
 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -ينة السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مد  85 

 

 على تعلم الذهنيفاعلية برنامج تعليمي باستخدام أسلوب العصف 
 البدنية   وبعم المت يراتبعم مهارات الجمباز 

 شادي محمد عبد المنعم د/ 
  مشكلة البحث وأهميته:

ان عملية الاتعلم هاي أحاد أهام المراحال الهاماة للوصاول إلاى طريقاة األداء القريباة مان األداء الفناي 
الركيااازة األساساااية فاااي التفاااوق وتحساااين مساااتوى األداء، ومااان أسااااليب الاااتعلم ) الاااتعلم  األمثااال وهاااي تعاااد

بااألوامر، الااتعلم التبااادلى، الااتعلم التعاااونى، الااتعلم باسااتخدام العصااف الااذهنى، الااتعلم باسااتخدام الكمبيااوتر 
 وغيرها من أساليب التعلم المختلفة( 

ى معلاام كاافء ملاام بااأكثر ماان طريقااة ماان طاارق والتربيااة كإحاادى مجاااالت المعرفااة الهامااة تحتاااج إلاا
التدريس حتى يستطيع أن يقدم الجديد باستمرار ويعرف الكثير عن مداخل كل أسلوب حتى يكون موقاف 
إيجابيا  للمتعلم يمكنه من التفاعل أثناء عملية التعلم وذلك لمساعدته على تكوين العقلية المبدعة للطالب 

جاعها فقط، فالمناهج الحديثة ينبغى أن تمكن الطالب مع عالم الياوم ال من أجل تخزين المعلومات واستر 
وعااالم الغااد، وهااذا لاان يتااأت إال بتكااوين العقليااة المفكاارة التااى مارساات فاان الحااوار والنقااا  والتاادريب علااى 

 (4:  1التفكير العلمى السليم. )
تحفااز اإلبااداع وماان هااذه األساااليب أساالوب العصااف الااذهنى والااذى يعااد ماان أكثاار األساااليب التااى 

والمعالجااة اإلبداعيااة لحاال المشااكالت فااى حقااول التربيااة وغيرهااا ماان الحقااول التااى تأخااذ بأحاادث مبتكاارات 
العصر المستندة إلى المعرفة العلمية ونتاائج البحاث العلماى، والعصاف الاذهنى يعناى األفكاار التاى يمكان 

 (37:  2أن تؤدى إلى حل المشكلة مدار البحث. )
م( أن العصاف الاذهنى هاو الماادخل 2003) Beeb & Masterson يرون بيةب و ماسةتويشاير 

 لحل أى  مشكلة وقد تم تصميمه لمساعدة أفراد المجموعة على إنتاج حلول ابتكاريه متعددة، 
 

.بنها، بكلية الرتبية الرياضية، جامعة والعروض الرياضية التمرينات واجلمباز نظريات سم قمدرس ب
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م( حيث ذكر أن العصف الذهنى أسلوب يشجع 2004) مختار محمود ق رازعبد الوهذا ما أشار إليه 
على التفكير اإلبداعي ويطلق الطاقات الكامنة عند التالميذ في جو من الحرية واألمان بما يسمح 
بظهور كل اآلراء واألفكار حيث يعتمد على حرية التفكير ويستخدم فى توليد أكبر كم من األفكار 

 (18 :8( )184 :15موضوعات المقترحة. )لمعالجة موضوع من ال
فى مواقف كثيرة مثال التخطايط والتنفياذ، وسايجد المعلام  الذهنيوالمعلم يحتاج إلى استخدام العصف 

أن هذا األسلوب مفيد لتوليد األفكار والحلول للمشكالت كماا يعمال علاى زياادة وتنمياة التحصايل الدراساى 
 (29 :6)بنشاط. واستثارة الذهن للمشاركة  التحديها من للطالب ويطرد الملل عنهم ويدفعهم ما في

لااذا فإننااا فااى حاجااة إلااى تنميااة عقااول لااديها القاادرة علااى حاال المشااكالت بأساالوب يتميااز بالمرونااة 
والطالقة واألصالة، حيث يجب تنمية التفكير اإلبداعى للطالب وإعمال أذهانهم وذلك بتوفير جو مناسب 

ج وذلك من خالل طريقة عرض المادة الدراسية وتشجيعهم على التفكيار من المخاوف أو الحر  خاليآمن 
 والمشاركة من خالل إبداء آرائهم.

فاى تعلام بعاض مهاارات الجمبااز ساوف يقاوم طاالب  الاذهنيومن خالل اساتخدام أسالوب العصاف 
تفكيار الساابق جامعة جازان بإعمال أذهانهم الستخدام مهاارات ال –بقسم التربية البدنية  -الرابع المستوي 

لااديهم لااتعلم هااذه المهااارات دافااع كبياار يساااعدهم علااى العماال وجعاال  الشخصاايذكرهااا ممااا يجعاال الاادافع 
يتعلمونها سهلة وميسرة وذلك من خالل أسلوب التفكير العلمى السليم الذى يسااعدهم  التيالمراحل الفنية 

ية. ومن هنا جاءت فكرة البحث حياث على ابتكار طرق وأدوات تساعدهم فى تعلم وأداء تلك المراحل الفن
يرى الباحث أناه إذا شاارك الطاالب بأفكاارهم فاى طريقاة تعلمهام ألداء بعاض مهاارات الجمبااز وبااقتراحهم 
األدوات المسااتخدمة التااى تساااعد علااى أداء المراحاال الفنيااة سااوف يسااهل عمليااة الااتعلم وذلااك ماان خااالل 

معرفااى يساااعد علااى ساارعة تعلاام تلااك المسااابقة  طريقااة تاادريس سااهلة وشاايقة تساااعد علااى تكااوين مخاازون 
 باسلوب مناسب لقدراتهم ومن هذه االساليب أسلوب العصف الذهنى.
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وعلى حد علم الباحث وقراءته النظرية واالطالع على الدراسات المرتبطة يتضح عدم التطارق إلاى 
بدراسااة فاعليااة  فااى تعلاام بعااض مهااارات الجمباااز، ولااذلك قااام الباحااث الااذهنياسااتخدام أساالوب العصااف 

علااى تعلاام بعااض مهااارات الجمباااز وبعااض المتغياارات  الااذهنيبرنااامج تعليمااي باسااتخدام أساالوب العصااف 
 جامعة جازان. –بقسم التربية البدنية  -الرابع المستوي  البدنية لطالب
 هدف البحث:

ت لاتعلم بعاض مهاارا الاذهنييهدف البحث إلاى تصاميم برناامج تعليماي باساتخدام أسالوب العصاف 
 الجمباز وذلك للتعرف على تأثيره علي:

 الجمباز المقررة وهي.مهارات بعض تعلم  -1

اليدين، الوقوف علاي الارأس،  علىالدحرجة االمامية المكورة، الدحرجة الخلفية المكورة، الوقوف )
 ) الشقلبة الجانبية علي اليدين

 البدنية المرتبطة بالمهارات وهي. المتغيرات -2

 ) ، المرونة، السرعة االنتقالية، التوافقتحمل القوة، الرشاقة)

 فروض البحةث:
توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااين القبلااى والبعاادى للمجموعااة التجريبيااة فااي مسااتوي األداء  -1

 المهاري وبعض المتغيرات البدنية لدى طالب المستوي الرابع ولصالح القياس البعدى. 

