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The Mental Creation and its Relations with The Level of Academic and Practical 
Achievement in Handball for The Fourth Stage Students in The College of Sport – 

Diyala University 
 

 
The research contains of five chapters and include  
Chapter One : contains the definition of the research and includes the introduction and the 
importance of the research , this chapter shows the mental creation and its importance in the 
knowledge and scientific fields and also contains the importance of mental creation in sport field 
within the games and activities in which the choices and competitive situations are multiple which 
the athletic one must take a proper decision in it as in handball game which needs the mental 
creation to suffice the performance requirements. The importance of the research raises in 
knowing the mental creation and its influence with the level of academic and practical 
achievement of handball subject for the students of fourth stage in college of sport – Diyala 
university , the first chapter includes also the problem of the research , the aims of the research 
are: 

1- Knowing the mental creation for the students of the fourth stage in college of sport – 
Diyala university . 

2- Knowing the level of academic and practical achievement of handball subject for the 
students of the fourth stage in college of sport – Diyala university. 

3- Knowing the relation of mental creation with the level of academic and practical 
achievement of handball subject for the students of the fourth stage in college of sport –
Diyala university. 

The two researchers suppose that there is a connection relation which has statistical significance 
 between the mental creation and the academic and practical achievement in handball subject for 

the students of the fourth stage in college of sport – Diyala university. 
 

The fields of the research are: 
 The human field:  sample from students of the fourth stage in college of sport – Diyala 

university , their number is (26). 

 The time field:       from (3\5\2009) to (5\7\2009). 

 The place field:   hall of (Al Shaheed Mustafa Al Deery) in college of sport – Diyala 
university. 
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  .الفصل األول
 .التعریف بالبحث- ١

 .المقدمة واهمیة البحث- ١- ١
وقد اصبح ومنذ منتصف القرن مما الشك فیه ان االبداع هوشكل راقٍ من اشكال النشاط االنساني،     

الماضي مشكلة هامة من المشاكل التي تناولها البحث العلمي وسلط علیها اضواء الباحثین في شتى 
العلوم البحتة واالنسانیة، فبعد ان تكونت ظاهرة النشاط العقلي الذي یعید میادین المعرفة البشریة في 

العمل آلیًا وروتینیًا ازداد الطلب واالهتمام اكثر فاكثر على النشاط االبداعي الخالق، اذ ان التقدم في 
، وعملیة شتى میادین المعرفة والمجاالت العلمیة الیمكن تحقیقه من دون تطویر القدرات المبدعة لالنسان

التطویر هذه من مهمات العلوم عامة وعلم النفس وبصورة خاصة علم النفس الریاضي في دراسة 
  .وتطویر االبداع المرتبط في المجال الریاضي

ویدخل التفكیر االبداعي في المجال الریاضي ضمن االلعاب والفعالیات التي تتعدد فیها الخیارات    
ال في اللحظة الموقفیة والحاالت التنافسیة ال ُ تي یتحتم فیها على الریاضي ان یتخذ القرار السلیم والفع

اآلنیة بحیث في كثیر من تلك المواقف االدائیة یكون القرار الموقفي متسم بالحداثة ما یفاجئ فیه 
المنافس مؤدیَا الى التغلب علیه، والیخفى على المتابع ان كرة الید واحدة من تلك االلعاب التي الغنى 

ها عن االبداع الفكري المترجم خالل االداء التنافسي في المباریات وذلك لصعوبة التكهن باالفعال فی
واالستجابات االدائیة التي یقوم بها المنافس خالل الهجوم والدفاع كمواقف ادائیة سریعة ومتغیرة تحتم 

االدائي والتعامل الحركي على الالعب مرونة واصالة الفعل واالستجابة الحركیین بما یقتضییه الموقف 
المبدع مع تلك المواقف الهجومبة والدفاعیة ما یعزز واقعًا ملموسًا بحاجة هذه اللعبة الى الفكر االبداعي 
لالیفاء بمتطلبات لعبة كرة الید وهذا الواقع یشمل الالعبین الممارسین للعبة والمعنیین فیها من معلمین 

  .ومدربین للعبة كرة الید
ك فان درس كرة الید كمادة منهجیة في كلیات التربیة الریاضیة ومن بینها الكلیة في جامعة وعلى ذل   

دیالى بحاجة الى طلبة مبدعین فكریًا في مادة كرة الید ما یمكن ان یؤهلهم لرفد اللعبة في المحافظة 
ت لعبة كرة الید اما والقطر كالعبین ومعلمین ومدربین، اذ ان تمیزهم في الفكر االبداعي سیؤهلهم لمتطلبا

كالعبین او ایصال الطلبة والالعبین الذین سیكونون تحت اشرافهم الى االرتقاء الصحیح بمیدان هذه 
  .اللعبة التي یعد االبداع احد متطلباتها 
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وتبرز اهمیة البحث في معرفة االبداع الفكري بمستوى التحصیل النظري والعملي لمادة كرة الید لطلبة    
  .جامعة دیالى –لرابعة في كلیة التربیة الریاضیة المرحلة ا

  :مشكلة البحث  – ٢ – ١
من الطبیعي ان تكون لكل بحث مشكلة، واال ما كان هناك حافز طبیعي یؤدي باالنسان الى البحث      

واالستقصاء لحل تلك المشكلة، ومن خالل عمل الباحثان في مجال التدریس الجامعي لمادة كرة الید تبلورت 
مشكلة البحث المتمثلة في عدم وجود بحوث على حد علم الباحثان   تسلط الضوء وتحدد نوع العالقة بین 

  .التفكیر االبداعي لطلبة المرحلة الرابعة في الكلیة ومستوى تحصیلهم في مادة كرة الید

  :اهداف البحث – ٣ – ١
 .جامعة دیالى –تربیة الریاضیة التعرف على التفكیر االبداعي لطلبة المرحلة الرابعة في كلیة ال - ١

