـ اإلنساف لغة الطيور  -
 األخرى؟األرض حفرت بحيث تظير الحفرة مف الناحية  إفماذا يحدث لو  -

يتبيف كيؼ يتصرؼ في بعض الموقؼ ويتكوف االختبار مف  أفالمفحوص  إلىوفييا يطمب  قف:الموا - ج
 ىما:موقفيف 

 يدخؿ في تفكير  أفأعضاء النادي  أحدعينت مسئوال عف صرؼ النقود في النادي وحاوؿ  إذا -
 تفعؿ؟غير أميف ماذا  إنؾالزمالء 

تصبح  حتى كانت ممغاة( ماذا تفعؿ لكي ولو كانت المدارس جميعا غير موجودة عمى اإلطالؽ )ا -
 متعمما؟
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يقترح طرؽ عدة لتصبح بعض األشياء المألوفة  أفوفييا يطمب مف المفحوص  :التطوير والتحسين - د
 الحبر.لديو عمى نحو أفضؿ مما ىي عميو كالدراجة وقمـ 

بنيا(  قراطية،ديمأما القسـ اآلخر فيستخدـ لتكويف الكممات ويتكوف في صورتو العربية مف كممتيف )
كؿ واحد مف ىذه االختبارات الخمسة يقيس المكونات (، و أسوافكممة ) إلىكممة )بنيا(  الباحثافوقد غير 

بإيجاد صدؽ  الباحثافالتمقائية، األصالة. وقد قاـ المرونة  الفكرية،الثالثة لمتفكير اإلبتكاري الطالقة 
تمع البحث، وتـ إيجاد معامالت االرتباط بيف ( طالب مف نفس مج52االتساؽ الداخمي بالتطبيؽ عمى )

 درجاتيـ في كؿ عبارة مع مجموع درجة المحدد الخاص بيا، وفيما يمي الجدوؿ الموضح ليذه النتائج.
 
والدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبتكاري  الداخمي بين درجات المحددمعامالت االرتباط ( 1) جدول

 لتورانس الصورة المفظية )أ(
 52ف = 

 األبعاد األساسية االرتباطمعامل 
 الطالقة *2.935
 المرونة *2.987
 االصالة *2.972

 2.977= 2.27قيمة )ر( الجدولية عند 

رتباطات درجاتيا بالدرجة الكمية لالختبار ذات إاالختبار كانت  دداتمح أف( 4يتضح مف جدوؿ )
  2.27داللة معنوية عند مستوى 

 :الثبات 
 طريقة التجزئة النصفية لمتحقؽ مف ثبات االختبار والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. افاستخدـ الباحث

 درجات اختبار التفكير اإلبتكاري الثبات بالتجزئة النصفية لمحددات ومجموع( 1جدول)
 لتورانس الصورة المفظية )أ(

 52ف = 

 المحددات
االرتباط بالتجزئة  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 ع م ع م النصفية
 68;.2 :5.3 6.66 4.78 6.78 الطالقة 
 96;.2 5.49 4:.58 5.66 58.99 المرونة 
 98:.2 4.25 44.38 5.87 43.87 االصالة 

 76;.2 6.33 9;.95 6.34 9:.97 مجموع الدرجات
 2.977= 2.27قيمة )ر( الجدولية عند 
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( 96;.2. 39:.2راوحت بيف )( أف معامالت الثبات بالتجزئة النصفية قد ت5يتضح مف الجدوؿ )
 لممحددات، مما يدؿ عمى ثبات المقياس.

