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 العالقة بين النوع وكل من القدرة على التفكير االبتكارى واالستفاده  

 من العصف الذهنى لطالب الدراسات العليا بقسم علم النفس الرياضى 

 

 أ.م.د/ احمد محمد الشافعى

 أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرياضى 

 جامعه المنصورة -كلية التربية الرياضيه 

 أ.د/ ممدوح عبد المنعم الكنانى 
 أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ

 جامعه المنصورة -كلية التربية 

 م.م/ محمود فوزى المتولى أحمد
 مدرس مساعد بقسم علم النفس الرياضى

 جامعة دمياط -كلية التربية الرياضيه 

 

 الملخص 

 

ستفاده من العصف يهدف البحث إلى التعرف على العالقة بين النوع وكل من القدرة على التفكير االبتكارى واال

الذهنى لطالب الدراسات العليا بقسم علم النفس الرياضى، وقد تم إستخدام المنهج شبة التجريبى، عن طريق التصميم 

التجريبى للمجموعة الواحدة للقياس القبلى والبعدى، وكذا المنهج الوصفى، وذلك لمالئمتهما لتحقيق هدف البحث 

و كائن وتحليله واستخالص الحقائق منه، وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة وطبيعة إجراءاته عن طريق وصف ما ه

الطبقية العمديه من طالب الدراسات العليا بقسم علم النفس الرياضى بمرحلتيها )ماجستر ودكتوراة( )ذكور وإناث(؛ حيث 

برنامج الستراتيجية العصف   ( إناث، ومن وسائل وأدوات جمع البيانات المستخدمة )إعداد7( ذكور و)8بلغ عددها )

الذهنى(، )تصميم اختبار للقدرة على التفكير االبتكارى المهنى لطالب الدراسات العليا بقسم علم النفس الرياضى(، ومن 

أهم النتائج التى توصل إليها البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلى والقياس البعدى فى القدرة على 

بتكارى لطالب الدراسات العليا بقسم علم النفس الرياضى لصالح القياس البعدى تبعا لمتغير النوع )إناث، التفكير اال

ذكور( لصالح  الذكور فى متغيرى المرونة والمجموع الكلى، وجود فروق دالة احصائياً فى مدى االستفادة من استخدام 

البحث تبعا لمتغير )إناث، ذكور( لصالح الذكور فى متغيرات  استراتيجية العصف الذهنى لدى طالب الدراسات العليا عينة

 المرونة والطالقه والمجموع الكلى.
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 مقدمة ومشكلة البحث:

إن االبتكااار هااو أساااس الحاااارة والتطااور، حيااث 

ترجااع المنةلااة الرفيعااة للتطااور النسااانى إلااى التفكياار 

البتكااارى كمااا أن التغياار السااريع فااى عصاارنا الحااالى، 

ن نتناااوا المشااكالت بطريقااة إبداعيااة، فالتساالح يقتاى أ

بالقدرة البداعية المرتفعة فإنهااا تماادنا بوساايلة مواجهااة 

 المستقبل بدرجة عالية من الكفاءة والمسئولية.

  Guilforوفى هذا الصدد، أشار كل ماان جيلفااورد

م(، إلى أنااه ال 1977) Torrannce(، تورانس 1965)

ستوى رفاهية األمم يوجد شىء يمكن أن يسهم فى رفع م

والشعوب وتحقيق الرضااى والصااحة النفسااية، أك اار ماان 

رفع مستوى األداء االبتكااارى لاادى هااذه الشااعوب. وهااذا 

ينطبق أك ر على مجتمعنا الذى هو فى أمس الحاجااة إلااى 

أفاااراد مبااادعين قاااادرين علاااى تقاااديم الحلاااوا الجديااادة 

لمشااكالتنا المتراكمااة ومااا سااوف نواجهااه ماان قاااايا 

 (.3: 9غريبة علينا)معاصرة 

 Csikszentmihalyiويااااذكر ساااايكةانيتميهال  

(، أناااه يتعاااين تشاااجيع وتعةياااة االبتكاااار لااادى 1996)

المعلماااين مااان خاااالا زياااادة وعااايهم بطبيعاااة االبتكاااار 

وباألنماط السلوكية التى يتعين على المعلاام أن يمارسااها، 

حتااى يتجنبهااا داخاال قاعااات الدراسااة. فاااال عاان وعيااه 

ات والنشاااطات الالزمااة لتنميااة االبتكااار، باالسااتراتيجي

( على ثقافة االبتكار وأهميتها، 1991ويؤكد مراد وهبة )

ألن مسااتقبل الحاااارة البشاارية مرهااون ب قافااة االبتكااار 

وليس ب قافة الذاكرة، ورغم ذلااك فااإن أغلااح االمتحانااات 

فى الوطن العربى ونظم التعليم والااتعلم تسااتند إلااى ثقافااة 

 (.4: 10فة االبتكار )الذاكرة ال ثقا

(، أن التفكياااار 2005وياااارى مماااادوح الكنااااانى )

االبتكارى نشاط عقلى مركح وهادف توجهه رغبااة قويااة 

فى البحث عن حلوا، أو التوصل إلى نتائج أصلية لم تكن 

معروفااة مساابقاً، ويتميااة التفكياار االبتكااارى بالشااموا 

والتعقيااد ،ألنااه ينطااوى علااى عناصاار معرفيااة وانفعاليااة 

 (. 34: 8القية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة )وأخ

(، إلااى أنااه يمكاان 2010ويشااير مماادوح الكنااانى )

القوا أن الصراع بين الاادوا المتقدمااة، هااو صااراع بااين 

عقاااوا أبنائهاااا مااان أجااال الوصاااوا إلاااى سااابق علماااى 

وتكنولااوجى يااامن لهااا الريااادة والقيااادة. وماان ثاام فااإن 

الواحااد والعشاارين الهدف األعلى من التربيااة فااى القاارن 

هو تنمية التفكير بجميع أنواعه لدى كل أفااراد المجتمااع، 

ومن هنا يتعاظم دور المؤسسة التربوية فى إعااداد أفااراد 

قااادرين علااى الحاال االبتكااارى للمشااكالت الساايما غياار 

 (.3: 10المتوقعة أو غير التقليدية)

 ومع تةايد الشعور بالحاجااة إلااى إكتشاااف مباادعين

، وإلى تنمية القدرة علااى االبتكااار، وذلااك ) ذكور وإناث( 

بعد أن اتاح أنه ال سبيل إلى تقدم المجتمعااات النسااانية 

وتطور أساليح الفادة من المعرفااة لمصاالحة النسااان إال 

بوجود هذه الفئه المبدعه. ونظًرا لتنوع النطاق الساالوكى 

وتداخل متغيراته فااى المجاااا الرياضااى بشااكل عااام وفااى 

س الرياضااى بشااكل خاااص، فاااالً عاان مجاااا علاام الاانف

وجااود بعااظ الظااواهر النفسااية الرياضااية واالجتماعيااة 

المعاصرة ذات األثر اليجابى أو السلبى علااى المسااتويين 

المحلااى والاادولى، األماار الااذى يقتاااى ضاارورة دعاام 

الجوانااح العقليااة والمعرفيااة حتااى يمكاان إعااداد طااالب 

ماان الكفاااءة الدراسااات العليااا إعااداد مهنيًااا يجعاال لااديهم 

والتأهيل ما يدعم صيغ وإجااراءات التعاماال مااع المواقااف 

النفسااية التااى تتااراوح ماان البساايطة إلااى المعقاادة علااى 

المستوى الفردى والجمعى، ولمااا كانااة ثمااة فااروق بااين 

الجنسين فى جوانح متعدده كما هو ثابة فى أدبيااات علاام 

الاانفس العااام والرياضااى، ولمااا كانااة ثمااة ممارسااات 

آداءات اكاديميااه وميدانيااه، لااذا بثاار الباااح ون مرتبطااة باا 

دراساااة تاااأثير اساااتخدام اساااتراتيجية العصاااف الاااذهنى 
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كمؤشر للفااروق بااين الجنسااين فااى القاادرة علااى التفكياار 

االبتكااارى لطااالب الدراسااات العليااا بقساام علاام الاانفس 

 الرياضى.

 هدف البحث: 

يهدف البحث إلى التعرف علااى العالقااة بااين النااوع 

درة علااى التفكياار االبتكااارى واالسااتفاده ماان وكل من القاا 

العصف الذهنى لطالب الدراسات العليا بقسم علاام الاانفس 

 الرياضى، وذلك من خالا:

التعاارف علااى الفااروق فااى القاادرة علااى التفكياار  .1

االبتكارى لدى طالب الدراسااات العليااا عينااة البحااث 

 تبعا لمتغير النوع )إناث، ذكور(.  