التعرف على مستوى التحصیل النظري والعملي لمادة كرة الید لطلبة المرحلة الرابعة في كلیة التربیة  - ٢
 .جامعة دیالى –الریاضیة 

التعرف على عالقة التفكیر االبداعي بمستوى التحصیل النظري والعملي في مادة كرة الید لطلبة  - ٣
 .جامعة دیالى –ة التربیة الریاضیة المرحلة الرابعة في كلی

 :فروض البحث – ٤ - ١

یوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین االبداع الفكري والتحصیل النظري في كرة الید لطلبة   - ١
 .جامعة دیالى –المرحلة الرابعة بكلیة التربیة الریاضیة 

صیل العملي في كرة الید لطلبة یوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین االبداع الفكري والتح - ٢
 .جامعة دیالى –المرحلة الرابعة بكلیة التربیة الریاضیة 

  :مجاالت البحث – ٥ – ١
جامعة دیالى والبالغ  –عینة من طلبة المرحلة الرابعة بكلیة التربیة الریاضیة : المجال البشري – ١ – ٥ – ١

  .طالباً  ٢٦عددهم 
  .٢٠٠٩ – ٧ – ٥ولغایة  ٢٠٠٩ – ٥ – ٣من : المجال الزماني – ٢ – ٥ – ١
  .جامعة دیالى –قاعة الشهید مصطفى الدیري في كلیة التربیة الریاضیة : المجال المكاني – ٣ – ٥ – ١
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  الفصل الثاني
 الدراسات النظریة والمشابهة – ٢

  الدراسات النظریة – ١ –٢

  مفهوم االبداع – ١ – ١ – ٢
من االبتكار والجدة والفیض في االفكار والنظرة الجدیدة لتلك االبداع على حد تعبیر جیلفورد یتض     

ویبتعد عن  (1)االشیاء واالستجابات الجدیدة عن طریق الوصول النتائج بشكل مختلف عن الطریق المطروق
ما هو عادي وواضح ویبحث عن طرق شتى واجابات عدیدة محتملة، واالبداع هو نوع من التفكیر یمتلك 

الینموا اال في جو من المرونة الفكریة والیترعرع اال "واالختراع واالبتكار، كما وان االبداع  الجدید من التأمل
في ظل الجدید والتخلص من القوالب الجامدة والصور الثابتة النه نمط من التفكیر یؤدي الى اكتشاف حل 

یرتاد ما یترائى له من جدید وحل محسن الحدى المشكالت، فالتفكیر االبداعي یستدعي ترك الخیال للفكر 
ومن هنا یمكن  (2)"حلول ویجوب آفاق تكثر فیه البدائل والخیارات التي یمكن ان یشكل كل منها حل للمشكلة

ان نضع تعریفًا آخر لمفهوم االبداع على انه القدرة على نیل غیر المألوف اي االتیان بشئ جدیدغیر مألوف 
  .ة خالقة وبطریقة غیر معتادةاال هو التعبیر عن االفكار والحوافز بصیغ

  :شروط التفكیر االبداعي – ٢ - ١- ٢
من اجل حصر مبسط لملكات وحیثیات التفكیر االبداعي البد من تسلیط بعض الضوء على شروط هذا     

النوع من التفكیر، اذ یشترط ان التفكیر له جدته وقیمته اما بالنسبة للمفكر او بالنسبة لثقافته التي یعیش 
كما وان هذا التفكیر بذاته غیر تقلیدي وغیر مألوف وهذا یعني خروج عن النمط التقلیدي في التفكیر،  فیها،

فضالً عن ان هذا التفكیر یستوجب درجة عالیة من . وهذا یتطلب تعدیل او رفض االفكار المقبولة سلفاً 
الضافة الى ان المشكلة في حالتها با. الدافعیة والمثابرة ، ویحدث خالل فترة زمنیة طویلة متقطعة او مستمرة

االولى تتسم بالغموض ومع مرور فترة زمنیة تتبلور صیاغة المشكلة بشكل مناسب والصالبة وشدة المراس 
  . (3)تعد دلیًال على قوة الدافعیة واثرها كبیر في العمل االبتكاري

  
  
  
  

                                     
  .٣٤١، ص١١٩٨دار العودة، : بیروت  .٥علم نفس النمو،طحامد عبد السالم زهران؛ . )١(
ان.  ٣مقدمة في علم النفس ، ط راضي الوقفي ؛. )٢( ُ   .٤٩٨، ص١٩٩٨دار الشروق للنشر والتوزیع، :عم
  .٢٢٤، ص ١٩٩٨مكتبة الفالح ، : الكویت . ١علم نفس الشخصیة ،طفریح عوید العنزي؛  )٣(
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  :  (1)أشكال وانواع االبداع – ٣ – ١- ٢
، وتوجد انواع عدیدة لالبداع بقدر ما تشتمل علیه الطبیعة ان االبداع دومًا یظهر د    ومًا ظهورًا خاصًا

الخ ، فاالبداع العلمي یختلف عن االبداع الفني، ...االنسانیة من خصائص جسمیة وعقلیة ونفسیة وانفعالیة 
العلم والفن والنشاط،  ویختلف االبداع في المجال الواحد اذ تتمایز االشكال واالنواع المختلفة لالبداع وفقًا لنوع

وفي نفس الوقت یمكن للفرد ان یكون مبدعًا في مجال معین لكن في مجاالت اخرى یظهر التزامات ومجاراة 
ودافعیة بسیطة وقلة اهتمام، ویطرح المعنیون تقسیمات متعددة الشكال وانواع االبداع فمنهم من صنفه على 

معني او انه یكمن اساسًا في العوامل الوراثیة وتكون العالقة اساس انه نتاجًا للنشاط والخبرة في المجال ال
.  (2)الترابطیة بین هذین المتغیرین وفقًا لنسب مختلفة تساعد في ظهور نوع ودرجة تركیز العامل االبداعي

