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 التفكير الحاذؽ وفقا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية وعالقتو بدقة أداء بعض
 الميارات اليجومية لالعبي ناشئة العراؽ بكرة اليد

 ـ.د سعد خميس راضي
d.saad7@yahoo.com 

 .الميارات اليجومية :السيادة المخية :التفكير الحاذؽ :الكممات المفتاحية
 ممخص البحث

لتفضيؿ السيادة المخية النصفية لالعبي  أىمية البحث تكمف في تعرؼ التفكير الحاذؽ وفقاً     
كرة اليد وذلؾ ألجؿ إعداد الالعبيف إعدادا عقميًا يمكنيـ مف التصرؼ واتخاذ القرار السديد لتنفيذ 
الواجب الحركي والسيما عند أداء الميارات اليجوميو وصوال الى تحقيؽ االنجاز األفضؿ، إما 

فضؿ السيادة المخية النصفية لدى عينة البحث أىداؼ البحث تعرؼ التفكير الحاذؽ وفقًا لت
تعرؼ دقة أداء الميارات اليجومية بكرة اليد  فضال عف تعرؼ العالقة بيف التفكير الحاذؽ وفقًا و

لتفضيؿ السيادة المخية النصفية ودقة اداء الميارات اليجومية بكرة اليد لدى عينة البحث .اما 
ط متباينة بيف التفكير الحاذؽ وفقا لتفضيؿ السيادة وجود عالقات ارتبافأنو تفرضية البحث: 

المخية النصفية ودقة اداء الميارات اليجومية بكرة اليد لدى عينة البحث . وانبثقت مشكمة البحث 
مف خالؿ صعوبة التنبؤ باالستجابات الحركية لممنافس في ظروؼ المعب السريعة والمتغيرة ، لذا 

عبيف امتالؾ القدرة عمى المناورة في التفكير وارتباطيا بالنشاط أصبح مف المتطمبات األساسية لال
العقمي المبدع والسيما نتيجة التعديالت  في قانوف لعبة كرة اليد وما صاحبيا مف تغير في إيقاع 
المعب الذي اتسـ بالسرعة ، وفقا لذلؾ يحتؿ التفكير الحاذؽ مكانة متميزة في دقة تنفيذ األداء 

اليجومية بمعبة كرة اليد. واستخداـ الباحث المنيج الوصفي بأسموب العالقة  المياري لمميارات
أندية الدوري الممتاز بكرة اليد لمموسوـ مف ناشئيف  فاالرتباطية وتمثمت عينة البحث مف العبي

( العبًا . 46، الكوفة وبمغ عدد العينة )وشممت نادي  الشرطة، الجيش 2016الرياضي 
ة المخية نة البحث يمتمكوف تفكيرًا حاذقًا وبدرجة جيدة وفقًا لتفضيؿ السيادوتوصمت الدراسة إف عي
ثـ  عاؿ   حاذؽ   خية  )المتكامؿ( يتمتعوف بتفكير  ف مف ذوي السيادة الميالنصفية ، إذ إف الالعب

السيادة المخية  وجة الثانية، ثـ يأتي الالعبوف ذو السيادة المخية )األيمف( بالدر  ويميو الالعبوف ذو 
)األيسر( بالدرجة الثالثة وأوصى الباحث إجراء دراسة مماثمة عمى الميارات الدفاعية بكرة اليد 

 لغرض المقارنة بينيا وبيف الدراسة الحالية.
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Subtle thinking, according to the preference of sovereignty and its relationship 
to accurateiy perform some of the offensive skill players emerging irag hand 

reel 
M.D saad  khamees  radhi 

Offensive skills - Sovereignty cerebrovascular - Subtle thinking 
Abstract 

  The importance of research lies in the identification of subtle thinking, according to 
the preference of sovereignty cerebral midterm for handball players and so for the 
players prepare the mentally they can act and decision good for the implementation 
of the motor to be, especially when skilled offensive performance down to achieve 
the feat the better, either research objectives identify the subtle thinking, according 
to prefer sovereignty cerebral midterm among a sample search and identify the 
offensive skills hand reel performance accuracy as well as to identify the relationship 
between the subtle thinking, according to the preference of sovereignty cerebral 
midterm and accuracy performance of the offensive skills hand reel among a sample 
search. As hypothesis: the existence of different correlations between subtle thinking 
according to the preference of sovereignty cerebral midterm and accuracy 
performance of the offensive skills hand reel among a sample search And it grew 
out of the research problem through the difficulty of predicting the response kinetic 
competitor in the fast-changing conditions of play, so it has become the basic 
requirements of the players have the ability to maneuver in thinking and its relation 
to mental activity creator, particularly as a result of adjustments to the game of 
handball and the accompanying change in the rhythm of the play, which was 
characterized by fast Act and accordingly it occupies a privileged position in subtle 
accurate implementation of the performance skills of offensive skills a game of 
handball thinking. And the use of the descriptive manner researcher relationship 
connectivity and research sample consisted of junior players Premier League clubs 
hand reel marked 2016Included Police Club, Military, Kufa and the number of the 
sample (46) players. The study found that the research sample have thought highly 
skilled and highly good according to the preference of sovereignty cerebral mid-
term, as the players with cerebral sovereignty (integrated) have Ptvkira subtle high 
followed by players with cerebral sovereignty (right) in second place, then the 
players comes with cerebral sovereignty (Left ) third-class researcher recommended 
conducting a similar study on defensive skills hand reel for the purpose of 
comparison between them and the current study. 
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المقدمة:-1  
حسب منيجية التوجو الذي يتجمى في الدعوة الدؤوب باف الحضارة اإلسالمية العظيمة شيدت    