 :الوبارزةثانُاُ: الوهاراث فٍ 

التقدـ لألماـ –الطعف–الرجوع لمخمؼ–التقدـ لألماـوىي:  المبارزةتـ تحديد بعض الميارات في 
مركبة تشتمؿ جممة حركية  اف، وقد أعد الباحث( درجات32حيث اف الدرجة الكمية لمميارة مف ) والطعف

عمى جميع الميارات السابقة ويقوـ الطالب بأداء ىذه الجممة بدوف توقؼ حتى ينتيي منيا، ويتـ تقييـ 
 (3.  مرفؽ )لمطالب الميارىالمستوى 

 (7ؽ )مرفوتـ عرضيا عمى الخبراء وأقروىا جميعًا. 
 (6)مرفؽ :البرنامجخصائص محتويات 

التعميمية اليومية لمدة  لمحاضرة( دقيقة خالؿ ا322)ب تثبيت زمف التطبيؽ اليومي لتجربة البحث 
 تعميمية. محاضرة( 34أسبوعيا بإجمالي ) محاضرة( 4( أسابيع بواقع )8)

 التقدم لألمامتعميمية لتعميمميارة  محاضرةنموذج ل( 2جدول )
 المحتوى اليدف الزمن محاضرةأجزاء ال

اخػػػذ الحضػػػور والغيػػػاب وترتيػػػب  ق20 اعمال ادارية
 ب الطال

 قياـ كؿ رئيس شعبة مف األربع شعب الدراسية بتسميـ الغياب 

 * تييئة عضالت الجسـ ق20 االحماء 
 * تنشيط الدورة الدموية

 * جرى خفيؼ
 * تمرينات بنائية عامة وخاصة

 ميارة التقدـ لألماـ )مارشيو(تعميـ  التقدـ لألماـتعميـ ميارة  ق20 الجزء التعميمي
شكؿ الجسـ(  –وضع الرجميف  –)وضع الذراعيف تعميـ فنيات األداء 
 اثناء تنفيذ الميارة 

توسػػيع دائػػرة الفيػػـ واإلدراؾ لػػدى  ق10 يالجزء التفكير 
 الطالب

 التقدـ لألماـ وىو اكتساب ارض وتيديد الخصـاليدؼ مف شرح 
 التقدـ لألماـ عناصر المياقة البدنية المطموبة مناقشة الطالب في 
 اثناء المباراة عنصر شكاؿ تطبيؽ كؿ مناقشة الطالب في ا

 بالمسافة عنصريطمب مف الطالب ورقة دراسية عف عالقة كؿ 
 مناقشة الطالب بالصيغة االستفيامية. ماذا يحدث إذا؟

 * جرى خفيؼ عمى النجيؿ عودة الجسـ إلى الحالة الطبيعية ق20 الجزء الختامي
 * تمرينات إطالة ومرونة

 خطوات تنفٌذ البحث:

 بإجراء االتي: افقاـ الباحثتحديد المتغيرات األساسية واألدوات المستخدمة  بعد
ـ :36/4/423 األربعاءـ الى يوـ :32/4/423في الفترة مف يوـ السبت  جراء القياسات القبميةا -3

وشممت القياسات الطوؿ والوزف والتعرؼ عمى العمر الزمني ومستوى الذكاء لكؿ طالب وتطبيؽ 
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( ؽ ولشرح مفيـو 7إلبتكاري، وتـ قبؿ إجراء االختبار جمسة لالسترخاء العقمي بواقع )اختبار التفكير ا
 االختبار واليدؼ منو. 

ـ وتـ قبؿ إجراء االختبار :37/4/423الخميس قيد البحث، وذلؾ يوـالمبارزة تطبيؽ اختبار ميارات  -4
 شرح مفيـو االختبار واليدؼ منو.

 السبت يوـبداية األسبوع األوؿ الموافؽ  في الفترة مف السقاالت التعميميةتنفيذ برنامج  بدء -5
( 8لمدة ) ـ ،وذلؾ:5/423/;4الى نياية األسبوع السادس الموافؽ يوـ الخميس  ـ:39/4/423
 تعميمية أسبوعيا. محاضرة( 4تعميمية بواقع )محاضرة ( 34ويتكوف مف ) ابيعأس

وبنفس التسمسؿ  ـ:6/6/423األربعاء  يوــ الى :3/6/423ألحدا يوـمف تـ إجراء القياسات البعدية  -6
 . ةالسابؽ ومقارنتو بالقياس القبمي باستخداـ األساليب اإلحصائية الالزم