وهناك باحثون آخرون یمیزون االبداع انطالقًا من الفائدة ومدى التوضیف االستعمالي لالعمال االبداعیة، 
هدف من االبتكارات التقنیة هو الطابع المفید عملیًا بینما في حال الفنون هو المتعة والجمال، ویمكن لهذین فال

النوعین ان یلتقیا من حیث تحقیق ااالهداف ففي فن العمارة الذي یحقق الوجه الممتع والجمیل والوجه اآلخر 
  . (3)العلمي والمفید

  :التحصیل الدراسي – ٥ – ١ – ٢
حصیل الدراسي هو ما یكتسبه الطالب او التلمیذ من خبرات ومعلومات متعلقة بالمادة الدراسیة سواء الت    

نتاج الطالب من المعرفة " كانت نظریة او عملیة مادامت ضمن المناهج المقررة لتلك المادة، فالتحصیل هو
م ومستوى صعوبة وتعقید المادة ویختلف هذا التحصیل باختالف مرحلة المتعل (4)"او المهارات او التحكم بها

المتعلمة وكذلك طبیعتها، ویمكن االستدالل على مستوى ذلك التحصیل بما یمیز بین االفراد المتعلمین عن 
، وفي كلیات التربیة (5)طریق مقاییس موضوعیة تعمل على تقییمه خالل المراحل واالنواع المختلفة 

لاللعاب الریاضیة المقررة ضمن مفردات المناهج الدراسیة الریاضیة فان مستوى تحصیل المواد الدراسیة 
وكذلك ) لنظري(الخاصة بالكلیة یمكن الوصول الیه من خالل مستوى تحصیل الطالب بالجانب المعرفي 

الیات وااللعاب الریاضیة وكل فعالیة حسب طبیعتها ومتطلباتها ) االدائي(مستواه بالجانب  ُ العملي  لتلك الفع
وكرة الید واحدة من تلك االلعاب ضمن مقررات الكلیة التي یقیم طلبة الكلیة فیها حسب . نیة الذهنیة والبد

ویرتبط الجانب . مستوى تحصیلهم المعرفي وكذلك حسب مستوى ادائهم للمهارات الحركیة الخاصة بكرة الید
الحركیة یعتمد على المعرفي بالجانب االدائي الحركي بروابط وثیقة اذ بالرغم من ان اكتساب المهارات 

                                     
  .١٠٨، ص١٩٨٩مطبعة السیاسة، : الكویت . االبداع العام والخاص ابوفخر غسان عبد الحي؛ . )١(
   (١).٥٢، ص١٩٩١دار الفكر للطباعة والنشر، : عمان . ارتقاء االنسانموفق شیخاشیرو؛ ) ٢(
   .١١١، صالمصدر السابق ابو فخر غسان عبد الحي؛) ٣(

4. Novak,Banjamin ;Dictionary Of Testing ‘Science Education Vol.47,No.3, 1963,P292.  
المجلة العراقیة للعلوم النفسیة وعلم االجتماع، ( بناء اختبار تحصیلي في مادة الفیزیاء للصف الثاني المتوسط، عالء الدین سلوم وعلوم محمد؛) ٥(

   .٤، ص٢٠٠١، ١، العدد١مجلد
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التكرار االدائي للعبة كرة الید وطریقة التعلم والتدریب المتبعة اال انها ترتبط بنوعیة ما قدم للمتعلم من معارف 
ومما الشك فیه من اهمیة الجانب المعرفي في االداء الحركي اال ان الكثیر من  (1)ومبادئ متصلة باللعبة

حركي قد یكون سببها نقص الجانب المعرفي بمتطلبات تلك الفعالیة االخطاء التي ترتكب اثناء االداء ال
الحالة البدنیة والمهاریة فقط التعبر عن مستوى الالعب بصفة عامة لكـن ما یحتاجه هو درجـة نضجه "

مكاناته  ٕ دراكه الدقیق لقدراته وا ٕ   .   (2)"العقلي وا
   :الدراسات المشابهة - ٢ – ٢
  (3)مطر التمیمي دراسة شیماء عبد – ١ – ٢ – ٢
  "تمرینات التفكیر االبداعي وتأثیرها في االداء الحركي في الجمناستك االیقاعي " 

كان من اهم اهداف هذه الدراسة قیاس مستوى التفكیر االبداعي لدى طالبات المرحلة الرابعة في معهد    
عي المیرة عبد الواحد العاني اعداد المعلمات قسم التربیة الریاضیة وقد استخدمت مقیاس التفكیر االبدا

، كما واستخدكت اختبار التشكیالت الحركیة في الجمناستك وقد استنتجت ان هناك عالقة موجبة بین ١٩٨٦
  .تطور التفكیر االبداعي وتطور االداء الحركي في جانبیه الشكلي واالبداعي

  . (٤)دراسة زهرة جمیل صالح – ٢ – ٢- ٢
التحصیل المعرفي والمهاري في مادة السباحة لدى طلبة السنة الدراسیة التفكیر االبداعي وعالقته ب" 

  "االولى
وقـد هــدفت الدراســة الــى قیــاس التفكیــر االبــداعي والتحصـیل المعرفــي والمهــاري فــي مــادة الســباحة لــدى طــالب 

ــة التف ــیة جامعـــة الموصـــل وكـــذلك التعـــرف علـــى عالقـ ـــة الریاضـ كیـــر المرحلـــة الدراســـیة االولـــى فـــي كلیـــة التربی
طالبـًا مـن طلبـة  ١٦٠االبداعي بالتحصیل المعرفـي والمهـاري فـي مـادة السـباحة للعینـة البحثیـة المشـتملة علـى 

طالبـًا كــانو  ٥٦، وقـد تـم تقســیم العینـة الـى مجمــوعتین مـنهم  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤المرحلـة االولـى للعـام الدراســي 
  .لبناء االختبار المعرفي 

بین التفكیر االبداعي والتحصیل المعرفي وكذلك انه لیس بالضرورة  وقد استنتجت الدراسة ان هناك عالقة
  .هناك ارتباط بین التحصیل المهاري وبین التفكیر االبداعي