بلااى والبعاادى للمجموعااة الضااابطة فااي مسااتوي األداء توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااين الق -2
 المهاري وبعض المتغيرات البدنية لدى طالب المستوي الرابع ولصالح القياس البعدى.

توجااد فااروق دالااة إحصااائيا بااين القياسااين البعااديين للمجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي مسااتوي  -3
ساااااتوي الراباااااع ولصاااااالح المجموعاااااة األداء المهااااااري وبعاااااض المتغيااااارات البدنياااااة لااااادى طاااااالب الم

 التجريبية.
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 مصطلحات البحث:
  Brain Storming العصف الذهنى

" أسلوب تعليمى وتادريبى يساتخدم مان أجال تولياد أكبار كام مان األفكاار لمعالجاة موضاوع فاى جاو 
 (144:  5تسوده الحرية واألمان فى طرح األفكار بعيدا  عن المصادرة والتقويم ". )

 بقة:الدراسات السا
العصاااف  أسااالوب ( دراساااة بهااادف التعااارف علاااى تاااأثير4م()2013)جمةةةال حةةةاف   يمةةةانإ أجااارت .1

الرياضية لدى طالبات كلية  في تنمية االبتكار الحركى للعروض ىلالذهنى باستخدام الحاسب اآل
وتاام  طالبااا(، 40وقااد بلااغ حجاام العينااة )، الباحثااة الماانهج التجريبااي اسااتخدمت، و التربيااة الرياضااية

كمااا اسااتندت الباحثااة إلااي الوسااائل  طالبااا، (20كاال مجموعااة ) م إلااي مجمااوعتين، قااوامتقساايمه
وأشارت أهم النتائج إلاي تفاوق المجموعاة التجريبياة  ،هذا البحث واألدوات التي تعمل علي تحقيق

للعروض الرياضية التي استخدمت أسلوب العصف الاذهني باساتخدام  الحركي في تنمية االبتكار
 .المجموعة الضابطة التي تم التدريس لها بالطريقة المتبعة عليالحاسب اآللي 

هاادف التعاارف علااى فاعليااة اسااتخدام العصااف ( دراسااة ب7م()2013) زينةةب أحمةةد محمةةودأجاارت  .2
واساااتخدمت ، االعااادادى األولاالبتكاااار لتلمياااذات الصاااف  الاااذهنى بااادرس التربياااة الرياضاااية علاااى

وأشارت أهم النتائج إلي أن استخدام  ،( تلميذة50نة )وقد بلغ حجم العي ،الباحثة المنهج التجريبي
المهااارات الهجوميااة فااى كاارة اليااد وصااالحية  تقاادم مسااتوى  إلااىالعصااف الااذهنى يااؤدى  إسااتراتيجية

العصااااف الااااذهنى فااااى تعلاااام  إسااااتراتيجيةمراحاااال  اسااااتخدام البرنااااامج التعليمااااى المقتاااارح باسااااتخدام
 عينة البحث. يذاتتلم المهارات الهجومية لتأثيرها االيجابي على

اساتخدام أسالوب العصاف ( دراسة بهدف التعارف علاى 9)م(2013) حمزة أبو بكر ىمجدأجرى  .3
تاأثير ، لمقرر طرق التدريس للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضاية الذهني علي التحصيل المعرفي

وقاد ، تجريبايالباحث المانهج ال استخدم، و استخدام العصف الذهني علي التفكير اإلبداعي أسلوب
 أسااالوب العصاااف الاااذهنى لاااه تاااأثيرأن وأشاااارت أهااام النتاااائج إلاااي  طالباااا، (60بلاااغ حجااام العيناااة )
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 تفاوق المجموعاة ،للمجموعاة التجريبياة التفكير االباداعيو التحصيل المعرفي  ى مستو  إيجابى على
ى التجريبيااة علااي المجموعااة الضااابطة فااي مسااتوي التحصاايل المعرفااي كمااا أن نساابة التحساان فاا

التفكيااار االبااداعي للمجموعاااة التجريبيااة التاااي اسااتخدم معهاااا أسااالوب و التحصااايل المعرفااي  ى مسااتو 
 للمجموعاةى التقلياد األسالوباساتخدم معهاا  ىأفضال مان نسابة التحسان التا العصف الذهني كاان

  . الضابطة

اسااتخدام العصااف الااذهنى هاادف التعاارف علااى ( دراسااة ب13م()2014) نبةةال أحمةةد حسةةنأجاارت  .4
ليماااى علاااي التحصااايل المعرفاااي وسااارعة تعلااام مساااابقة الوثاااب العاااالى لطالباااات الفرقاااة كأسااالوب تع

وقااد بلااغ  ،واسااتخدمت الباحثااة الماانهج التجريبااي،  الرابعااة بكليااة التربيااة الرياضااية جامعااة المنوفيااة
لااه أثااره الفعااال  اسااتخدام العصااف الااذهنىان وأشااارت أهاام النتااائج إلااي  ،( طالبااة67حجاام العينااة )

 أفضال مان الطريقاة التقليدياةالعصف الاذهنى وى أداء مسابقة الوثب العالى، أسلوب فى رفع مست
  فى تحسن مستوى التحصيل المعرفى قيد البحث.

 إجراءات البحث 

 منهج البحث: 
اساااتخدم الباحاااث المااانهج التجريباااى باساااتخدام التصاااميم التجريباااى لمجماااوعتين أحااادهما تجريبياااة 

 لى والبعدى لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة.واألخرى ضابطة متبعا القياس القب
 

 عينةة البحةث:
بقساام التربيااة -الرابااع قااام الباحااث باختيااار عينااة البحااث بالطريقااة العمديااة ماان طااالب المسااتوي 

( 114م الفصاال الدراسااي الثاااني، والبااالغ عااددهم )2015/2016جامعااة جااازان للعااام الدراسااى  –البدنيااة 
لاااب وذلاااك إلجاااراء المعاااامالت العلمياااة للمتغيااارات قياااد البحاااث، وباااذلك ( طا24طالاااب، تااام اساااتبعاد عااادد )

( طالاااب تااام تقسااايمهم إلاااى مجماااوعتين متسااااويتين مجموعاااة تجريبياااة 90تصااابح عيناااة البحاااث األساساااية )
 ( طالب.45ومجموعة ضابطة قوام كل مجموعة )
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 ( 1جةدول ) 
 تصنيف أفراد عينة البحاث

 املتغريات
جمتمع 
 البحث

 عينـة البحث

 النسبة  استطالعية النسبة  ضابطة النسبة  جتريبية

 %21.05 24 %39.47 45 %39.47 45 114 طالبات المستوي الرابع بالقسم

 ضبط مت يرات البحث:
قام الباحث بإجراء التجانس بين أفراد عينة البحث األساسية واالساتطالعية فاى بعاض المتغيارات 

الاوزن(، ومساتوى  –الطاول  –تجريباى مثال متغيارات النماو )السانالتى قد يكاون لهاا تاأثير علاى المتغيار ال
 ( 2القدرات العقلية والمتغيرات المهارية و البدنية قيد البحث، كما يوضحه جدول ) 