 المعالجات اإلحصائٌة:

 المعالجات اإلحصائية التالية: الباحثافاستخدـ 
 Tاختبار -معامؿ االرتباط      -   المعياري االنحراؼ-المتوسط      -

 عرض ومناقشة النتائج:
 أوالً: عرض النتائج:

 داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة( 3جدول)
 اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاريفي محددات 

 30ن =  

 المحددات
نسبة التحسن  القياس البعدي القياس القبمي

8 
قيمة )ت( 
 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة

 9:.2 8.66 4.89± 98.: 3:.4± 45.: الطالقة 
 3.33 :;.2 ;33.9± 97.45 ;33.5± 96.72 المرونة 
 4;.2 ;:.3 49.:± ;66.4 77.:± 65.69 االصالة 

 3.29 ;3.7 :35.3± ;4.:34 36.85± :348.4 مجموع الدرجات
 3.88=  2.27ت الجدولية عند 

ات القبمية ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياس7يتضح مف جدوؿ )
في جميع محددات اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاري.  2.27والبعدية لممجموعة الضابطة عند مستوى 

 > لمحدد الطالقة.8.66> لمحدد المرونة الى :;.2وتراوحت نسب التحسف ما بيف 



 
 بُت الرَاظُتتأثُر استراتُجُت السقاالث التعلُوُت البنائُت علً التفكُر االبتكارٌ وتعلن بعط الوهاراث األساسُت فٍ الوبارزة لدي طالب كلُت التر

 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلوُت -الوجلد الثانٍ –جاهعت السقازَق  -ُت الرَاظُت للبناثكلُت الترب –هجلت بحىث التربُت الشاهلت 

- 631 - 

 داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة( 4جدول)
 بعض ميارات المبارزةأداء  في مستوى

 30ن =

 المحددات
نسبة التحسن  القياس البعدي القياس القبمي

8 
قيمة )ت( 
 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة

 *1.45 12.17 0.47± 1.54 0.41± 1.60 التقدم لألمام
 *1.75 31.02 0.54± 2.63 0.22± 1.27 الرجوع لمخمف

 2.25 21.23 0.62± 1.62 0.17± 1.32 الطعن
 0.47 7.66 0.13± 1.56 0.23± 1.31 لتقدم لألمام والطعنا

 3.88=  2.27ت الجدولية عند 

بيف متوسطات  2.27( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 8يتضح مف جدوؿ )
القياس  حلصال بعض ميارات المبارزةالقياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في مستوى أداء 

الى  التقدـ لألماـ والطعف> لميارة ::.;وعة التجريبية. وتراوحت نسب التحسف ما بيف البعدي لممجم
 .الرجوع لمخمؼ> لميارة 74.26

 داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية( 5جدول)
 اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاريفي محددات  

 30ن =

 المحددات
نسبة التحسن  القياس البعدي القياس القبمي

8 
قيمة )ت( 
 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة

 *;5.7 39.:4 4.77± 5:.33 4.93± 45.; الطالقة 
 *6.98 39.22 34.34± 8.22: :33.2± 95.72 المرونة 
 *2:.8 :47.2 56.:± 75.34 8;.:± 64.69 االصالة 

 *7.54 43.22 34.37± 373.57 36.85± :347.2 مجموع الدرجات
 3.88=  2.27ت الجدولية عند 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياسات القبمية والبعدية 9يتضح مف جدوؿ )
في جميع محددات اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاري. وتراوحت  2.27لممجموعة التجريبية عند مستوى 

 د الطالقة.> لمحد39.:4> لمحدد المرونة الى 39.22نسب التحسف ما بيف 
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 داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية( 6جدول)
 بعض ميارات المبارزةفي مستوى أداء 

