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 الصد وحائط اإلرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير في الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات تأثير
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 الكلمات المفتاحية

التفكير  –السيطرة الدماغية  – مريناتت)

مهارتي االرسال وحائط  –اإلبداعي 

 (لطائرةالكرة ا –الصد 

 

 

 البحث ملخص

 على للتعرف الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات استخدام في البحث اهمية تكمن 

 ، الطائرة بالكرة الصد وحائط اإلرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير في تأثيرها

 في لمالئمته المتكافئتين المجموعتين بأسلوب التجريبي المنهج الباحثون خدمواست

 البدنية التربية كلية الثانية المرحلة طالب فكان البحث عينة اما ، إجراءاته تطبيق

 تقسيمهم تم ، طالبا  (  32)  عددهم والبالغ  القادسية جامعة – الرياضة وعلوم

 ثم مجموعة لكل طالبا  (  16)  بواقع يةوتجريب ضابطة مجموعتين الى عشوائيا

 أيسر نمط ، ايمن نمط)  الدماغية السيطرة حسب مجموعتين الى مجموعة كل تقسيم

 والتي تنفيذه وخطوات البحث في الضرورية واألجهزة األدوات استخدام وتم ،(  

 والتجربة االستطالعية والتجربة الدماغية للسيطرة وفقا   التمرينات اعداد تضمن

 االختبارات ثم التمرينات وتطبيق القبلية االختبارات في المتضمنة الرئيسة لميدانيةا

 لمساعدتهم الدماغية للسيطرة وفقا   لتمرينات الطالب حاجة الباحثون واستنتج البعدية

 بالكرة الصد وحائط االرسال مهارتي تعلم في وكذلك اإلبداعي التفكير زيادة في

 في التدريبات هذه من كافية مساحة وإعطاء الستفادةبا الباحثون ويوصي الطائرة

 االرسال مهارتي وتعلم  اإلبداعي التفكير في كبير دور من لها لما التعليمية الوحدات

        .  الطائرة بالكرة الصد وحائط
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Abstract 

The researcher used the experimental method in the style of the 

two equal groups to fit in the application of its procedures. The 

sample of the research was the students of the second stage, 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University 

of Qadisiyah (32) students, were randomly divided into two 

groups of control and experimental (16) students per group and 

then divided each group into two groups according to brain 

control (Ayman style, Acer style), and used tools and equipment 

The researcher concluded the need for the students to exercise 

according to the control of the brain to help them to increase 

creative thinking as well as in learning the skills of transmission 

and the wall of the block volleyball and recommends the 

researcher To take advantage of and give enough space of these 

exercises in the educational units because of their great role in 

creative thinking and learn the skills of transmission and the wall 

of the block of volleyball 
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 -: بالبحث التعريف-1

