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ممخص البحث العربي:
ىدؼ البحث الى اعداد منيج تعميمي عمى وفؽ السيادة الدماغية والتعرؼ عمى تأثيره في تطوير بعض

جوانب التعمـ بكرة القدـ وكذلؾ التعرؼ عمى أي النمطيف (األيمف وااليسر) اكثر مالئمة في تطوير بعض
جوانب التعمـ بكرة القدـ  ،تـ استخداـ المنيج التجريبي عمى العبي شباب الميناء بكرة القدـ والبالغ عددىـ 14

العبا بأعمار ( 19 -17سنة)  ،تـ توزيعيـ الى مجموعتيف بناءاً عمى استمارة خاصة لبياف نوعي النمط  ،بعد
اجراء االختبارات القبمية تـ تنفيذ المنيج المقترح عمى وفؽ السيادة الدماغية ممحؽ (  )2لممجموعتيف مف قبؿ
المدرب ومساعده وبإشراؼ الباحثيف وبمساعدة فريؽ العمؿ والخاص بتحسيف بعض جوانب التعمـ بكرة القدـ

لمدة ( 10أسابيع) لمفترة مف  2017/2/5ولغاية  2017/4/13وبمعدؿ  3وحدات تعميمية في األسبوع وبزمف
( )60-70دقيقة فقط وبعد معالجة نتائج االختبارات القبمية والبعدية باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية المالئمة
استنتج الباحثوف ما يأتي :

 - 1أظيرت المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص
االيسر لو تأثير إيجابي في تطوير جوانب التعمـ لكرة القدـ قيد البحث.
 - 2أظيرت المجموعة التجريبية الثانية عمى وفؽ السيادة الدماغية لمفص األيمف تأثير إيجابي في تطوير
جوانب التعمـ لكرة القدـ قيد البحث.
- 3تفوقت المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص االيسر
عؿ المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص األيمف في
تطوير جوانب التعمـ بكرة القدـ قيد البحث.
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The impact of an educational curriculum on the basis of cerebral
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The aim of the research is to prepare a curriculum based on the
sovereignty of the brain and to identify its effect in the development of some
aspects of learning football as well as to identify which types (left and right)
are more appropriate in the development of some aspects of learning
football, the experimental method was used on the youth of the port of
football and (17-19 years), they were divided into two groups based on a
special form to show the two types of pattern. After conducting the tribal
tests, the proposed curriculum was implemented in accordance with the
cerebral sovereignty, supplement (3.2) for the two groups by the trainer and
his assistant. Work and improve your b (10 weeks) for the period from
5/2/2017 to 13/4/2017 and at the rate of 3 units per week (70-60) minutes.
After processing the results of tribal and remote tests using appropriate
statistical methods, the researchers concluded :
1- The first experimental group that used the educational program
according to the cerebral dominance of the left side has shown a positive
impact in the development of aspects of learning of football in question.
2-The second experimental group showed, according to the cerebral
dominance of the right-hand side, a positive influence in the development of
the learning aspects of football in question.
3-The first experimental group that used the educational program in
accordance with the cerebral dominance of the left side exceeded the
second experimental group that used the educational program according to
the right brain dominance of the right to develop aspects of learning of
football in question.

 التعريف بالبحث- 1

 1-1المقدمة وأهمية البحث:
يشيد عالمنا الحالي تطو اًر ىائالً في جميع نواحي الحياة المختمفة مف بينيا عمى وجو الخصوص تمؾ

العموـ المرتبطة بمجاؿ التربية البدنية والرياضية فقد ارتفع مستوى األداء الرياضي بصفة عامة في جميع

األنشطة الرياضية تيمناً بمبدأ التكامؿ بيف المعارؼ والمعمومات والمبادئ العممية المستندة مف العديد مف العموـ

الرياضية كالتدريب الرياضي والتعمـ الحركي ،المذيف يشيداف تطو اًر واسعاً واتخذت نظرياتيما منحنى جديداً

لمواكبة االتجاىات الحديثة في التعمـ والتدريب ،والعمؿ ثـ الربط بينيما وبيف الجانب التطبيقي لموصوؿ بالفرد

إلى المستويات العالمية.