 ( 2جةدول ) 
 االستطالعية(  –إعتدالية توزيع عينة البحث )األساسية 

  في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث
 114ن= 

  وحدة املتغريات
 القياس

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 معامل  الوسيط املعيارى

 اإللتواء
 معامل 

 التفلطج

نمو
ال

 

 0.483 2.086 0.732 19.000 19.509 سنة السن 
 0.016- 0.348- 3.479 172.000 171.596 سم الطول
 0.271- 0.419 4.145 74.000 74.579 كجم الوزن 

 0.223- 0.455 4.045 76.000 76.614 درجة القدرات العقلية
ى  ر

مها
ى ال

ستو
الم

 
 0.687- 0.599- 0.659 2.000 1.868 درجة الدحرجة االمامية المكورة
 1.245- 0.104- 0.758 2.000 1.974 درجة الدحرجة الخلفية المكورة

 0.404- 1.216 0.584 2.000 2.237 درجة الوقوف علي اليدين
 1.552- 0.063- 0.831 2.000 1.982 درجة الوقوف علي الرأس

 0.948- 0.038- 0.701 2.000 1.991 درجة الشقلبة الجانبية علي اليدين
 0.856- 0.079 0.402 2.000 2.011 درجة مستوي األداء المهاري 
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 ( 2جةدول ) تابع 
 االستطالعية(  –إعتدالية توزيع عينة البحث )األساسية 

  في جميع المتغيرات المختارة قيد البحث
 114 ن=

 وحدة  املتغريات
 القياس

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 معامل  الوسيط املعيارى

 اإللتواء
 معامل 

 التفلطج

نية
البد

ت 
كونا

الم
 

 0.696 2.203 0.765 15.000 15.561 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين
 0.208 1.695 0.776 22.000 22.439 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة باارو 

 0.365- 0.410- 0.834 8.500 8.386 سم إختبار ثنى الجذع من الوقوف
 1.813 1.336 0.374 4.000 4.167 ثانية مترا  من البدء العالى 30اختبار العدو 

 0.317 0.062- 1.265 12.000 11.974 ثانية اختبار الدوائر المرقمة

واء لمعااااادالت النماااااو والقااااادرات العقلياااااة ( أن جمياااااع قااااايم معاااااامالت اإللتااااا2يتضاااااح مااااان جااااادول )
( مماا 3 ±)( أى أنها تنحصر ماا باين 0.599- ،2.203والمتغيرات البدنية قيد البحث تراوحت ما بين )

 يشير إلي إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات.
تغياارات النمااو ثاام قااام الباحااث بااإجراء التكااافؤ بااين مجمااوعتى البحااث )التجريبيااة والضااابطة( فااى م

الوزن( والقدرات العقلية والمتغيرات المهارية والبدنية قيد البحث، وذلك للتأكد من تكاافؤ  –الطول  –)السن
المجمااوعتين فااى هااذه المتغياارات، ويعتباار هااذا القياااس بمثابااة القياااس القبلااى للمجمااوعتين، كمااا يوضااحه 

 (3جدول )
 ( 3جةدول ) 

 في متغيرات النمو والقدرات العقليةريبية والضابطة داللة الفروق بين المجموعتين التج
 والمتغيرات المهارية والبدنية قيد البحث   

 45= 2=ن1ن

 وحدة القياس املتغريات
 الضابطة   التجريبية 

 قيمة )ت(
 ع± /س ع± /س

نمو
ال

 

 0.796 0.815 19.467 0.659 19.556 سنة السن 

 0.887 3.374 171.733 3.270 172.178 سم الطول
 0.611 3.952 74.711 4.247 75.089 كجم الوزن 
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 ( 3جةدول ) تابع 
 في متغيرات النمو والقدرات العقليةداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 والمتغيرات المهارية والبدنية قيد البحث   
 45= 2=ن1ن

وحدة  املتغريات
 القياس

 الضابطة   التجريبية 
 قيمة )ت(

 ع± /س ع± /س

 0.184 3.837 76.911 4.153 77.022 درجة القدرات العقلية

ى  ر
مها

ى ال
ستو

الم
 

 0.224- 0.557 1.911 0.745 1.889 درجة الدحرجة االمامية المكورة

 0.207 0.720 1.933 0.706 1.956 درجة الدحرجة الخلفية المكورة
 0.250 0.520 2.156 0.650 2.178 درجة الوقوف علي اليدين
 0.364 0.654 1.933 0.941 1.978 درجة الوقوف علي الرأس

 0.454 0.621 1.922 0.678 1.967 درجة الشقلبة الجانبية علي اليدين
 0.397 0.349 1.971 0.392 1.993 درجة مستوي األداء المهاري 

نية
البد

ت 
ونا

لمك
ا

 

 0.383 0.869 15.533 0.657 15.578 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين

 0.390 0.723 22.422 0.786 22.467 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة باارو 
 0.175- 0.854 8.378 0.830 8.356 سم إختبار ثنى الجذع من الوقوف

 0.764- 0.405 4.200 0.367 4.156 ثانية مترا  من البدء العالى 30اختبار العدو 
 0.121 1.250 12.067 1.184 12.089 ثانية ةاختبار الدوائر المرقم

 1.662= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
بااين المجمااوعتين  0.05( عاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائيا  عنااد مسااتوي  3ضااح ماان جاادول ) يت

فااي جميااع المتغياارات قيااد البحااث، ممااا يشااير إلااي تكااافؤ مجمااوعتي البحااث فااي هااذه  التجريبيااة والضااابطة
 المتغيرات.

 وسةائل وأدوات جمةع البيةانات
 أواًل: األدوات واألجهزة المستخدمة:

 ميزان طبى معاير لقياس الوزن الكيلوجرام. • جهاز رستامير لقياس الطول بالسنتيمتر. •
 Data Showجهاز الا  • جهاز كمبيوتر. •
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 (1ثانيًا: اختبار القدرات العقلية: )ملحة  
( سااانة إعاااداد فااااروق عباااد الفتااااح 24 –17ة لمساااتوى )اساااتخدم الباحاااث اختباااار القااادرات العقليااا

( سؤال فى شكل االختيار من متعدد، ويتم اجتياز االختباار 90موسى، واشتمل هذا االختبار على عدد )
 ق.30فى فترة زمنية مقدارها 

 (3لحة  مثالثًا: االختبارات البدنيةة: )
لباحااث باااالطالع علااى المراجااع العلميااة لتحديااد المتغياارات البدنيااة واالختبااارات التااي تقيسااها قااام ا

وتاام باابعض مهااارات الجمباااز المتخصصااة والدراسااات السااابقة وذلااك بحصاار المتغياارات البدنيااة الخاصااة 
أهاام االختبااارات لتحديااد ( 2لحاااق م()5فااى مجااال الجمباااز وعااددهم )عرضااها علااى الخبااراء المتخصصااين 

( يوضااح 4وجاادول )٪ فااأكثر، 80احااث نساابة الب يتقاايس كاال متغياار ماان هااذه المتغياارات وقااد ارتضااالتااى 
 ذلك:

 ( 4)  دولةج
 النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد اهم االختبارات التى تقيس كل متغير 

 5ن= 
 النسبة املئوية االختبـارات البدنية الصفات البدنية م

 تحمل القوة  1
 ٪100 ثني الذراعين من االنبطاح -

 ٪60 الجلوس من الرقود -

 ٪50 الحائط بالذراعين ألكبر عدد من المرات اختبار دفع -

 الرشاقة 2
 ٪70 اختبار الجري المكوكي -

 ٪60 م زجزاجي بين االقماع.15الجري  -

 ٪90 .م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة باارو  -

 المرونة 3
 ٪20 مرونة الفخذ. -

 ٪100              .ثنى الجذع لألمام من الوقوف  -

 ٪60 رفع الجذع عاليا  من االنبطاح. -
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 ( 4)  دولةجتابع 
 النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد اهم االختبارات التى تقيس كل متغير 

 5ن= 
 النسبة املئوية االختبـارات البدنية الصفات البدنية م

 السرعة 4

 ٪70 متر من البدء العالى. 25لعدو ا -

 ٪100 البدء العالى. متر من 30العدو  -

 ٪40 متر من البدء المنخفض. 50العدو  -

 التواف  5
 ٪40 نط الحبل. -

 ٪90 الدوائر المرقمة.  -

 ٪30 رمى واستقبال الكرات. -

أن النسابة المئوياة آلراء الخباراء فاى االختباارات التاي تقايس  المتغياارات (  4يتضاح مان جادول ) 
٪( وقااد ارتضااي 100 - %20رات الجمباااز قيااد البحااث انحصاارت مااا بااين )البدنيااة المرتبطااة باابعض مهااا

 ٪ فأكثر ألهم المتغيرات البدنية.80الباحث نسبة 
 وفى ضوء ذلك تم قبول االختبارات البدنية التالية:  

 . )لقياس تحمل القوة(ثني الذراعين من االنبطاح •

 . )لقياس الرشاقة(م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة باارو  •
 الجذع لألمام من الوقوف. )لقياس المرونة(ثنى  •
 م من البدء المنطلق. )لقياس السرعة االنتقالية القصوى(30العدو  •
 (10) (التوافق لقياس) الدوائر المرقمة. •

 رابعًا: مستوى  األداء المهارى:
( محكماااين مااان أسااااتذة الجمبااااز 3تااام تقيااايم مساااتوى األداء المهاااارى بواساااطة لجناااة مكوناااة مااان ) •

الدحرجااة االماميااة المكااورة، ويتضاامن التقياايم تقياايم فااردى لكاال طالااب علااى كاال ماان ) (2 )ملحةةة 
الدحرجاااة الخلفياااة المكاااورة، الوقاااوف علاااي اليااادين، الوقاااوف علاااي الااارأس، الشاااقلبة الجانبياااة علاااي 

 ( درجات.6(، واتفقت لجنة التحكيم فيما بينهم على أن تكون درجة كل أداء )اليدين
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  ( درجة.30المهاري ككل علي أن تكون الدرجة الكلية ) تم تقييم مستوي األداء •

 الدراسة االستطالعية:
م علااى عينااة 11/2/2016إلااى  7/2قااام الباحااث بااإجراء الدراسااة االسااتطالعية خااالل الفتاارة ماان 

 ( طالب من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، ذلك بغرض التعرف على:24مكونة من )

 قد تقابل الباحث أثناء تطبيق الدراسة األساسية.التعرف علي المعوقات التى  -

 تدريب المساعدين على كيفية إجراء القياسات الخاصة بالمتغيرات قيد البحث. -

 .التأكد من مالئمة االختبارات المستخدمة ألفراد عينة البحث -
 التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث. -

 الثبات(. –دمة لالختبارات )الصدق حساب المعامالت العلمية المستخ -

 نتائج الدراسة االستطالعية:

 تم تذليل الصعوبات التى واجهت الباحث قبل تنفيذ تجربة البحث األساسية. -
 تم التأكد من مالئمة االختبارات المستخدمة ألفراد عينة البحث. -
 تم التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث. -
 مساعدين على كيفية إجراء القياسات الخاصة بالمتغيرات قيد البحث.تم تدريب ال -
 الثبات( لالختبارات قيد البحث. –تم التحقق من المعامالت العلمية )الصدق  -

 المعامالت العلمية المستخدمة:
 Validity الصدقحساب 

ن الربيع بيبأسلوب المقارنة الطرفية  المقارنة الطرفيةتم حساب معامل الصدق عن طريق صدق 
االسااتطالعية والتااى بلااغ وذلااك بعااد أن قااام الباحااث بترتيااب درجااات عينااة البحااث  األعلااى والربيااع األدنااى

ترتيباا تنازلياا  مان األعلاى إلاى األقال وتام تقسايمهم إلاى ارباعياات وتمات المقارناة باين ( طالب 24عددها )
 ( 13) األعلى واألدنى، كما يوضحه جدول الربيع

 ( 5)دول ةج



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -ينة السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مد  96 

 

 الفروق بين العينة المميزة والعينة غير المميزة فى متغيرات البحث المختارةداللة 
 6= 2=ن1ن

 املتغريات
وحدة 

 القياس

 الربيع األدنى الربيع األعلى
 قيمة )ت(

 ع± /س ع± /س

ى  ر
مها

ى ال
ستو

الم
 

 4.781 0.408 1.167 0.548 2.500 درجة الدحرجة االمامية المكورة
 6.822 0.516 1.333 0.408 3.167 درجة رةالدحرجة الخلفية المكو 
 2.712 0.548 2.500 0.516 3.333 درجة الوقوف علي اليدين
 3.841 0.816 1.667 0.837 3.500 درجة الوقوف علي الرأس

 4.243 0.516 1.667 1.033 3.667 درجة الشقلبة الجانبية علي اليدين
 3.149 1.169 1.833 0.816 3.667 درجة مستوي األداء المهاري 

نية
البد

ت 
ونا

لمك
ا

 

 5.000 0.632 15.000 0.516 16.667 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين
 3.976 1.329 21.167 0.548 23.500 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة بةارو 

 8.765 0.516 7.333 0.316 9.500 سم إختبار ثنى الجذع من الوقوف
 2.712 0.516 3.667 0.548 4.500 ثانية مترًا من البدء العالى 30اختبار العدو 

 5.440 0.408 10.167 1.366 13.333 ثانية اختبار الدوائر المرقمة
 2.228= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية

باااين الاااربيعين األعلاااى  0.05( وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيا  عناااد مساااتوى 5يتضاااح مااان جااادول )
 تبارات قيد البحث ، مما يشير إلى صدق االختبارات فيما تقيس.واألدنى فى االخ
 Reliability   حسةاب الثبةات

إعااادة التطبيااق و  تطبيااق االختبااار عاان طريااقلالختبااارات قيااد البحااث تاام حساااب معاماال الثبااات  
Retest- Test  قاادره خمسااة أيااامماارتين وبفااارق زمنااى  ( طالااب24)وقوامهااا  االسااتطالعية العينااةعلااى 

( يوضاح 14، وجادول )11/2/2016إلاى  7/2وذلك فى الفترة مان لتطبيق األول، اظروف نفس حت وت
 ذلك.