الى التفكير والتدبير ، فمقد حث القرآف الكريـ عمى التفكير في خمؽ السموات واألرض، واختالؼ 
حيا اهلل تعالى الميؿ والنيار، والتفكير ىو ارقى اشكاؿ النشاط العقمي واليبة العظمى التي من

لإلنساف وفضمو عمى سائر المخموقات والحضارة اإلنسانية ىي دليؿ عمى التفكير، واكتشاؼ 
الحموؿ الفاعمة التي يتغمب عمييا بيا االنساف عمى ما يواجو مف مصاعب ومشكالت، بؿ اف 

ع حوار معظـ االنجازات التي حققتيا البشرية مبنية عمى عممية التفكير. لقد كاف التفكير موض
واىتماـ منذ القدـ، غير اف ىذا االىتماـ بالتفكير قديما كاف اىتماما بسيطا فالمجتمعات في 
السابؽ كانت أكثر استقرارًا وكاف التفكير في مواجية الصعوبات وحؿ المشكالت واتخاذ القرارات 

مسفة التربية يعتمد عمى ما تمميو العقيدة واألطر األخالقية ، اما في الوقت الحاضر فقد دعت ف
الحديثة الى اىمية تعمـ ميارات التفكير وعممياتو، والتي تبقى صالحة متجددة مف حيث فائدتيا 

داث واستخداماتيا في معالجة المعمومات ميما كاف نوعيا، وتتمثؿ حياة الفرد سمسمة مف اإلح
فكير التي تتدرج في ، لذا فأننا نمارس العديد مف إشكاؿ وميارات التوالمواقؼ التي تتطمب التفكير

مستوياتيا مف التفكير األساسي او ذو المستوى األدنى الى التفكير المركب أو ذو المستوى 
المركب، وتعد جميع ىذه المستويات مف مقومات السموؾ الذكي والتي دعت بعض العمماء الى 

كير فولمت (317: 2004تسميتو مف يمتمكيا بالشخص المفكر الماىر. )الريماوي واخروف، 
في نجاح اإلفراد وتقدميـ داخؿ المؤسسات التعميمية او خارجيا الف أداءىـ  الحاذؽ دور حيوي

بيا يتحدد مدى في الميمات األكاديمية التعميمية واالختبارات المدرسية ىي نتاجات تفكيرىـ وبموج
فكير مما ، اذ اف التفكير الحاذؽ يعطي إحساسا بالسيطرة الواعية عمى التنجاحيـ او إخفاقيـ

، كما يؤدي دروًا بارزًا ومؤثرًا لدى اإلفراد في حسيف مستوى األداء والثقة بالنفسينعكس عمى ت
ىا عمى نحو فاعؿ ،النو يقوـ عمى اإلدراؾ لرياضية التي ال يمكف بدونو اداؤ أداء الفعاليات ا

ط الذي تتطمبو واستعمالو يتطمب مف الفرد نشاطًا عقميًا يكوف اكثر تعقيدًا وصعوبة مف النشا
ويشكؿ التفكير جزءًا ميمًا مف نشاط  (117: 1996واخروف :  الزيود)المستويات األخرى .

الرياضييف ، وألجؿ الفوز في المباريات فأنو مف الضروري اف يمتمؾ الالعبوف طرؽ التنافس 
لنشاط ، وىذا انافسالتكتيكية األكثر ىدوءًا والكفيمة بالوصوؿ الى مرمى او ىدؼ الفريؽ الم

التكتيكي يحققو الالعبوف بالتفكير الحػػػػػػػػاذؽ او الذكي  والذي يعد ذو أىمية كبيرة لمنجاح في 
المباريات لذا يجب عمى الالعبيف امتالؾ جوانب كثيرة لمتفكير المسبؽ منيا معرفة جوانب 