 30ن =

 المحددات
نسبة التحسن  القياس البعدي القياس القبمي

8 
قيمة )ت( 
 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة

 *6.45 51.41 0.52± 2.51 0.30± 1.52 التقدم لألمام
 *7.61 41.02 0.63± 3.73 0.17± 1.43 الرجوع لمخمف

 *5.37 60.10 0.57± 2.54 0.12± 1.42 الطعن
 *3.07 31.14 0.23± 1.66 0.26± 1.31 التقدم لألمام والطعن
 3.88=  2.27ت الجدولية عند 

بيف متوسطات  2.27( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى :يتضح مف جدوؿ )
لصالح القياس البعدي بعض ميارات المبارزةياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في مستوى أداء الق

> 2.52:الى  التقدـ لألماـ والطعف> لميارة 75.58لممجموعة التجريبية. وتراوحت نسب التحسف ما بيف 
 .الطعفلميارة 

 وعتين الضابطة والتجريبيةداللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية لممجم( 7جدول)
 اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاريفي محددات 

 200ن =

 المحددات
قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة
 *5.98 4.77± 5:.33 4.89± 98.: الطالقة 
 *6.65 34.34± 8.22: ;33.9± 97.45 المرونة 
 *;;.4 56.:± 75.34 49.:± ;66.4 االصالة 

 *8.79 34.37± 373.57 :35.3± ;4.:34 مجموع الدرجات
 3.86=  2.27ت الجدولية عند 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياسات البعدية ;يتضح مف جدوؿ )
اري في جميع محددات اختبار تورانس لمتفكير اإلبتك 2.27لممجموعتيف الضابطة والتجريبية عند مستوى 
 لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.
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 داللة الفروق بين متوسطات القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة( 20جدول)
 بعض ميارات المبارزةفي مستوى أداء 

 200ن =

 المحددات
قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 1ع 1م 2ع 2م المحسوبة
 *1.37 0.52± 2.51 0.47± 1.54 مامالتقدم لأل

 2.11 0.63± 3.73 0.54± 2.63 الرجوع لمخمف
 *1.45 0.57± 2.54 0.62± 1.62 الطعن

 *1.75 0.23± 1.66 0.13± 1.56 التقدم لألمام والطعن
 3.86=  2.27ت الجدولية عند 

عدية ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياسات الب32يتضح مف جدوؿ )
وذلؾ الرجوع لمخمفالبحث عدا ميارة  دقي ميارات المبارزةلممجموعتيف الضابطة والتجريبية في جميع 
 لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية.

 مناقشة النتائج: –ثانٌا 

فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي القياسات والذي ينص عمى وجود هناقشت نتائج الفرض األول 
 عتيف الضابطة والتجريبية في التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية.البعدية لممجمو 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات القياسات البعدية ;يتضح مف جدوؿ )و 
في جميع محددات اختبار تورانس لمتفكير اإلبتكاري  2.27لممجموعتيف الضابطة والتجريبية عند مستوى 

 ي لممجموعة التجريبية.لصالح القياس البعد
تميز بالبساطة والعممية ويمكف أف يستخدمو المعمموف السقاالت التعميمية يأف برنامج  افويرى الباحث

بتشكيمة واسعة مف األساليب، باإلضافة إلى انو يمتاز بالتماسؾ بحيث يبقى سميما عمى مدار انتقالو مف 
سقاالت التعمـ آلية فعالة لمساعدة المتعمميف عمى  مما يجعؿ.متدرب إلى متدرب آخر إلى معمـ إلى طالب

كما أنيا تتخذ أشكاال عديدة  تعقيدا،توسيع نطاؽ ومجاالت تعمميـ لتتسع ألكبر المجاالت المعرفية 
 اإلرشادات،واستراتيجياتمختمفة تساعد المتعمـ لتحقيؽ أعمى مستوى مف الفيـ لممحتوى المقدـ لو مثؿ تقديـ 