 -: البحث واهمية المقدمة-1-1

 في يساهم مهما ميدانا عام بشكل الرياضية التربية تعتبر

 العقلية القدرات ومنها القدرات كافة وتطوير تنمية

 ورفع التعلم عملية تسريع في تساهم والتي للطالب

 العصبي الجهاز سالمة على بذلك معتمدة األداء مستوى

 باعتباره الدماغ وهو منه لرئيسيا الجزء وخصوصا

 منبعا وكذالك وتحليلها المعلومات وجمع السيطرة مركز

 التفكير القدرات هذه ومن ، جديدة معلومات إلنتاج

 يتميز الذي المهمة العقلية األنشطة احد باعتباره اإلبداعي

 الجودة عالية حلول وإنتاج وتنوعها األفكار بغزارة

 الى باالضافة وغامضة بةغري ومواقف معقدة لمشكالت

 األلعاب كافة في األمثل األداء الى الوصول في مساهمته

 تحتويه لما خاص بشكل الطائرة الكرة ولعبة عام بشكل

 الى أدائها في تحتاج ودفاعية هجومية مهارات من

 ومنها العقلية القدرات في مستمرة وعناية تطوير

 هاراتالم من باعتبارها الصد وحائط اإلرسال مهارتي

 في النقاط لكسب الطائرة الكرة في لعبة في المهمة

 تمرينات استخدام في البحث اهمية تكمن لذا ، المباراة

 لمعرفة واأليسر األيمن بنمطيها الدماغية للسيطرة وفقا

 اإلرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير على تأثيرها

 .  الطائرة بالكرة للطالب الصد وحائط

 -: ثالبح مشكلة-1-2

 بالكرة المدربين من الكثير لعمل المتابعة خالل ومن

 للسيطرة وفقا   بتدريبات االهتمام قلة لوحظ الطائرة

 تأثير على التعرف ومحاولة المدربين قبل من الدماغية

 الدراسة هذه جاءت لذا. . .  فائدتها ومدى التدريبات هذه

 ؟ التالي التساؤل على لإلجابة كمحاولة

  على ايجابي تأثير الدماغية للسيطرة وفقا   للتمرينات هل

 الصد وحائط االرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير

 التربية كلية  الثانية المرحلة لطالب الطائرة بالكرة

 .القادسية جامعة – الرياضية وعلوم البدنية

 -: البحث أهداف-1-3 

 المرحلة لطالب الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات اعداد-1

 جامعة – الرياضية وعلوم البدنية التربية كلية  الثانية

 .  القادسية

 الدماغية للسيطرة وفقا   التمرينات تأثير على التعرف-2

 وحائط االرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير في

 التربية كلية  الثانية المرحلة لطالب الطائرة بالكرة الصد

 .  سيةالقاد جامعة – الرياضية وعلوم البدنية

 -: البحث فروض-1-4

 في ايجابي أثر الدماغية للسيطرة وفقا   للتمرينات -1

 الصد وحائط االرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي التفكير

 التربية كلية  الثانية المرحلة لطالب الطائرة بالكرة

 .   القادسية جامعة – الرياضية وعلوم البدنية

 -: البحث مجاالت-1-4

 كلية الثانية المرحلة طالب:  ريالبش المجال-1-4-1

    القادسية جامعة – الرياضية وعلوم البدنية التربية

 10/11/2016من للفترة -: الزماني المجال-1-4-2

 .   2017/ 12/1 ولغاية

 كلية في الطائرة الكرة ملعب:  المكاني المجال-1-4-3

 .  الرياضة وعلوم البدنية التربية

 -: ميدانيةال وإجراءاته البحث منهج-2

 -: البحث منهج-2-1

 ذات – التجريبي المنهج الباحثون أستعمل 

 والبعدي القبلي واالختبارين – المتكافئتين المجموعتين

   وأهدافها الدراسة طبيعة لمالئمته

 :البحث في المستعملة واألجهزة والوسائل األدوات2-2

 : البحث أدوات 2-2-1

 للوصول ، اآلتية ثيةالبح باألدوات الباحثون استعان    

 : األهداف وتحقيق النتائج إلى

 : البحث مجتمع 2-2-1-1 

 كلية الثانية المرحلة بطالب البحث مجتمع تمثل    

 ،  القادسية جامعة  -  الرياضة وعلوم البدنية التربية

 شعب  ستة على مقسمين طالبا( 140) عددهم والبالغ

 اختيارها تم البحث عينة اما( . ز و، ه، ، د ، ج ، ب)

 تقسيمهم  تم إذ( ز,  هــ) شعبتي وهما العشوائية بالطريقة

 ومجموعة تجريبية مجموعة مجموعتين الى عشوائيا

 تقسيم تم ثم مجموعة لكل طالبا(  16)   بواقع ضابطة
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 ذات)  الدماغية السيطرة حسب قسمين الى مجموعة كل

 (. األيسر النمط وذات ، االيمن النمط

  البحث مجتمع افراد وتكافؤ انستج-2-2-1-1-1

 وكما البحث مجتمع افراد وتكافؤ تجانس الباحثون اجرى

 (  1)  الجدول في مبين

 ( 1)  جدول

 والتجريبية الضابطة المجموعتين وتكافؤ تجانس يبين

 

 : البيانات جمع وسائل 2-2-1-2

 لجمع الالزمة الوسائل من العديد البحث هذا استلزم     

 : وهي ، البيانات

 .  االستبيان-1

 . المالحظة -2

 . والقياس االختبار  -3

 : المساعدة ،( الُعدد) واألدوات األجهزة 2-2-2 

 واألدوات األجهزة من العديد الباحثون أستعمل 

 المطلوبة البيانات على الحصول عملية في المساعدة

 : منها

 قياس شريط .1

 طائرة كرات .2

  طائرة كرة ملعب .3

 يدوية حاسبة .4

 (Lab Tub) شخصي حاسوب .5

 (وأقالم أوراق) مكتبية أدوات .6

 االختبارات نتائج تسجيل استمارة .7

 