مف  ، فضاًل عف القدرة عمى تصور مواقؼ المعب التىلضعؼ عند الخصـ وكيفيو استغاللياا
 الممكف التعرض ليا وكيفية التصرؼ معيا .
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را اف النمط المعرفي لإلفراد جدير باالىتماـ الف تعاممو مع المعمومات ومعالجتيا يعد مؤش    
، واف معالجة المعمومات تحدث عبر سمسمة مف األبنية الموجودة في لبناء التراكيب المعرفية لديو

مة اليو بأنماط معرفية مختمفة لغرض تحويميا الى تمثيالت الدماغ اذ يتـ معالجة المعمومات الداخ
حسب نوع السيادة المخية او النمط السائد بثـ ينتج عف ذلؾ مخرجات وتختمؼ تمؾ المعالجة 

لمتفكير في نصفي الدماغ لدى اإلفراد سواء كاف لديو سيادة مخية في النصؼ األيمف أـ األيسر 
، اف ىذيف النصفيف لمدماغ يسيماف بطرائؽ مختمفة معاً  وظائؼ النصفيف أـ إف ىناؾ تكامؿ بيف
، ولقد دعا الكثير مف الباحثيف الى ألمور المرتبطة بالسموؾ اإلنسانيفي تحديد العديد مف ا

ضرورة أف يكوف نوع التخصص سواء في المجاؿ الدراسي او المجاالت األخرى مرتبطًا بنمط 
تعرؼ وظائؼ ، وفي المجاؿ الرياضي فأف فرادواأليسر لدى اإل تفكير نصفي الدماغ األيمف

نصفي الدماغ ونمط التفكير السائد لدى الرياضي يعد عاماًل ميمًا ألنو " يمد الالعب والمدرب 
 :الضمد)ؽ المختمفة التي يؤثر بيا العقؿ عمى األداء الرياضي "ائبالمعمومات النافعة عف الطر 

، اذ يتـ االنتقاؿ مف قؼ والحاالت الكثيرة والمتغيرةوا( ، وتتميز لعبة كرة اليد  بالم142:  2004
اليجوـ الى الدفاع وبالعكس بسرعة عالية مما يتطمب إعدادا بدنيًا ومياريًا وخططيًا ونفسيًا يمكف 

يعد التفكير الحاذؽ مف القدرات لممعب  والتصرؼ بالشكؿ األمثؿ، و الالعبيف مف السيطرة في ا
رئيسًا في اداء الميارات اليجومية ويشكؿ مع باقي العوامؿ احد  العقمية اليامة التي ليا دوراً 

ف الالعب المياجـ كمما إ، اذ ؼ لصالح احد الفريقيف المتنافسيفاألسس اليامة في حسـ الموق
ؽ التكتيكية التي ائتعددت قدرات ومكونات التفكير الحاذؽ لديو كمما زادت االساليب والطر 

، ثـ االتخاذ المحظي لمقرار المناسب قؼ الدفاعية لمفريؽ المنافسالموايستخدميا في السيطرة عمى 
 دند اداء ميارة التصويب الذي تعوالوصوؿ الى الغرض بسرعة وبدوف تباطئ بالتنفيذ وال سيما ع

الحد الفاصؿ بيف النصر واليزيمة بؿ اف الميارات األساسية والخطط اليجومية بألوانيا المختمفة 
: 2004) جرجس : ا لـ تتوج في النياية بالتصويب الناجح عمى اليدؼ.تصبح عديمة الجدوى اذ

التفكير الحاذؽ وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية  ا سبؽ فأف أىمية البحث تكمف في تعرؼ(. مم106
النصفية لالعبي كرة اليد ذلؾ ألجؿ إعداد الالعبيف إعدادا عقميًا يمكنيـ مف التصرؼ واتخاذ 

لواجب الحركي والسيما عند اداء الميارات اليجومية وصوال الى تحقيؽ القرار السديد لتنفيذ ا
ف مف أىـ خصائص العبي األلعاب الجماعية ىي امتالؾ  انجازات افضؿ محميا ودوليًا . وا 
التفكير الحاذؽ الذي يتصؼ باإلبداع والمرونة والقدرة عمى التنبؤ ،ولما كاف مف الصعوبة التنبؤ 

نافس في ظروؼ المعب السريعة والمتغيرة ، فقد اصبح مف المتطمبات باالستجابات الحركية لمم
األساسية لالعبيف امتالؾ القدرة عمى المناورة والديناميكية في التفكير وارتبػاطػيػػا بالػنػشػػػاط العقػػػمي 
المبػدع ولو اف الالعب اقتصر عمى القدرات البدنية والوظيفية والجسمية فأف تفكيره سوؼ يصاب 

فشؿ وال يمكنو بسيولة إعادة بناء نشاطو وفعاليتو بما يتناسب مع التغيرات غير المتوقعة خالؿ بال
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المعب . وفقا لذلؾ يحتؿ التفكير الحاذؽ مكانة متميزة في تنفيذ األداء المياري لمميارات اليجومية 
تغير في إيقاع بكرة اليد نتيجة التعديالت والتغيرات في القواعد القانونية ليا وما صاحبيا مف 

