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       في  تاثير استراتيجية التدريس القيادم الفعاؿ عمى كفؽ اسمكب حؿ المشكالت
كرة القدـ لمصاالت  تطكير التفكير االبداعي كمستكل االداء الميارم في
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 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية                        
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 :الممخص 
لقد تـ تنفيذ ىذا البحث في قسـ التربية الرياضية كمية التربية االساسية في الجامعة المستصرية كقد 

استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي لمالئمتو مع طبيعة المشكمة كقد تـ اختيار العينة بالطريقة العمدية كىـ 
تاثير التدريس القيادم رفة استراتيجية طالب المرحمة الثالثة في قسـ التربية الرياضية كىدؼ البحث عمى مع

الفعاؿ عمى كفؽ استخداـ أسمكب حؿ المشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي كمستكل األداء الميارم في كرة 
القدـ لمصاالت كالمقارنة في تاثير التدريس القيادم الفعاؿ عمى أسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم في 

كبعد تحديد العينة كالمنيج المستخدـ كاىداؼ البحث  (اعي كمستكل األداء الميارمالتفكير اإلبد)المتغيريف 
قامك الباحثكف بااجراء التجربة الرئيسية كبعد اكماؿ التجربة تـ معالجة البياتات االحصائية بالكسائؿ العممية 

تاثر الطالب  المناسبة كقد تكصؿ الباحثكف الى االستنتاجات كىي ىناؾ فركؽ ذات دالة معنكية تشير
باالسمكب التدريسي القيادم الفعاؿ عمى كفؽ استخداـ اسمكب حؿ المشكالت كىك ماينمك التفكير االبداعي 

كيشعرىـ بركح قيادية في التصرؼ كرفع مستكل اداء المياره لدييـ اثناء التدريب كيفضؿ مف قبؿ الطالب عف 
كفعالية في التصرؼ الشخص لحؿ ام مشكمة تكاجيـ  االساليب التقميدية المستخدمو النو يعطييـ اكثر مركنو
في حؿ المشكالت كتطكيره القيادم الفعاؿ في  التدريساثناء تادية الميارات كيكصي الباحثكف عمى استخداـ 

 .مف اجؿ تحفيز التفكير االبداعي لدييـ كاداء الميارات بمستكل عالي 
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Abstract 

This research was conducted in the Department of Physical Education, college of 

Education, Al- Mustansirya University. This research used experimental method 

due to its suitability with the nature of the problem. The sample of this study was 

chosen selectively from the third stage of Department of Physical Education. 

This research aims to investigate the effect of the effective leadership teaching 

strategy using problem solving method in the development of creative thinking 

and the level of performance skills in futsal. In addition, compare the effect of 

effective leadership teaching strategy on solving problem method and the 

traditional method using two variables (creative thinking and the level of skill 

performance). After determining the study sample, method and the goals of the 

research, the experiment was conducted. The results were collected and analyzed 

statistically. The result showed significance statistical differences indication that 

the students were influenced by the effective leadership teaching strategy and 

according to the use of problem solving style. This resulted in improving their 

creative thinking and makes them feel the spirit of leadership to act and raise the 

level of skill performance which they have during training course. Also, it was 

more preferably by students from the traditional methods, as it gives them more 

flexibility and effectiveness to resolve any problem they face. Therefore, this 

research recommends the use of effective leadership teaching strategy in 

problem-solving in order to stimulate their creative thinking and improve the 

level of skills performance.  
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: المقدمة كأىمية البحث -1
 ككفمؿ مف دكر الطالب في التعمـ فال ىك ذلؾ النمط مف التدريس الذم يُيفَفعِّع  الفعَّاؿالقيادم التدريس 

عف المعمكمة بشتى الكسائؿ الممكنة, كبكممات أكثر دقة  ية لممعمكمات فقط بؿ مشاركة كباحثفيو متمؽ الطالب
بية لممتعمـ كالتي مف خالليا قد تقـك بالبحث اإليجا ىك نمط مف التدريس يعتمد عمى النشاط الذاتي كالمشاركة

كالمالحظة ككضع الفركض كالقياس كقراءة البيانات كالعمميات العممية  مجمكعة مف األنشطة مستخدمة
. كتحت إشراؼ المعمـ كتكجييو كتقكيمو افي التكصؿ إلى المعمكمات المطمكبة بنفسو اتساعده كاالستنتاج كالتي

. اسمكب حؿ المشكالت الفعاؿ القيادم التدريس إستراتيجية أساليبكمف 
كتقديـ الحمكؿ االبتكارية , نظرا ألىمية اإلبداع في يعتمد عمى التفكير كطرائؽ مكاجية المشكالت ككنو 

استحداث أك إنتاج أعماؿ ذات تككيف متكامؿ تقـك عمى الخياؿ مف حيث الترابط كالتنظيـ الجديد لألفكار في 
صياغة جديدة لمعالقات كتنظيمات مبتكرة, كانو نتيجة لخبرة ذاتية كليس تقميدان الحد فضال عف نتاجو العقمي 

يف في مجاالت الباحثبتكليؼ األفكار بصكرة جديدة كليس مجرد تجميع معمكمات فقط كبالرغـ مف اف المتمثؿ 
يف في مجاؿ التربية الرياضية لـ الباحثعمـ النفس العاـ قد قطعكا أشكاطا كبيرة في دراسة اإلبداع فإف جيكد 

.  تتعد اال نسبة قميمة مف مجمؿ بحكث اإلبداع
مف ىنا تبرز أىمية البحث كالحاجة إليو في دراسة أسمكب حؿ المشكالت ككنو مف التكجيات المعاصرة 
التي لـ تأخذ سبيميا عمى نطاؽ كاسع في التربية الرياضية سكاء في الدراسات العربية بكجو عاـ كفي قطرنا 

الذم يعد أحد األنشطة الرياضية التي تدعك إلي التغيير  كرة القدـ لمصاالتالعراقي بكجو خاص, كما اف 
اء متمؾ تفكيران ابداعيان بغية الكصكؿ إلي مستكل األدماف  االعبكالتطكير كاإلبداع في األداء يحتـ عمى ا

إلي دراسة تأثير أسمكب حؿ المشكالت في التفكير اإلبداعي لتككف  كفالباحث كانطالقان مف ذلؾ لجأ. األمثؿ
كقد كانت مشكمة البحث البد  ىذه الدراسة عكنا لمعامميف في مجاؿ التعميـ كالتدريب في التربية الرياضيةنتائج 

مف دراسة اثر أسمكب حؿ المشكالت مف حيث ككنو أحد األساليب التي تدعك إلي ذاتية الطالب في الحصكؿ 
العممية في التفكير كالتدريب عمى  عمى المعارؼ كالخبرات كالميارات القيادية فضالن عف استخداميا الطريقة