وذلؾ بيدؼ  ومفردات التدريبواألسئمة،كما تتمثؿ أيضا في تنوع وسائؿ تقديـ المعرفة  المساعدة،واألدوات 
 .لممحتوى ومدى استيعابوالمتعمـ  ومراقبة تقدـاالرتقاء بعممية التعمـ مف خالؿ ىذه المياـ 

( أف واجبات التدريب الرياضي تنقسـ إلى 36)(2771عصام عبد الخالق )يذكر وفى ىذا الصدد 
 الميارىعميمية، واجبات تربوية( وتتكوف الواجبات التعميمية مف اإلعداد البدني واإلعداد )واجبات ت

 واإلعداد الخططي واإلعداد الفكري.
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إلى أف دور المدرس في المجاؿ  (2()2777أمين الخولي ومحمود عنان )وفى ىذا الصدد يشير 
طالع ال نما الرياضي لـ يعد قاصرًا عمى نقؿ المعمومات والمعارؼ وا  متعمميف عمى المبتكرات الحديثة وا 

أصبح مف الضروري تعويد الطمبة عمى التفكير بحيث يسعى باستمرار لتطوير ما يعرفو وخاصة في 
مجاؿ تعمـ الميارات الحركية واف يبحث عمى سبؿ االرتقاء إلى مستويات أكثر كثافة في األداء، حيث أف 

ة متى يؤدي الواجب وتقدير ما يعمؿ في األداء ومعرفة تنمية التفكير لدى الرياضي تساعده عمى معرف
متى يتـ إنجازه وما يعمؿ بعد األداء كذلؾ لمعرفة لماذا يتـ الواجب في ظروؼ معينة ومعرفة كيؼ 

 يستدعي ويبمغ الواجب.
( إذ يرى بأنو ال يمكف إعداد وتصميـ برامج 38)(1000قيس المقدادى )وىذا ما أكد عميو 

ميارات التفكير بؿ يجب أف تدخؿ تمؾ الميارات في المنياج الدراسي ككؿ بحيث يركز خارجية في تعميـ 
المعمـ عمى ميارات التفكير مف خالؿ المادة الدراسية، وأكد عمى أىمية تضميف المناىج المدرسية 

ياض المختمفة ميارات تعميـ التفكير في كؿ الموضوعات الدراسية بمختمؼ المراحؿ التعميمية ابتداء مف ر 
األطفاؿ إذ أف التفكير وأنماطو المختمفة ىي ميارات تخضع لمتعمـ والتدريب وىي تتميز عف غيرىا مف 

 الميارات بقابميتيا لالنتقاؿ السريع.
تنمية ميارات التفكير يعني رفع مستوى عمى أف  (1( )1001أمل طعمو ورند العظمة )وتؤكد 

مجدي عبد الكريم  لفرد وبناء تفكير سميـ وسوي. وأكدالذكاء وزيادة مستويات القدرات العقمية لدى ا
عمى أف التدريب بصفة عامة والممارسة التعميمية  Lawson (2771()25)الوسننقال عف  (1001)

عمى أف التدريب عمى توسيع أنماط التفكير  (7)( 1002نايت )تؤدي إلى تنمية ميارات التفكير. كما أكد 
بنفس الطريقة التي تؤدى بيا التمرينات الرياضية إلى زيادة المياقة البدنية  يؤدي إلى زيادة القدرات العقمية

 لمجسـ.
( 1006عفاف عبد اهلل ونياد محمد )(،2) (1004نحافظ )أفناوتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة 

بيكماز فاطمة Rushall,  (2774 )(11 )روشال، (24)( 1022(محمد عبد المطيف )23)
BikmazFatma, (1020( )12)  بشكؿ خاص السقاالت التعميمية بشكؿ عاـ و في أف برامج التفكير

 وبذلك يتحقق صحة الفرض األول.تساىـ في تحسف التفكير اإلبتكاري لدى الطالب الجامعييف.
فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي القياسات والذي ينص عمى وجود هناقشت نتائج الفرض الثانٍ 
لتجريبية في بعض ميارات المبارزة قيد البحث لصالح المجموعة البعدية لممجموعتيف الضابطة وا