 ( 6)دول ةج
  قيد البحثمعامل الثبات لالختبارات 

 24ن= 
معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول وحدة القياس املتغريات
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 االرتباط ع± /س ع± /س

ى  ر
مها

ى ال
ستو

الم
 

 0.867 0.612 1.875 0.676 1.750 درجة كورةالدحرجة االمامية الم
 0.879 0.884 2.208 0.929 2.083 درجة الدحرجة الخلفية المكورة

 0.920 0.509 2.542 0.511 2.500 درجة الوقوف علي اليدين
 0.857 0.847 2.250 0.929 2.083 درجة الوقوف علي الرأس

 0.859 0.806 2.292 0.868 2.167 درجة الشقلبة الجانبية علي اليدين
 0.909 0.707 2.396 0.500 2.117 درجة مستوي األداء المهاري 

نية
البد

ت 
ونا

لمك
ا

 

 0.883 0.794 15.750 0.776 15.583 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين
 0.879 1.062 22.208 0.881 22.417 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة بةارو 

 0.953 0.814 8.354 0.833 8.458 سم لجذع من الوقوفإختبار ثنى ا
 0.867 0.408 4.083 0.338 4.125 ثانية مترًا من البدء العالى 30اختبار العدو 

 0.950 1.373 11.833 1.412 11.583 ثانية اختبار الدوائر المرقمة
               0.404= 0.05عند مستوى قيمة ) ر( الجدولية 

بااين التطبيقااين  0.05( وجااود عالقااة إرتباطيااة دالااة احصااائيا  عنااد مسااتوى 6)يتضااح ماان جاادول 
 عند التطبيق. تاألول والثانى لجميع اإلختبارات قيد البحث، مما يشير إلى ثبات االختبارا

 (  4البرنامج التعليمى المقترح: )ملحة  
ت لاااادى تاااام اسااااتخدام أساااالوب العصااااف الااااذهنى علااااى بعااااض مهااااارات الجمباااااز وبعااااض المتغياااارا

( أساابيع بواقاع ثاالث جلساات أسابوعيا  وزمان 5الطالب، وذلك عان طرياق تصاميم برناامج تعليماى مدتاه )
 دقيقة.   90كل وحدة 

 
 
 

 تحديد محتوى الوحدات التعليمية:
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اهتمااات  التاااياساااتعان الباحاااث عناااد تحدياااد المحتاااوى بالعدياااد مااان المراجاااع والبحاااوث والدراساااات 
لمراجع والبحوث والدراسات األكاديمية فى الجمباز حتى يمكن أن يكاون باإلضافة إلى ا الذهنيبالعصف 
 المحتوى:

 صادقا  وله داللته. -مرتبط باألهداف التى تسعى الوحدات التعليمية إلى تحقيقها.  -

 به صفه التتابع واالستمرارية والتكامل. -                  مالئما  لخبرات الطالب وحاجتهم وقدراتهم. -

 مراعيا  للدقة العلمية. -                 عد على إعطاء فرصة للطالب للتفكير.يسا -

 تصميم الوحدات التعليمية:
 جلسة العصف الذهنى:

تااام االطاااالع علاااى المراجاااع والدراساااات التاااى اهتمااات بالعصاااف الاااذهنى وذلاااك لتصاااميم الخطاااوات 
 ات كما يلى:اإلجرائية لجلسة العصف الذهنى على أساس علمى دقيق وكانت الخطو 

 تحديد ومناقشة المشكلة )الموضوع(:
يقوم المعلم بهذه الخطوة حيث يعرض المشكلة وهى متمثلة فى تعلم بعض المهارات في الجمباز 
ولضاامان نجااااح الجلسااة يجاااب إعطاااء الطاااالب الحااد األدناااى ماان المعلوماااات عاان الموضاااوع ألن إعطااااء 

 ة تفكير الطالب ويحصرهم فى مجاالت ضيقة.المزيد من التفاصيل قد يحد بصورة كبيرة من مساح
 مراجعة مبادئ العصف الذهنى:

واألفضاال فااى هااذه الحالااة أن تكتااب المبااادئ األربعااة علااى لوحااة كبياارة وتعلااق فااى مكااان واضااح 
 لجميع الطالب، حتى تكون فى أذهانهم طوال جلسة العصف الذهنى.

 إعادة صياغة المشكلة )الموضوع(:

اغة الموضااوع فااى شااكل أساائلة يطرحهااا علااى الطااالب حتااى يكونااوا فااى يقااوم المعلاام بإعااادة صااي
نطاااق الموضااوع وذلااك لتنميااة وإثااارة مهااارات التفكياار لااديهم، ويعتباار التخطاايط لألساائلة وتوجيههااا معيااار 
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حقيقااى لنجاااح عمليااة التاادريس بالعصااف الااذهنى، ويجااب أن تتنااوع األساائلة بااين مااا يثياار معرفااة الطااالب 
 ومدى استيعابهم وأسئلة على تعلم المهارات قيد البحث:وبين ما يثير فهمهم 

 أوجد طريقة سهلة لتعلم الدحرجة األمامية المكورة؟ −

 حلل أسباب سقوط منطقة الظهر أثناء الوقوف علي اليدين؟ −

 اقترح حال إلمكانية أداء الشقلبة الجانبية علي اليدين؟ −

 ما رأيك فى مهارات الجمباز التي تتعلمها؟ −

 :العصف الذهنى

فى هذا الجزء يطلب من الطاالب عارض كال األفكاار التاى يمكان أن تخطار بباالهم ألداء المهاارة 
يطرحها  كإجابة لألسئلة التى عرضت فى إعادة صياغة المشكلة، ويقوم الكاتب بتسجيل كل األفكار التى

أفكااار الطااالب علااى الساابورة لتكااون واضااحة للجميااع وذلااك ألنااه يمكاان ألى طالااب أن يبنااى فكرتااه علااى 
 زمالئه.

 تقييم األفكار:

الهاادف ماان هااذه الخطااوة هااى تقياايم األفكااار وتحديااد مااا يمكاان أخااذه منهااا، كمااا يمكاان أن تضاام 
فكاارتين لتنااتج عاانهم فكاارة جياادة قابلااة للتطبيااق، ويااتم التقياايم فااى هااذه الجلسااة عاان طريااق جميااع الطااالب 

اد تعلمهااا، وبعااد االنتهاااء ماان جلسااة بمساااعدة المعلاام، ثاام يقااوم المعلاام فااى كاال درس بعاارض المهااارة الماار 
العصف الاذهنى والتوصال لعادد مان األفكاار يتجاه الطاالب لإلحمااء البادنى ثام القياام بتطبياق ماا توصالوا 
إليااه ماان أفكااار داخاال المكااان المخصااص لااتعلم المهااارة حيااث يقااوم المعلاام بترتيااب األفكااار وفقااا  لألسااس 

وم المساااااعدين بتااااوفير األدوات التااااى اقترحهااااا الطااااالب العلميااااة الصااااحيحة للتاااادرج فااااى تعلاااام المهااااارة ويقاااا
 لتساعدهم فى تعلم المهارة.
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 تطبي  الدراسة األساسية
 القياس القبلى