تكليد األفكار ليس بيدؼ تنمية كتطكير العمميات المعرفية كالقدرات العقمية التي يعتمد عمييا التفكير اإلبداعي 
فحسب كانما أثره في مستكل األداء الميارم في كرة القدـ لمصاالت كالذم بدكره يعد أحد األنشطة الرياضية 

الب لمتعبير عف قدراتيف الذاتية مف خالؿ االنسجاـ كالتكافؽ بيف حركة أجزاء الجسـ التي تعطي الفرصة لمط
ككاف اليدؼ مف البحث مدل تاثير التدريس القيادم الفعاؿ عمى كفؽ استخداـ أسمكب حؿ المشكالت في تنمية 

دريس القيادم الفعاؿ التفكير اإلبداعي كمستكل األداء الميارم في كرة القدـ لمصاالت كالمقارنة في تاثير الت
في  (التفكير اإلبداعي كمستكل األداء الميارم)عمى أسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم في المتغيريف 

كرة القدـ لمصاالت باالختبارات البعدية 
: منيج البحث 2-1
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. المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة البحث كفالباحث استخدمت
 :مجتمع البحث كعينتو 2-2

الجامعة / كمية التربية االساسيةقسـ التربية الرياضية في  الصؼ الثالث طالبتككف مجتمع البحث مف 
بالطريقة العمدية كتـ  فقتـ اختيار طالب (40) ــ كالبالغ عدده 2016-2015لمسنة الدراسية  المستنصرية 

لكؿ مجمكعة, كقد  طالب (20)تقسيميف عشكائيان إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة كبمعدؿ 
: تـ استبعاد عدد مف أفراد العينة لعدـ تكافؤىا ككاآلتي

 .طالب (10)كعددىف  (الراسبات, المؤجالت, المشاركات في المنتخبات الرياضية) الطالب_ 
 .طالب (10)الثبات كالتجارب االستطالعية كعددىف عينة _ 

مف المجتمع األصمي كبكاقع  (%50)أم بنسبة  طالب (20)كعميو بمغ عدد أفراد عينة البحث بشكميا النيائي 
.   لكؿ مجمكعة طالب (10)
: تكافؤ مجمكعتي البحث 2-3
فانداليف, )" تككيف مجمكعات متكافئة في األقؿ فيما يتعمؽ بالمتغيرات التي ليا عالقة بالبحث  كفينبغي لمباحث"

1984 ,394) .
:  لذا تمت عممية التكافؤ بيف مجمكعتي البحث لضبط المتغيرات اآلتية 
. مقاسان بالدرجة: التكافؤ في الذكاء 2-3-4

 (1)الجدكؿ 
حسكبة لتكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  الـ (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 

 في المتغيرات الطكؿ كالعمر كالكزف كالذكاء
المعالـ اإلحصائية     
 

المتغيرات 

كحدة 
القياس 

المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية 
 (ت)قيمة
* المحسكبة ع ±س ع ±سَف 

 0.759 4.716 42.5 6.346 40.5درجة الذكاء 

  2.101= الجدكلية  (ت)قيمة  (18)أماـ درجة حرية  0.05 ≤معنكم عند نسبة خطأ * 
 (0.759, 0.467, 1.190, 0.250)المحسكبة قد بمغت عمى التتالي  (ت)إف قيـ  (1)يتضح مف الجدكؿ 

مف ذلؾ إلى كجكد فركؽ ذلؾ داللة غير معنكية بيف  الباحثكىي اصغر مف قيمتيا الجدكلية كتستدؿ 
ف  مما يشير الى تكافؤ المجمكعتي (الذكاء)المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات 

: التكافؤ في بطارية اختبار التفكير اإلبداعي 2-3-7

                                                           
 الدباغ )الديف كآخركف  تـ استخداـ اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة لقياس الذكاء الذم قننو لمبيئة العراقية فخر

  . (35-26, 1983كآخركف, 
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بتصميـ استمارة استبياف شممت جميع اختبارات بطارية اختبار التفكير اإلبداعي في الميارات بكرة  كفالباحثقاـ 
عمـ النفس, االختبارات, ,الميارات بكرة )القدـ لمصاالت كعرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ 

عمى  الباحثختارة, كقد حصؿ لتحديد مدل مالئمة بطارية اختبار التفكير اإلبداعي لمعينة الـ (القدـ لمصاالت
: (5)عمى بطارية االختبار مف قبؿ المختصيف ككما مكضح في الجدكؿ  (%97)نسبة اتفاؽ عالية بمغت 

 (5)الجدول 
    المحسكبة لتكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
في بطارية اختبار التفكير اإلبداعي 

 
إلحصائية المعالـ ا    

تسمسؿ االختبار 
كحدة 

القياس 

 (ت)قيمةالمجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية 
* المحسكبة ع ±س ع ±سَف 

 0.656 3.665 20.9 4.083 19.7درجة األكؿ 
 0.464 3.465 18.7 2.913 19.4درجة الثاني 
 0.698 2.558 19.1 2.898 18.2درجة الثالث 
 0.307 3.119 16.2 3.743 15.7درجة الرابع 

 0.581 3.713 14.3 3.591 13.3درجة الخامس 

 0.424 3.478 14.1 3.921 14.8درجة السادس 

. 2.101= الجدكلية (ت)قيمة  (18)أماـ درجة حرية  0.05 ≤معنكم عند نسبة خطأ * 
, 0.307, 0.698, 0.464, 0.656)المحسكبة قد بمغت عمى التتالي  (ت)أف قيـ  (5)يتضح مف الجدكؿ 

مف ذلؾ إلى كجكد فركؽ ذات داللة غير  الباحثكىي أصغر مف قيمتيا الجدكلية, كيستدؿ  (0.424, 0.581
ما يشير إلى تكافؤ معنكية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطارية اختبار التفكير اإلبداعي ـ

. المجمكعتيف في بطارية االختبار
:  مستكل االداء الميارمالتكافؤ في  2-3-5
قرر تعميميا كالـ الميارات بكرة القدـ لمصاالتبتصميـ استمارة استبياف شممت جميع الميارات  كفالباحث قاـ

مستكل األداء  الميارية الالزمة فيىا عمى مجمكعة مف المختصيف لتحديد االختبارات لمجمكعتي البحث كعرض
 (%100 –% 90)عمى االختبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ تراكحت بيف  الباحث الميارم, إذ اعتمد

. (3)ككما مكضح في الجدكؿ 
: كفيما يأتي االختبارات الميارية التي أجريت عمى عينة البحث

 .الدحرجة بكرة القدـ . 1
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 التمرير بكرة القدـ . 2
 االخماد بكرة القدـ. 3
 التيديؼ بكرة القدـ . 4
 تحكـ الكرة باليكاء. 5
 (3)الجدكؿ  