إف تعمـ الميارات الرياضية تعد مف الجوانب التي ليا صمو مباشرة بالجياز العصبي المركزي وىي تتطمب

توظيؼ الدماغ بصورة متكاممة الختالؼ وظائؼ النصفيف الكروييف لمدماغ البشري ،إذ تجتمع الدراسات

واالدبيات الخاصة بالدماغ وجود ما يسمى بالسيادة الدماغية لدى اإلنساف ،ويعد موضوع السيادة الدماغية مف

الموضوعات الحيوية التي ليا صمة بأساليب التفكير والتعمـ والتي حظيت بالدراسات بالجامعات والمدارس ولـ

يتـ دراستيا بالقدر الكافي في المجاؿ الرياضي.

فمفيوـ السيادة الدماغية شيد دراسات مكثفة حوؿ الطريقة التي يتعامؿ معيا الدماغ البشري ،والذي يعد

المخ ىو الجزء األكبر مف الدماغ مركز العمميات العقمية العميا" ،حيث يتكوف المخ مف نصفيف متماثميف

يرتبطاف بكتمة كبيرة مف األلياؼ العصبية تدعى الجسـ الجاسئ ،فالنصؼ األيمف يتحكـ بالجانب األيسر بينما

النصؼ األيسر يتحكـ بالجانب األيمف مف الجسـ ،ويعد النصؼ الكروي المسيطر النصؼ الذي يوجو السموؾ
وىو النواة األساسية التي بني عمييا فمفيوـ السيادة الدماغية والذي يعني اف المعمومات الحسية تدخؿ حيز

كبير إلى احد نصفي المخ وىذه النصؼ ىو الذي يتكامؿ معيا ويقوـ بتشغيميا بحيث تـ توجيو السموؾ في

ضوء ذلؾ".

1(.

وتعرؼ السيادة الدماغية بأنيا "تولي أحد النصفيف مف الدماغ بالتحكـ في سموؾ وتصرفات األفراد .أي
(2

ميؿ الفرد إلى االعتماد عمى احد نصفي الدماغ أكثر مف النصؼ اآلخر.

فالنمط األيسر يتعمؽ بوظائؼ عدة مثؿ :تذكر األسماء والتعرؼ إلييا واالستجابة لممفردات المفظية

واألسماء والتعامؿ مع مشكمة واحدة ،والتفكير المنطقي والتحميؿ والتجريد والترتيب وقمع العواطؼ واألحاسيس
والقراءة واالستماع وغيرىا ،أما النمط األيمف فيو يتضمف االستجابة لمتعميمات المصورة المتحركة واالستجابة

العاطفية واالنفعالية او السيولة في تفسير لغة الجسـ ،واستخداـ الخياؿ في التذكر وفيـ الحقائؽ واإلبداع
(1

واالبتكار.

1محمد محمود الشيخ :العالقة بيف أسموب التعمـ والتفكير المعتمد عمى أفضمية استخداـ نصفي الدماغ والتآزر الحركي البصري المتعدد والثنائي لدى عينة مف أطفاؿ الصؼ السادس االبتدائي  ،مجمة عمـ النفس  ،العدد  ،1999 ،49ص64
 2ريـ مصطفى محمد :العالقة بيف السيطرة الدماغية ومستوى اإليجابية لدى العبي الكرة الطائرة في فمسطيف ،كمية التربية الرياضية ،جامعة النجاح الوطنية نابمي ،فمسطيف ،2012 ،ص5.

 1علي مهدي كاظم ،وعامر حسني ياسر :أمناط السيطرة الدماغية لدى كلية الرتبية الرياضية يف جامعة قاريوس  ،جملة علم النفس  ،العدد ،1999 ،49ص.7 -6

وتعد لعبة كرة القدـ إحدى األلعاب التي حظيت وما زالت تحظى باىتماـ كبير في مختمؼ البمداف وىذا
االىتماـ جعؿ المختصيف يسعوف دائماً إلى تطوير المعبة مف خالؿ رفع مستويات الالعبيف مف النواحي الفنية
والخططية واإلدراكية والنفسية وغيرىا ،وقد أخذت ىذه المعبة تتطور مف حيث مفرداتيا المختمفة فأصبحت

حركات الالعبيف تتغير وفؽ مواقؼ المباريات نظ اًر الختالؼ الخطط وكثرت الواجبات الممقاة عمى عاتؽ

الالعبيف.