  
  

                                     
  ، ٢٠٠٠دار الفكر العربي، : القاهرة .  ١تطبیقات في المجال الریاضي،ط -تدریب المهارة النفسیة  اسامة كامل راتب ؛ ) ١(
  ( .٣٠٠، ص١٩٩٧دار الفكر العربي للطبع والنشر ، : القاهرة .  ١ط. موسوعة تدریب كرة السلة دان ؛ مصطفى زی )٢(
رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، كلیة  . ( شیماء عبد مطر التمیمي؛ تمرینات التفكیر االبداعي وتأثیرها في االداء الحركي في الجمناستك االیقاعي ) ٣(

   ).٢٠٠٢التربیة الریاضیة، 
رسالة ماجستیر ، ( زهرة جمیل صالح؛ التفكیر االبداعي  وعالقته بالتحصیل المعرفي والمهاري في مادة السباحة لدى طلبة السنة الدراسیة االولى ) ٤(

   ).٢٠٠٦جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة، 
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  مناقشة الدراسات السابقة -

تتوافق الدراسة الحالیة مع دراسة شیماء التمیمي ودراسة زهرة جمیل في التفكیر االبداعي كمتغیر بحثي ،  
رة جمیل في استخدامها للمنهج الوصفي لحل مشكلة البحث وكذلك فان الدراسة وكذلك مع دراسة زه

استخدمت التحصیل المعرفي والمهاري كمتغیر تابع ، باالضافة الى استخدام طلبة كلیة التربیة الریاضیة 
  .كعینة بحثیة، وتشابهت مع شیماء التمیمي بمتغیر االداء الحركي

عن الدراسات السابقة في عدد افراد العینة  واللعبة التي تختص بها اال ان الدراسة الحالیة اختلفت   
الدراستین السابقتین كمجال لمشكلة البحث ، واختلفت مع دراسة شیماء في المنهج التجریبي الذي اتبعته 

  .الباحثة ونوع االبداع وحجم العینة وجنسها و المتغیرات التابعة المقاسة
  الفصل الثالث

  رآته المیدانیةمنهجیة البحث واج
  :منهج البحث  - ١ – ٣

مته لطبیعة البحث       َ استخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب العالقات االرتباطیة، وذلك لمالء
التصور الدقیق للعالقات االرتباطیة " المستخدم، اذ یبنى االسلوب المسحي على المنهج الوصفي وهو 

ول والرغبات والتطور، اذ یعطي البحث صورة للواقع الحیاتي ووضع المتبادلة بین المجتمع واالتجاهات والمی
  )١(." مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلیة

  :عینة البحث ٢- ٣
قام الباحث باختیار عینة البحث من مجتمع االصل بالطریقة العشوائیة باسلوب القرعة لجمیع افراد      

ة البحث من أهم األولویات التي تقع على عاتق یعد تحدید مجتمع وعین العینة المستخدمة في البحث، اذ
هي الجزء الذي یمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي یجري الباحث مجمل " الباحث ذلك إن العینة والتي

  .)2("ومحور عمله 
  :وعلیه تم تحدید مجتمع وعینة البحث كما یلي    

جامعة دیالى / كلیة التربیة الریاضیة / بعة ـ تحدید مجتمع البحث بالطریقة العمدیة وهم طالب المرحلة الرا
طالبا بواقع اربع شعب على إن عدد مجتمع البحث ) ٢٦(والبالغ عددهم  ٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨للعام الدراسي 

  .طالبا ) ١٧٨(المنتظم بالدوام یبلغ 

                                     
 .٩٥، ص  ٢٠٠٢ث العلمي ،وزارة التعلیم العالي والبح: بغداد . البحث العلمي ومناهجهوجیه محجوب ؛ )١(

  . ١٦٤صنفس المصدر،اوجیه محجوب ؛   (2)
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غیر ـ تم اختیار عینة البحث طلبة المرحلة الرابعة بطریقة عشوائیة عن طریق القرعة ، علما بأنهم من 
  . الممارسین للعبة كرة الید 

  .من مجتمع البحث %) ١٤.٦(ـ مثلت العینة نسبة مئویة قدرها 
   :وسائل جمع المعلومات  -  ٣- ٣

  :قام الباحث باالستعانة بالعدید من الوسائل واالدوات واالجهزة وهي 
  :الوسائل *

اء الخبراء حول مقیاس تبانة الستطالع ار  -اختبارات والقیاس  -المصادر والمراجع العلمیة  - 
استمارة تسجیل نتائج  -لعراقیةاالبداع الفكري المأخوذ عن احد المصادر العلمیة والمقنن في البیئة ا

  .استمارة تفریغ البیانات  -)العملي(اختبارات العینة بالجانب االدائي 
  -:االجهزة واالدوات *

ساعة توقیت عدد  -)  pantium - 4(جهاز حاسوب نوع  -) casio(جهاز حاسبة علمیة یدویة نوع 
  .اقالم  -ملعب كرة ید - ) ٢(عدد  ٣كرات ید قانونیة حجم  -٦عدد شواخص  -)١(
   -:تحدید متغیرات البحث  ٤- ٣
  .اختبار التفكیر االبداعي   ١– ٤ – ٣

   قام الباحثان بستخدام اختبار برنستن للتفكیر اإلبداعي المعدل من قبل زهرة جمیل صالح    
االختبار الذي عدلته الباحثة الستخدامه على طلبة كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  وهو

وقد اوجدت الباحثة االسس العلمیة للمقیاس ما یعني انه صالح للتطبیق للعینة التي اختارها 
اللذان اعتمداه كما هو بدون تغییر، بعدعرضه على السادة الخبراء في مجال علم  الباحثان
فقرة یطلب من المفحوص االجابة علیها كلها  ٧٤، ویتضمن المقیاس  **الریاضيالنفس 

) ٢٢٢-٧٤(ویتضمن فعالیة البدائل اوافق متردد الاوافق وتكون درجات المقیاس محصورة 
  ).١(وتتمثل فقرات المقیاس  كما االتي في الجدول 