       يكضح النسبة المئكية التفاؽ المختصيف حكؿ االعتماد عمى الميارات الختبارات التكافؤ لمجمكعتي البحث 
. التجريبية كالضابطة

االتفاؽ نسبة  **عدد المختصيفالميارية  *تسمسؿ اختيار االختبارات
8  ,10 11 100 %
9 ,12 ,14 ,17 10 90  %

11 ,13 ,16 9 81.818 %
4 ,5 ,6 ,18 7 63.636 %
1 ,2 ,3 ,7 ,15 ,19 6 54.545 %

 
 (4)الجدكؿ 

المحسكبة لتكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
 بكرة القدـ لمصاالتفي الميارات 

 المتغيرات
قيمة ت المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة 

المحسكبة 
مستكل 

الداللة  ع س ع س 
 غير داؿ 0.254 3.47 10.06 3.57 10.06 تكرارميارة التحكـ بالكرة 

 غير داؿ 0.113 3.38 21.62 2.82 21.75 زمفالدحرجة 

 غير داؿ 0.126 1.34 3.06 1.46 3 درجةاإلخماد 

 غير داؿ 0.97 0.89 3.62 0.92 3.94 تكرارالمناكلة 

 غير داؿ 0.90 1.90 9.44 2.06 9.38 درجة التيديؼ

 
:  كسائؿ جمع البيانات 2-4

                                                           

 .تسمسؿ الميارات تبع نفس تسمسؿ الميارات في االستبياف* 

 .مختص (11)العدد الكمي لممختصيف بمغ ** 
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  .المقابالت الشخصية 2-4-1
 .االختبار كالقياس 2-4-2
استمارة المالحظة لتقكيـ األداء الفني  2-4-3
:  االستبياف 3-4-4 
. استبياف لتحديد االختبارات الميارية -
. استبياف خاص حكؿ الكحدات التعميمية لمبرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم -
:  األجيزة كاألدكات المساعدة المستخدمة في البحث  2-5
  (حاسكب آلي)جياز ككمبيكتر  2-5-1
 . (2)جياز تمفزيكف عدد  2-5-2
 . (2)جياز مسجؿ كاسيت عدد  2-5-3
 . (1)عدد  (Sharp)لفازم نكع كاميرا تصكير ت 2-5-4
 . (4)ساعة تكقيت عدد  2-5-5
 .(1)ميزاف طبي عدد  2-5-6
 .(1)شريط قياس عدد  2-5-7
 . (17)عدد  4كرات قدـ حجـ  2-5-8
 .  (6)عدد  شكاخص 2-5-9
 . (1)عدد  اعالـ  2-5-10
 . (1)عدد  (مقعد سكيدم)عارضة خشبية  2-5-11
 . (1)صندكؽ قفز عدد  2-5-12
 . (1)مانع عدد  2-5-13
 .(2)كرات مطاط عدد  2-5-14
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:  االختبارات المستخدمة في البحث  2-6
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:  بطارية اختبار التفكير اإلبداعي 2-6-2
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 كىي معدة لغرض قياس التفكير اإلبداعي في (2010,  المشيداني)صممت ىذه البطارية  

جامعة بغداد كقد شممت ىذه  –السنة الرابعة في كمية التربية الرياضية  طالبؿ الميارات بكرة القدـ لمصاالت
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,  مشيدانياؿ) لمطالبة البطارية عمى ستة اختبارات حركية مالئمة لممرحمة العمرية كالقابمية الفكرية كالحركي
1986  ,97– 102 )  . 
:  المكاصفات العممية لمبطارية 2-6-4-2
:  لثباتا -
الدرجة التي تككف نتائج " لغرض الحصكؿ عمى ثبات بطارية االختبار كانطالقا مف اف الثبات ىك  

,  1990كعدس , تكؽ )" األداة في حالتيا ثابتة مف مرة ألخرل مف مرات استخداميا تحت نفس الظركؼ 
قسـ  –طالب مف الصؼ الثالث  (10)تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية كذلؾ مف خالؿ اختبار  (332

, كبعد جمع نتائج االختبارات تمت  (3/10/2015)التربية الرياضة في كمية التربية االساسية  المستنصرية 
بيف مجمكعتي عينة الثبات لبطارية اختبار  (بيرسكف)معالجتيا إحصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط 

بيف  (ر)ثـ عكلجت بمعادلة سبيرماف بركاف المعدلة فتراكحت قيمة  (الزكجية/ الفردية )التفكير اإلبداعي لألرقاـ 
كىذا يدؿ عمى كجكد ارتباط عاؿ بيف نتائج االختبارات كمف ثـ كجكد معامؿ ثبات عاؿ  (0.98% –0.78)

.  يكضح معامؿ ثبات البطارية  (6)م البحث كالجدكؿ لمبطارية المستخدمة ؼ
  :(الظاىرم)الصدؽ  -
بغية الحصكؿ عمى صدؽ بطارية اختبار التفكير اإلبداعي كانطالقا مف حقيقة اف االختبار  

تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المختصيف  (273,  2000ممحـ , )الصادؽ ىك الذم يقيس ما كضع لقياسو 
لبياف رأييـ حكؿ مدل صدؽ بطارية  االختبار لمغرض  (كرة القدـ لمصاالتاالختبارات عمـ النفس ك)في مجاؿ 

 (%97)كجكد نسبة اتفاؽ عالية بمغت  استمارات االستبياف تبيف لمباحثاف الذم كضعت مف اجمو كبعد جمع
.  عمى بطارية االختبار

  :المكضكعية -
إبراىيـ, )" مالحظاف مستقالف عف بعض أك أكثردرجة اتفاؽ بيف الدرجة النيائية التي يقدميا "ىي 
 (6)الجدول  .(155, 1999

لبطارية اختبار التفكير اإلبداعي  (الطالقة والمرونة واألصالة)يوضح نتائج معامل ثبات 

تسمسل االختبار 
معامل الثبات  

األصالة المرونة الطالقة 
 0.86 0.79 0.85األول 
 0.83 0.88 0.81الثاني 
 0.89 0.84 0.78الثالث 
 0.95 0.91 0.89الرابع 

 0.94 0.93 0.90الخامس 
 0.98 0.95 0.89السادس 
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:  التصميـ التجريبي 7 -2

إف استخداـ تصميـ تجريبي يالئـ البحث التجريبي أمر في غاية األىمية النو يساعد عمى الحصكؿ عمى 
.  (Fred ,1965, 275)أجكبة ألسئمة البحث كما يساعد عمى الضبط التجريبي

تصميـ المجمكعة الضابطة العشكائية )التصميـ التجريبي الذم يطمؽ عميو اسـ  الباحث لذلؾ استخدـ
 .  (398,  1984فانداليف , ),  (االختيار ذات االختبار القبمي كالبعدم