المعب الذي اتسـ بالسرعة ، اذ يعد مف أىـ القدرات التي تمكف الالعب مف التقدـ في المستوى ، 
لذا ارتئ الباحث دراسة التفكير الحاذؽ وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية وعالقتو بدقة أداء 

تعرؼ  وىدؼ البحث الى  از بكرة اليد.الميارات اليجومية لالعبي ناشئيف اندية الدوري الممت
تعرؼ أداء الميارات البحث و  التفكير الحاذؽ وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية لدى عينة 

تعرؼ العالقة بيف التفكير الحاذؽ وفقًا فضيؿ السيادة المخية النصفية و اليجومية بكرة اليد وفقا لت
ومية بكرة اليد لدى عينة البحث اما ودقة أداء الميارات اليج لتفضيؿ السيادة المخية النصفية 

 فرضية البحث وجود عالقات ارتباط متباينة بيف التفكير الحاذؽ وفقا لتفضيؿ السيادة المخية 
 النصفية ودقة أداء الميارات اليجومية بكرة اليد لدى عينة البحث . 

جراءاتو الميدانية :  يةمنيج -2  البحث وا 
 : منيج البحث 1 -2
 ث المنيج الوصفي بأسموب العالقة االرتباطية لمالئمتو وطبيعة البحث.استخدـ الباح   
 : مجتمع البحث وعينتو 2-2

اختػػار الباحػػث مجتمػػع البحػػث والػػذي تمثػػؿ بأنديػػة ناشػػئيف الػػدوري الممتػػاز فػػي لعبػػة كػػرة اليػػد     
ذ ( وعينة البحػث فػتـ اختيارىػا عشػوائيا عػف طريػؽ القرعػة ، ا2016 - 2015لمموسـ الرياضي )

 ( العبًا مقسميف عمى ثالثة اندية )نادي الشرطة، نادي الجيش ، نادي الكوفة( .46بمغ عددىـ )
 وسائؿ جمع المعمومات واالدوات واألجيزة المستخدمة بالبحث : 3 –2
 استعاف الباحث بالوسائؿ اآلتية : وسائؿ جمع المعمومات:  2-3-1

المقػػػػػابالت الشخصػػػػػية ، يؿ وتفريػػػػػغ البيانػػػػػاتاسػػػػػتمارات التسػػػػج، المصػػػػادر العربيػػػػػة واألجنبيػػػػػة    
 االختبارات والقياسات . ، لمخبراء

 االجيزة المستخدمة في البحث:   2-3-2
سػػػاعة توقيػػػت نػػػوع ، (1كوريػػػة الصػػػنع عػػػدد)(  Compag 615جيػػػاز حاسػػػوب الكترونػػػي)    
(diamondيابانية الصنع لقياس الزمف ) ،( حاسبة الكترونية يدوية النوعkenko.  ) 
 المستخدمة في البحث: األدوات 2-3-3

( صػػينية GENUINE( نػػوع )10كػػرات يػػد عػػدد )، ممعػػب كػػرة اليػػد  وأىػػداؼ كػػرة اليػػد قانونيػػة    
( مربعػػػات وضػػػعت عمػػػى 4)، (2صػػػافرة عػػػدد )، ( سػػػـ5أشػػػرطة الصػػػقة ممونػػػة عػػػرض )، الصػػػنع

 سـ  (. 40×40مرمى كرة اليد قياس ) 
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  ترشيح االختبارات :  2-4
البحث وقيػاس متغيراتػو اسػتخدـ الباحػث مجموعػة مػف االختبػارات لغػرض بغية تحقيؽ أىداؼ     

"جمػع المعمومػػات عػف السػػموؾ الػذي ننػػوي قياسػػو ، بيػدؼ الوصػػوؿ الػى مقارنػػة الفػرد مػػع غيػػره او 
 (.207: 2004مقارنة الفرد مع نفسو في ضوء سمـ معيف او مقاييس محددة " )الحموز: 

 : مقياس التفكير الحاذؽ  2-4-1
الصػػػفار :  )د اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي بحثػػػو عمػػػى مقيػػػاس التفكيػػػر الحػػػاذؽ والػػػذي قامػػػت ببنائػػػو لقػػػ    

( وتػػـ تقنينػػو عمػػى الجانػػب الرياضػػي  اذ تػػـ االعتمػػاد فػػي بنػػاء ىػػذا المقيػػاس عمػػى    126:  2008
  -) احد عشر سمة( مف سمات التفكير الحاذؽ )الذكي( وىذه السمات ) المكونات (  ىي : 

االصغاء لالخريف والتعاوف في  -3الحد مف التوتر واالثارة . -2صميـ والمثابرة . العـز والت -1 
التفكير في التفكير )ما وراء المعرفة(  -5 .رالمرونة في التفكي -4التفكير )الذكاء االجتماعي( . 