االسااتفادة ماان  التعاارف علااى الفااروق فااى ماادى .2

اسااتخدام اسااتراتيجية العصااف الااذهنى لاادى طااالب 

الدراسااات العليااا عينااة البحااث تبعااا لمتغياار )إناااث، 

 ذكور(.  

 فروض البحث: 

توجد فروق دالة احصااائياً فااى القاادرة علااى التفكياار  .1

االبتكارى لدى طالب الدراسااات العليااا عينااة البحااث 

 تبعا لمتغير النوع )إناث، ذكور(.

دالة احصااائياً فااى ماادى االسااتفادة ماان  توجد فروق .2

اسااتخدام اسااتراتيجية العصااف الااذهنى لاادى طااالب 

الدراسااات العليااا عينااة البحااث تبعااا لمتغياار )إناااث، 

 ذكور(.  

 مصطلحات البحث:

 التفكير االبتكارى:  -

(،  االبتكااار بأنااه 2012يعاارف مماادوح الكنااانى )

"طريقااه التفكياار أو التصاارف أو عماال األشااياء، والتااى 

ون فرياادة بالنساابة للفاارد، ويااتم تقااديرها ماان قباال تكاا 

 (.2: 10اآلخرين" )

والتفكياار االبتكااارى إجرائيااا هااو: العمليااة العقليااة 

التى يقوم بها الطالب للوصوا إلى أفكااار جدياادة لاام تكاان 

معروفة من قبل، ونستدا عليها من خالا الاادرجات التااى 

 .1يحصل عليها الطلبة فى اختبار التفكير االبتكارى

 : 2العصف الذهنى -

(، العصف الذهنى بأنه 2008تعرف سوسن شاكر )

أسااالوب تعليماااى وتااادريبى يقاااوم علاااى حرياااة التفكيااار 

ويستخدم من أجل توليااد أكباار عاادد ماان األفكااار لمعالجااة 

موضااوع ماان الموضااوعات المفتوحااة ماان المهتمااين أو 

 (.281: 4المعنيين بالموضوع خالا جلسة قصيرة )

 :3بقسم علم النفس الرياضىطالب دراسات العليا  -

هاااام الطااااالب التااااابعين لبرنااااامجى الماجسااااتير 

والاادكتوراه بقساام علاام الاانفس الرياضااى المقياادين فااى 

 .2014/2015سجالت الكلية للعام الجامعى 

 الدراسات المرجعية:

( " 5()2004دراسة عبااد الاارحمن  أحمااد سااالمة ) -1

برنامج لتدريح معلمى العلوم على مهااارات تخااري  

هيم باسااتخدام أساالوب العصااف الااذهنى وأثااره المفا

علااى أدائهاام فااى هااذه المهااارة وفااى تنميااة التفكياار 

 االبتكارى لديهم".

هاادفة الدراسااة إلااى التعاارف علااى أثاار برنااامج 

لتاادريح معلمااى العلااوم علااى مهااارة تخااري  المفاااهيم 

باستخدام أسلوب العصف الذهنى وأثااره علااى أدائهاام فااى 

لتفكيرالبتكااارى لااديهم، وقااد هذه المهااارة وعلااى تنميااة ا

اسااتخدم الباحااث الماانهج شاابه التجريبااى، وقااد اقتصاارت 

( معلاام ومعلمااه، وكانااة 63الدراسة على عينة قوامهااا )

أهم النتائج أن تدريح أفراد مجموعة البحث علااى مهااارة 

تخري  المفاااهيم ماان خااالا البرنااامج المقتاارح باسااتخدام 

 
 تعريف اجرائى. 1
 تعريف اجرائى. 2
 تعريف اجرائى. 3
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

مسااتوى أساالوب العصااف الااذهنى قااد أدى إلااى تحسااين 

أدائهم فى هذه المهارة وكذلك تنمية قدرتهم على التفكياار 

 االبتكارى.

( "أثاار 3م()2011دراسة زياااد أحمااد أبااو شااريعه ) -2

إستخدام استراتيجية العصف الذهنى لتاادريس مااادة 

التربية السالمية لطلبة الصف العاشر األساسى فى 

 التحصيل وتنمية التفكير االبتكارى".

ستقصااااء أثااار إساااتخدام هااادفة الدراساااة إلاااى إ

اساااتراتيجية العصاااف الاااذهنى لتااادريس ماااادة التربياااة 

االسالمية فااى التحصاايل والتفكياار االبتكااارى لاادى طااالب 

الصف العاشر باألردن، وقد إستخدم الباحث المنهج شاابه 

( 95التجريبى، وقد اقتصرت الدراسة على عينة قوامها )

راتيجية طالح، وأبرز ما توصلة إليه الدراسة فعالية اساات

 العصف الذهنى فى تنمية التفكير االبتكارى والتحصيل.

( "فعاليااة 11()2012دراسااة نساارين أحمااد الفااار ) -3

إستخدام العصف الذهنى فى تنميااة مسااتويات األداء 

 البالغى لدى طالب المرحلة ال انوية".

هدفة الدراسة إلى التعرف على فعالية استراتيجية 

األداء البالغااى لاادى  العصف الذهنى فى تنميااة مسااتويات

طالب المرحلة ال انوية، وقااد اسااتخدمة الباح ااة الماانهج 

شبه التجريبى، وقد اقتصرت الدراسة على عينااة قوامهااا 

( طالح وطالبااه، وأباارز مااا توصاالة إليااه الدراسااة 121)

فعالية الستراتيجية فااى تنميااة مسااتويات األداء البالغااى 

 عند طالبات الصف األوا ال انوى.

( "أثاار 7()2013حمود السيد عبد الغفااار )دراسة م -4

إسااتخدام اسااتراتيجية العصااف الااذهنى فااى تنميااة 

مهااارات التعبياار الشاافهى االبتكااارى لاادى طااالب 

 المرحلة ال انوية".

هاادفة الدراسااة إلااى التعاارف علااى أثاار إسااتخدام 

استراتيجية العصااف الااذهنى فااى تنميااة مهااارات التعبياار 

األوا ال ااانوى،  الشاافهى االبتكااارى لاادى طااالب الصااف

واستخدم الباحث الماانهج شاابه التجريبااى، وقااد اقتصاارت 

( طالح وطالبه، وأبرز ما 82الدراسة على عينة قوامها )

توصلة إليه الدراسة فعالية استراتيجية العصااف الااذهنى 

فى تنمية مهارات التعبير الشفهى االبتكااارى لاادى طااالب 

 الصف األوا ال انوى.

 إجراءات البحث:

 بحث: منهج ال -

تاام اسااتخدم الماانهج شاابة التجريبااى عاان طريااق 

التصااميم التجريبااى للمجموعااة الواحاادة للقياااس القبلااى 

والبعااادى، وكاااذا المااانهج الوصااافى، وذلاااك لمالئمتهماااا 

لتحقيق هدف البحث وطبيعة إجراءاته عن طريق وصااف 

مااا هااو كااائن وتحليلااه واسااتخالص الحقااائق منااه، إذ أن 

جمااع البيانااات وتبويبهااا، المنهج الوصفى ال يقتصر على 

 (.136: 2وإنما يستهدف التحليل والتفسير للنتائج )

 مجتمع البحث:  -

يتااألف مجتمااع البحااث ماان طااالب الدراسااات العليااا 

بمرحلتاااى الماجساااتير والااادكتوراة بقسااام علااام الااانفس 

الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعه المنصااورة للعااام 

 (.2014/2015الجامعى )

 عينة البحث:  -

تم اختيار عينة البحااث عماادا والتااى م لااة مجتمااع 

البحااث لطااالب الدراسااات العليااا بمرحلتااى الماجسااتير 

والدكتوراة من الذكور الناث بقسم علم الاانفس الرياضااى 

بكلية التربية الرياضية، جامعااه المنصااورة ، كمااا يتاااح 

 (.1من جدوا )
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 (: 1جدول )

 توصيف عينة البحث االستطالعية واألساسية

 العدد  مجتمع وعينة البحث 

 العينة 

 وفقا لمستوى الدراسة

 8 ماجستير

 7 دكتوراة

 وفقا للنوع

 8 ذكور

 7 إناث

 15 مجاموع 

 وسائل جمع البيانات: -

 تم استخدم الوسائل واألدوات التالية:

 مقياس القدره على التفكير االبتكارى المهنى. -

 برنامج استراتيجية العصف الذهنى. -

 أدوات البحث: تقنين -

o  مقياس القدره علااى التفكياار االبتكااارى المهنااى ماان

 إعداد الباحث.