: مفردات المنياج المستخدـ في تجربة البحث 2-8
باالطالع عمى  الباحث في تجربة البحث قاـؼ يتـ تطبيقو لغرض إعداد البرنامج الذم سك 

 األساسيةالثالثة في كميات التربية  الصؼ لطالبالمخصص  الميارات بكرة القدـ لمصاالت مفردات منياج
 .ستنصرية جامعة الـاؿكالمعتمد تطبيقو في رية المستنص

: البرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت  2-9
 كفالباحث قاـ اذبأسمكب حؿ الفعاؿ عمى كفؽ  القيادم باستراتيجية التدريس اعد البرنامج التعميمي  
مية كحدات تعميمية بيذا األسمكب كبعد استكماؿ كؿ المستمزمات المطمكبة العداد الكحدة التعمي (3)بإعداد 

إلى كتابة البرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت كفقان لممنيج  كفالباحث كتييئتيا بشكميا النيائي لجأ
المستخدـ كطبقان لألسس العممية التي يقكـ عمييا ىذا األسمكب كالذم بطبيعتو يعتمد عمى تقديـ المادة التعميمية 

ىي محكر العممية التعميمية مف خالؿ كضعيا في  الطالبكجعؿ  طريقة غير مباشرة مف جانب المدرسب
بحيث تككف مالئمة لمميارة  كفالباحث تككف بشكؿ مشكمة حركية ىيئيااقؼ تثير اىتماميا كتفكيرىا كالتي مك

تباع ذلؾ في  التدرج المنطقي عند تعميـ الميارة الحركية  كفالباحث تطبيؽ كؿ كحدات البرنامج, إذ راعالحركية كا 
مف مشكمة حركية إلى أخرل في الكحدة  مف السيؿ إلى الصعب كمف البسيط إلى المعقد فضال عف االنتقاؿ

تعميمية كزعت  كحدات (10)التعميمية الكاحدة كالكحدات التي تمييا كبذا تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي الذم ضـ 
كمية التربية تعميمية في األسبكع بحسب زمف الكحدة التعميمية المقررة في  كحدة (1)أسابيع كبكاقع  (10)عمى 

. دقيقة (90)زمنيا  كالتي كاف االساسية
أما فيما يتعمؽ بآلية تطبيؽ الكحدة التعميمية بأسمكب حؿ المشكالت الذم اعتمد عمى المحاكر الرئيسية 

, مع األخذ بنظر االعتبار (1995,31حمداف كآخركف, )التي أشار إلييا  (المثير, الكسيط, االستجابة)كىي 
اذ يقـك المدرس بتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ شرحو كأداء . آنفان ىذا األسمكب المذككرة الخطكات التي يستند عمييا 

لمميارة الحركية بالشكؿ المطمكب كمف ثـ تكجيو تساؤؿ اك عدة تساؤالت عف الميارة الحركية المعطاة  النمكذج
بأداء الميارة الحركية المعطاة كتقكيـ أدائيا ذاتيان  الطالبضمف الزمف المخصص لمجزء التعميمي, بعدىا تقـك 

:  لؾ مف خالؿ التساؤالت اآلتيةكذ
 كيؼ يككف األداء األمثؿ لمميارة ؟  -
 كيؼ كاف أدائي ليا مقارنة باألداء األمثؿ ؟ -
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 ما ىي أخطائي في األداء ؟ -
 . ما ىي التماريف التي يمكف اف استخدميا لمعالجة أخطائي ؟ كىكذا -

التماريف الفردية الذاتية كمف ثـ االنتقاؿ مف مرحمة الى ككفقان ليذه التساؤالت سكؼ يككف التدريب باستخداـ 
كبيذا يتـ تحقيؽ .ـ بالتدريب عمى تصحيح األخطاء بأنفسو طالبأخرل كصكالن الى األداء األمثؿ بعد قياـ اؿ

  :المحاكر الرئيسية مف خالؿ 
 .المتمثؿ بالمشكمة الحركية التي أثيرت بصيغة تساؤؿ أك عدة تساؤالت : المثيػر
 .عمى أساس تساؤالت المثير الطالبالمتمثؿ بالعديد مف التماريف التي بنيت مف قبؿ : الكسيط

التي أخذت كجييف األكؿ مستكل األداء األمثؿ لمميارة الحركية المعطاة أما الثاني فشمؿ : االستجابة الحركية
التي  (ك الحركات اإلبداعية إضافة الصكر الحركية لمميارة, الربط بيف ميارة كأخرل, الحركات التعبيرية)

.  الطالبتكصمت إلييا 
:  التجربة االستطالعية لالختبارات المستخدمة في البحث  2-10
كلغاية  (5/12/2015)كفريؽ العمؿ المساعد باجراء التجربة االستطالعية لممدة مف  كفالباحث قاـ
اذ تـ اجراء  طالب (10)عمى عينة ممثمة مف نفس مجتمع الدراسة كالبالغ عددىف  (10/12/2015)

  :االختبارات الميارية فضال عف بطارية اختبار التفكير اإلبداعي ككاف اليدؼ
. أثناء إجراء االختبارات المستخدمة في البحث كفالباحثمعكقات العمؿ التي تكاجو  -
:  التجربة االستطالعية لمبرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت  2-11

تجربة استطالعية لمبرنامج بتاريخ  الباحث التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت أجرلقبؿ البدء بتنفيذ البرنامج 
 :ككاف اليدؼ  طالب (10)عمى عينة ممثمة مف نفس مجتمع الدراسة كالبالغ عددىف  (10/12/2015)
 . صالحية البرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت لمتطبيؽ التأكد مف -
:  تجربة البحث الرئيسة  12 -2

بعد استكماؿ كؿ المستمزمات المطمكبة العداد البرنامج كتييئة مستمزمات البحث مف أدكات كأجيزة كاختبارات 
  :كتجارب استطالعية تـ أجراء التجربة النيائية كالتي تضمنت ما يأتي

:  االختبارات القبمية  2-12-1
المكاتي تـ اختبارىف بتاريخ  الطالبتـ إجراء االختبارات القبمية التي شممت االختبارات الميارية لمستكل أداء 

كعمى بطارية اختبار التفكير اإلبداعي كما تـ شرحيا سابقان  الكميةقاعة المغمقة في اؿفي  (10/12/2015)
.  (10/12/2015)كلغاية   (5/12/2015)كالتي تـ اختبارىا بتاريخ 

كبمساعدة فريؽ العمؿ اذ تـ التأكيد عمى تثبيت الظركؼ المتعمقة  كفالباحثكاجريت االختبارات بإشراؼ 
باالختبارات , الزماف, المكاف, االدكات المستخدمة فضال عف طريقة تنفيذ االختبارات كفؽ الشركط 