 

 -:  بالبحث المستخدمة االختبارات-2-3

 ) (:  اإلبداعي التفكير اختبار-2-3-1

 من أعد الذي اإلبداعي التفكير مقياس البحث في استخدم

 إذ ، فقرة ( 35(  من والمكون)  2013 ضحى،(  قبل

 فقد ، اإلبداعي التفكير على للتعرف الفقرات صياغة تم

 :اآلتية األوزان ثالثي البدائل أعطي

 اإلجابة بدائل أعطيت( أوافق ال, متردد,  أوافق)

 اإلجابة البدائل تعطى حيث  الفقرة نوع حسب الدرجات

  ،(3،2،1) السلبية وللفقرة( 1،2،3)   اإليجابية للفقرة

 وأدنى)  105(  المقياس على درجة لىأع تكون لذا

 ( 35(   درجة

 : الساحق اإلرسال دقة اختبار-2-3-2

  الساحق اإلرسال دقة:  االختبار اسم-

 . الساحق اإلرسال دقة قياس:  االختبار من الغرض -

 ، قانوني طائرة كرة ملعب:  المستخدمة األدوات -

   رةطائ كرات 10 ، قياس شريط ، المناطق لتحديد شريط

 موجها اإلرسال بأداء المختبر يقوم:  األداء موصفات -

 الكلية الدرجة وان(  د– ج– ب – أ)  المناطق نحو الكرة

 . درجة(  12)  هي لالختبار

 : محاوالت ثالث للمختبر:  التسجيل شروط -

 المنطقة إبعاد( . أ)  المنطقة داخل محاولة لكل نقاط -(4)

 (  م 5 – سم 75)  هي(  أ) 

 إبعاد( .  ب) المنطقة داخل محاولة لكل نقاط -(3)

 ( م 5 – م2)  هي(  ب)  المنطقة

 إبعاد( .   ج)  المنطقة داخل محاولة لكل نقطة-(2)

 ( م 5 – م2.75)  هي(  ج)  المنطقة

 إبعاد( .  د)  المنطقة داخل محاولة لكل نقطة-(1)

 ( م 9 – م4)  هي(  د)  المنطقة

 )  ( .   المناطق هذه خارج الكرة سقوط عند–( صفر)
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 ( 1)  شكل

 الساحق االرسال أداء دقة اختبار يوضح

 

 ) (.الصد حائط مهارة اختبار:  االختبار عنوان -2-3-3

 الصد حائط مهارة دقة قياس:  االختبار من الغرض

 ( .4) مركز من الفردي

 ،( 4) لشكلا في كما مقسم طائرة كرة ملعب: األدوات

 كرات( 10) ، قياس شريط ، األهداف لتخطيط شريط

 (2) الشكل في موضح وكما.  طائرة

 

 (2) الشكل

 (4) مركز من الفردي الصد حائط مهارة دقة

 ويقوم الساحق بالضرب المدرب يقوم:  األداء مواصفات

 ( .4) مركز من الفردي الصد بأداء المختبر

 : التسجيل طشرو

 ( .أ) المنطقة داخل محاولة لكل نقاط( 4) •

 ( .ب) المنطقة داخل محاولة لكل نقاط( 3) •

 ( .ج) المنطقة داخل محاولة لكل نقاط( 2) •

 . المناطق هذه خارج الكرة سقوط عند( صفر) •

 تحسب منطقتين بين مشترك خط على الكرة سقوط عند •

 . األعلى المنطقة درجة

 . قانوني خطا المختبر ارتكاب حالة في حاولةالم تلغى •

 -: لالختبارات العلمية األسس-2-3-3

  الظاهري الصدق-1

 يقوم الذي  ، الظاهري الصدق الباحثون أستخلص لقد

  ، يقيسها التي للظاهرة االختبار تمثيل مدى أساس على

 من ،( 7) على وزع الذي االستبيان خالل من

 من االختبار صالحية اأشرو والذين ،)*( المختصين

 100) نسبة حقق إذا صالحا   االختبار يعد: ) اآلتي خالل

 تمثيل على للموافقة الخبراء آراء مجموع من ،٪( 

 (  . يقيسها التي للظاهرة االختبار

 الباحثون أستعمل وتفريغها البيانات جمع وبعد 

 االختبارات ترشيح قبول النتائج فأظهرت ،( 2كا) اختبار

 البالغة الجدولية( 2كا) قيمة من أكبر قيما   مالتحقيقه

 داللة ومستوى ،( 1) حرية درجة عند ،( 3.84)