  
  

                                     
  ٢٠٠٦، المصدر السابق زهرة جمیل صالح ؛ .  
  : السادة الخبراء الذین استعان بهم الباحثان **.
  جامعة دیالى -كلیة التربیة الریاضیة  -.كرة قدم/ علم النفس –احمد رمضان . د.م.ا -
  جامعة دیالى -كلیة التربیة الریاضیة -ساحة ومیدان/  علم النفس –كامل عبود . د.م -
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  یبین مقیاس التفكیر االبداعي) ١(جدول
 وافقأل  متردد أوافق الفقرة ت

    .اتبع اإلجراءات الصحیحة والغیر مألوفة أحیانا لحل مشكالتي الدراسیة  ١

    .أأمل في الحصول على جمیع التساؤالت التي تدور في ذهني  ٢

    .هناك أنشطة تثیر اهتمامي أكثر من الطلبة اآلخرین  ٣

    .استطیع ان احل مشاكلي اذا اتبعت طریقة منطقیة متدرجة  ٤

حیانا ان أكون صوتا لرأي المجموعة التي تحاول ان تحد من فاعلیة بعض الطالب أ ٥
. 

   

    .اقضي وقتا طویال في التفكیر لحل مشاكلي  ٦

    .اعمل ما اعتقد الشيء الصحیح والیهمني قناعة اآلخرین  ٧

    .الطالب الذین یبدوا أنهم غیر متأكدین من األشیاء یفقدون احترامي لهم  ٨

    .انا بحاجة الى األشیاء المهمة والممتعة اكثر من اآلخرین  ٩

    .انا اعرف كیف أراقب أحاسیسي الداخلیة  ١٠

    .استطیع ان أتحمل المشكالت لفترة زمنیة طویلة ١١

    .أحیانا أتحمس لألشیاء بشكل كبیر  ١٢

    .د غالبا ما تأتیني أفضل األفكار عندما ال أقوم بعمل شيء محد ١٣

اعتمد على أحاسیسي الداخلیة وتخمیناتي في الصح والخطأ عندما اكون في طور  ١٤
 .الوصول لحل المشكلة 

   

    .أتأنى في تنظیم المعلومات التي اجمعها ألخرجها بأحسن صورة  ١٥

    .أنتقد أحیانا بسبب مخالفتي للتعلیمات  ١٦

    .احب الهوایات التي تتعلق بجمع األشیاء  ١٧

    .التفكیر العمیق ساعدني في حل الكثیر من مشكالتي  ١٨

    .احب الطالب الجدیین والموضوعیین  ١٩

ّ اختیار بین مهنتین غیر مهنتي الحالیة لفضلت اكون طبیبا على ان  ٢٠ اذا كان علي
 .اكون مدرسا

   

لمستوى االجتماعي ینمون لنفس ا ایمكنني ان أتعامل بشكل أسهل مع األفراد اذا كانو  ٢١
 .والعلمي الذي انتمي الیه 

   

    .لدي درجة عالي من الحساسیة للجمال  ٢٢

    .أسیر للوصول الى المستوى العالي والقوة في الحیاة  ٢٣

    .أحب الناس الذین هم أكثر ثقة باستنتاجاتهم  ٢٤

    .اإللهام لیس له عالقة بحلول المشكالت الصحیحة  ٢٥

   ا اشترك بجدال فان أكثر ما یسعدني هو اذا أصبح المعارض لي صدیقا ، عندم ٢٦
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 .وحتى لو كان ذلك على حساب التضحیة بوجهة نظري 

    .اهتم بتقدیم األفكار الجدیدة والغیر مألوفة  ٢٧

    .استمتع بالتفكیر وحیدا  ٢٨

    .أمیل الى تجنب المواقف التي اشعر فیها بأنني متطفل  ٢٩

    .اقیم المعلومات من مصدرها  ٣٠

    .ارفض األشیاء الغیر مؤكدة والتي ال یمـــكن التنبؤ بها  ٣١

    ).الجدیین (أحب األفراد الذین یتبعون القاعدة  ٣٢

    .احترام الفرد لذاته أكثر أهمیة من احترام اآلخرین له  ٣٣

    .ل غیر حكماء اشعر بان اإلفراد الذین یكافحون للوصول الى الكما ٣٤

    .أفضل ان اعمل مع اآلخرین بدال من العمل وحدي ٣٥

    .أحب العمل الذي یثیر انتباه اآلخرین  ٣٦

    .ال استطیع ان احل الكثیر من المشاكل التي تواجهني في الحیاة  ٣٧

    .أحب ان یكون كل شيء في مكانه وان یكون هناك مكان لكل شيء  ٣٨

    .اض الكتب الحدیثة والغریبة والغیر مألوفة أحب استعر  ٣٩

    .مشكلة العدید من الطالب في أنهم یأخذون األمور بجدیة كبیرة  ٤٠

استطیع المحافظة على دافعي وحماسي للعدید من االنجازات الریاضیة حتى في   ٤١
  .وجود اإلحباط والعقبات

   

    .لیین الطالب الذین یمیلون للتمتع باألفكار غیر عم ٤٢

    .أعجب بالشيء الجید الغیر مألوف  ٤٣

    .اهتم اكثر فیما یمكن ان یكون اكثر مما هو موجود  ٤٤

    .أراجع نفسي غالبا عندما أوذي مشاعر اآلخرین  ٤٥

    .استمتع بالتالعب باألفكار الجدیدة حتى مع وجود استخدام عملي لها  ٤٦

    .من خاللها عدم االهتمامال أحب ان اطرح أسئلة یدور  ٤٧

متى تولیت العمل في مشروع ما ، فأنني أسعى بجد للنجاح فیه والتخلص من  ٤٨
 .العقبات 

   