عمى حدة  طالبإذ تـ قياس اختبار التفكير اإلبداعي بطريقة فردية لكؿ . كالمكاصفات الخاصة لكؿ اختبار
.  الستجابات حركية معينة في نتائج االختبار الطالبلكي ال تؤثر رؤية  ياتاالخركبمعزؿ عف 
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استمارة  مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في طالبمف  طالبكقد تـ تسجيؿ االستجابات الحركية لكؿ 
.   التسجيؿ الخاصة باالختبار كعمى كفؽ القكاعد التي حددت لتقدير درجات االختبار
:  إذ تـ االعتماد عمى المستكيات اآلتية في تقكيـ اختبارات التفكير اإلبداعي لكؿ مف

 .درجة كاحدة لكؿ استجابة حركية متكررة طالبلؿتعطى : الطالقة. 1
. تكرارىا درجة كاحدة لكؿ استجابة حركية جديدة في نكعيا بغض النظر عف عدد  طالبلؿتعطى : المركنة. 2
 1)بحسب عدد التكرارات لكؿ استجابة حركية جديدة ابتداءان مف التكرارات  طالبلؿرجة تعطى الد: األصالة. 3
درجات  (10)التي أدتيا  طالبلؿعطى التي يككف تكرارىا مرة كاحدة ت أم إف االستجابة الحركية (10 –

. (103-102, 1986العاني, )....درجات كىكذا  (9)كاالستجابة التي يككف تكرارىا مرتيف يعطى ليا 
.  يكضح ذلؾ (9)كالجدكؿ 
  (9)الجدكؿ 

يكضح درجة كؿ استجابة حركية أصيمة مكررة  
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1تكرار االستجابات الحركية 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10درجة أصالتيا 

 
:  تنفيذ البرنامجيف التعميمييف بأسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم  2-12-2

               (16/10/2015)التعميمييف بأسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم لممدة مف  تـ تنفيذ البرنامجيف
   : أسبكعيان كعمى كفؽ الترتيب اآلتي كحدة (1)كبكاقع  (5/1/2016)كلغاية 

 .طبقت البرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت: المجمكعة التجريبية -
 . في الكمية المتبع (األمرم)التقميدم طبقت البرنامج : المجمكعة الضابطة -
: االختبارات البعدية  2-12-3

بعد اف تـ االنتياء مف تنفيذ البرنامجيف التعميمييف باسمكب حؿ المشكالت كاالسمكب  -
 (4)التقميدم, تـ تنفيذ االختبارات البعدية لمجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة كالتي استمرت 

  . (10/1/2016)كلغاية  (6/1/2016)اياـ لممدة مف 
:  الكسائؿ اإلحصائية   2-13 -
  . الحقيبة االحصائية الكسائؿ اإلحصائية اآلتية كفالباحث استخدـ -
ر النتائج بغية تحقيؽ اىداؼ البحث كفركضو كتكضيح االسباب التي كانت كراءىا كلتفسي -

بمعالجتيا, بجداكؿ إحصائية كفقان لترتيب تمؾ األىداؼ كالفركض  كفالباحث بعد جمع البيانات, قاـ
: فظيرت كفؽ الصكرة اآلتية

عرض نتائج اثر أسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم في تنمية التفكير   3-1 -
:  اإلبداعي كمناقشتيا



12 

 (7)الجدول 
المحسكبة بيف االختباريف القبمي كالبعدم   (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 

. في بطارية اختبار التفكير اإلبداعي لممجمكعة التجريبية     
المعالم اإلحصائية     

 
تسمسل االختبار  

وحدة القياس  
 (ت)قيمةاالختبار البعدي  االختبار القبمي 

* المحسوبة ع ±َس ع ±َس 

 20.700 3.945 45.7 4.083 19.7درجة  االول  

 33.482 3.047 41.8 2.913 19.4 درجةالثاني 

 32.290 3.091 44 2.898 18.2 درجةالثالث  

 50.689 3.573 45.1 3.743 15.7 درجةالرابع  

 26.298 3.765 46.2 3.591 13.3 درجةالخامس  

 25.972 3.566 43.5 3.521 14.8 درجةالسادس  

 2.262=الجدكلية  (ت)قيمة  (9)اماـ درجة حرية  0.05≤معنكم عند نسبة خطأ * 
: ما يأتي (7)يتضح مف الجدكؿ 

, 26.298, 50.689, 32.290, 33.482, 20.700)المحسكبة قد بمغت عمى التتالي  (ت)إف قيـ  
مف ذلؾ إلى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف  كفالباحثستدؿ كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية كم (25.972

. االختباريف القبمي كالبعدم في اختبار بطارية التفكير اإلبداعي لممجمكعة التجريبية كلمصمحة االختبار البعدم
 الطالبذلؾ إلى فاعمية استخداـ برنامج أسمكب حؿ المشكالت الذم اثر مف خالؿ إعطاء  كفالباحث فعزكك م

عمى حدة كحسب إمكانياتيا  طالبرغب فييا كؿ مالحرية الكافية في التدريب عمى األداء بالطريقة التي 
كتفكيرىا فضالن عف استخداـ التماريف الفردية الذاتية التي ىيأت فرص استخداـ أنكاع عديدة مف التفكير كصكالن 

إف التفكير اإلبداعي يحتاج إلى "ذ أشار إ (34,1983,االلكسي كخاف)عي, كيتفؽ ذلؾ مع الى التفكير اإلبدا
معمكمات كخبرات يستخدميا الفرد كيستكعبيا كيكظفيا في خمؽ أشياء جديدة, كعميو فكمما زاد عدد مف تتاح ليـ 

 " فرص التزكد بالمعمكمات كالخبرات زاد عدد المبدعيف
لمميارة األساسية كأداء حركات  اف المجمكعة التجريبية قد نجحت بإضافة صكر حركية جديدة كفالباحث فكيعزك

محمد كمحمد, )إبداعية اتسمت باصالتيا لذا فاف ذلؾ قد ساىـ في تنمية تفكيرىف اإلبداعي كىذا ما يؤكده 
المتعمـ عندما يتكقع منو اف يطكر سمككان حركيان فاف ذلؾ يشير بأنو قد كصؿ الى "بقكليما إف  (22, 1991

 ." درجة اإلبداع
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 (8)الجدكؿ                                       
المحسكبة بيف االختباريف القبمي كالبعدم في بطارية اختبار التفكير  (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
. اإلبداعي لممجمكعة الضابطة

المعالم اإلحصائية     
 

تسمسل االختبار  
وحدة القياس 

 (ت)قيمةاالختبار البعدي  االختبار القبمي 
*  المحسوبة ع ±َس ع ±َس 

 16.126 2.347 38.8 3.665 20.9درجة األول  

 28.780 2.716 36.4 3.465 18.7 درجةالثاني 
 15.918 3.651 34 2.558 19.1 درجةالثالث  
 20.837 3.747 36.6 3.119 16.2 درجةالرابع  