فااى ضااوء االطااالع علااى بعااظ االختبااارات التااى 

عبااد السااالم عبااد  اهتمة بقياس قدرات التفكير االبتكارى

(، عبد هللا سليمان، 1974(، سيد خير هللا )1970الغفار )

اهتمااة (، وبعظ الدراسااات التااى 1977فؤاد أبو حطح )

(، أحمااد 1994بإعداد هذه الختبارات عبد العةية طلبااة )

(، محمااد الساايد، محاارز عبااده 1997حساان سميساام )

(، محمااد أسااامة 2005(، حساان محمااد حوياال )1998)

وقااد تاام اسااتخالص بعااظ أسااس اختبااارات (، 2008)

 القدرة على التفكير االبتكارى وهى كما يلى:

فتااااح االسااتجابات ال يوجااد لهااا اتفاااق مساابق )م -

 التصحيح(.

صيغة األسئلة من النااوع المفتااوح النهايااة وتتطلااح  -

 استجابات متنوعه وغير مألوفة وغير شائعة.

اتفقااة معظاام االختبااارات علااى أن كاال ماان قاادرات  -

األصااالة(، تعااد ماان المكونااات  -المرونة  -)الطالقة 

 األساسية لالبتكار.

تعتباار هااذه االختبااارات اختبااارات ساارعه أى أنااه  -

ها أكباار قاادر ماان السااتجابات غياار مألوفااة يطلح في

 وغير الشائعه فى وقة محدد.

ال يمكن معرفة أو التنبؤ باستجابات هذه االختبارات  -

 مقدماً كما فى االختبارات التحصيلية.  

المهنى  تحديد أبعاد مقياس القدرة على التفكير االبتكارى

 : المتخصصينلطالب الدراسات العليا 

يد ماان اختبااارات القاادرة علااى بعد االطالع على العد

التفكياار االبتكااارى ساالفا، كااان أن ثمااة ثمااة اتفاااق علااى 

مكونااات االبتكااار وابعاااده، وبناااًءا علااى ذلااك تاام تحديااد 

األبعاد الخاصه بالقدرة على التفكير االبتكارى والتااى يااتم 

فى ضوئها تصحيح استجابات الطااالب وهااذه األبعاااد هااى 

وفااى ضااوء مااا ساابق تاام  ،]األصالة -المرونة -الطالقة[:

مراعاة هذه األسس واألبعاااد عنااد إعااداد اختبااار التفكياار 

 االبتكارى المهنى.
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

الخطوات اإلجرائية إلعداد مقياس القدرة على التفكير 

 االبتكارى المهنى: 

تاام اتباااع الخطااوات الجرائيااة التاليااة عنااد إعااداد 

 اختبار القدرة على التفكير االبتكارى المهنى:

 دات المقياس واألنشطة التى يتضمنها:صياغة مفر

تم إعااداد مجموعااة ماان المفااردات المبدئيااة لقياااس 

، وقااد ]األصااالة-المرونة -الطالقة[أبعاد التفكير االبتكارى

تاام صااياغة هااذه المفااردات فااى صااورة أنشااطة ابتكاريااة 

وأساائلة مفتوحااة النهايااة، وقااد تاام مراعاااة عنااد تحديااد 

المقياااس أن تكااون  األنشااطة االبتكاريااة التااى يتااامنها

م يرة الهتمامات طالب الدراسات العليا، ومتنوعة بحيااث 

تحتااوى علااى أساائلة تم اال تحاادياً لقاادراتهم االبتكاريااة، 

واألنشطة التى يتناولهااا فااى االختبااار هااى؛ االسااتعماالت 

 غير الشائعة، المترتبات، التطوير والتحسين، المواقف.

 الصورة األولية للمقياس:

رة األولية للمقياس عبارة عن أربعااة تم إعداد الصو

أبعااااد، حياااث يحتاااوى كااال بعاااد علاااى مفردات)أنشاااطة 

ابتكاريااة(، وتاام صااياغة المفااردات فااى صااورة أساائلة 

مفتوحااة النهايااه، وتاام تااوفير مساااحه تحااة كاال مفااردة 

( مفااردات موزعااه 10لالستجابات المحتملة وقد تامنة)

علااى أرباااع محااااور هاااى االساااتعماالت غيااار الشاااائعة، 

لمترتبات، والتطوير والتحسين، والمواقف، وكان للبعد وا

( مواقف والبعد ال الث والرابع مااوقفين، 4األوا وال انى )

وتم عرض الصوره األولية للمقياس علااى مجموعااة ماان 

 السادة المحكمين وذلك بغرض التعرف على ما يلى:

مدى مناسبة مفردات المقياس التى تم تحدياادها ألبعاااد  -

 كارى.التفكير االبت

 اقتراح أو إضافة أى تعديالت على المقياس. -

مدى دقه المعلومات والتعليمات المقدمة فااى الصاافحة  -

 األولى للمقياس.

وقااد أساافرت تلااك المحاولااة عاان إقاارار المحكمااين 

للمفردات وعناصرها، كما أشار بعظ الخبراء إلااى دمااج 

 وتعديل بعظ الصياغات فى مفردات المحاور.

 

 ( 2جدول)

 ت والنسب المئوية لمواقف مقياس القدره على التفكير التكرارا

 (5االبتكارى المهنى وفقا آلراء المحكمين)ن= 

 المواقف  م
النسبة  تعديل غير  موافق موافق

 % ك % ك % ك المئوية

 %80 %20 1 %0 0 %80 4 االستعماالت غير شائعة  1

 %80 %20 1 %0 0 %80 4 المترتبات 2

 %80 %0 0 %20 1 %80 4 التطوير والتحسين 3

 %80 %0 0 %20 1 %80 4 المواقف 4

( أن المحكمين قد وافقوا على 2يتاح من جدوا )

جميع المفردات الخاصة بالمقياس مع حذف مفردة من 

البعد األوا )االستعماالت غير شائعة( وحذف مفردة من 

 البعد ال انى )المترتبات(.
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قوودره علووى التفكيوور الصووورة النهائيووة لمقيوواس لمقيوواس ال

 االبتكارى المهنى لطالب الدراسات العليا:

قد تم التوصل إلى الصورة النهائية لمقياس التفكياار 

( 4االبتكارى لطالب الدراسات العليا؛ حيااث تكونااة ماان )

 ( مفردات. 8أبعاد وتحتوى على )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :الصدق •

o كير االبتكارى:صدق المحتوى للمقياس القدره على التف 

تم إستخدام الصدق الظاهرى، وقد تحقق هذا النوع 

من الصدق من خااالا عاارض مقياااس التفكياار االبتكااارى 

( فااى 1على مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ملحق)

مجاااا علاام الاانفس التربااوى لقاارار صااالحية المقياااس 

ومالئمتاااه للعيناااة الحالياااة وقاااد نااااا ماااوافقتهم بنسااابة 

100.% 

o  سوواق الووداللى لمقيوواس القوودره علووى التفكيوور صوودق االت

 االبتكارى المهنى لطالب الدراسات العليا:

وفاااق نتاااائج الدراساااة االساااتطالعية تااام حسااااب 

بااين  بااراون -ساابيرمانالرتباط بإستخدام معامل ارتباط  

المواقف والدرجة الكلية للمقياس التى تعكس القدرة على 

 (.3التفكير االبتكارى، كما يتاح من جدوا )

  ( 3جدول ) 

 معامل ارتباط سبيرمان بين المواقف والدرجة الكلية  

 (15لمقياس القدرة على التفكير االبتكارى)ن=

 التفكير االبتكارى  األصالة  المرونة  الطالقة  الموقف 

 ** 0.76 ** 0.76 *  0.71  الطالقة 

 * 0.72 ** 0.78   المرونة 

 * 0.74    األصالة 

 0.755= 0.01،  0.618=  0.05لا مستوى  قيمة ر الجدولية عند طرفين

( أن جميااع قاايم ) ر( دالااة 3يتاااح ماان جاادوا )

(، مما يشير 0.05(، )0.01إحصائياً عند مستويى داللة )

إلى اتساق داخلى مقبوا بااين مواقااف المقياااس ودرجتااه 

 الكلية.