 .  االختبارين صالحية يبين( 2) والجدول( . 0.05)

 (2) الجدول

 المرشحين االختبارين صالحية يبين

 

 :   اإلبداعي التفكير لمقياس التمييزية القدرة-2

 قيد االبداعي التفكير ياسلمق التمييزية القدرة عن للكشف 

 من طالب(  64)  عددها عينة على طبق والذي البحث

 االختبار لنتائج مقارنة الباحثون أجرى ، الثانية المرحلة

 فقرات من فقرة لكل.  االستطالعية التجربة لعينة

 بعد مستقلتين لعينتين ،( ت) اختبار وأُستعمل المقياس

 ،% ( 27)  دنيا ومجموعة عليا مجموعتين الى تقسيمهم

)  بين انحصرت والتي المحسوبة( ت) قيمة مقارنة وعند

 ،( 2.037) البالغة الجدولية بالقيمة(  9.257 - 4.563

 ،( 0.05) داللة ومستوى ،( 32) حرية درجة عند

 مقياس لتمييز مؤشرا   إحصائيا الدالة التائية القيمة عدت

 . االبداعي التفكير

 :   الثبات - ثالثا  

 قيد لالختبارات الثبات معامل أيجاد الباحثون حاول

 ،(  الصد وحائط ، االرسال ، االبداعي التفكير)  البحث

 إعادة بنتائج ، نتائجه بين االرتباط عالقة أيجاد خالل من

 .   أيام 7 زمنية مدة بعد االختبار
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 درجات بين ،(  بيرسون)  االرتباط معامل حساب وبعد

 قيمة ألن نظرا   ، معنوي رتباطاال أن ظهر ، االختبارين

 جاءت االرتباط معنوية لداللة المحسوبة التائي االختبار

 درجة عند ،( 2.160) البالغة الجدولية القيمة من أكبر

 على يدلل مما ،( 0.05) داللة ومستوى ،( 13) حرية

 ينظر ، الثبات من عالية بدرجة البحث قيد االختبار تمتع

 ( . 3) جدول

 (3) الجدول

 التجربة عينة على المطبقة االختبارات الثبات معامل يبين

 االستطالعية

 

 التجزئة استخدمت فقد االبداعي التفكير مقياس ثبات اما

 نصف لثبات االرتباط معامل واستخراج النصفية

 ثبات على الحصول وألجل( 0.771) بلغ إذ االختبار

 سبيرمان معادلة بتطبيق الباحثون قام االختبار كامل

( 0.870) بلغ قد براون سبيرمان مقدار بأن ظهر براون

. 