والضابطة في مستوي األداء المهاري وبعض التجريبية  تينالقياس القبلى على المجموع إجراء تم
 .م15/2/2016إلى  14/2المتغيرات البدنية فى الفترة من 

 البرنامج التعليمى:  تطبي 
تم تطبيق تجربة البحث األساسية على المجموعة التجريبية التى استخدمت العصف الذهنى لمدة 

دقيقة فى المرة الواحدة، أما المجموعاة الضاابطة  90( أسابيع بواقع ثالث مرات أسبوعيا  وزمن الوحدة 5)
الل الشااارح وإعطااااء نماااوذج للمهاااارة ثااام فاااتم تطبياااق البرناااامج التقليااادى باساااتخدام أسااالوب األوامااار مااان خااا

 م.27/3/2016إلى  21/2التطبيق عليها وذلك فى الفترة من 
 القياس البعدى 

 28/3قااام الباحااث بااإجراء القياااس البعاادى علااى المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااى الفتاارة ماان 
 لى.  م وقد تم مراعاة نفس الشروط التى تم إتباعها فى القياس القب29/3/2016إلى 

 المعالجات اإلحصائية 
يشاااتمل علاااى  والاااذي( SPSSاساااتخدم الباحاااث حزماااة البرناااامج اإلحصاااائي للعلاااوم االجتماعياااة )

 -المعالجات التالية: 
 . الحسابيالمتوسط  −

 . المعياري االنحراف  −
 الوسيط.  −
 معامل االلتواء. −
 معامل االرتباط.  -
 اختبار "ت".    -
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 عرض ومناقشة النتائج
 ائجأواًل: عرض النت

 (7جةدول )

 للمجموعة التجريبية فى مستوي األداء المهاري  والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلى 
 وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث 

 45ن= 

وحدة  املتغريات املهارية
 القياس

 القياس البعدي   القياس القبلي 
 نسب التحسن قيمة )ت(

 ع± /س ع± /س

 116.5 26.944 0.701 4.089 0.745 1.889 درجة المكورةالدحرجة االمامية 

 106.8 48.689 0.638 4.044 0.706 1.956 درجة الدحرجة الخلفية المكورة

 94.9 54.957 0.570 4.244 0.650 2.178 درجة الوقوف علي اليدين

 109.0 39.451 0.842 4.133 0.941 1.978 درجة الوقوف علي الرأس

 110.7 29.795 0.627 4.144 0.678 1.967 درجة لي اليدينالشقلبة الجانبية ع

 107.9 71.897 0.309 4.144 0.392 1.993 درجة مستوي األداء المهاري 

 32.8 25.357 1.395 20.689 0.657 15.578 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين

 23.1 23.715 1.468 17.267 0.786 22.467 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة بةارو 

 51.5 27.005 0.970 12.656 0.830 8.356 سم إختبار ثنى الجذع من الوقوف

 29.4 19.501 0.447 2.933 0.367 4.156 ثانية مترًا من البدء العالى 30اختبار العدو 

 36.2 25.452 1.342 16.467 1.184 12.089 ثانية اختبار الدوائر المرقمة

 1.680= 0.05ند مستوى قيمة "ت" الجدولية ع
باين القياسايين القبلاي والبعادي ولصاالح القيااس ( وجود فروق دالة إحصاائيا 7يتضح من جدول )
 في مستوى األداء المهاري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث. البعدي للمجموعة التجريبية
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 (8جةدول )

 ابطة فى مستوي األداء المهاري للمجموعة الض والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلى 
 وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث 

 45ن= 

وحدة  املتغريات املهارية
 القياس

 القياس البعدي   القياس القبلي 
 قيمة )ت(

 ع± /س ع± /س

 23.452 0.657 3.022 0.557 1.911 درجة الدحرجة االمامية المكورة
 15.847 0.737 3.156 0.720 1.933 درجة الدحرجة الخلفية المكورة

 21.664 0.471 3.222 0.520 2.156 درجة الوقوف علي اليدين
 17.014 0.673 3.044 0.654 1.933 درجة الوقوف علي الرأس

 19.476 0.643 3.033 0.621 1.922 درجة الشقلبة الجانبية علي اليدين
 33.864- 0.353 3.096 0.349 1.971 درجة مستوي األداء المهاري 

 24.556 0.796 18.156 0.869 15.533 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين
 32.010 0.894 25.467 0.723 22.422 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة بةارو 

 28.000 1.095 11.489 0.854 8.378 سم إختبار ثنى الجذع من الوقوف
 15.117 0.484 3.244 0.405 4.200 ةثاني مترًا من البدء العالى 30اختبار العدو 

 24.774 1.554 15.244 1.250 12.067 ثانية اختبار الدوائر المرقمة
 1.680= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
باين القياسايين القبلاي والبعادي ولصاالح القيااس ( وجود فروق دالة إحصاائيا 7يتضح من جدول )
 داء المهاري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث.في مستوى األ البعدي للمجموعة الضابطة

 (9جةدول )
 داللة الفروق اإلحصائية فى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة

 فى مستوي األداء المهاري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث  
 45= 2=ن1ن

وحدة  املتغريات املهارية
 القياس

 الضابطة   التجريبية 
 )ت(قيمة 

 ع± /س ع± /س

 10.418 0.657 3.022 0.701 4.089 درجة الدحرجة االمامية المكورة
 8.546 0.737 3.156 0.638 4.044 درجة الدحرجة الخلفية المكورة
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 (9تابع جةدول )
 داللة الفروق اإلحصائية فى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة

 ري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحثفى مستوي األداء المها  
 45= 2=ن1ن

وحدة  املتغريات املهارية
 القياس

 الضابطة   التجريبية 
 قيمة )ت(

 ع± /س ع± /س

 12.966 0.471 3.222 0.570 4.244 درجة الوقوف علي اليدين
 9.477 0.673 3.044 0.842 4.133 درجة الوقوف علي الرأس

 11.605 0.643 3.033 0.627 4.144 درجة دينالشقلبة الجانبية علي الي
 14.497 0.657 3.022 0.309 4.144 درجة مستوي األداء المهاري 

 14.794 0.796 18.156 1.395 20.689 عدد اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعين
 44.754 0.894 25.467 1.468 17.267 ثانية م4.5  ×3اختبار الجرى بطريقة بةارو 

 7.484 1.095 11.489 0.970 12.656 سم نى الجذع من الوقوفإختبار ث
 4.428 0.484 3.244 0.447 2.933 ثانية مترًا من البدء العالى 30اختبار العدو 

 5.588 1.554 15.244 1.342 16.467 ثانية اختبار الدوائر المرقمة
 1.662= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

وق دالااة إحصااائيا بااين القياسااين البعااديين للمجمااوعتين التجريبيااة ( وجااود فاار 9يتضااح ماان جاادول )
 والضابطة فى مستوى األداء المهاري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية.