 حساب الثبات:

ثبووات المقيوواس القوودره علووى التفكيوور االبتكووارى المهنووى 

 سات العليا المتخصصين:لطالب الدرا

تم حساب ال بات بطريقة التجةئااة النصاافية معتماادا 

على نتائج العينة االستطالعية، حيث حسح االرتباط بااين 

درجااات الوحاادات الفرديااة والةوجيااة للعواماال المختلفااة 

)طالقااة، مرونااة، أصااالة(، وقااد تاام تصااحيح االرتباااط 

ختبااار براون وقد تبين أن اال –باستخدام معادلة سبيرمان

يمتاز بدرجة عالية ماان ال بااات للعواماال ال الثااة والقاادرة 

 (. 4البداعية عامة، كما يتاح من جدوا )
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 ( 4جدول)

 يبين درجات ثبات المواقف الفردية والزوجية بطريقة 

 التجزئة النصفية مقياس التفكير االبتكارى

 الدرجة الكلية  األصالة  المرونة  الطالقة  القدرات 

 * 0.73 * 0.74 * 0.69 * 0.72 قبل التصحيح 

 * 0.74 ** 0.79 ** 0.78 ** 0.77 بعد التصحيح 

 0.755= 0.01،  0.618=  0.05قيمة ر الجدولية عند طرفين لا مستوى 

( أن جميااع  قاايم) ر( دالااة 4يتاااح ماان جاادوا )

(، ممااا يشااير إلااى 0.05(، )0.01إحصائياً عند مستويى )

تجةئاااة ثباااات المواقاااف الفردياااة والةوجياااة بطريقاااة ال

 النصفية لمقياس التفكير االبتكارى.

 حساب ثبات المقياس:

تم حساب ال بات بطريقة التجةئااة النصاافية معتماادا 

على نتائج العينة االستطالعية، حيث حسح االرتباط بااين 

درجااات الوحاادات الفرديااة ودرجااات الوحاادات الةوجيااة 

للعوامل المختلفة )طالقة، مرونة، وأصالة(، وتم تصحيح 

وقااد  بااراون –ساابيرمان الرتباااط باسااتعماا معادلااة هذا ا

تبين أن االختبار يمتاااز بدرجااة عاليااة ماان ال بااات سااواء 

فيما يتعلق بالعوامل ال الثة، وبالقاادرة البداعيااة العامااة، 

 (. 5كما يتاح من جدوا )

 ( 5جدول)

 االبتكارى يبين درجات ثبات العوامل بطريقة التجزئة النصفية اللتبار القدره على التفكير

 التفكير االبتكارى المرونة الطالقة   األصالة  القدرات 

 0.82 0.84 0.80 0.82 قبل التصحيح

 0.71 0.73 0.67 0.70 بعد التصحيح

 0.755= 0.01،  0.618=  0.05قيمة ر الجدولية عند طرفين لا مستوى 

( أن جميااع  قاايم) ر( دالااة 5يتاااح ماان جاادوا )

(، مما يشير إلااى 0.05(، )0.01إحصائياً عند مستويى )

ثبااات المواقااف الفرديااة والةوجيااة بطريقااة التجةئااة 

 النصفية لمقياس التفكير االبتكارى.

 الصدق:

حسوواب الصوودق التال)مووى ) ألبعوواد القوودة علووى التفكيوور  •

 االبتكارى(:

تاام حساااب معااامالت االرتباااط بااين قاادرات التفكياار 

ة الكليااة االبتكارى: الطالقااة، المرونااة، األصااالة، والدرجاا 

لالختبارين، اختبار القدرة على التفكير االبتكارى المهنااى، 

ماان إعااداد ساايد  -واختبار القدرة علااى التفكياار االبتكااارى 

 (.6خير هللا، وكانة النتائج كما هو موضح بجدوا)



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

113 

 ( 6جدول)

رى المهنى والتبار معامل االرتباط بين قدرات التفكير االبتكارى لكل من التبار القدرة على التفكير االبتكا

 القدرة على التفكير االبتكارى 

 التفكير االبتكارى المرونة الطالقة   األصالة  القدرات 

 0.82 0.84 0.80 0.82 معامل االرتباط

 0.001عند  0.001عند  0.001عند  0.001عند  مستوى الداللة

( وجود ارتباط قوى ، وداا بين 6يتاح من جدوا )

ارى الختبااار القاادرة علااى التفكياار قاادرات التفكياار االبتكاا 

االبتكاااارى المهناااى ، واختباااار القااادرة علاااى التفكيااار 

-الطالقااة[االبتكااارى، بالنساابة ألبعاااد التفكياار االبتكااارى 

 .]والقدرة على التفكير االبتكارى  -األصالة-المرونة

 حساب الصدق المحكى ) ألبعاد االلتبار(

بعاااد قااام الباحااث بحساااب معااامالت االرتباااط بااين أ

اختبار القاادرة علااى التفكياار االبتكااارى المهنااى، واختبااار 

القدرة علااى التفكياار االبتكااارى، وكانااة النتااائج كمااا هااو 

 (.7موضح بجدوا)

 ( 7جدول)

معامل االرتباط بين أبعاد التبار القدرة على التفكير االبتكارى المهنى )إعداد الباحث( والتبار القدرة على  

 (1974د لير هللا،التفكير االبتكارى )سي

 المواقف  التحسينات المترتبات اإلستعماالت غير شائعة المفردات

 0.82 0.84 0.80 0.82 معامل االرتباط

 0.001عند  0.001عند  0.001عند  0.001عند  مستوى الداللة

 0.755= 0.01،  0.618=  0.05قيمة ر الجدولية عند طرفين لا مستوى 

باااط داا بااين أبعاااد ( وجااود ارت7يتاح من جاادوا )

اختبار القدرة على التفكير االبتكارى الختبار القدرة علااى 

التفكير االبتكارى المهنااى، واختبااار القاادرة علااى التفكياار 

االبتكاااارى، وذلاااك بالنسااابة ألبعااااد التفكيااار االبتكاااارى 

-التحساااينات -المترتباااات  -االساااتعماالت غيااار شاااائعة[

 .]المواقف

 

 المقياس: حساب الزمن الال)م ألداء 

 تم حساب الةمن الالزم ألدء االختبار على النحو التالى:

حساااب الااةمن الااذى اسااتغرقة الطالااح فااى تسااجيل  -

البيانات الخاصة به وقراءة العليمااات الخاصااة، وكااان 

 دقائق. 5الةمن الذى استغرقه لذلك=

حساب الةمن الالزم لكل مفردة ماان مفااردات االختبااار  -

 (.8)على حدة كما هو موضح بجدوا
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 (8جدول)

 الزمن الال)م ألداء كل مفردة من مفردات التبار 

 القدرة على التفكير االبتكارى المهنى

  

 الزمن بالدقائق لكل مفردة رقم المفردة  النشاط االبتكارى م

 الستعماالت غير شائعة  1

1 3 

2 3 

 المترتبات 2

1 3 

2 3 

 التحسينات 3

1 3 

2 3 

 المواقف 4

1 3 

2 3 

 24 - الةمن الكل        

الةمن الكلى لالختبار = زمن التعليمات + زمن أداء 

 دقيقة.       30=24+6االختبار   = 

 طريقة تصحيح المقياس: 

فااى ضااوء االطااالع علااى بعااظ الختبااارات التااى 

ساايد خياار االبتكااارى أهتمة بقياس القاادرة علااى التفكياار 

أهتمااااة بهااااذه (، وكااااذلك للدراسااااات التااااى 1974هللا)

االختبارات تم تحديد طريقة تصحيح اختبااار القاادرة علااى 

المهنى، بحيث يقدر لكل استجابة ثااالث االبتكارى التفكير 

درجاااات بحياااث تشااامل الااا الث درجاااات أبعااااد التفكيااار 

لدى الطالح فى كاال  ]األصالة-المرونة-الطالقة[االبتكارى 

 مفردة من مفردات االختبار.

كير: تماانح درجااة واحاادة لكاال حساب درجة طالقة التف -

استجابة غير مكررة، وغير خرافيااة، أو غياار معقولااة 

يكتبهاااا الطالاااح الاااذى يطباااق علياااه اختباااار القااادرة 

البداعيااة، وبااذلك تكااون درجااة طالقااة تفكياار الطالااح 

تساوى عاادد األفكااار التااى يكتبهااا، بعااد حااذف األفكااار 

 الخرافية، أو غير معقولة. 

: يماانح درجااة واحاادة حساااب درجااة مرونااة التفكياار -

لألفكار جميعا التى تنتم  إلى ميدان حيات  واحد مهما 

يكن عددها، وبااذلك تكااون درجااة مرونااة الطلبااة بعاادد 

الميااادين التااى نجاادها فااى إجاباااتهم لكاال فقاارة ماان 

الفقرات، ولذلك نتوقع أن تكون درجة المرونااة بشااكل 

 عام أقل من درجة الطالقة. 