  الميدانية البحث إجراءات -2-4

 -: القبلي االختبار-2-4-1

 الضابطة) البحث لعينة القبلي القياس إجراء تم

 يوم من صباحا   والنصف العاشرة الساعة في( والتجريبية

 كلية ملعب في 2016/  11/  10   المصادف الخميس

 االختبار ضوء وعلى.  الرياضة وعلوم لبدنيةا التربية

 نمط حسب مجموعتين الى مجموعة كل قسمت القبلي

 نمط يكون الذي الطالب وأهمل الدماغية السيطرة

 . المتكامل النوع من الدماغية السيطرة

 حيث من باالختبارات المتعلقة الظروف تثبيت وتم

 يذالتنف وطريقة المستخدمة واألدوات والزمان المكان

 او نفسها الظروف تحقيق لغرض المساعد العمل وفريق

 البعدي القياس ظروف من اإلمكان قدر قريبة

 -: الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات -2-4-2

 الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات بأعداد الباحثون قام

 والتعرف  والعربية األجنبية العلمية المصادر معتمدا

 وهذا التجريبية المجموعة ادافر على انعكاسها مدى على

 : يلي ما طريق عن سيكون

 المستخدم الدماغية للسيطرة وفقا   التمرينات حددت 

 لتبلغ أسبوعيا تعليمية وحدات( 2) بواقع أسبوع( 8) لمدة

 . تعليمية وحدة( 16) التعليمية الوحدات مجموعة

 االحماء بعد الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات تعطى 

 . مباشرة

 للمجموعة الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات تعطى 

 والصور النموذج عرض خالل من االيسر النمط ذات

 . األداء ثم واألفالم

 للمجموعة الدماغية للسيطرة وفقا   تمرينات تعطى 

  والتوضيح الشرح عرض خالل من األيمن النمط ذات

 األداء ثم

 الوحدات فان الضابطة المجموعة يخص فيما 

 ستتضمن والتي المدرب اشراف تحت ستكون تعليميةال

 . التدريب هدف حسب تمرينات

 : البعدي االختبار-2-4-3

 الخميس يوم في البحث لعينة البعدي االختبار إجراء تم

 تطبيق مدة من االنتهاء بعد 2017/  1/  12  المصادف

 8)  استغرقت والذي  الدماغية السيطرة وفق التمرينات

 ظروف توفير على الباحثون حرص قدو,  أسابيع( 

 لألختبار المتبعة وإجراءاته القبلي االختبار

 -: االحصائية الوسائل-2-5

 باستخدام عليها الحصول تم التي البيانات معالجة تم

 الدراسة اهداف مع تتالءم التي االحصائية الوسيلة

 الحقيبة استخدام خالل من النتائج معرفة الى للتوصل

 ( .  SPSS)  اإلحصائية
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 ومناقشته وتحليلها النتائج عرض -3

 الدراسة قيد المتغيرات في الفروق نتائج عرض - 3-1

 وتحليلها الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي للقياسيين

  ومناقشتها

 (5) جدول

 للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين الفروق يبين

 الصد وحائط االرسال ومهارتي االبداعي التفكير في الضابطة

 

 عينة ألفراد المستخرجة البيانات ضوء في 

 متغيرات قيم في الفروق(  5)  الجدول يبين البحث

 في الصد وحائط االرسال ومهارتي االبداعي التفكير

 للنمطين الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين

 مناالي للنمط االبداعي التفكير متغير ففي وااليسر االيمن

 المترابطة للعينات(  ت)  اختبار وباستخدام وااليسر

 ، 1.251)  المحسوبة اقيامها ظهرت الفروق الستخراج

 الجدولية القيمة من اصغر وهي التوالي على( 1.446

 ومستوى(  7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة

 بين الفروق عشوائية على يدل مما(  0.05)  داللة

 بالتفكير الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين

 متغير في أما  وااليسر االيمن للنمطين  االبداعي

(  t)  قيمة فان وااليسر االيمن وللنمطين االرسال

 من اكبر وهي(  2.422 ، 2.887)  كانت المحسوبة

 7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة الجدولية القيمة

 الفروق معنوية على يدل مما(  0.05)  داللة ومستوى( 

 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين

 للنمط الصد حائط متغير وفي وااليسر االيمن بنمطيها

 وهي( 1.983)  كانت المحسوبة(  t)  قيمة فان االيمن

 درجة عند(  2.364)  البالغة الجدولية القيمة من اصغر

 لىع يدل مما(  0.05)  داللة ومستوى(  7)  حرية

 والبعدي القبلي االختبارين بين الفروق عشوائية

(  t)  قيمة بلغت فحين االيمن للنمط الضابطة للمجموعة

 القيمة من اكبر وهي( 2.635)  كانت المحسوبة

(  7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة الجدولية

 الفروق معنوية على يدل مما(  0.05)  داللة ومستوى

 الضابطة للمجموعة والبعدي يالقبل االختبارين بين

  االيسر للنمط

 الدراسة قيد المتغيرات في الفروق نتائج عرض - 3-2 

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي للقياسيين

  ومناقشتها وتحليلها

 (6) جدول

 للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين الفروق يبين

 وحائط سالاالر ومهارتي االبداعي التفكير في التجريبية

  الصد

 