    .أحیانا تراودني أفكار خارج ارادتي  ٤٩

    .أحیانا اقع في المشكالت بسبب حب االستطالع  ٥٠

    .غالبا ما یقول عني الناس شارد الذهن  ٥١

    .عبر عن مشاعري وعواطفي أكثر من بقیة الناس انا ا ٥٢

ّ ان أغیر اهتماماتي ألتمكن من العمل في مجال معین ، اثر من  ٥٣ من السهل علي
 .تغییر عملي من اجل أرضاء اهتماماتي 

   

    .الطالب الذین یعملون بالنظریات اقل أهمیة من أولئك العملیین  ٥٤

ار كثیرة في موضوع ما اكون أكثرهم مقدرة على تقدیم عندما تقوم مجموعة بطرح أفك ٥٥
 .أفكار اكثر وبسرعة
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    .انا ال اخجل من التعبیر عن اهتماماتي بالجنس اآلخر  ٥٦

    .ال أتخلى عن أهدافي في الحیاة بالرغم من الصعوبات التي تواجهني  ٥٧

    .ا غیر مستقرین األفراد الذین یعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم اما ان یكونو  ٥٨

    .یجب ان نكون دبلوماسیین مع الناس  ٥٩

    .احس بمضیعة للوقت عندما احلل أخطاء اآلخرین  ٦٠

    .لیس من الخطأ ان تتباهى قلیال أمام اآلخرین بین الحین واآلخر  ٦١

    .استمتع كثیرا في التغلب على مخادع  ٦٢

    .الطابور فأنني اشعر بخطاه  عندما یحاول شخص ان یقف أمامي في ٦٣

    .المشاكل الغیر واضحة ابتعد عنها  ٦٤

    .الحیاة تجذبني وتحضى باهتمامي  ٦٥

    .أثق بمشاعري لتقودني في خبراتي  ٦٦

    .عندما أحس بوجود مشكلة فأنني أبدأ العمل بحل المشكلة  ٦٧

    .یثیر اهتمامي كل جدید وغیر مألوف  ٦٨

انا أمیل الى نسین األشیاء مثل األسماء واألشخاص ، الشوارع ، الطرق السریعة أحی ٦٩
 .الخ ..... ، البلدان 

   

    .خالل فترة مراهقتي كانت لدي رغبة ألكون وحیدا وأحقق أفكاري واهتماماتي  ٧٠

    .اشعر بان العمل الشاق هو العمل األساسي للنجاح  ٧١

    .اعیة هي نتیجة عوامل الصدفة العدید من األعمال اإلبد ٧٢

    .یهمني كثیرا ان یتم اعتباري عضوا مهما في الفریق  ٧٣

    .كنت سعیدا في طفولتي  ٧٤

  :التحصیل الدراسي النظري والعملي  ٢– ٤ – ٣
الیــد جامعــة دیــالى ، لمــادة كــرة  –اعتمــد الباحثــان علــى درجــات التقــویم التــي تعتمــدها كلیــة التربیــة الریاضــیة   

والتــي صــادق علیهــا ، رئاســة قســم االلعــاب الفرقیــة فــي الكلیــة ومــن ثــم مجلــس الكلیــة بصــورة رســمیة فــي تقیــیم 
، اذ اعتمــد الباحثــان علــى درجــات الســعي الســنوي المقدمــة مــن قبــل  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الطلبــة للعــام الدراســي 

خــالل تزویــده بــدرجات التحصــیل ، واللــذین اعتبــرهم الباحثــان ككــادر مســاعد فــي البحــث مــن  ١مدرســي المــادة
النظري والعملي لطلبة المرحلة الرابعـة، وقـد اعتمـد الباحثـان تقـیم السـعي السـنوي للعینـة البحثیـة لمـا یشـملة مـن 
تقـویم تتبعــي خــالل مراحــل سـیر الموســم الدراســي مــن خـالل تطبیــق مفــردات المــنهج الدراسـي المعتمــد مــن قبــل 

                                     
  ١ . :مدرسو مادة كرة الید للمرحلة الرابعة بكرة الید

  كرة ید/ تعلم حركي / نصیر صفاء محمد . د.م.أ -
  كرة ید/ لمیاء  علي حسین          . م.م-
 كرة ید/ سوزان خلیفة        . م. م-
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طة وتفاصیل المفردات المقررة لمادة كـرة الیـد اسـوةً ببـاقي المـواد الدراسـیة الهیئة القطاعیة المسئولة عن رسم خ
 .المعدة في كیات التربیة الریاضیة

   تطبیق االختبارات  ٥  - ٣
قام الباحثان باجراء االختبار المتعلق بقیاس االبداع الفكري على العینة البحثیة الخاصة بتحقیق       

اما االختبارات الخاصة بالتحصیل الدراسي النظري . ٢٠٠٩/ ١٩/٥فق اهداف البحث یوم الثالثاء الموا
والعملي فقد تم اجرائها من قبل مدرسي المادة بشكل تتبعي خالل الموسم الدراسي وبواقع اربعة امتحانات 
نظریة واربعة اختبارات عملیة وحسب الخطة السنویة لسیر المنهج الدراسي بمادة كرة الید بهدف قیاس 

المعرفي والعملي للطلبة ، وقد استلمها الباحثان من قسم االلعاب الفرقیة الستخدامها لحل مشكلة  المستوى
  .٢٠٠٩/ ٦/ ٧البحث في یوم االثنین 

  :الوسائل اإلحصائیة -٦-٣
أنها تحقق  انالبحث والتي یعتقد الباحث متغیراتمة مع ءالوسائل اإلحصائیة األكثر مال اناستخدم الباحث   

  -:حث وفروضه وتتماشى معها بشكل علمي ومنطقي وهي كآالتيأهداف الب
 الوسط الحسابي  

 االنحراف المعیاري  

  بیرسون(معامل االرتباط البسیط( 
 عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االختبارات:الفصل الرابع

ـــین االبـــداع الفكـــري والتحصـــیل النظـــري  ١-٤ ـــل معـــامالت االرتبـــاط ب عـــرض  وتحلی
  .والعملي