 16.095 2.710 37.3 3.713 14.3 درجةالخامس  
 19.158 2.547 36.4 3.478 14.1 درجةالسادس  

  2.262=الجدكلية  (ت)قيمة  (9)اماـ درجة حرية  0.05 ≤معنكم عند نسبة خطأ * 
 (9)الجدكؿ 

المحسكبة في االختبار البعدم في بطارية اختبار   (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
. التفكير اإلبداعي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة   

المعالم اإلحصائية     
 

تسمسل االختبار  
وحدة القياس 

المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 (ت)قيمة

* المحسوبة ع ±َس ع ±َس 

 4.509 2.347 38.8 3.945 45.7درجة األول  

 3.970 2.716 36.4 3.047 41.8 درجةالثاني 

 6.273 3.651 34 3.091 44 درجةالثالث  

 4.927 3.747 36.6 3.573 45.1 درجةالرابع  

 5.756 2.710 37.3 3.765 46.2 درجةالخامس  

 4.863 2.547 36.4 3.566 43.5 درجةالسادس  

 2.101=الجدكلية  (ت)قيمة  (18)اماـ درجة حرية  0.05 ≤معنكم عند نسبة خطأ  * 
: ما يأتي (9)يتضح مف الجدكؿ 
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 (4.863,  5.756, 4.927, 6.273, 3.970, 4.509)المحسكبة قد بمغت عمى التتالي  (ت)اف قيـ  
مف ذلؾ إلى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية في االختبار البعدم  الباحثستدؿ كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية كم

. في بطارية اختبار التفكير اإلبداعي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كلمصمحة المجمكعة التجريبية
المجمكعة التجريبية في ابتكار حركات جديدة في اثناء تطبيقيف  طالبذلؾ الى تكيؼ  كفالباحث فعزككم

البرنامج التعميمي بأسمكب حؿ المشكالت, اذ اف االبتكار اك اإلبداع الحركي يعد كقدرة عقمية في مجاؿ الحركة 
حركية الذم بدكره يعتمد عمى المككنات األساسية لإلبداع كىي الطالقة الحركية كالمركنة الحركية كاالصالة اؿ

, اذ تميزت المجمكعة التجريبية بارتفاع درجات مركنة كاصالة الحركات (217, 2000عمر, )كىذا ما اكدتو 
بالثقة  الطالبفي اداء الحركات الجديدة كاالصيمة كالتي جاءت نتيجة تنمية شعكر  الطالبمف خالؿ رغبة 

  .لمتعبير بمفردىا عما بداخميا مف افكار بطاؿبالنفس كالحرية كاالنسجاـ مع األداة بحيث اتيحت الفرصة لكؿ 
بجميع عمميات التفكير العقمي  ـادل الى مركره الطالباف التفاعؿ ما بيف االسمكب الجديد ك كفالباحث فكيعزك

التعرؼ, التذكر, التفكير التشعبي, )في تصنيفو لمعمميات العقمية مف  (Guilford)التي اشار الييا جيمفكرد 
مارسيا في كؿ مكقؼ ممر بيا اك مكاف  الطالب, ؼ(54-53, 1990تكؽ كعدس,  )(, التقكيـالتفكير التقاربي

في ذلؾ ادل الى زيادة في نمك العمميات العقمية التي اكتسبتيا  الطالبكبدكف حدكث قطع فييا, كاستمرار 
قارنة باالسمكب مما زاد مف سرعة كمركنة تفكيرىف االبداعي نتيجة المراف عمى العمميات العقمية ـ الطالب

مف اف طمكحنا االساسي, مف اجؿ تمييز  "(Guilford)التقميدم كيتفؽ ذلؾ مع ما اشار اليو جيمفكرد
ركشكا, )" االشخاص االكثر ابداعان اك مف اجؿ رفع اداءاتيـ االبداعية, مبني عمى االستعدادات العقمية

1989 ,54). 
بحقائؽ عممية  الطالباف قصكر االسمكب التقميدم في تنمية التفكير االبداعي يعكد الى تزكيد  كفالباحث يؤكدك

بعض المفاىيـ كالعادات الفكرية كعميو فاف ىذا  الطالباساسية حددتيا فقرات المنيج كالتي بدكرىا تخمؽ عند 
نا اف القدرات االبداعية تسير االسمكب ال يتيح الفرصة الكافية لنمك القدرات االبداعية خاصة اذا ما عمـ

 (59, 2001الشيخمي,)تنتج عنيا مكاقؼ سمككية جديدة تتصؼ باصالتيا  (تفكير تباعدم)باتجاىات متشعبة 
كالمثبتة في المنيج كالتي  فمف خالؿ تاكيد ىذا االسمكب عمى الحفظ كالتذكر كاداء االنشطة المرسكمة مسبقان 

, لذا فاف ذلؾ ال يعطي الطالبقـك اداء مالن ميكانيكيان رتيبان بمكجبيا مع اعتمدىا المدرس كاصبحت بالنسبة لو
 (238, 1983االلكسي كخاف, )كقتان كافيان ليف يعمؿ فييا فكرىف في مكضكعات تتعمؽ بقدراتيف االبتكارية 

 المدرس كر عممية التعميـ كاف دكرمح الطالبكىذا يخالؼ االتجاىات الحديثة في التعميـ التي تؤكد عمى جعؿ 
محمد كمحمد, ), (197, 2001الحيمة, )بشكؿ غير مبِاشر  الطالبيككف مكجيان لالنشطة التي تؤدييا 

1991 ,109) . 
 
:  عرض نتائج اثر أسمكب حؿ المشكالت كاألسمكب التقميدم في مستكل األداء الميارم كمناقشتيا 3-2

 (10)الجدكؿ 
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المحسكبة بيف االختباريف القبمي كالبعدم   (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
. في مستكل االداء الميارم لممجمكعة التجريبية    

 
المعالم اإلحصائية 

 الوحدةالمتغيرات 
 (ت)قيمةاالختبار البعدي االختبار القبمي 

* المحسوبة ع ±َس ع ±َس 

 10.44 5.41 14.13 24.19 10.02 (بالتكرار)التحكم بالكرة 

 7.01 5.17 9.06 12.56 21.63 (بالزمن)الدحرجة 

 9.70 1.78 4.31 7.38 3 (بالدرجة)االخماد 

 13.22 1.44 4.75 8.38 3.62 (بالتكرار)المناولة 

 10.78 3.04 8.19 17.63 9.44 (بالدرجة)التهديف 

 
ذلؾ الى األثر الفعاؿ السمكب حؿ المشكالت في تطكير مستكل األداء الميارم كيعكد ذلؾ  كفالباحث فعزكمك