 عينة ألفراد المستخرجة البيانات ضوء في 

 متغيرات قيم في الفروق(  6)  الجدول يبين البحث

 في الصد وحائط االرسال ومهارتي االبداعي التفكير

 للنمطين التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين

 نااليم للنمط االبداعي التفكير متغير ففي وااليسر االيمن

 المترابطة للعينات(  ت)  اختبار وباستخدام وااليسر

 ، 4.083)  المحسوبة اقيامها ظهرت الفروق الستخراج

 الجدولية القيمة من اكبر وهي التوالي على( 12.163

 ومستوى(  7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة

 بين الفروق معنوية على يدل مما(  0.05)  داللة

 بالتفكير التجريبية للمجموعة البعديو القبلي االختبارين

 متغير في أما  وااليسر االيمن للنمطين  االبداعي

(  t)  قيمة فان وااليسر االيمن وللنمطين االرسال

 من اكبر وهي(  6.697 ، 5.651)  كانت المحسوبة

 7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة الجدولية القيمة

 الفروق معنوية على يدل مما(  0.05)  داللة ومستوى( 

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين

 الصد حائط متغير وفي وااليسر االيمن بنمطيها

 كانت المحسوبة(  t)  قيمة فان وااليسر االيمن وللنمطين

 الجدولية القيمة من اكبر وهي(  15.851 ، 12.455) 

 ومستوى(  7)  حرية درجة عند(  2.364)  البالغة

 بين الفروق معنوية على يدل مما(  0.05)  داللة

 بنمطيها التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين

 وااليسر االيمن
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 الدراسة قيد المتغيرات في الفروق نتائج عرض - 3-3

 والتجريبية الضابطة للمجموعتين البعدي للقياس

  ومناقشتها وتحليلها

 ( 7) جدول

 السيطرة انماط وفق االربعة مجموعاتال بين الفروق يبين

 وحائط االرسال ومهارتي االبداعي التفكير في  الدماغية

  البعدي االختبار في الطائرة بالكرة  الصد

 

 فروق وجود( 7) الجدول خالل من تبين  

 التفكير قيم نتائج بين معنوية داللة ذات إحصائية

 مجاميعال بين الطائرة بالكرة المهارات وبعض االبداعي

 االختبار في  الدماغية السيطرة انماط وفق االربعة

, 12.665) والبالغة( F) قيمة حساب خالل من البعدي

-3) حرية درجة عند التوالي على(  5.643, 8.697

 على( 0.002, 0.00,  0.00) داللة ومستوى( 28

 عمد مجموعة إي لصالح الفرق اتجاه ولمعرفة ، التوالي

( L.S.D) معنوي فرق أقل بقيمة عانةاالست إلى الباحثون

 .   الدماغية السيادة السيطرة وفق االربعة المجاميع بين

 ( 8)   جدول

 بين الدراسة قيد االختبارات في للمقارنات( L.S.D) يبين

 لألختبار  الدماغية السيطرة انماط وفق االربعة المجاميع

 البعدي

 

 :  هناك إن يتبين( 8) الجدول خالل من

 الضابطة) بين معنوي فرق هناك:  االبداعي فكيرالت-1

 مستوى عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيمن النمط

 النمط التجريبية المجموعة ولصالح( 0،013) داللة

 التجريبية -  االيمن النمط الضابطة) وبين.   االيمن

 ولصالح( 0،000) داللة مستوى عند(  االيسر النمط

 بين معنوي وفرق.   االيسر النمط التجريبية المجموعة

 عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيسر النمط الضابطة)

 التجريبية المجموعة ولصالح( 0.027) داللة مستوى

 النمط الضابطة) بين معنوي وفرق ،  االيمن النمط

 داللة مستوى عند(  االيسر النمط التجريبية -االيسر

 ، االيسر النمط بيةالتجري المجموعة ولصالح( 0.000)

 التجريبية - االيمن النمط التجريبية) بين معنوي وفرقا  

 ولصالح( 0.024) داللة مستوى عند(  االيسر النمط

 تظهر لم حين في. االيسر النمط التجريبية المجموعة

 الضابطة - االيمن النمط الضابطة) بين معنوية فروقا  

  ( .0،764) داللة مستوى عند(  االيسر النمط

 النمط الضابطة) بين معنوي فرق هناك : االرسال-2

 داللة مستوى عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيمن

.   االيمن النمط التجريبية المجموعة ولصالح( 0،036)