لقد ازدادت أىمية القدرات الحركية والميارية ليذه المعبة في اآلونة األخيرة الف المعب الحديث ازداد

صعوبة وتعقيد مقارنة بأساليب المعب قبؿ سنوات حمت اذ أصبح مف الضروري اف يكوف الالعب قاد اًر عمى

المعب حسب المنطقة التي يكمؼ بيا وىو األمر الذي يتطمب اف يمتمؾ الالعب قدرات بدنية وحركية وميارية

والتي بدورىا تؤدي إلى تحسيف مستوى األداء.

ومف ىنا تكمف أىمية البحث في استخداـ مقياس لمسيادة الدماغية بكرة القدـ عمى أساسو يصنؼ

الالعبيف إلى نمطيف (أيمف وأيسر) باإلضافة إلى إعداد منيج تعميمي معتمداً عمى مجموعة مف التمرينات

الخاصة لتطوير بعض نواتج التعمـ بكرة القدـ مع األخذ بنظر االعتبار النمط السائد مف قبؿ المتعمـ وبالتالي

سوؼ يعطي فرصة أفضؿ لمتعمـ.
 2مشكمة البحث:
- 1

اف البحث في مجاؿ التعمـ المرتكز إلى الدماغ أثبت اف كالً مف نصفي الكرة الدماغية األيمف واأليسر لو نمط

يتميز بو عف اآلخر فيتضمف األيمف في معالجة المعمومات التي تعتمد عمى التصور البصري والمكاني

والقدرات الموسيقية ،ويتضمف النمط األيسر معالجة المعمومات المفظية والقدرات التحميمية والمنطقية وىناؾ
النمط المتكامؿ الذي يتـ فيو استخداـ النصفيف معاً في معالجة المعمومات وتجيزىا ومعالج المشكالت.

ويذكر (مراد )1989 ،اف ىناؾ عالقة بيف أنماط معالجة المعمومات كما تعكسيا وظائؼ النصفيف

الكروييف لممخ وسموؾ األفراد وطريقتيـ في التعامؿ مع المعرفة والمعمومات وفي كيفية تعمميا وتنظيميا ،وانو
بناءاً عمى ذلؾ يمكف مالحظة الفروؽ بيف األفراد في أنماطيـ في التعامؿ مع المعرفة حيث يفضؿ بعضيـ
(2

نمطاً عمى آخر.

ومف خالؿ متابعة الباحث لتدريبات العبي كرة القدـ لفئة الشباب ولقائو بعدد كبير مف المدربيف الحظ اف

اغمب أساليب تعمـ وتدريب الميارات ال تأخذ بالحسباف الفروؽ الفردية الموجودة بيف الالعبيف سواء في قدراتيـ

الفكرية واإلدراكية والنفسية مف منطمؽ األىداؼ البدنية تغمب عمى بقية األىداؼ اذ يخضع كؿ الالعبيف

لموحدات التعميمية والتدريبية نفسيا ،األمر الذي حدا بالباحثوف إلى تصنيؼ الالعبيف عمى وفؽ نصؼ الدماغ

السائد واعداد منياج تعميمي يحتوي عمى أىداؼ عديدة ومنسجمة مع دماغ الالعب ،مما قد يساعد عمى زيادة
دافعيتيـ نحو التعمـ وكذلؾ تنمية قدراتيـ البدنية والميارية.
 2صالح امحد مراد :أمناط التعلم و التفكري دلعلمي ادلرحلة االبتدائية يف مجهورية مصر العربية ودولة اإلمارات  ،جملة كلية الرتبية بادلقصورة ،جامعة ادلقصورة ،العدد ( ،)12اجلزء األول ،1989 ،ص.91

 3-1أهداف البحث:
 - 1إعداد منيج تعميمي عمى وفؽ السيادة الدماغية لمنمطيف (األيمف وااليسر) والتعرؼ عمى تأثيره في
تطوير بعض نواتج التعمـ بكرة القدـ.