 ثانيا: مناقشةة النتائةج 
لااى بااين القياسااين القب 0.05( وجااود فااروق دالااة إحصااائيا  عنااد مسااتوى 7يتضااح ماان نتااائج جاادول )

والبعدى للمجموعة التجريبية التى أسلوب العصف الذهنى فى بعاض مهاارات الجمبااز وبعاض المتغيارات 
البدنية قيد البحث ولصالح القياس البعدى، ويعزو الباحث هذه الفاروق إلاى اساتجابة كال مهاارة الساتخدام 

كلماا زادت وتاوافرت العصف الذهنى والذى بدوره ساعد الطالب على زياادة تحصايلهم المعرفاى حياث أناه 
المعلومات الكافية عن األداء المهاري ككل أدى ذلاك إلاى أداء كال مهاارة بأفضال صاورة وتقليال األخطااء 
أثنااء األداء، كماا أن ابتكااار الطاالب لألفكاار الجدياادة واألدوات سااعدهم علااى التادرج فاى تعلاام كال مهااارة 
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ن ربااط التادريبات البدنياة الخاصاة بالمهااارات مماا سااهم فاي تطاوير تطااوير مساتوي األداء المهااري، كماا أ
قيد البحث بحيث يكون التدريب فى نفس اتجاه العمال العضالى الخااص للمهاارة، وهاذا جعال التحسان فاى 
األداء راجعااا  إلااى رفااع اللياقااة البدنيااة، باإلضااافة إلااى فاعليااة التااأثيرات التدريبيااة السااتخدام هااذا األساالوب 

ت التاااادريب المسااااتخدمة، وأداء تاااادريبات تحماااال القااااوة والرشاااااقة والمرونااااة وحساااان اختيااااار التمرينااااات وأدوا
 والسرعة والتوافق..

 مهدى محمود سةالم(، 14م()2001) سالم مصطفى وفيقةوهذا يتفق مع ما أشار إلية كال من 
( فااى أن تعااديل ساالوك المااتعلم يكااون ماارتبط بالممارسااة والتماارين حتااى يحاادث التكيااف فااى 11م()2002)

م( أن اساتمرار التادريب والخبارة تاؤدى إلاى 2001) Richard Schmidtالجديادة. كماا يشاير المواقاف 
 (153: 18تغير دائم فى القدرة على األداء المهارى. )

( أن التحساان فااي مسااتوى األداء 3م()2008أكةةرم كمةةال مةةرمون )كمااا يتفااق مااع مااا أشااار إليااه 
عصف الذهني كاان أفضال مان التحسان فاي نفاس المهاري لدى المجموعة التجريبية التي اتبعت أسلوب ال

 المتغيرات لدى المجموعة الضابطة والتي اتبعت أسلوب الشرح والعرض.
 Douglas & Kleiner(،19م()2005) Stemm مان كال دراساة نتاائج ماع النتيجاة هاذه وتتفاق

ة لتحقيااق حيااث اتفقاات هااذه الدراسااات علااى أهميااة اسااتخدام التاادريبات بتنويعاتهااا المختلفاا( 16م()2008)
 زيادة معنوية فى اللياقة البدنية، حيث أنها تؤدى إلى تطوير فى مستوى األداء المهارى.

م( أن المعلام يحتااج إلاى اساتخدام 2008)راشةد بةن حسةين العبةد الكةريم ويتفق ذلك مع ما ذكره 
ول للمشكالت العصف الذهنى فى مواقف كثيرة، وسيجد المعلم أن هذا األسلوب مفيد لتوليد األفكار والحل

كما يعمل على زيادة التحصيل الدراسى للطالب ويطرد الملل عنهم ويدفعهم ما فيها من التحدى واستثارة 
 (32:  6الذهن للمشاركة بنشاط. )

م( إلااى أن العصااف الااذهنى طريقااة مااؤثرة إلنتاااج 1999) ناصةةر عبةةد الةةرازق محمةةدويؤكااد ذلااك 
كااار قااد تكااون حاال للمشااكلة، والعصااف الااذهنى يكااون أكثاار أفكااار كثياارة وممياازة ولتحديااد أى ماان هااذه األف
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تأثيرا  عندما يتم فى مجموعة مكونة من عدد ال يزيد عن خمسة عشار فاردا  كماا يجاب أن يكاون فاى بيئاة 
مهيااأة ومريحااة، فااإذا شااعر المشاااركون بالحريااة والراحااة فسااوف يعصاافون بعقااولهم وينتجااون أفكااار إبداعيااة 

 (16:  12أفكار اآلخرين. )وإمكانية بناء أفكارهم على 
توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى وبذلك يتحقق الفرض األول والذى ينص على " 

والبعدى للمجموعة التجريبية في مستوي األداء المهاري وبعم المت يرات البدنية لدى طالب المستوي 
 ".الرابع ولصالح القياس البعدى 

د فاروق دالاة إحصاائيا باين القياساين القبلاى والبعادى للمجموعاة ( وجاو 8يتضح من نتائج جدول )
ولصاااالح القيااااس البعااادى،  قياااد البحاااث فاااى مساااتوي األداء المهااااري وبعاااض المتغيااارات البدنياااة الضاااابطة

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن الطريقة التقليدية)الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى( علي الرغم من 
رصاااة للطاااالب إليجااااد أفكاااار جديااادة تسااااعدهم فاااى الاااتعلم، كماااا أن اهتماااام الطاااالب فاااى أنهاااا ال تعطاااى ف

الطريقة التقليدية ينصب على الشرح والنموذج الذي يقوم به المعلم فيؤدي ذلك إلي قلة مخزونهم المعرفى 
ن بالمقارناااة باساااتخدام العصاااف الاااذهنى، اال اناااه ال يمكااان إغفالهاااا حياااث قاااام المعلااام بتقاااديم مجموعاااة مااا

التاادريبات المتدرجااة ماان السااهل إلااى الصااعب وماان البساايط إلااى المركااب وممارسااة تكاارار أداء المهااارة ماان 
الطااالب وتصااحيح األخطاااء وتااوجيههم ماان قباال المعلاام أثناااء ذلااك، ممااا يااؤدى إلااى الااتعلم بصااورة سااليمة 

 هارات قيد البحث.مطابقة لألداء ومن ثم تؤثر تأثيرا  إيجابيا  فى كفاءة مستوي األداء المهارى للم
 نبةةال أحمةةد بةةدر(،7م()2013) زينةةب أحمةةد محمةةود ماان كاال دراسااة نتااائج مااع النتيجااة هااذه وتتفااق

حيث اتفقت هذه الدراسات على ان استخدام الطريقة التقليدياة هنااك تاأثيرا  إيجابياا بنساب ( 13م()2014)
   قليلة الستخدام الطريقة التقليدية في التعلم.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى لثانى والذى ينص على " وبذلك يتحقق الفرض ا
والبعدى للمجموعة الضابطة في مستوي األداء المهاري وبعم المت يرات البدنية لدى طالب المستوي 

 ".الرابع ولصالح القياس البعدى 
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 تينماااوعللمج البعاااديينالقياساااين  فاااى( وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائيا 9يتضاااح مااان نتاااائج جااادول )
المجموعاة ولصاالح  قياد البحاثفى مستوي األداء المهااري وبعاض المتغيارات البدنياة والضابطة التجريبية 

ويرجااع الباحااث هااذه النتيجااة أيضااا  إلااى أن العصااف يساااعد علااى تصااور شااكل األداء ويجعاال التجريبيااة، 
ي المهارات، كما يسااعد الطالب يعملون أذهانهم األداء ككل وللوصول ألفضل الوسائل لمستوي األداء ف