 

 حساب درجة األصالة:  -

o  تاادوين اسااتجابات طلبااة المجموعااه قيااد البحااث يااتم

جميعا عن فقاارات االختبااار، مااع كتابااة تكاارارات كاال 



 
   –العدد الخامس والعشرون 
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استجابة أمامها، وال تكتح األفكااار الخرافيااة التااى تاام 

 حذفها فى الطالقة والمرونة. 

o ( درجات لكل فكرة تكرر مرة واحدة فق  فااى 3تمنح )

 استجابات طالب العينه قيد البحث.  

o ( درجتان2تمنح )  لكل فكرة تكرر ماارتين عنااد طااالب

 العينه قيد البحث.

o ( مرات عند 3تمنح درجة واحدة فق  لكل فقرة تكرر )

 طالب العينه قيد البحث.  

o ( مرات فأك ر فى اسااتجابات 4أما األفكار التى تتكرر )

 (.  0طالب العينه قيد البحث. فتمنح صفرا )

وعلااى أساااس الخطااوات السااابقة تحسااح درجااات 

 ل طالبة على النحو التالى:  األصالة لك

 )  ( = )  ( درجة األصالة.  1)  ( +  2)  ( +  3

حساب درجااة االبتكااار الكليااة: تحسااح الدرجااة الكليااة  -

 .4لكل طالح بجمع درجات الطالقة والمرونة واألصالة

 برنامج استراتيجية العصف الذهنى: •

تحديد محتوووى وحوودات البرنووامج اسووتراتيجية العصووف  -

 الذهنى:

لتوصاايفات المقااررات بقساام علاام  جااراء تحلياالتاام إ

الاااانفس الرياضااااى كليااااة التربيااااة الرياضااااية جامعااااه 

م(، وفى ضااوء 2013/2014المنصورة، للعام الدراس  )

هااادف البحاااث قاااام الباحاااث باساااتطالع رأى المحكماااين 

( محكمااين، وتاام عاارض مقااررات الدراسااات 5وعددهم )

اتيجيه العليا علااى المحكمااين لتحديااد أبعاااد برنااامج اسااتر

العصف الذهنى قيااد البحااث وتحديااد النساابة المئويااة لكاال 

 بعد من أبعاد البرنامج.

 عرض األبعاد المقترحة على السادة المحكمين:

 
وضع شرطا هو إن الفكرة التي تحصل على درجة أصالة يجب أن تم  4

(، إال إنها 1تكون متوافقة مع المنطق، أى إن الفكرة قد تحصل على تكرار )
 فكرة تقليدية، ففي تلك الحالة ال تحسب لتلك الفكرة درجة أصالة. 

 تااام عااارض األبعااااد المقترحاااة علاااى مجموعاااة 

من المحكمين المختصين فى مجاا علم الاانفس الرياضااى 

( محكمين، وذلك للتأكد من مناسبتها لبرنامج 5وعددهم )

 اسااتراتيجية العصااف الااذهنى، وتحديااد األهميااة النساابية 

 لكاال بعااد منهااا، وكتابااة المقترحااات أساافل الجاادوا أن 

وجدت فى حالااة دمااج أو إضااافة أو تعااديل لغااوى لألبعاااد 

 المقترحة.
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 (9ل)جدو

 (5أبعاد محتوى برنامج استراتيجية العصف الذهنى وفقًا آلراء المحكمين)ن= 

 األبعاد م
 موافق 

 موافق 

 مع التعديل 

 غير

 موافق  
النسبة  دمج

 المئوية
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 %20 % 0 0 %80 4 % 0 0 %20 1 فلسة التربية الرياضية.   1

2 
دراساااة متقدماااة فاااى علااام الااانفس الترباااوى 

 (.2(، )1ضى )الريا
1 20% 4 80% 0 0 % 0 0 % 80% 

 %50 % 0 0 %40 2 %20 1 %40 2 العمليات العقلية العليا.   3

 %90 % 0 0 %0 0 20 1 %80 4 الدافعية فى الرياضة. 4

 % 30 %20 1 %40 2 %20 1 %20 1 طرق البحث العلمى فى علم النفس الرياضى. 5

 % 100 %0 0 %0 0 %80 4 %20 1 سيكولوجية الشخصية الرياضية. 6

 % 30 %60 3 %0 0 %40 2 % 0 0 (.2(،)1تطبيقات علم النفس الرياضى ) 7

 % 80 %20 1 %0 0 % 0 0 %80 4 التوجية واالرشاد النفسى. 8

 % 40 %20 1 %20 1 %20 1 %40 2 سيكولوجية القيادة والجماعات الرياضية. 9

 % 0 % 0 0 % 100 5 % 0 0 % 0 0 إحصاء. 10

 % 0 % 0 0 % 100 5 % 0 0 % 0 0 الحاسح اآللى )نظريات وتطبيقات(. 11

 % 80 %80 4 % 0 0 %20 1 % 0 0 القياسات النفسيه. 12

 % 40 % 0 0 %20 1 %60 3 %20 1 التقويم فى علم النفس الرياضى. 13

14 
حلقااااة بحااااث فااااى علاااام الاااانفس التربااااوى 

 (.2الرياضى)
1 20% 1 20% 3 60% 0 0 % 40% 

 % 80 %0 0 % 0 0 %80 4 %20 1 كولوجية التدريح والمنافسات.سي 15

 % 80 % 0 0 %80 4 %0 0 %20 1 األخصائى النفسى الرياضى كمهنة. 16

 % 60 % 0 0 % 0 0 %80 4 %20 1 المشكالت النفسية للرياضيين. 17

( أنااه تاام التوصاال إلااى ساابع 9يتاح ماان جاادوا )

تطبيقات علم [سابع أبعاد مقترحة للبرنامج؛ دمج البعد ال

، ماااع البعاااد ال اااانى عشااار ](2(،)1الااانفس الرياضاااى)

)القياسااات النفساايه(، وتعااديل الصااياغه ليكااون )القلااق 

للرياضين(، وتعديل صياغة البعد ال انى )دراسة متقدمة 

( ليكااون 2(، )1فااى علاام الاانفس التربااوى الرياضااى )

بعنااوان )العااةو فااى الرياضااة(، وتعااديل صااياغة البعااد 

عشر )سيكولوجية التدريح والمنافسااات( ليكااون  الخامس

بعنوان )العداد النفسى للرياضين(، وتعديل صياغة البعااد 

السااادس عشاار )األخصااائى النفسااى الرياضااى كمهنااة( 

ليكااون بعنااوان )التاادريح العقلااى(، وتعااديل صااياغة البعااد 

الساااابع عشر)المشاااكالت النفساااية للرياضااايين( ليكاااون 

للرياضاااين(، كماااا اقتااارح  بعناااوان )االحتاااراق النفساااى

المحكمين تدرج تنفيذ أبعاد البرنامج المقترح لستراتيجية 

 (.10العصف الذهنى كما هو موضح بجدوا )
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 (10جدول)

 تدرج تنفيذ أبعاد البرنامج المقترح الستراتيجيات االبتكار

 األبعاد
الشخصية  

 الرياضية

التوجية  

واإلرشاد  

 النفسى

التدريب 

 العقلى
 العزو

د اإلعدا

النفسى 

 للرياضين

 الدافعيه  القلق 
اإلحتراق  

 النفسى
 مجموع 

عدد  

 الوحدات 
 وحدة  24 2 2 4 1 3 4 4 4

النسبة  

 المئويه 
16.6 % 16.6 % 16.6 % 12.5 % 4.5 % 16.6 % 8.3 % 8.3 % 100 % 

( أن تدرج تنفيذ أبعاد البرنامج وتوزيعها على الوحدات الخاصة بالبرنامج استراتيجيات 10يتاح من جدوا )

( وحدات بنسبة 4االبتكار الشخصية الرياضية )

( 4(، والتوجية واالرشاد النفسى )%16.6مئوية )

( 4(، التدريح العقلى )%16.6وحدات بنسبة مئوية )

( وحدات 3(، العةو)%16.6وحدات بنسبة مئوية )

%(، والعداد النفسى للرياضين 12.5بنسبة مئوية )

( وحدات 4) (، والقلق%4.5( وحدة بنسبة مئوية )1)

( وحدة بنسبة 2(، والدافعية )%16.6بنسبة مئوية )

( وحدة بنسبة 2(، واالحتراق النفسى )%8.3مئوية )

(؛ ويصل بذلك مجموع عدد الوحدات %8.3مئوية )

 ( وحدة.24الخاصة بالبرنامج )

 التو)يع الزمنى للبرنامج:

( محكماً 5تم إستطالع رأى المحكمين وعددهم )

د عدد الوحدات والخطة الةمنية ملحق)(، حوا تحدي

(، وذلك للتأكد 10لبرنامج استراتيجيات االبتكار ملحق )

من التوزيع الةمنى للبرنامج، حيث يطلح من المحكمين 

( أسفل الجابة التى تتفق مع وجهة وضع عالمة )