باالعتماد عمى نفسيا في تحديد  الطالبالى اسباب عديدة كمتداخمة كيكمؿ بعضيا البعض االخر منيا نجاح 
المشكمة الحركية التي تكاجييا ليس فقط في تعمـ الميارة الحركية ليا كلكف مف حيث اإلبداع في تمؾ الميارة 

 الطالبالمتمثمة باضافة صكر حركية ليا, اذ تـ ذلؾ مف خالؿ استخداميا السمكب تقكيميا الذاتي اذ كاف 
ا يككف الحكـ في ضكء محكريف, االكؿ باف تصؿ الى مستكل األداء ؤدم الميارة كتحكـ عمييا كمف ىفم

 الطالبباف أسمكب حؿ المشكالت يضع "المطمكب كالثاني اإلبداع في األداء كىذا ما اكدتو المصادر العممية 
اف ك (1981,151قالدة, ) ئو بنفسوفي مكقؼ تعتمد فيو عمى قدرتيا الذاتية في اداء الميارة الحركية كتقكيـ أدا

.  تكرار ذلؾ مكنيا مف تصكيب معمكماتيا في المكاقؼ التي اخطت فييا كتثبيت المعمكمات بصكرة ادؽ
أف التشخيص الذاتي لمشكمة الميارة الحركية كاختيار اسمكب المعالجة االمثؿ قد تحقؽ مف  كفالباحثرل مك

كتتفؽ  (359, 1996شمعكف, ) خالؿ استخداميا السمكب حؿ المشكالت ككنو احد اساليب التدريبات العقمية
اذ تكصمت الى اف استخداـ ىذا االسمكب كاف بمثابة اعداد  (1990كامؿ, )ىذه النتيجة مع ما تكصمت اليو 

كامؿ, )السابقة في مكاجية المشكالت الحركية المعركضة بالدرس  فخبراتو الطالبكتدريب عقمي الستخداـ 
1990,265) . 

 طالبفي مستكل التفكير المجدم لدل  الفعاؿ ليا تاثير القيادم اتيجية التدريساستراف ىذا  كفالباحث يؤكدكما 
 الطالبالمجمكعة التجريبية مف خالؿ تحديدىا لمشكالتيا الحركية كتحمميا مسؤكلية حميا فضال عف استمرار 

في التفكير في األداء كاتباعيا التدرج المنطقي لو في اثناء تطبيؽ جميع كحدات البرنامج التعميمي باسمكب حؿ 
 . مف الكصكؿ الى مرحمة التفكير االلي في مستكل اداء الميارة الفني الطالبالمشكالت مكف 

 (11)الجدكؿ 
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لقبمي كالبعدم  المحسكبة بيف االختباريف ا (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
. في مستكل االداء الميارم لممجمكعة الضابطة   

المعالم اإلحصائية 
 الوحدةالمتغيرات 

 (ت)قيمةاالختبار البعدي االختبار القبمي 
* المحسكبة ع ±َس ع ±َس 

 6.51 5.95 9.69 19.75 10.06 (بالتكرار)التحكم بالكرة 

 8.17 2.44 5 16.75 21.75 (بالزمن)الدحرجة 

 6.48 1.93 3.13 6.13 3 (بالدرجة)االخماد 

 6.25 1.36 2.13 6.06 3.94 (بالتكرار)المناولة 

 7.22 2.53 4.56 13.94 9.38 (بالدرجة)التهديف 

 
 (12)الجدكؿ 

       المحسكبة في االختبار البعدم في مستكل األداء الميارم  (ت)يكضح المعالـ اإلحصائية كقيـ 
.  التجريبية كالضابطةلممجمكعتيف 

المعالم اإلحصائية 
 الوحدةالمتغيرات 

 (ت)قيمةالمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
* المحسكبة ع ±َس ع ±َس 

 10.44 5.41 14.13 24.19 10.02 (بالتكرار)التحكم بالكرة 

 7.01 5.17 9.06 12.56 21.63 (بالزمن)الدحرجة 

 9.70 1.78 4.31 7.38 3 (بالدرجة)االخماد 

 13.22 1.44 4.75 8.38 3.62 (بالتكرار)المناولة 

 10.78 3.04 8.19 17.63 9.44 (بالدرجة)التهديف 

 
بالمستكل الذم الخمسة المجمكعة التجريبية مف اداء ىذه االختبارات ا طالبذلؾ الى تمكف  كفالباحثيعزك 

كيرجع . مف الحصكؿ عمى درجات جيدة مقارنة بالمجمكعة الضابطة ـاتسـ بالسرعة كالدقة الحركية مما مكنو
كىك  الطالبذلؾ الى اف مبدأ التدريب عمى اداء الميارة الحركية في أسمكب حؿ المشكالت حقؽ ما تشعر بو 

اف مفتاح الحركة مصطمح يؤكد عميو المدربكف "الى  (22, 1987العاصي كحديث, )مفتاح الحركة اذ يشير 
 . "العصبي في اداء الحركة –مف حيث اثره عمى التكافؽ العقمي  ىارات كرة القدـ لمصاالتـفي تعميـ 
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اف أسمكب حؿ المشكالت كاف اكثر فاعمية " (226, 1990كامؿ, )كىذه النتيجة تتفؽ مع ما تكصؿ اليو 
قد ساىـ مف أسمكب الشرح كالعرض عمى تحسيف بعض القدرات االدراكية الحركية مف حيث اف ىذا االسمكب 

في طريقة فعالة في ادراؾ التمميذات لممشكالت الحركية مما دفعيف لممشاركة االيجابية كتحمؿ المسؤكلية كبذؿ 
,  " الجيد لمتحدم كاثبات الذات

أسمكب حؿ المشكالت اثر في زيادة فعالية جكانب  الفعاؿ عمى كفؽ  القيادم التدريس اف كفالباحث يؤكدك
بانشطة ذات طابع استكشافي بما فييا مف االستنتاج كاالستقراء كفؽ التحميؿ  الطالبمعينة مف التعمـ كىي قياـ 

كيتفؽ  (112, 1989طاىر, )كالتطبيؽ كالتركيب مما يجعميا اكثر فعالية في فيـ كاستيعاب المادة التعميمية 
اف االسمكب التقميدم يعتمد عمى الشرح كالنمكذج كنقؿ  (1988تكفيؽ كعبد الحميـ, )كصؿ اليو ذلؾ مع ما ت

التي يقتصر دكرىا عمى االستمتاع كاالنتباه كالتدريب  الطالبالخبرات كالمعمكمات دكف جيد كتفكير مف قبؿ 
اتيا كتكجيياتيا لتتمكف مف كالتكرار كتقميد األداء اك السمكؾ الحركي الذم تقدمو المدرسة مع اتباع ارشاد