علااى فهاام كاال مهااارة ويجعاال عمليااة الااتعلم سااهلة وشاايقة ويعطااى للطااالب حريااة فااى التعبياار عاان أفكااارهم، 
الطريقااة التااى خضااعت لهااا المجموعااة الضااابطة لهااذه األسااباب حيااث اعتماادت علااى أساالوبى  بينمااا تفتقاار

 اللطيةةف أحمةةد عبةةد اسااات كاال ماان ويتفااق ذلااك مااع نتااائج در  الشاارح اللفظااى وأداء النمااوذج العملااى فقااط.
 زينب أحمد محمود(، 4) م(2013) ايمان جمال حاف ( 17) مNonis (2005)(، 2) م(2001) عبادة

علااى أن اسااتخدام العصااف الاااذهنى يااؤثر إيجابيااُا علاااى ( 13م()2014) نبةةال أحمةةد بةةةدر(،7م()2013)
 تحسين األداء المهارى والبدنى.

توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةائيا بةةين القياسةةين نص علااى " وبااذلك يتحقااق الفاارض الثالااث والااذى ياا
البعديين للمجموعتين التجريبية والضةابطة فةي مسةتوي األداء المهةاري وبعةم المت يةرات البدنيةة لةدى 

 ".طالب المستوي الرابع ولصالح المجموعة التجريبية 

 االستخالصات والتوصةيات
 أوال: االستخالصات: 

خدام أساالوب العصااف الااذهنى علااى مسااتوي األداء المهاااري وبعااض يااؤثر البرنااامج المقتاارح باساات -1
 المتغيرات البدنية قيد البحث لطالب المجموعة التجريبية.

قلاايال  علااى مسااتوي  ايجابيااا   الطريقااة التقليديااة )الشاارح اللفظااى وأداء النمااوذج العملااى( تااأثيرا   تااؤثر -2
 ب المجموعة الضابطة.األداء المهاري وبعض المتغيرات البدنية قيد البحث لطال

فاااى تعلااام مهاااارات  قياااد البحاااث لطاااالب  أفضااال مااان الطريقاااة التقليدياااةالعصاااف الاااذهنى أسااالوب  -3
 المستوي الرابع مما يدل على فاعلية أسلوب العصف الذهنى. 



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م  2016يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   السادسالعدد  -ينة السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مد  107 

 

تفااااوق المجموعااااة التجريبيااااة علااااى المجموعااااة الضااااابطة فااااى مسااااتوي األداء المهاااااري وبعااااض  -4
  المتغيرات البدنية.

 ًا: التوصةيات:ثاني
له أثاره الفعاال فاى رفاع مساتوى األداء المهااري بعاض مهاارات الجهااز  استخدام العصف الذهنى -1

 األرضي في الجمباز.
يجعل  األداء المهارى األمر الذىفى تعلم  معن أفكاره فرصة للتعبير الطالببإعطاء  االهتمام -2

 حتكاك بالمجال العملى خارج نطاق القسم.م عند االمن ثقته، ويزيد الدافع القوى للتعلم ملديه
 الااذهنى ومقارنتااه بطاارق التاادريس المزيااد ماان البحااوث التجريبيااة علااى إسااتخدام العصااف إجااراء -3

 غير الجهاز األرضي في الجمباز.  فى المجاالت األخرى  فاعليتهاألخرى لتحقيق وإثبات مدى 
 المراجع العربية واألجنبية:

 أوال: المراجع العربية:
فاى  والمعرفاة التربوياة المصاطلحات معجام :(1999) الجمةل أحمةد علةى اللقةانى، حسةين أحمةد -1

 .القاهرة الكتب، عالم ،التدريس وطرق  المناهج

 الكتاب مركز ،والتطبيقية النظرية للمشكالت االبتكارية : الحلول(2001عبد اللطيف عبادة ) أحمد -2
 .، القاهرةللنشر

: تأثير اساتخدام أسالوب العصاف الاذهنى علاى تعلام بعاض مهاارات كارة (2008كمال مرمون ) أكرم -3
 السلة، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان. 

فااي تنميااة  ىلااالعصااف الااذهنى باسااتخدام الحاسااب اآل أساالوب : تااأثير(2013)جمةةال حةةاف   إيمةةان -4
، رسااالة ماجسااتير التربياة الرياضاايةالرياضاية لاادى طالبااات كليااة  االبتكاار الحركااى للعااروض

 غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

  القاهرة. الكتب، عالم ،التدريس : مهارات(2001) زيتون  حسين حسن -5
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 العربياة المملكاة المعاارف، وزارة ،الاذهنى العصاف إساتراتيجية (:2008) الكةريم العبةد حسةين بةن راشةد -6
 .السعودية

الرياضااية  التربيااة باادرس الااذهنى العصااف إسااتراتيجية اسااتخدام فاعليااة: (2013) مةةد محمةةودأح زينةةب -7
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلياة التربياة لتلميذات الصف األول االعدادى على االبتكار

 جامعة المنصورة. الرياضية، 

مجلااة المعلاام،  خطااوات،المبااادئ وال – المفهااوم : القاادح الااذهنى،(2004الةةرازق مختةةار محمةةود ) عبةةد -8
 كلية التربية، جامعة أسيوط.  

أثاار إسااتخدام أساالوب العصااف الااذهني علااي التحصاايل المعرفااي : (2013حمةةزة ) أبةةو بكةةر ىمجةةد -9
 الفرقاة الثانياة بكلياة التربياة الرياضاية بجامعاة لطالب االبداعي التدريس والتفكير طرق  لمقرر

 جامعة اإلسكندرية.  الرياضية للبنين، لتربيةا منشورة، كلية رسالة دكتوراه غير ،طرابلس

، دار 1، ج4ط والرياضااة، البدنيااةوالتقااويم فااي التربيااة  القياااس: (2001) حسةةانينصةةبحى  محمةةد -10
 الفكر العربي، القاهرة. 

 .القاهرة العربى، الفكر دار ،التعليم ووسائل تقنيات :(2002) سالم محمود مهدى -11

تعلايم الرياضايات  الاذهنى فاي العصاف أسالوب فاعلياة مادى (:1999) محمةد الةرازق  عبةد ناصةر -12
 ،ىالاواد جناوب جامعاة أساوان، التربياة كلياة العلمياة، المجلاة ماجساتير، رساالة ،االبتدائية بالمرحلة

 .ديسمبر، 13 العدد

العصااف الااذهني علااي التحصاايل المعرفااي وعالقتااة تااأثير اسااتخدام  م(:2014نبةةال احمةةد حسةةن بةةدر ) -13
كليااة  -المجلااة العلميااة للتربيااة البدنيااة والرياضااةة تعلاام مسااابقة الوثااب العااالي لاادي الطالبااات، بساارع

 ، يناير.جامعة حلوان -التربية الرياضية للبنين بالهرم

 األول، الجازء ،الرياضاية التربياة فاى والاتعلم التعلايم تكنولوجياا :(2001مصةطفى سةالم ) وفيقةة -14
 .اإلسكندرية المعارف، منشأة
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