الخبرة السػابقة وتطبيقيػا فػي مواقػؼ جديػدة  -8عرض المشكمة .  -7 تحري الدقة والصواب. -6
 حب االستطالع او التعمـ المستمر  -11االصالة واالستبصار واالبداع. -10المغامرة   روح -9
 مفتاح مقياس التفكير الحاذؽ :  2-4-1-1

مػػاـ كػػؿ فقػػرة )50يتكػػوف المقيػػاس مػػف )     ( بػػدائؿ وىػػذه البػػدائؿ ىػػي )ينطبػػؽ عمػػي 5( فقػػرة ، وا 
نػػادرا ، ال ينطبػػؽ عمػػي ( وتكػػوف دائمػػا ، ينطبػػؽ عمػػي غالبػػا ، ينطبػػؽ عمػػي احيانػػا ، ينطبػػؽ عمػػي 

-3-2-1( عمى التوالي لمفقرات االيجابيػة والػدرجات )1-2-3-4-5درجات تصحيحيا تنازليًا )
( امػا ادنػى درجػة 250( لمفقرات السمبية ، وبذلؾ تبمغ اقصى درجػة يحصػؿ عمييػا الالعػب )4-5

 (  .50فيي )
 االختبارات الميارية :  2-5

يارات األساسية اليجومية في البحث ، اعد استبانة  تحتوي عؿ بعد اف حدد الباحث الم    
مجموعة مف االختبارات وفي ضوء اآلراء التي جمعت تـ تحديد ثالثة منيا والتي تظـ ) اختبار 
التصويب مف الثبات، اختبار دقة التصويب مف القفز، اختبار قياس المناولة واالستالـ ( عمما 

% ( فما فوؽ فيما أىممت 71.4ي حققت نسبة اتفاؽ بمغت )انو تـ اختيار االختبارات الت
)الخياط والحيالي االختبارات التي لـ تحقؽ ىذه النسبة المئوية.اختبار التصويب مف الثبات:

(متر 7( كرات ويقؼ الالعب خمؼ خط )8يقيس دقة التصويب، باستخداـ ) اذ ( 509 :2001:
عب بالتصويب عمى المربعات الموجودة بالمرمى ممسكا" بالكرة وعند إعطاء اإلشارة يقوـ الال

( ويكرر االداء مرة اخرى. ويحتسب نقطو لكؿ تصويبو داخؿ 4( ثـ )3( ثـ)2( ثـ )1والمرقمة )
 ( 526 :2001اختبار دقة التصويب مف القفز لألماـ :)الخياط والحيالي :المربع المخصص .  

 القفز لألماـ. قياس دقة التصويب القريب مف :الغرض مف االختبار -
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( كرات يد قانونية، مرمى كرة يد مرسوـ عمى الجدار داخمو خمس دوائر بقطر 10) : واألدوات
 سـ، أربع منيا مرسومة في كؿ زاوية والخامسة مرسومة في وسط أسفؿ العارضة.  60

طريقة األداء: يقؼ المختبر وبيده الكرة خمؼ خط طولو متر واحد مرسوـ عمى األرض بصورة 
زية لمجدار المرسوـ عميو اليدؼ وعمى بعد سبعة أمتار مف الجدار، يقوـ بتصويب عشر موا

كرات الى الدوائر المعمقة بالمرمى بعد اخذ ثالث خطوات ثـ القفز ثـ الرمي. مبتدئا" بالدائرة في 
سفمى الزاوية العميا اليمنى ثـ اليسرى ثـ الوسطى ثـ الى الزاوية السفمى اليمنى ثـ الى الزاوية ال

اليسرى.وتعطى لكؿ مختبر عشر محاوالت إلدخاؿ الكرات الى الدوائر وبواقع كرتيف لكؿ دائرة 
عمما بأف كؿ دائرة ليا قيمة اختبارية.ويسمح بمحاولتيف لمتجربة قبؿ بدء االختبار.و يكوف 
التصويب بعد اخذ ثالث خطوات ثـ القفز وال يسمح بممس تجاوز خط تنفيذ التصويب الذي يبعد 

بمنح المختبر درجتيف لكؿ كرة تدخؿ الدوائر في الزاوية العميا  - ـ قبؿ الرمي.ويكوف التسجيؿ:7
اليمنى واليسرى، ويمنح درجة واحدة لكؿ كرة تدخؿ الدائرة الوسطى، ويمنح ثالث درجات لكؿ كرة 

رجات المجموع الكمي لدرجات المحاوالت العشر يمثؿ د -تدخؿ الدوائر السفمى اليمنى واليسرى.
 ( درجة.22 -الدقة الكمية لممختبر والتي تتراوح  بيف ) صفر