نظره، وكتابة المقترحات أسفل الجدوا. وبعد إجراء 

ى الةمن الكل  المقابالت مع المحكمين تم التوصل إل

للبرنامج العصف الذهنى ثمانى أسابيع، وعدد مرات 

( جلسات، 3الجلسات للبرنامج فى األسبوع الواحد )

( 10والتوزيع الةمنى لمحتوى الجلسة )مقدمة الجلسة( )

( دقيقه، )الجةء الختامى( 30دقائق، )الجةء الرئيسى( )

 ( دقيقة.50( دقائق، وتحديد زمن الجلسة با )10)

 اسة األساسية:الدر

تاام إجااراء القياااس القبلااى باسااتخدام اختبااار التفكياار 

االبتكارى المهنى ومقياس العداد المهنى فااى الفتاارة ماان 

م، 19/10/2014م إلى األحد الموافق 12/10/2014األحد 

وقااد تاام تطبيااق برناااامج اسااتراتيجية العصااف الاااذهنى 

( طالح وطالبة من طااالب 15وحدة( على ) 24بمحتويات )

دراسااات العليااا بقساام علاام الاانفس الرياضااى،وذلك فااى ال

م إلااى األربعاااء الموافااق 3/11/2014الفتاارة ماان االثنااين

م. وقد تم إجراء القياس البعاادى فااى الفتاارة 25/12/2014

م إلااااى األربعاااااء الموافااااق 28/12/2014ماااان األحااااد 

 م، وقااااااااد تاااااااام تصااااااااحيح القياسااااااااين 8/1/2015

 لخااااام القبلااااى والبعاااادى ورصااااد وجدولااااة الاااادرجات ا

وإعدادها للمعالجة الحصائية وفقًا لمفتاح التصحيح المعد 

 لذلك.
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 ( 11) جدول

 تدرج تنفيذ برنامج استراتيجيات االبتكار على طالب الدراسات العليا قيد البحث

الوحدات 
 األسبوعية5

اإلستراتيجي
 ة المستخدمة

رقم 
 الوحدة

 محتوى الوحدة األسبوعية*
 )من الوحدة

 تاريخ التطبيق
 األسبوعى اليومى

األسبوع 
 األوا

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

1 

 الشخصية الرياضية:

 المفهوم . -

 المالمح التى تحدد المفهوم. -

 قياس الشخصية. -

 الخصائص التى تحدد الشخصية. -

 ق  50

 

 ق  150

االثنين الموافق: 
3/11/2014 

2 

 الشخصية الرياضية:

 العمليات الدفاعية لألنا. -

 ليل النفسى .نظرية التح -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

5/11/2014 

3 
 الشخصية الرياضية:

 نظرية السمات.  -
 ق  50

 الخميس الموافق:

6/11/2014 

األسبوع 
 ال انى

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

4 
 الشخصية الرياضية:

 نظريات األنماط البيولوجية . -
 ق  50

 

 ق 150

االثنين الموافق: 
10/11/2014 

5 

 واالرشاد النفسى: التوجية

 مفهوم االرشاد -

 مفهوم التوجية -

 عالقة االرشاد والتوجية -

 انواع التوجية واالرشاد النفسى -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

12/11/2014 

6 

 التوجية واالرشاد النفسى:

 النظرية السلوكية. -

 نظرية الذات. -

 نظرية السمات. -

 نظرية التحليل النفسى. -

 نظرية المجاا. -

 ق  50
س الموافق: الخمي
13/11/2014 

األسبوع 
 ال الث

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

 

7 

 التوجية واالرشاد النفسى:

االعراض التى تشير إلى الحاجة إلى االرشاد  -
 النفسى.

 األهداف فى المجاا الرياضى. -

 مجاالت االرشاد والتوجية النفسى. -

خطوات إعداد برنامج التوجية واالرشاد  -
 النفسى.

 ق  50

 ق 150

نين الموافق: االث
 م 17/11/2014

8 

 التوجية واالرشاد النفسى:

 وسائل جمع المعلومات فى مجاا االرشاد. -

 دور المدرب فى العملية االرشادية. -

 المستويات فى الرياضة والممارسة البدنيية.  -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

19/11/2014 

9 

 التدريح العقلى:

 مفهوم التدريح العقلى. -

 ح العقلى.اهداف التدري -

 اهمية التدريح العقلى. -

 العوامل المؤثرة فى التدريح العقلى. -

 شروط التدريح العقلى. -

 مهارات التدريح العقلى. -

 التدريح العقلى. انواع -

 ق  50
 الخميس الموافق:

20/11/2014 

 
 ثالث وحدات أسبوعيًا. 5
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الوحدات 
 األسبوعية5

اإلستراتيجي
 ة المستخدمة

رقم 
 الوحدة

 محتوى الوحدة األسبوعية*
 )من الوحدة

 تاريخ التطبيق
 األسبوعى اليومى

األسبوع 
 الرابع

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

10 

 التدريح العقلى: ) االسترخاء (

 فوائد االسترخاء. -

 أنواع االستراخاء. -

 االسترخاء العقلى. -

 االسترخاء العالى. -

 ق  50

 

 ق  150

االثنين الموافق: 
24/11/2014 

11 

 التدريح العقلى: ) التصور العقلى (

 تعريف التصور العقلى. -

 اهمية التصور العقلى. -

 مراحل التصور العقلى. -

 انواع التصو العقلى. -

 مبادئ التصور العقلى. -

 لعقلى.استخدامات التصور ا -

 التأثير على األداء. -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

26/11/2014 

12 

 التدريح العقلى: ) االنتباة (

 تهريف االنتباة. -

 انواع االنتباة. -

 العوامل المؤثرة فى االنتباة. -

 مهارات االنتباة. -

 ق  50
 الخميس الموافق:

27/11/2014 

األسبوع 
 الخامس

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

13 

 :العةو

 مفهوم العةو. -

 أسباب العةو عند الرياضين. -

 تحية العةو. -

 أسلوب العةو الممية لالعح الرياضى. -

 المتغيرات النفسية المؤثرة فى العةو. -

 ق  50

 

 ق 150

االثنين الموافق: 
1/12/2014 

14 

 العةو: )ال قة الرياضية (

 مفهوم ال قة الرياضية. -

 بناء ال قة الرياضية. -

 تطوير ال قة الرياضية. -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

3/12/2014 

15 

 العةو: )الدافع لالنجاز (

الخصائص الشخصية لالعح ذوى دافعية  -
 االننجاز العالية.

المكونات الشخصية لدافعية االنجاز  -
 الرياضى.

 الجوانح التى تمية بها سلوك النجاز. -

 ق  50
الخميس الموافق: 

4/12/2014 

األسبوع 
 السادس

ة 
جي
تي
را
ست
ا ال

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
ع

 

16 

 العداد النفسى للرياضين:

 مفهوم االعداد النفسى. -

 أهداف العداد النفسى. -

 مراحل العداد النفسى. -

 وسائل العداد النفسى. -

 ق  50

 ق 150

االثنين الموافق: 
8/12/2014 

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

17 

 القلق:

 مفهوم القلق. -

 نظريات القلق. -

 قلق المنافسة الرياضية. -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

10/12/2014 

18 

 القلق:

 منهج نظرية التعلم. -

 نموذج االشتراط الكالسيكى لردود فعل القلق. -

 تفسير حدوث ردود فعل القلق. -

 

 

 ق  50
الخميس الموافق: 

11/12/2014 
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

الوحدات 
 األسبوعية5

اإلستراتيجي
 ة المستخدمة

رقم 
 الوحدة

 محتوى الوحدة األسبوعية*
 )من الوحدة

 تاريخ التطبيق
 األسبوعى اليومى

األسبوع 
 السابع

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا

 

19 

 القلق:

 منهج التحليل النفسى. -

 ألوا.النموذج الطبوغرافى ا -

 النموذج الطبوغرافى ال انى. -

 ق  50

 ق  150

االثنين الموافق: 
15/12/2014 

20 

 القلق:

 المناهج المعرفية. -

 تفسير القلق. -

 نموذج الزاروس. -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

17/12/2014 

21 

 الدافعية:

 مفهوم الدافعية. -

 الدافعية واألداء الرياضى. -

 مصادر دوافع السلوك الرياضى. -

 دافعية الممارسة الرياضية. تطور -

 الفرق بين الدافع والحافة والباعث. -

 ق  50
 الخميس الموافق:

18/12/2014 

األسبوع 
 ال امن

ى
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
 ا
ية
ج
تي
را
ست
ا
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 الدافعية: ) نظريات الدافعية(

 نظرية الحافة والباعث. -

 نظرية التحليل النفسى. -

 النظرية االنسانية. -

 نظرية الحاجات. -

 ق  50

 