 - 2التعرؼ عمى أي النمطيف (األيمف) او (األيسر) أكثر مالئمة في تطوير بعض جوانب التعمـ بكرة القدـ.

 4-1فروض البحث:

 - 1ىناؾ تأثير لممنيج التعميمي المقترح في تطوير بعض جوانب التعمـ بكرة القدـ.
 - 2لمنمط االيسر تأثير أكبر مف النمط االيمف في تطوير بعض جوانب التعمـ بكرة القدـ.

 5 - 1مجاالت البحث:

 1-5 - 1المجال البشري :العبو فئة الشباب لنادي الميناء الرياضي بكرة القدـ.
 2-5 - 1المجال الزماني :المدة الواقعة مف  2016 /5 /4لغاية .2017/6/1

 3-5 - 1المجال المكاني :ممعب نادي نفط الجنوب الرياضي في محافظة البصرة.

 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2السيادة الدماغية وعالقتها بالتعمم:

(1

اف التنظيـ المعقد والتركيب الفريد لمدماغ يمنحوُ دو اًر ُمرك اًز في التعمـ ،اف قشرة الدماغ تحتوي عمى

اتصاالت وارتباطات اكثر مف تريميوف مف الخاليا العصبية في الدماغ مرتبطة بما يقارب عشرة تريميونات مف
االتصاالت التي تشكؿ شبكة مكثفة ومعقدة لتساعد األجزاء المختمفة مف الدماغ عمى التواصؿ واالتصاؿ

بسيولة ويسر ،اف االستعماؿ المتواصؿ لمدماغ يقوي الوصالت العصبية ويزيد المقدرة عمى التعمـ ،حيث اف

نشاط الدماغ حتى سف العاشرة يزيد ضعؼ نشاطو عند البالغيف ،واذا لـ تستخدـ ىذه الوصالت والخاليا في
وقتيا المناسب وبشكؿ يضمف بقائيا فإنيا تختفي ،وتكوف غير قادرة عمى أداء وضيفتيا في المستقبؿ.

اف نظرتنا لمتعميـ يجب اف تكوف نظرة تدريبية ليعمؿ الدماغ بكفاءة ويزيد مف عدد الوصالت العصبية

ومف حجـ الخاليا العصبية ألف تقويتيا تؤدي إلى تشابؾ عضوي دماغي قادر عمى معالجة المعمومات التي

ىي غاية الصعوبة والتعقيد ،اف معرفة المعمـ او المدرب بمفاىيـ جانبية الدماغ وانماط التعمـ تؤثر عمى إمكانية

اختياره لطريقة التعميـ او التدريب وكيفية استخداميا تبعاً لنوع المعمومة المراد تقديميا ونوع الموقؼ الذي يتـ

التعرض لو.

وقد قاـ عمماء الدماغ بوضع عدة نقاط يجب اف يأخذىا المعمميف والمدربيف في عممية تعميميـ وىي

كاآلتي:

الدماغ ال يتأثر وال يتطور بمعمومات ال معنى ليا ،يتطور الدماغ وفقاً لنظاـ متكامؿ مع مرور الوقت ،طبيعة

الدماغ ىي الربط بيف القديـ والحديث ،يتسـ الدماغ وراثياً بأنو اجتماعي وتعاوني.
1وسام صالح عبداحلسني :التعلم ادلتناغم مع الدماغ تطبيقات واحباث الدماغ يف التعلم ،ط ،1لبنان  ،دار الكتب العلمية –بريوت،2015 ،ص.57-56

 2-1-2العوامل التي تؤثر عمى السيادة الدماغية:

(1

التنشئة األسرية ،الظروؼ االجتماعية ،المناىج الدراسية ،أدوات القياس المستخدمة في المجاؿ التعميمي ،طرؽ
التدريس المستخدمة داخؿ حجرة الدراسة ،الوسائؿ التعميمية المستخدمة لتنشيط جانبي الدماغ.
 3-1-2النظريات التي فسرت انماط السيادة الدماغية:

(2

اوالًال /نظرية النزعة االنتباهية :اف الشيء الرئيسي الذي ترتكز عميو ىذه النظرية ىو وجود نزعة انتباىية لكال

نصفي الدماغ نحو الجانب العكسي مف المجاؿ البصري تتسبب في اسبقية الجانب األيسر في معالجة

المعمومات المفظية واسبقية الجانب األيمف في معالجة المعمومات غبر المفظية.