 التجريبية.
ويرى الباحثاف اف تحسف التفكير االبتكارى انعكس بشكؿ مباشر عمى تحسف بعض ميارات المبارزة 
قيد البحث، وىذا يعزي الى طبيعة رياضة المبارزة التي يمعب الجانب العقمي فييا دورا كبيرا في تعمـ 
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باإلضافة الى اف الالعب الذى يمتمؾ القدرة عمى التفكير واالبتكار تكوف لو اليد العميا في حسـ  مياراتيا
 رياضةاف Wilmore, et al.(1024( )10)وبممور واخرون يشير المنافسات، وفى ىذا الصدد 

ى نوع مف العبييا إلمف حتاج تالمبارزة فالمبارزة يتميز بيا مف لديو قدرات عقمية عالية مف الالعبيف 
صالحو أو لتثبيت التصور الصحيح لمحركة مف خالؿ القدرات العقمية التي  التحكـ والقدرة لتبرير الخطأ وا 

 .تجري في الدماغ والمرتبطة باألداء الصحيح ليا مف خالؿ تنفيذ القدرات الحركية المناسبة
سات أشارت إلى أف الدرا مفGibboney , et al. (2770)(45 )جيبونى وآخرون وىذا ما يؤكده

 .تعميـ المحتوى الدراسي مقرونابتعميـ ميارات التفكير يترتب عمييميارات أعمىأف 
أف تنمية التفكير ضمف الوحدات التعميمية ساعد الطالب إلى زيادة مقدار تعمـ  افويرى الباحث

لمتبع في الميارات الحركية بشكؿ أفضؿ مف المجموعة الضابطة والتي كانت تتعمـ بواسطة األسموب ا
تعمـ مياراتيا خاصة واف سموكيا الحركي يتميز بالتنوع  دعن المبارزةالكمية، كما اف لخصوصية لعبة 

والتعدد نظرًا لتفاعؿ عدة عناصر في وقت واحد مما يتطمب ذلؾ تنمية واستخداـ التفكير عند تعمـ تمؾ 
فية االداء مما يؤدي إلى أف الميارات لكي يساعد ذلؾ عمى اف يستدعي الطالب الواجب المناسب وكي

 يكوف أداؤىا ناجحًا لتمؾ الميارات. 
( 1006عفاف عبد اهلل ونياد محمد )(،2) (1004نحافظ )أفناوتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة 

بيكماز فاطمة Rushall,  (2774 )(11 )روشال، (24)( 1022(محمد عبد المطيف )23)
BikmazFatma, (1020( )12) بشكؿ خاص السقاالت التعميمية بشكؿ عاـ و تفكير في أف برامج ال
 .الفرض الثانيوبذلك تتحقق صحة .الميارىمستوى األداء تساىـ في تحسف 

 االستخالصات والتوصٌات:
 االستخالصات:أوال :

  أثر إيجابيا عمى تحسيف التفكير اإلبتكاري.السقاالت التعميمية برنامج 
  لدى طالبالكمية.بعض ميارات المبارزةعمى تحسيف أثر ايجابيا السقاالت التعميمية برنامج 
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  كأحد األساليب المستخدمة لتحقيؽ ضماف الجودة واالعتماد في السقاالت التعميمية استخداـ برنامج

 لجامعي.التعميـ ا

  االىتماـ بتعميـ التفكير في جميع مراحؿ التعميـ وخاصة في كميات التربية الرياضية ألىمية ذلؾ في
 خمؽ الشخصية المستقمة والمفكرة والمبدعة.

  قررات مف خالؿ المناىج الدراسية لمختمؼ المالسقاالت التعميمية إعداد دراسات لتطبيؽ برنامج
 بجميورية مصر العربية.  الجامعي ـ الدراسية في جميع مراحؿ التعمي
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