 ق 150

الثنين الموافق: ا
22/12/2014 

23 

 الحتراق النفسى:

 أسباب الحتراق. -

 مستويات الحتراق. -

 أبعاد الحتراق. -

 نتائج الحتراق. -

 ق  50
االربعاء الموافق: 

24/12/2014 

24 

 الحتراق النفسى:

 نظريات الحتراق. -

 النظرية السلوكية. -

 النظرية المعرفية. -

 النظرية التحليلية. -

 تراق.مراحل الح -

 ق  50
الخميس الموافق: 

25/12/2014 

 ( أسابيع8)
(3  )

إستراتيجيا
 ت

(24  )
 وحدة

 ( أبعاد8)
 ( دقيقة1200)

 ( ساعه20)
 يوًما 24

 استراتيجية العصف الذهنى أيام)ال الثاء، األربعاء، الخميس( من كل أسبوع. برنامجتم تنفيذ 

 عرض ومناقشة النتائج:

 ينص على:  عرض نتائج الفرض األول ؛ والذى -

" توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلى والبعدى فى القاادرة علااى التفكياار االبتكااارى لاادى طااالب الدراسااات 

 العليا بقسم علم النفس الرياضى وفقا للنوع)ذكور/ اناث(". 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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 ( 12جدول )

 القياس القبلى والبعدى اللتبار القدره على االبتكار المهنى وفقا للنوع

 لة المرح
الفروق بين 

 القياسات

 الرتب الموجبة  الرتب السالبة 
Z  الداللة 

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 ذكور 

 8ن=

 017. 2.38 28.00 4.00 0.00 0.00 الطالقة 

 014. 2.47 28.00 4.00 0.00 0.00 المرونة 

 011. 2.53 28.00 4.00 0.00 0.00 األصالة 

 018. 2.37 28.00 4.00 0.00 0.00 المجموع 

 اناث 

 7ن=

 011. 2.55 36.00 4.50 0.00 0.00 الطالقة 

 010. 2.57 36.00 4.50 0.00 0.00 المرونة 

 010. 2.59 36.00 4.50 0.00 0.00 األصالة 

 0.011 2.53 36.00 4.50 0.00 0.00 المجموع 

( وجود فااروق دالااة إحصااائياً 12يتاح من جدوا )

سااات القبليااة والبعديااة لطااالب الدراسااات العليااا بااين القيا

لكاال ماان الااذكور الناااث،  ويلكوكسااونبإسااتخدام اختبااار 

( ذات الداللة االحصااائية عنااد Zحيث تراوحة قيم قيمة )

 (.0.01(، وأقل من )0.05مستوى أقل من )

 ( 13جدول )

 متوسطات القياس القبلى والبعدى اللتبار القدره على 

 وفقا للنوع )ذكور/ اناث(االبتكار المهنى 

 المتغيرات
 ( 7اناث )ن= ( 8ذكور )ن=

U  الداللة 
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 094. 1.67 68.00 9.71 52.00 6.50 الطالقة 

 009. 2.62 34.00 4.86 86.00 10.75 المرونة 

 513. 0.65 51.00 7.29 69.00 8.62 األصالة 

 027. 2.22 37.00 5.29 83.00 10.38 المجموع 

( وجااود فااروق بااين الااذكور 13يتاح ماان جاادوا )

الناث لصااالح الااذكور فااى متغياارى المرونااة والمجمااوع 

( دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوى Uالكلى، حيث كانااة قاايم )

( بينمااا كانااة الفااروق غياار دالااة 0.05داللااة أقاال ماان )

 إحصائياً فى متغيرى األصالة والطالقة.

 ج الفرض ال انى؛ والذى ينص على:  عرض نتائ -

"توجد فروق دالة احصائياً فى مدى االسااتفادة ماان 

اساااتخدام اساااتراتيجية العصاااف الاااذهنى لااادى طاااالب 

 الدراساااات العلياااا عيناااة البحاااث تبعاااا لمتغيااار )إنااااث، 

 ذكور(".  
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 ( 14جدول )

ية العصف الذهنى وفقا الفروق بين متوسطات القياس القبلى والبعدى فى مدى االستفادة من استراتيج

 للنوع )ذكور/ اناث(

 المتغيرات
 ( 7اناث )ن= ( 8ذكور )ن=

U  الداللة 
 مجموع الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب  متوسط الرتب 

 0.046 1.994 40.00 5.71 80.00 10.00 الطالقة 

 0.013 2.486 35.00 5.00 85.00 10.62 المرونة 

 0.269 1.105 48.00 6.86 72.00 9.00 األصالة 

 0.017 2.387 35.50 5.07 84.50 10.56 المجموع 

( وجااود فااروق بااين الااذكور 14يتاح ماان جاادوا )

الناااث لصااالح الااذكور فااى متغياارات المرونااة والطالقااه 

( دالة إحصااائياً عنااد Uوالمجموع الكلى، حيث كانة قيم )

.، بينمااا كانااة الفااروق غياار 0.05مستوى داللة أقل ماان 

 ى متغير األصالة.دالة إحصائياً ف 

اعتماًدا على النتااائج التااى تاام التوصاال إليهااا والتااى 

 تمة معالجتها إحصائياً تمة مناقشة النتائج كما يلى:  

تشااير هااذه النتااائج إلااى وجااود وجااود فااروق بااين 

الجنسااين )ذكااور، إناااث( فااى قاادرات التفكياار البتكااارى 

المرونه والمجموع الكلااى لصااالح الااذكور، وجااود فااروق 

حصائيا فااى قاادرات التفكياار االبتكااارى فااى الطالقااة دالة ا

واالصاااله مااا بااين الااذكور والناااث وتشااير النتااائج إلااى 

وجود فروق دالة احصائيًا فى متوسااطات القياااس القبلااى 

والبعدى فااى ماادى االسااتفاده ماان اسااتراتيجيهة العصااف 

الااذهنى وفقًااا للنااوع )ذكور/إناااث( فااى القياااس البعاادى 

يرات المرونة والطالقه والمجمااوع لصالح الذكور فى متغ

الكلااى وعاادم وجااود فااروق دالااه احصااائيًا فااى متغياار 

األصاله، وقد تعةى الفروق بين القياس القبلااى والقياااس 

البعاادى فااى النتااائج إلااى إسااتخدام اسااتراتيجية العصااف 

الذهنى فى تنمية القاادرة علااى التفكياار االبتكااارى المهنااى 

 النفس الرياضى.لطالب الدراسات العليا بقسم علم 

وتتفااق هااذه النتيجااه مااع مااا أساافرت عنااه بعااظ 

الدراسااات السااابقه دراسااه محمااود الساايد عبااد الغفااار 

(، زياااد أحمااد أبااو 2012(، نساارين أحمااد الفااار )2013)

(، 2004(، عبااد الاارحمن  أحمااد سااالمة )2011شريعة )

 مShari Park-Gates (2001  .)شارى بارك جاتة 

(، أن الطالقااة فاايظ 2010ويذكر مماادوح الكنااانى)

ماان األفكااار والمقترحااات والصااور والتعبياارات المالئمااة 

المتداعية، التى ينتجها الشااخص فااى فتاارة معينااة، وماان 

المفترض أن هذا السيل ماان األفكااار والمقترحااات سااوف 

يحتوي على عدد من األفكار الجديدة. ويمكاان القااوا أنهااا 

رادفااات أو القدرة على توليد عاادد كبياار ماان الباادائل والمت

األفكار أو المشااكالت أو االسااتعماالت، كاسااتجابة تااداعى 

: 9مالئمة لم ير معين، والسرعة والسهولة فى توليدها )

67 .) 