ثانياًال /النظرية البنائية :تعد ىذه النظرية مف اشير النظريات التي حاولت تفسير أنماط معالجة المعمومات او

السيادة الدماغية متمثمة بالتخصص الوظيفي لنصفي الدماغ بسبب طبيعة البناء الخاص بالجياز العصبي،

وتركز ىذه النظرية عمى الفروؽ التشريحية الموجودة بيف نصفي الدماغ منذ الوالدة كأساس لوجود فروؽ بينيما

في الوظائؼ.

ثالثاًال /النظرية التكاممية لنصفي الدماغ :تفترض ىذه النظرية بأف ىناؾ طبيعة تكاممية لنصفي الدماغ ،وانيما

ال يعمالف بمعزؿ عف بعضيما بؿ يعمالف كمنظومة فائقة التكامؿ عند تقديـ نمطيف مختمفيف مف معالجة

المعمومات يتوافؽ أي منيما عمى نصؼ كروي محدد ،ويبدو ىذا االتجاه التكاممي اقرب إلى الواقعية ،بؿ اف
التكامؿ الوظيفي لمنصفيف الكروييف لمدماغ ربما يكوف واقعاً ال محالة ولذا يمكف القوؿ انو ال يوجد أداء ميما

كاف بسيطاً نتاج احد النصفيف بؿ يمكف القوؿ اف أداء المتعمـ يغمب عمية بصفة عامة توضيؼ النصفيف

األيمف واأليسر لمدماغ.

-3منهج البحث واجراءآتة الميدانية.
 1-3منهج البحث

إف طبيعة المشكمة المراد دراستيا ىي التي تحدد طبيعة المنيج المناسب لحؿ المشكمة ،لذا فقد استخدـ

الباحث المنيج التجريبي ذي التصميـ التجريبي( المجموعات المتكافئة ) لمالءمتو طبيعة المشكمة.
 2-3مجتمع البحث وعينته

اشتمؿ مجتمع البحث عمى الالعبيف الشباب بكرة القدـ في محافظة البصرة بأع

وتـ استبعاد حماة اليدؼ عدد(  )2ولغرض تصنيؼ أفراد العينة وفقاً ألنماطيـ استخدـ الباحث مقياس السيادة

الدماغية المقترح (ممحؽ  )1حيث تبيف بأف (  )7العبيف يمتازوف بالنمط األيمف و(  )7العبيف يمتازوف بالنمط

األيسر و(  )5العبيف يمتازوف بالنمط المتكامؿ والذيف تـ استبعادىـ لتحديد الدراسة بالنمطيف األيمف واأليسر

فقط  ،وبذلؾ بمغ عدد أفراد العينة النيائية ( )14العباً  ،وشكمت العينة نسبة قدرىا ( )66.666مف المجتمع.

www.Shahera 2013.blogspot.com( 1 1
( 2 2وسام صالح عيداحلسني :مصدر سبق ذكرة ،ص.39-38

ولغرض التأكد مف تجانس أفراد العينة وصحة التوزيع الطبيعي بيف أفرادىا استخدـ الباحث معامؿ
االلتواء في متغيرات البحث كافة إذ ظيرت قيـ معامؿ االلتواء تتراوح بيف(-