 االيسر النمط التجريبية -  االيمن النمط الضابطة) وبين

 المجموعة ولصالح( 0،000) داللة مستوى عند( 

 الضابطة) بين معنوي وفرق.   االيسر نمطال التجريبية

 مستوى عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيسر النمط

 النمط التجريبية المجموعة ولصالح( 0.042) داللة

 -  االيسر النمط الضابطة) بين معنوي وفرق ،  االيمن

( 0.000) داللة مستوى عند(  االيسر النمط التجريبية

 وفرقا   ،   االيسر النمط بيةالتجري المجموعة ولصالح

 النمط التجريبية - االيمن النمط التجريبية) بين معنوي

 ولصالح( 0.006) داللة مستوى عند(  االيسر

 تظهر لم حين في. االيسر النمط التجريبية المجموعة

 الضابطة -  االيمن النمط الضابطة) بين معنوية فروقا  

 ( . 0،869) داللة مستوى عند(   االيسر النمط

 النمط الضابطة) بين معنوي فرق هناك : الصد حائط-3

 داللة مستوى عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيمن

.   االيمن النمط التجريبية المجموعة ولصالح( 0،047)

 االيسر النمط التجريبية -  االيمن النمط الضابطة) وبين

 المجموعة ولصالح( 0،001) داللة مستوى عند( 

 الضابطة) بين معنوي وفرق.   االيسر النمط بيةالتجري

 مستوى عند(  االيمن النمط التجريبية -  االيسر النمط

 النمط التجريبية المجموعة ولصالح( 0.048) داللة

 -  االيسر النمط الضابطة) بين معنوي وفرق ،  االيمن
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( 0.001) داللة مستوى عند(  االيسر النمط التجريبية

 حين في ،   االيسر النمط التجريبية المجموعة ولصالح

 التجريبية - االيمن النمط التجريبية) بين  فروقا   تظهر لم

 بين وكذلك(.0.126) داللة مستوى عند(  االيسر النمط

 عند(   االيسر النمط الضابطة -  االيمن النمط الضابطة)

 ( .0،812) داللة مستوى

 : النتائج مناقشة-4-2-3

 انفا المذكور الجدول في ظهرت تيال النتائج خالل ومن

 النمط ذات التجريبية المجموعة ان(  8، 7 ، 6 ، 5) 