( اليدؼ مف  526 :2001التوافؽ وسرعة المناولة واالستالـ عمى حائط: )الخياط والحيالي :
حائط مستو، ساعة ، كرة يد قياس التوافؽ وسرعة المناولة عمى الحائط.األدوات: االختبار :

( أمتار مف الحائط يقوـ الالعب  بمناولة الكرة 3عمى بعد ) يقؼ الالعب: إيقاؼ.طريقة األداء
الى الحائط واستمرار المناولة ألكثر عدد ممكف مف الزمف المحدد. والشروط: يتـ المناولة لمدة 

  تحسب عدد المناوالت في الزمف المحدد : ( امتار ويكوف التسجيؿ3( ثانية وعمى مسافة )30)
 (. ) يحسب عدد مرات استالـ الكرة

 : التجربة االستطالعية 2-6
    لغرض الحصوؿ عمى نتائج دقيقة قاـ الباحث بإجراء التجربة االستطالعية والتي تعرؼ     

إثناء االختبار لتفادييا )المندالوي في ) تدريب عممي لموقوؼ بنفسو عمى السمبيات التي تقابمو 
عة المدرسة التخصصية لوزارة (، عمى عينة مف ناشئيف نادي الشباب بقا1987:77والشاطئ:

لتعرؼ الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو الباحث فضال  10/2/2016شباب والرياضة بتاريخ ال
 عف استيعاب فريؽ العمؿ المساعد ومدى مالئمة األدوات واألجيزة المستخدمة في البحث.

 التجربة الرئيسة : 2-7
لالختبارات موضوعة  27/2/2016لغاية  19/2/2016تـ تنفيذ التجربة الرئيسة لممدة مف     

 البحث.
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 استخدـ الباحث الوسائؿ اآلتية:الوسائؿ اإلحصائية :  2-8
 معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسوف (، االنحراؼ المعياري، الوسط   
 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
مية وفقا لتفضيؿ عرض وتحميؿ نتائج مقياس التفكير الحاذؽ واختبارات الميارات اليجو  3-1

 السيادة المخية النصفية ومناقشتيا .
واختبارات الميارات اليجومية وفقا  ووتحميمعرض نتائج مقياس التفكير الحاذؽ   3-1-1

 لتفضيؿ السيادة المخية النصفية  .
يتضمف ىذا المحور عرضا وتحميال لنتائج مقياس التفكير الحاذؽ واختبارات الميارات     

 ي تـ توصؿ الييا بعد معالجتيا احصائيا بما يناسبيا .اليجومية الت
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التفكير الحاذؽ واختبارات  (1جدوؿ )

 .الميارات االساسية وفقا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية لعينة البحث
      المعالجات                                             

 االحصائية
 االختبارات

 التقسيـ حسب السيادة المخية النصفية
 المتكامؿ األيسر األيمف

 ع± س ف ع± س ف ع± س ف

  التفكير الحاذؽ
 
13 
 

215.77 2.13  225.53 11.07 

14 

231.21 6.89 
 0.75 2.31 التصويب مف الثبات

19 

2.26 0.73 2.36 0.63 
 2.21 15.50 1.45 15.89 1.62 15.85 التصويب مف القفز
 2.65 24.36 2.29 22.42 2.06 22.38 المناولة واالستالـ

 
( يتبػػػػيف لنػػػػا بػػػػاف ىنػػػػاؾ اختالفػػػػا فػػػػي االوسػػػػاط الحسػػػػابية 1مػػػػف خػػػػالؿ مالحظتنػػػػا الػػػػى الجػػػػدوؿ )

واالنحرافػات المعياريػة بػػيف ذوي السػيادة المخيػة النصػػفية )االيمػف ، االيسػر المتكامػػؿ( فػي مقيػػاس 
يػػر الحػػاذؽ وفػػي اختبػػارات الميػػارات األساسػػية وألجػػؿ التعػػرؼ عمػػى العالقػػات االرتباطيػػة بػػيف التفك

التفكيػػر الحػػاذؽ وفقػػا لتفضػػيؿ السػػيادة المخيػػة النصػػفية )األيمػػف ، األيسػػر ،المتكامػػؿ( واختبػػارات 
 الميارات األساسية استخدـ الباحث معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( .
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امؿ االرتباط بيف التفكير الحاذؽ وفقا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية يبيف مع (2جدوؿ )
 واختبارات الميارات االساسية

 المعالجات
 االحصائية
 االختبارات

التفكير الحاذؽ وفقا لتفضيؿ 
 عدد العينة السيادة المخية النصفية

معامؿ 
 االرتباط

نسبة 
 الخطأ

الداللة 
 االحصائية

 
 التصويب مف الثبات 

 عشوائي 0.10 0.47 13 مفاالي
 معنوي 0.02 0.54 19 االيسر
 معنوي 0.01 0.65 14 المتكامؿ