معنویة بین االبداع الفكري بار فرضیات البحث والتي تنص على وجود عالقة ارتباط بهدف اخت      
 انلجأ الباحث، الخاصة بالبحث الفراد العینة البحثیة والتحصیل النظري والعملي بمادة كرة الید وهي المتغیرات

لنظري ، واالبداع  بین كل من االبداع الفكري والتحصیل ا) بیرسون(تباط البسیط الى استخدام معامل االر 
  . )٣(و )٢( ین، وكما موضح في الجدولوالتحصیل العملي لطلبة المرحلة الرابعة بمادة كرة الید
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  )٢(جدول 
  . یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لالبداع الفكري والتحصیل النظري والعملي للعینة البحثیة

  المتغیرات البحثیة
  ةالمعامالت االحصائی

 َ   ع +  س

  ٤١.٢٥  ١٦٤.٣  االبداع الفكري

  ٥.٩٩  ١٤.٧٧  التحصیل النظري

  ٣.٣٦  ١٦.٥٧  التحصیل العملي
  

االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریـة لالبـداع الفكـري والتحصـیل العملـي والنظـري ) ٢(اذ یبین الجدول     
ـــداع الفكـــري  ـــغ الوســـط الحســـابي لالب ـــه ال) ١٦٤.٣(، اذ بل ــا انحراف ـــاري فكـــان امـ ، وبلـــغ الوســـط )٤١.٢٥(معی

، امــا الوســط الحســابي للتحصــیل العملــي ) ٥.٩٩( وانحرافــه المعیــاري ) ١٤.٧٧(الحســابي للتحصــیل النظــري 
  ).٣.٣٦(وبانحراف معیاري بلغ ) ١٦.٥٧(

  ) ٣(جدول 
  .یبین معامل االرتباط بین االبداع الفكري والتحصیل النظري والعملي للعینة البحثیة

  داللة االرتباط  االبداع الفكري  الرتباطمعامل ا

  معنویة  ٠.٦٩  التحصیل النظري

  غیر معنویة  ٠.٣٦  التحصیل العملي
  

، )٠.٦٩(الذي یبین قیمة معامل االرتباط بین االبداع الفكري والتحصیل النظري قد بلغ ) ٣(من الجدول     
، وعند مقارنة قیم ) ٠.٣٦( ي فقد بلغ اما قیمة معامل االرتباط بین االبداع الفكري و التحصیل العمل

الجدولیة یمكن مالحظة وجود عالقة ارتباط معنویة بین االبداع ) ر(معامالت االرتباط المحتسبة مع قیمة 
  .الفكري والتحصیل النظري، وعدم معنویة االلرتباط بین االبداع الفكري والتحصیل العملي

  مناقشة النتائج – ٢ – ٤
استخرجها الباحثان من تطبیق القوانین االحصائیة المناسبة من خالل استخدام  اظهرت النتائج التي  

قانون معامل االرتباط بیرسون معنویة االرتباط بین االبداع الفكري وبین التحصیل النظري الفراد العینة 
خدمها كلیات االختبارات التحصیلیة التي تستالمناهج المتبعة وكذلك البحثیة مما یدلل على علمیة وموضوعیة 

التربیة الریاضیة ومن بینها الكلیة في جامعة دیالى في ابراز العملیات االبداعیة الفكریة وارتباط التحصیل 
وجیه  مایراه  النظري بكرة الید بها  كون العملیتین ترتبطان بالقدرات الذهنیة والعقلیة وهو ما یتفق مع

دة وانما هي سلسلة من األحداث تشترك فیها العملیات أن التعلم لیس عملیة مفر "   من ان ٢٠٠٠محجوب ، 
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، وهذا ما ابرزته نتائج االختبارات المستخدمة ضمن البحث الحالي  )١( "تحدث بتسلسل محددالعقلیة والتي 
وبذلك تتحقق  الفرضیة االولى للبحث التي فرضها الباحثان والتي تذكر وجود عالقة ارتباط ذات داللة 

ع الفكري والتحصیل النظري بكرة الید للعینة البحثیة ، اما فیما یخص الفرضیة الثانیة من معنویة بین االبدا
فرضیتي البحث فقد اضهرت النتائج عدم معنویة العالقة االرتباطیة بین االبداع الفكري والتحصیل العملي 

علیمیة والتدریسیة ضمن الكلیة للعینة البحثیة ، ومن المؤكد ان هذه النتائج تشكل خلالً ملحوظًا في المناهج الت
اإلبداع مطلبا رئیسیا في األنشطة    فمما الشك فیه انه في ممارسة االداء الحركي للفعالیات الریاضیة یعد  

القابلیة على إظهار نوع استثنائي من االستجابات الحركیة " واأللعاب الریاضیة على اختالف أنواعها ، فهو 
وتتمیز بروح المبادرة  ذه األلعاب التي لها مهاراتها وتكتیكها وتكنیكها الخاص،وكرة الید واحدة من ه  ،)٢("

اإلبداعیة في اللعب وفقا لقواعدها الخاصة نتیجة لمواقف اللعب المتغیرة وروح العمل الجماعي والمنافسة ، 
تحت و  األدائیةیة فضال عن أنها من األلعاب التي تتطلب قدرات بدنیة ومهاریة وعقلیة تسهم في تحقیق الفاعل

تقانها ،  )٣(مختلف الظروف ٕ ویظهر اإلبداع الحركي من خالل تعلم المهارات الریاضیة الخاصة باللعبة وا
واقتران األداء بالتفكیر ، أي القدرة على استدعاء المهارات والمعلومات التي تساعد في إظهار استجابة حركیة 

تاحة الكتشاف الجدید في لعبته وأدائه بصورة متمیزة ومبدعة من یجد الفرصة أمامه م"والمبدع هو . إبداعیة 
عدم معنویة االرتباطات التي  ان ویرى الباحثان،  )١("من األخطاء ویبرز جمالیة اللعبةعن أقرانه وخالیا 