 . (72, 1988تكفيؽ كعبد الحميـ,  )تحسيف األداء 
 : خاتمةال_4

اليو الباحثكف مف ىذه الدراسة تبيف ىناؾ فركؽ ذات دالة معنكية تشير  ؿمف خالؿ االستنتاجات التي تكص
الى اف التدريس القيادم الفعاؿ عمى كفؽ اسمكب حؿ المشكالت لو فاعمية في المتغيرات كىي التفكيركاالبداع 

تي ة بشكؿ افضؿ كحؿ المشكمة اؿرة كرة القدـ مما يسيـ في تطبيؽ المياركمستكل االداء الميارم في ميا
تكاجيو بشكؿ اسرع كقد تميز ىذا االسمكب في تنمية التفكير في حؿ المشكمة لدل الطالب عند مقارنتو 

تحفيز عمى التفكير اؿ ك الكقت القديـ لما يقدـ مف انجاز في الميارة كحؿ المشكمة في نفس التقميدم باالسمكب
ديد يزيد مف قدرة الطالب عمى التفكير كاف ىذا االسمكب الج كاالبداع بعيد عف االسمكب التقميدم المتبع

كاالنجاز كاالبداع كىك نكع مف التعمـ الفكرم الذم ينمي افكار الطمبة عمى التطكر المستمر مف اجؿ مكاكبة 
التطكرات التي تحدث في كؿ المجالت التعميمية كالتدريبة كتشجعيـ عمى استحداث اساليب متطكره قيادية 

اجؿ الكصكؿ الى اعمى المستكيات كالبد مف تفعيؿ ىذا االسمكب التدريسي القيادم كفعالو في عممية التعميـ مف 
الفعاؿ فعمى كفؽ اسمكب حؿ المشكالت في الكميات بشكؿ مستمر كاالخذ بنظر االعتبار بااستخداـ تماريف 

تنمية االسمكب االعتماد عمى التفكير كاالنجاز الفردم ؿفردية عند تعميـ الطالب لمميارة مف اجؿ تحفيزىـ عمى 
اخرل  القيادم الفعاؿ لحؿ المشكالت التي تكاجييـ اثناء تادية المياره كالبد مف زيادة الدراسات كبحكث

  باستخداـ اسمكب حؿ المشكالت كفي مجاالت رياضية مختمفة, كعمى عينات كمستكيات كمراحؿ عمرية مختمفة
   :المصادر العربية

, االسس العممية كالطرؽ االحصائية لالختبارات كالقياس في التربية الرياضية, دار الفكر, (1999)ابراىيـ, مركاف عبد المجيد,  .1
.         عماف

 ., دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع, عماف1, الرياضيات مناىجيا كأصكليا كتدريسيا, ط(1982)ابك زينة, فريد كامؿ,  .2
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, ترجمة أميرة عبد (2004  –2001), القانكف الدكلي لمجمناستؾ اإليقاعي لعاـ (2001)االتحاد الدكلي لمجمناستؾ اإليقاعي,  .3
 .      الكاحد منير العاني كاخراف, جامعة بغداد

 ., دار الفكر العربي, بيركت1, عمـ النفس التربكم لممعمميف, ط(2000)األزرؽ,عبد الرحمف صالح,  .4
 ., عمـ نفس الطفكلة كالمراىقة, مطبعة جامعة بغداد(1983)جماؿ حسيف كخاف, اميمة عمي,  األلكسي, .5
 . , المكتبة الكطنية, بغداد, العراؽ1, أصكؿ تدريس المكاد اإلجماعية, ط(1992)األميف, شاكر محمكد كاخركف,  .6
 ., دار الفكر العربي, القاىرة1ط, مكسكعة التنظيـ كاألدارة في التربية البدنية كالرياضة, (2001)بدكم, عصاـ,  .7
 .  , أسس كنظريات التدريب الرياضي, دار الفكر العربي, القاىرة(1999)بسطكيسي, احمد بسطكيسي,  .8
, بنياميف, س, كاخركف,  .9 , تقييـ تعمـ الطالب التجميعي كالتككيني, ترجمة, محمد اميف المفتي كاخركف, ماكركىيؿ, (1983)بمـك

. القاىره
, االبداع اإلدارم لدل القادة المدراء كانعكاساتو عمى (2015)غازم عبد المطيؼ كالمطيرم, بدرم اكـر شيكاز,  البياتي, فائز .10

. , بغداد, جميكرية العراؽ(7)كفاءة كفاعمية منظماتيـ, مجمة كمية المأمكف الجامعة, العدد 
 .جامعة البصرة, البصرة , الجمناستؾ الحديث, ترجمة, ابراىيـ رحمة, مطبعة(1988)س, ليستيسكايا, .ت .11
 ., الحركات األيقاعية في الجمباز, ترجمة, جنيد بشي, مطابع التعميـ العالي( 1989)س, ليستيسكايا, .ت .12
, التطبيقات األحصائية كاستخدامات الحاسكب في بحكث التربية (1999)التكريتي, كديع ياسيف كالعبيدم, حسف محمد عبد,  .13

 . لنشر, المكصؿالرياضية, دار الكتب لمطباعة كا
 . , األعداد البدني لمنساء, دار الكتب لمطباعة كالنشر, جامعة المكصؿ(1986)التكريتي, كديع ياسيف كمحمد عمي, ياسيف طو,  .14
, تمرينات التفكير اإلبداعي كتأثيرىا في األداء الحركي فيالميارات بكرة القدـ لمصاالت, (2015)التميمي, شيماء عبد مطر,  .15

 . , غير منشكرة, كمية التربية الرياضية, جامعة بغدادرسالة ماجستير
, دراسة مقارنة لفعالية اسمكبيف مف اساليب التدريس عمى المستكييف (1988 )تكفيؽ, عفاؼ احمد كعبد الحميـ, عزة عمر,  .16

ة لمبنيف, األسكندرية, جامعة الميارم كالمعرفي في الكرة الطائرة, مجمة نظريات كتطبيقات, العدد الرابع, كمية التربية الرياضي
 .حمكاف

 ., أساسيات عمـ النفس التربكم, مركز الكتب األردني, األردف(1990)تكؽ, محي الديف كعدس, عبد الرحمف,  .17
, اإليقاعات المختمفة كاثرىا عمى التعمـ في درسالميارات بكرة القدـ لمصاالت, رسالة ( 1983)الجنابي, اسيا كاظـ حماد,  .18

 .نشكرة, كمية التربية الرياضية, جامعة بغدادماجستير,غير ـ
 ., دار الفكر العربي, القاىرة 3,  ط1, القياس كالتقكيـ في التربية البدنية كالرياضة, ج(1995)حسانيف, محمد صبحي,  .19
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