محصورة بيف ( ) 3- ، 3+مما يدؿ عمى تجانسيا ،وكما مبيف في الجدوؿ (.)1
جدول ()1

 )0.791-1.073وىذه القيـ

يبين تجانس العينة
المتغيرات

وحدة القياس

Mean

Std. Deviation

Skewness

الطول

سـ

172,79

3,826

0,614

الوزن

كغـ

68,124

6,310

0,320

العمر

سنة

17,928

0,916

0,157

القوة المميزة بالسريعة

متر

39,342

3,496

0,791

المرونة

سـ

10,428

4,089

0,352-

الرشاقة

ثانية

4,895

0,449

0,114-

الجري بين الشواخص

ثانية

19,261

1,916

0,736

اإلخماد

درجة

5,285

1,772

0,172

المناولة

درجة

18,400

2,151

0,000

التهديف

درجة

12,214

4,154

0,034-

ولغرض تجنب العوامؿ التي تؤثر في نتائج التجربة  ،قاـ الباحث بأجراء التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبيتيف

في متغيرات البحث وىذا ما يوضحو جدوؿ (  )2كمية اكبر مف مستوى الداللة (  )0.05مما يدؿ عمى تكافؤ
المجموعتيف التجريبيتيف .

جدول ()2

يبين تكافؤ المجموعتين في متغيرات البحث
المتغيرات

وحدة

المجموعة التي تتميز

المجموعة التي تتميز

قيمة ()t

Sig. (2-

بالنمط األيسر

القياس

Mean

Std.

Deviation

بالنمط األيمن
Mean

)tailed

Std.

Deviation

الطول

سـ

171,14

2,794

174,43

4,197

1,724

0,110

الوزن

كغـ

65,857

5,580

70,428

6,553

1,405

0,185

العمر

سنة

18,142

0,899

17,714

0,951

0,866

0,403

القوة المميزة بالسريعة

متر

40,628

4,005

38,226

2,631

1,325

0,210

المرونة

سـ

11,428

3,309

10,571

5,061

0,375

0,714

الرشاقة

ثانية

4,981

0,566

4,808

0,313

0,706

0,494

الجري بين الشواخص

ثانية

19,240

2,171

19,282

1,800

0,040

0,969

اإلخماد

درجة

5,857

1,864

4,714

1,603

1,230

0,242

المناولة

درجة

17,142

1,521

19,200

2,065

2,121

0,055

التهديف

درجة

12,428

5,503

12,00

2,645

0,186

0,856

 3-3وسائل جمع المعمومات والبيانات-:
المقابالت الشخصية -:قاـ الباحث بإجراء المقابالت الشخصية مع بعض المختصيف في مجاؿ التعمـ الحركي
وكرة القدـ

(*)

لالستفادة مف ارائيـ فيما يخص بعض موضوعات التي تتعمؽ بالبحث .

استمارات االستبيانات والتسجيؿ،

المصادر العربية واألجنبية ،شبكة المعمومات الدولية (االنترنيت)،

االختبارات والقياس ،المالحظة والتجريب
 4 -3أدوات البحث واجهزتة -:

شريط قياس معدني ،ميزاف طبي ،حامؿ ثالثي ،أقراص ليزرية ،فالش راـ عدد (  )1سعة (، )4Gساعة توقيت

الكترونية عدد (  ،)5حاسبة الكترونية ،أدوات مكتبية  ،جياز البتوب مع ممحقاتة وآي باد ،كامي ار تصوير

فيديويو نوعٍ  ، Sonyكامي ار تصوير فوتوغراؼ نوع  ، Pana Sonicكرات كرة قدـ ،اىداؼ كرة قدـ عدد

( ،)2شواخص بالستيكية مخروطية الشكؿ ورايات (عدد
صوت عدد ( ،)1مسجؿ لمموسيقى.

 ،)20موانع عدد (  ،)10صافرة ولواصؽ ،مكبر

 5-3مقياس تورانس لمسيادة الدماغية-:
اعتمد الباحث في بحثة عمى المقياس الذي اعده تورانس ومساعديو ،وقاـ (صالح احمد مراد)

()1

بترجمتو

واعدادة بما يتناسب مع البيئو العربية وقد ثبت صدؽ وثبات المقياس في صورتو اإلنكميزية والعربية ،وقد طبؽ
 أ.د حممد عبداحلسني  ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بغدا(*)  -أ.د قاسم لزام صرب  ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بغداد.
 أ .د عادل عودة كاطع  ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  ،جامعة ذي قار - .أ.د ذوالفقار صاحل ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة البصرة. -.أ.د عبدالستار جبار ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة البصرة.
 أ.د امحد عبدالعزيز ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة البصرة أ.د حممد عنيسي ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة البصرة. 1صالح امحد مراد :تقنني مقياس تورانس ألمناط التعلم والتفكري للكبار ،أطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية ،جامعة ادلنصورة.1988 ،