اظهرتها الدراسة بین االبداع الفكري والتحصیل العملي یعود الى عدم وجود ساحات مناسبة في الكلیة 
الى كثرة عدد الطلبة ضمن الشعبة یعزى بة كرة الید علیها خالل الدروس العملیة او لعل السبب لممارسة لع

مهارات اللعبة وبالتالي تقلیل فرص ابراز القدرات االبداعیة خالل اكتساب الواحدة مما یقلل من فرص اللعب و 
ما یؤخذ بالحسبان ان هذه الخاصة بالدروس العملیة وم المحاضرةادائها او قد یكون السبب هو قلة زمن 

االسباب مجتمعة تقلل من فرص اكتساب الطلبة ما هو مؤمل منهم اكتسابه من المتطلبات االدائیة للعبة كرة 
  .وهو ما ساهم في عدم ظهور درجات ارتباط معنویة  الید
  
  
  
  
  

                                     
 ٧٥، ص ٢٠٠٠بغداد  ، مكتب العادل للطباعة الفنیة ،  بغداد  ،  دریب  ، التعلم وجدولة الت. وجیه محجوب  )١(
،  األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر  1، ط الموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة في األلعاب والفعالیات والعلوم الریاضیة: قـاسم حسن حسین )٢(

 7-8 ، ص 1998 والتوزیع ،
 . 11، ص 1997منشاة المعارف ،  :، اإلسكندریة  الید الحدیثةكرة  ؛یاسر محمد حسن دبور )٣(
 .٨-٧ص ،    المصدر السابق ؛ )٩٨(قاسم حسن حسین )١(
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  االستنتاجات والتوصیات: الفصل الخامس
  .االستنتاجات – ١ – ٥

 .بین االبداع الفكري والتحصیل النظري لدى العینة البحثیة هناك عالقة ارتباط ایجابیة - ١

 .الیوجد عالقة ارتباطیة معنویة بین االبداع الفكري والتحصیل العملي لدى العینة البحثیة - ٢

 .اظهرت الدراسة فاعلیة المفردات النظریة المقررة البراز قابلیة الفكر المبدع ضمن العینة البحثیة - ٣

 .ة المفردات العملیة في ترجمة عالقة لعبة كرة الید باالبداع الفكرياظهرت الدراسة عدم فاعلی - ٤

  .التوصیات – ٢ – ٥
یوصي الباحثان بظرورة اجراء بحوث مشابهة لبیان العالقة بین التفكیر االبداعي ومختلف المقررات  - ١

 .المنهجیة ضمن الكلیة وتعمیمها على باقي كلیات التبیة الریاضیة في العراق

المناهج التربویة بما وینسجم مع متطلبات القدرات العقلیة الحدیثة ومن بینها حداثة ظرورة تطویر  - ٢
 .وطالقة المفردات المنهجیة

السعي لتوفیر ساحات ومالعب ضمن الكلیة بما یعزز اخراج الطاقات االبداعیة للطلبة اثناء ادائهم  - ٣
 .للدروس العملیة

عبة الواحدة وزیادة زمن المحاظرات العملیة لیتسنى اعادة النظر من قبل الكلیة بعدد الطلبة ضمن الش - ٤
 .للطلبة صقل وتنمیة قدراتهم الریاضیة بالعموم وقدراتهم في مادة كرة الید

  : المصادر
   ١٩٨٩مطبعة السیاسة، : الكویت . االبداع العام والخاص ابوفخر غسان عبد الحي؛. 

   دار : القـــاهرة .  ١فـــي المجـــال الریاضـــي،طتطبیقـــات  -تـــدریب المهـــارة النفســـیة  اســـامة كامـــل راتـــب ؛
 .٢٠٠٠الفكر العربي، 

  ١٩٨١دار العودة، : بیروت  .٥علم نفس النمو،طحامد عبد السالم زهران؛.  
  ان.  ٣مقدمة في علم النفس ، ط راضي الوقفي ؛ ُ  ١٩٩٨دار الشروق للنشر والتوزیع، :عم

  لمعرفــي والمهــاري فــي مــادة الســباحة لــدى زهــرة جمیــل صــالح؛ التفكیــر االبــداعي  وعالقتــه بالتحصــیل ا
 .٢٠٠٦رسالة ماجستیر ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة، ( طلبة السنة الدراسیة االولى 

   ــد مطـــر التمیمـــي؛ تمرینـــات التفكیـــر االبـــداعي وتأثیرهـــا فـــي االداء الحركـــي فـــي الجمناســـتك ــیماء عبـ شـ
 ).٢٠٠٢لیة  التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، ك. ( االیقاعي 
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  ،عــالء الـــدین ســـلوم وعلـــوم محمــد؛ بنـــاء اختبـــار تحصـــیلي فـــي مــادة الفیزیـــاء للصـــف الثـــاني المتوســـط )
  .٢٠٠١، ١، العدد١المجلة العراقیة للعلوم النفسیة وعلم االجتماع، مجلد

   ١٩٩٨مكتبة الفالح ، : الكویت  .١علم نفس الشخصیة ،طفریح عوید العنزي؛ .  
  الموســوعة الریاضــیة والبدنیــة الشــاملة فــي األلعــاب والفعالیــات والعلــوم الریاضــیة: قـــاسم حســن حســین  ،

 .1998 ،  األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 1ط

  ،ــد ــال الریاضــــيقـــیس ناجي،بسطویســــي احمــ ــداد .االختبارات والقیـــاس ومبــــادئ اإلحصــــاء فـــي المجــ  :بغــ
 .١٩٨٤مطبعة جامعة بغداد،

  ١٩٨٩العالي، مطبعة التعلیم :بغداد .مبادئ اإلحصاء في التربیة البدنیةقیس ناجي وشامل كامل؛.  
   اإلحصــاء الوصــفي واالســتداللي فــي مجــاالت وبحــوث التربیــة الریاضــیة: مــروان عبــد المجیــد إبــراهیم  ،
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