 ويعزو االربعة المجموعات بين االفضل هي االيسر

 هو التعلم في السائد النمط ان الى ذلك سبب الباحثون

 تعلم في يستخدم" الذي الدماغ من االيسر النمط

 استراتيجية روتطوي االخطاء وتصحيح الجديدة المهارات

 بالمعلومات الطالب امداد على يعمل وهو,  المنافسة

 توجيه على المعلومات هذه تساعد حيث بخطوة خطوة

 ادائها المطلوب الحركات وتسلسل نوع الى االنسان جسم

 ويعد( المحلل)  الدماغ من االيسر النصف على يطلق اذ

 ") (.البشر غالبية لدى%( 95) لدى سائدا   النمط هذا

 االيسر النمط ذات التجريبية المجموعة تفوق سبب انو

 وبالتالي جامعة طالب هم العينة مستوى ان الى يعود

 العقلية الصفات عليهم تغلب فهم متقدمة مستوياتهم

 بالنفس النفس علماء يسميها وما المنطقية التحليلية

 وكيفية والواقعية بالتحليل عقلهم يتمتع اذ العقالنية

 بالعاطفة، يعترفون وال" والمواقف شياءاال مع التعامل

ا يفضلون  يعترفوا وال حقائق مع يتعاملوا أن دوم 

 ") (األشياء عمل كيفية معرفة يحبون بالشائعات،

 ظهور تبين ظهرت التي النتائج خالل من كذلك   

 النمط يمتاز حيث للدماغ االيسر للفص الدماغية السيادة

 باإلجراءات مامواالهت والتنفيذ بالتخطيط االيسر

 واالنضباط والنظام الوقت وادارة والصيانة والتفاصيل

 بترتيب واالهتمام والسالمة االمن على والحفاظ

 والبيانات االرقام وفهم بالتحليل يتميز" فانه. االساليب

 والتركيز التقويم بعملية واالهتمام الحقائق على والتركيز

 ") ( .صحيح بشكل وتفسيرها والنتائج

 االستنتاجات-1 -4

 االثر لها كانت الدماغية للسيطرة وفقا   التمرينات ان -1 

 المرحلة لطالب االبداعي التفكير تطوير في اإليجابي

 .  الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية الثانية

 االثر لها كانت الدماغية للسيطرة وفقا   التمرينات -2

 بالكرة الصد وحائط االرسال مهارتي تعلم في اإليجابي

 وعلوم البدنية التربية كلية الثانية المرحلة لطالب الطائرة

 .  الرياضة

 التوصيات -4-2

 للسيطرة وفقا التمرينات من االستفادة ضرورة -1

 التفكير تطوير في ايجابي اثر من لها لما الدماغية

 بالكرة الصد وحائط اإلرسال مهارتي وتعلم اإلبداعي

 .الطائرة

 للسيطرة وفقا التمرينات من دةاالستفا ضرورة -2

 رياضية فعاليات على مماثلة دراسات إلجراء الدماغية

  أخرى

 المصــــادر 

 الحركي التعلم: : صالح وسام, يوسف سامر 

 الكتب دار, والرياضية البدنية التربية في وتطبيقاته

 . 147ص, 2014,بيروت, العلمية

 االكتشاف أسلوب أثر:  محمد شاكر ضحى 

 التصويب أنواع لبعض اإلبداعي والتفكير التعلم في الحر

 المرحلة الرياضية التربية كلية طالب لدى اليد لكرة

 التربية كلية ، القادسية جامعة ، ماجستير رسالة ، الثانية

 .  2013 ، الرياضة وعلوم البدنية

 للكرة العلمية الموسوعة:  المجيد عبد مروان  

 للنشر الوراق مؤسسة ، ن،عما األردن:  1ط.  الطائرة

 319ص ، 2001 ، والتوزيع

 الدماغ مع المتناغم التعلم:  صالح وسام 

 الكتب دار, بيروت. التعلم في الدماغ ألبحاث تطبيقات

 . 31ص,2015, العلمية
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 (1ملحق ) 
 )الصورة النهائية لفقرات مقياس التفكير اإلبداعي(

 ال أوافق متردد أوافق الفقرات ت

    تبع الحركات الصحيحة وغير المألوفة أحيانا من أجل اكتساب مهارة جديدةا 1

    يمكنني أن أوجه الكرة في التصويب في الزوايا الحرجة بالنسبة إلى حارس المرمى 2

    ال أستطيع التصويب من الزوايا بسهوله 3

    يصعب عليه االحتفاظ بنفس القدرة في المهارات طيلة فترة الدرس 4

    ال أجيد اللعب سوى في مركز واحد فقط 5

    أخشى من تأدية التصويب من السقوط أو الطيران خوفا  من اإلصابة 6

    ال استطيع التصويب بسهولة بعد عملية قفز أو طيران بالكرة 7

    ال أحب أداء أنواع التصويب التي تحتاج إلى سقوط على أرضية الملعب 8

    هها هي التصويب من السقوط او الطيران بكل أنواعأصعب مهارة أواج 9

    اجيد التصويب من احد الزوايا وال أجيد التصويب من الزوايا األخرى 10

    الحصول على إجابة لجميع التساؤالت التي تدور في ذهني يفرحني 11

    استطيع حل مشاكلي اذا اتبعت طريقة متسلسلة في التعلم 12

    طويال في التفكير لتجاوز الصعوبات في التعلم أقضي وقتا   13

    أتحمس لتعلم المهارات الرياضية بشكل كبير 14

    إحساسي الداخلي قد يؤدي إلى حل المشكلة 15

    أتأنى في تنظيم المعلومات التي أجمعها ألخرجها بأحسن صورة حركية 16

    وبات التعلمالتفكير العميق يساعدني في تسهيل الكثير من صع 17

    إذا كان علي اختيار بين أن أكون العبا للعبة اليد أو أللعاب أخرى لفضلت لعبة كرة اليد 18
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