 
 التصويب مف القفز

 معنوي 0.02 0.63 13 االيمف
 عشوائي 0.60 0.13 19 االيسر
 معنوي 0.01 0.63 14 المتكامؿ

 
 المناولة واالستالـ 

 معنوي 0.02 0.64 13 االيمف
 عنويم 0.01 0.60 19 االيسر
 معنوي 0.04 0.54 14 المتكامؿ

 
( باف نتائج عالقات االرتباط بيف مقياس التفكير الحاذؽ وفقا 2يتبيف مف خالؿ جدوؿ )

لتفضيؿ السيادة المخية النصفية واختبارات الميارات األساسية لدى عينة البحث بتقسيماتيـ 
 ذات داللة احصائية وكما يمي :  الثالثة )األيمف ، األيسر، المتكامؿ( قد جاءت بفروؽ معنوية

نالحظ اف ىناؾ عالقة ارتباط عشوائية بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ لذوي السيادة المخية  -
( وىي أعمى 0.10النصفية األيمف واختبار التصويب مف الثبات اذ تراوحت قيمة نسبة الخطأ )

 ، (0.05مف مستوى الداللة )
معنوية بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ لذوي السيادة المخية  نالحظ اف ىناؾ عالقة ارتباط -

- 0.01النصفية االيسر والمتكامؿ واختبار التصويب مف الثبات، اذ تراوحت قيمة نسبة الخطأ )
 ( 0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة )0.02

لسيادة المخية نالحظ اف ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ لذوي ا -
-0.01النصفية االيمف والمتكامؿ واختبار التصويب مف القفز، اذ تراوحت قيمة نسبة الخطأ )

( . بينما نتائج مقياس التفكير الحاذؽ لذوي السيادة 0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة )0.02
 المخية النصفية االيسر واختبار التصويب مف القفز فروؽ عشوائية.

اف ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ لذوي السيادة المخية بينما نالحظ 
 0.01النصفية االيمف وااليسر والمتكامؿ واختبار المناولة واالستالـ اذ تراوحت نسبة الخطأ بيف )

( باف معنوية 2(. كما يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )0205( وىي اقؿ مف مستوى الداللة )0.04 –
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باط بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية واختبارات االرت
التصويب مف الثبات والقفز كانت لذوي السيادة المخية المتكامؿ بالدرجة األولى. ومعنوية 
 االرتباط بيف نتائج مقياس التفكير الحاذؽ وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية واختبار المناولة

 واالستالـ كانت لذوي السيادة المخية االيمف بالدرجة االولى.
 مناقشة النتائج : -4-1-2

( لعالقػة االرتبػاط بػيف نتػائج مقيػاس 2مف خػالؿ النتػائج التػي عرضػيا وتحميميػا فػي الجػدوؿ )    
ات التفكيػػر الحػػاذؽ لػػذوي السػػيادة المخيػػة النصػػفية  )األيمػػف ،األيسػػر ،المتكامػػؿ( واختبػػارات الميػػار 

اليجوميػػة بكػػرة اليػػد ، يتبػػيف لنػػا بػػأف االرتبػػاط المعنػػوي كػػاف بالدرجػػة األولػػى لصػػالح ذوي السػػيادة 
المخية المتكامؿ بيف التفكير الحاذؽ ودقة أداء االختبارات الخاصة بالميارات اليجوميػة، ثػـ يمييػا 

المخيػػػة النصػػػفية ي السػػػيادة ذوي السػػػيادة المخيػػػة النصػػػفية األيمػػػف ، ثػػػـ يػػػأتي بالدرجػػػة الثالثػػػة ذو 
أثنػػاء فػػي الباحػػث أسػػباب ىػػذه الفػػروؽ الػػى أف الطريقػػة التػػي يتعامػػؿ معيػػا الػػدماغ  األيسػػر. ويعػػزو

التفكيػػر والتػػذكر ومعالجػػة المعمومػػات تكػػوف مرتبطػػة بأحػػد نصػػفي الػػدماغ او النصػػفيف معػػًا أي أف 
 ػؿ مػػػػع المعمومات.لكؿ فػػػػرد طػػريقتو وأسموبػػػػو الخػػػػػاص فػػػػي االكتساب و التعامػػ

: 2006واف نتائج ىذه الدراسة جاءت متفقػة مػع النتػائج التػي توصػمت الييػا دراسػة )عمػواف :     
( والتي تبيف مف خالليػا إف السػيادة المخيػة النصػفية المتكامػؿ يعػد األفضػؿ فػي زيػادة القػدرة 158