(، إلاااى أن 2003ويشاااير إساااماعيل عباااد الفتااااح )

الطالقااة هااى القاادرة علااى إنتاااج عاادد كبياار متنااوع ماان 

األفكار، والتحوا من نوع معين من الفكر إلااى نااوع بخاار 

(، أن الطالقة هااى 1999(. ويبين فتحى جروان )22: 1)

األفكااار  ماان ليسااة متنوعااة أفكااار توليااد علااى القاادرة

 مااع التفكياار مسااار تحوياال أو وتوجيااه عااادة، المتوقعااة

 عليهااا وماان األم لااة الموقااف متطلبااات أو الم ياار تغيياار

 فكاار ماااض، فعاال أي علااى يحتوي ال قصيراً  مقاال اكتح:

 األشااياء لااوزن تصااممها أن مكنالتى ي الطرق جميع فى



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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(، 2008(. وتشااير سوساان شاااكر )98: 6جااًدا ) الخفيفة

إلى أن المرونة  تعن  القدرة على توليد األفكار المتنوعة 

التى ليسة من نوع األفكااار المتوقعااة عااادة، وتوجيااه أو 

تحويااال مساااار التفكيااار ماااع تغيااار الم يااار أو متطلباااات 

ى يعناا  تبناا  الموقف، وه  عكااس الجمااود الااذهن  الااذ

أنماط ذهنية محااددة ساالفاً وغياار قابلااة للتغياار حسااح مااا 

 (.34: 4تستدع  الحاجة )

(، أن األصااالة هااى 2005وياارى مماادوح الكنااانى )

القاادرة علااى التفكياار بطريقاااة جدياادة أو القاادرة علاااى 

التعبيرات الفردية والقاادرة علااى إنتاااج األفكااار الماااهرة، 

لحصااائى، فالجانااح أى األفكااار غياار الشااائعة بااالمعنى ا

الممية لإلبداع أنه استجابة جديدة، تكون توافقيااة وتخاادم 

فى عمليات التكيف الداخلى )فيمااا بااين االنسااان ونفسااه( 

والتكيف الخارجى )فيما بين النسان والبيئااة االجتماعيااة 

 (.82: 8والفيةيقية( )

وقد تعةى هذه النتائج اليجابية إلى طبيعااة برنااامج 

لماارتب  بالعااداد المهنااى وماادى إرتباااط العصف الذهنى ا

مكوناته وأنشطته التدريبيه المختلفه بالمهارات البداعيه 

المستهدف تحقيقها فى العداد المهنى لطااالب الدراسااات 

العليااا المتخصصااين بقساام علاام الاانفس الرياضاا ، حيااث 

تناوا البرنامج عاادًدا كبيااًرا ماان المواقااف المسااتمدة ماان 

ياضاا،ى، والتااى يقااع علااى كاهاال مشكالت فااى المجاااا الر

األخصااائى النفسااى الرياضااى مساائولية التعاماال معهااا 

وإيجاد الحلااوا البداعيااة لهااا بمااا يتااوائم مااع شخصاايات 

 األفراد المختلفة وميولهم وقدراتهم.

 االستخالصات والتوصيات:

 أوالً: االستخالصات:

فى ضوء هدف البحااث وفروضااه وفااى حاادود عينااة 

ت جمااع البيانااات المسااتخدمة البحااث وخصائصااها وأدوا

والمااانهج المساااتخدم ومااان خاااالا التحليااال الحصاااائى 

واستناًدا على النتائج التى تم التوصل إليها أمكن استنتاج 

 ما يلى:

توجد فروق دالة احصااائيًا فااى القاادرة علااى التفكياار  -

االبتكارى لدى طالب الدراسااات العليااا عينااة البحااث 

صااالح الااذكور فااى تبعا لمتغير النوع )إناث، ذكور( ل

 متغيرات المرونه والمجموع الكلى.

ال توجد فروق دالة احصائياً فى القدرة على التفكياار  -

االبتكارى لدى طالب الدراسااات العليااا عينااة البحااث 

تبعااا لمتغياار النااوع )إناااث، ذكااور( فااى متغياارات 

 الطالقة واألصاله.

توجد فروق دالة احصااائياً فااى ماادى االسااتفادة ماان  -

تراتيجية العصااف الااذهنى لاادى طااالب اسااتخدام اساا 

الدراسااات العليااا عينااة البحااث تبعااا لمتغياار )إناااث، 

لصاااالح الاااذكور فاااى متغيااارات المروناااة ذكاااور( 

 .والطالقه والمجموع الكلى

ال توجد فروق دالة احصائياً فى مدى االسااتفادة ماان  -

اسااتخدام اسااتراتيجية العصااف الااذهنى لاادى طااالب 

بعااا لمتغياار )إناااث، الدراسااات العليااا عينااة البحااث ت

 ذكور( فى متغير األصاله.

 :ثانياً: توصيات/ تضمينات تربوية البحث

فى ضوء نتااائج البحااث وانطالقًااا ماان استخالصااات 

 البحث، يُوصى بما يلى:  

اعتماد برنامج استراتيجيه العصف الااذهنى كماانهج  -

مسااتقل فااى التاادريس للدراسااات العليااا بمرحلتيهااا 

بتكااارى لطااالب الدراسااات لتنمية قاادرات التفكياار اال

 العليا.

االهتمام بموضوع االبتكار على المستويين النظاارى  -

والتطبيقى السيما االناث فى برامج الدراسات العليااا 

 بجميع األقسام. 

إدراج اسااتراتيجيات مغااايرة لالبتكااار ماان ضااامن  -

األدوات المسااااتخدمة فااااى التاااادريس للمقااااررات 

 ياضى.للدراسات العليا بأقسام علم النفس الر
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لنوع وكل من القدرة على العالقة بين ا

 ..................  التفكير 

 المراجع العربية:

االبتكااار وتنميتااه إسماعيل عبد الفتاح عبد الكااافى:  .1

، القاهرة، مكتبة الاادار العربيااة للكتااح، لدى األطفاا

 م.2003

فااى التربيااة حااث مناااهج البديو بولد ب فااان دالااين:  .2

ترجمة محمااد نبياال نوفاال، وبخاارون، ، وعلم النفس

 م.1991القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 

أثاار إسااتخدام اسااتراتيجية اد أحمااد أبوشااريعة: زياا  .3

العصااف الااذهنى لتاادريس مااادة التربيااة االسااالمية 

لطلبة الصف العاشر األساسى فى التحصاايل وتنميااة 

، مجلااة كليااة التربيااة، جامعااة التفكياار االبتكااارى

 م.2011، يناير، 2، الجةء 70الةقازيق، العدد 

تنمياااة مهاااارات التفكيااار سوسااان شااااكر مجياااد:  .4

، عمااااان، دار صاااافاء للنشاااار تكااااارى الناقااااداالب

 م. 2008والتوزيع، 

برنااامج لتاادريح معلمااى عبد الرحمن أحمد سااالمة:  .5

العلااوم علااى مهااارات تخااري  المفاااهيم باسااتخدام 

أسلوب العصف الذهنى وأثره علااى أدائهاام فااى هااذه 

، مجلااة المهارة وفى تنمية التفكير االبتكااارى لااديهم

لمصااارية للقاااراءة القاااراءة والمعرفاااة، الجمعياااة ا

 م.2004، 33والمعرفة، جامعة عين شمس، العدد 

 والتفااوق الموهبااةجااروان: عبااد الاارحمن فتحااى  .6

 .م1999الجامع ،  الكتاب ، المارات، داروالبداع

أثر إسااتخدام اسااتراتيجية محمود السيد عبد الغفار:  .7

العصف الذهنى فى تنمية مهااارات التعبياار الشاافهى 

، رسااالة رحلااة ال انويااةاالبتكااارى لاادى طااالب الم

ماجسااتير، غياار منشااورة، كليااة التربيااة، جامعااة 

 م.2013المنصورة، 

ساايكولوجية االبتكااار مماادوح عبااد الماانعم الكنااانى:  .8

 م.2005، عمان، دار المسيرة، وأساليح تنميته

ساايكولوجية الطفاال مماادوح عبااد الماانعم الكنااانى:  .9

، عماااان،دار المسااايرة للنشااار والتوزياااع، المبااادع

 م. 2010

قااراءات ودراسااات فااى ممدوح عبد المنعم الكنانى:  .10

، عمان، دار المسيرة للنشاار والتوزيااع، إبداع الطفل

 م.2010

، األساسااية للمرحلااة التفكياار تعلاايمنايفااة قطااام :  .11

 .م1998للطباعة،  الفكر عمان، دار
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The aim of the research is to identify the relationship between gender and both of 

creative thinking ability and benefeting from brainstorming for postgraduate students 

in the Department of Sport Psychology, the quasi-experimental methodology for one 

group has been used through pre and post measurement, as well as the descriptive 

methodology, as it is suits the research goal and its procedures nature by describing, 

analyzing, and extracting facts from what is exist, the research sample has been chosen 

by the intentional way from postgraduate students (PHD/MSC) registered in the Sport 

Psychology Department of Physical Education collage, Mansura university, where the 

sample size was (8) males and (7) females, the methods of data collection which have 

been presented in this research where: preparing a program for brainstorming strategy, 

and desigining a test for the occupational creative thinking ability, were the most 

important results of the research are:  the existence of significant differences between 

the pre and post measurement in the creative thinking ability for postgraduate students 

in the Department of Sport Psychology for the favor of pre measurement according to 

gender variable (males and females) for the favor of males in the variables of flexibility 

and total sum, the existence of significant differences in the benefiting from 

brainstorming strategy for the research sample of postgraduate students according to 

gender variable (males and females) for the favor of males in the variables of flexibility, 

fluency, and total sum. 