ف األيمػػػف واأليسػػػر واف عمػػػى معالجػػػة المعمومػػػات ، إذ إف الػػػنمط المتكامػػػؿ يضػػػـ ميػػػارات النصػػػفي
استخداـ نصفي الدماغ يعتمػد طبيعػة الميمػة المطمػوب مػف الفػرد اداؤىػا فػإذا كػاف باإلمكػاف توزيػع 
الميمػػػة او الموضػػػػػوع عمػػػػػػى النصفيػػػػػػف معػػػػػػًا فػػػػػأف ذلػػػػؾ مػػػف شػػػأنو اف يػػػؤدي الػػػػى تحسػػػيف األداء 

عنػػدما يػػتـ اتحػػاد النظػػاميف  واالنجػػاز . فضػػال عػػف ذلػػؾ اف  الػػدماغ يقػػوـ بعممػػو عمػػى أفضػػؿ وجػػو
األيمف واأليسر أي انو نتيجة عمؿ دمػاغي متكامػؿ تمامػًا و يعػزو الباحػث سػبب ذلػؾ الػى أرتبػاط 
مكونػػات التفكيػػػر الحػػػاذؽ التػػػي تتػػػوزع عمػػػى جػػانبي الػػػدماغ سػػػواء الػػػدماغ األيمػػػف او األيسػػػر وكػػػؿ 

وؾ االبػداعي الػذكي، جانب يتضمف عدة عمميات أساسية ويتفرع مف كؿ عممية مجموعة مف السم
لذلؾ فأف األفراد الذيف يسيطر عمييـ التفكير المتكامػؿ عمػى نصػفي الػدماغ األيسػر و األيمػف ليػـ 
القػػدرة العاليػػة عمػػى معالجػػة المعمومػػات والتفكيػػر النػػاجح والتصػػور لألشػػياء والميػػارات التػػي سػػبؽ 

فػػي مواجيػػة الخصػػـ  وبالتػػالي  لمفػػرد إدراكيػػا ممػػا تمكنػػو مػػف القػػدرة عمػػى االبػػداع واالبتكػػار والثقػػة
تحسػػيف االداء واألنجػػاز ، وىػػذا مػػا يتميػػز بػػو الالعبػػوف ذوي السػػيادة المخيػػة المتكاممػػة مػػف حيػػث 

 مستوى ادائيـ ودقتيـ في جميع اختبارات الميارات اليجومية .
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 الخاتمة : -4
البحػػث يمتمكػػوف فػي ضػػوء النتػائج التػػي توصػػؿ إلييػا البحػػث الحػالي يمكػػف اسػػتنتاج إف عينػة      

ف مف ذوي السيادة يالالعب تفكيرًا حاذقًا وبدرجة جيدة وفقًا لتفضيؿ السيادة المخية النصفية ، إذ إف  
ثػػـ يميػػو الالعبػػوف ذوي السػػيادة المخيػػة )األيمػػف(  خيػػة  )المتكامػػؿ( يتمتعػػوف بتفكيػػر حػػاذؽ عػػاؿ  الم

يسػر( بالدرجػة الثالثػة  فضػال عػف ذلػؾ ف ذوي السػيادة المخيػة )األيي الالعبػبالدرجة الثانية، ثـ يأت
إف الالعبوف ذوي السيادة المخية النصػفية )المتكامػؿ( يمتمكػوف القػدرة عمػى أنجػاز اختبػارات الدقػة 
لمميارات اليجومية بشكؿ أفضؿ مف الالعبيف ذوي السػيادة المخيػة األيمػف واأليسػر وكانػت نتيجػة 

دة المخيػػة النصػػفية ودقػػة أداء الميػػارات اليجوميػػة العالقػػة بػػيف التفكيػػر الحػػاذؽ وفقػػًا لتفضػػيؿ السػػيا
عالقػة ارتبػػاط معنويػة .لػػذلؾ ضػرورة االىتمػػاـ بتطػوير المنػػاىج التدريبيػة وتضػػمينيا ببػرامج لتنميػػة 

خاصػة فػي مراحػؿ األعػداد األوليػة  الف بالقدرات العقمية لدى الالعبيف وال سػيما التفكيػر الحػاذؽ و 
فادة مف نتػائج البحػث الحػالي فػي تحػديث وتطػوير يب والخبرة واالأتي نتيجة التدر التفكير الحاذؽ ي

البرامج التدريبية بما يتناسب مع القػدرات العقميػة التػي تػؤدي الػى تنشػيط عمػؿ نصػفي الػدماغ معػًا 
لموصػوؿ الػى التكامػػؿ فػي عمميػا ألف كالىمػػا يقػوـ بػػأدوار ميمػة فػي العمميػػات المعرفيػة و اعتمػػاد 

)التفكير الحاذؽ ،السيادة المخية النصفية( عند انتقاء واختيار العبي كرة  متغيرات الدراسة الحالية
اليد والتي تعد متطمبًا ميمًا لموصوؿ الى المستويات العميا ، وخاصة الالعبيف الناشئيف باعتبػارىـ 

 القاعدة األساسية لمعبة. 
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