عمى عينة مف الشباب والكبار ،كما قامت الباحثة (نياد محمد عمواف)

()2

ايضاً باستخراج األسس العممية

لممقياس عمى البيئة العراقية وقد اثبت قيماً عالية لصدؽ وثبات وموضوعية المقياس وقد استخدـ ىذا المقياس
في البحث الحالي لغرض تقسيـ العينة الى ذوي سيادة دماغية نصفية ايمف وايسر ومتكامؿ ،ويتكوف المقياس

مف (  )28زوج مف العبارات احدىما احدىما يدؿ عمى وظائؼ النصؼ األيمف واألخر يدؿ عمى وظائؼ

النصؼ االيسر وفي حالة تطابؽ العبارتيف عمى الشخص المفحوص فيذا يدؿ عمى عمى وظيفة المتكامؿ

والذي يعتمد عمى النصفيف معاً.

 1-5-3مفتاح مقياس تورانس لمسيادة الدماغية:
 )28زوج مف العبارات وكما موضحو في الممحؽ (  )1كؿ عبارة تعطى ليا درجة

يتكوف المقياس مف (

واحدة أي اف الدرجة العظمى لالختبار ىي ( )28درجة

ومجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الالعب (  )14فما فوؽ تمثؿ السيادة الدماغية النصفية األيمف وااليسر

اما المتكامؿ فتعطى نصؼ الدرجة لكؿ فقرة.
 6-3االختبارات المستخدمة في البحث
أ :االختبارات البدنية والحركية

اوالًال :اختبار الحجل القصى مسافة في (

 )10ثانية

()3

اسم االختبار  :اختبار الحجؿ ألقصى مسافة في

()10ثانية.

الهدف من االختبار :قياس القوة المميزة بالسرعة لمرجميف.

األدوات المستخدمة :ساعة توقيت وصافرة وشريط قياس واستمارة تسجيؿ.

طريقة األداء  :يقؼ الالعب المختبر خمؼ عالمة محددة عمى األرض وبعد سماع الصافرة يقوـ الالعب

بالحجؿ عمى رجؿ واحدة وباختيار الالعب وبخط مستقيـ محدد وبأسرع ما يمكف.

التسجيل :تسجؿ المسافة التي قطعيا المختبر في إثناء مدة ال ػ ( )10ثا وتعطى لممختبر محاولة واحدة فقط.
ثانياًال :اختبار المرونة

()4

اسم االختبار :ثني الجذع لألماـ األسفؿ مف الوقوؼ.

هدف االختبار :قياس مرونة العمود الفقري.

األدوات المستعممة  :صندوؽ خشبي بدوف مسند ارتفاعو (  )50سـ ،مسطرة غير مرنة بطوؿ (  )50سـ مثبتة
عمودياً بحيث يكوف رقـ صفر موازياً لسطح الصندوؽ والرقـ ( )50موازياً لمحافة السفمى لمصندوؽ.

طريقة األداء :يقؼ المختبر فوؽ الصندوؽ والقدماف مضمومتاف مع تثبيت أصابع القدميف عمى حافة
الصندوؽ مع االحتفاظ بالركبتيف ممدودتيف ،ثـ يقوـ المختبر بثني جذعو لألماـ واألسفؿ بحيث تؤشر اصابعة

2هناد حممد علوان  :اثر إسرتاتيجية معاجلة ادلعلومات على وفق السيادة الدماغية النصفية يف تعلم بعض ادلهارت األساسية بكرة اليد واالحتفاظ هبا ،اطروحة دكتوراة ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة للبنات ،جامعة بغداد ،2006 ،ص.102-99
 3قاسم حسن حسني ،وبسطويسي امحد :التدريب العضلي االيزوتوين يف جمال الفعاليات الرياضية ،بغداد ،مطبعة الوطن العريب ،1979 ،ص.154
4كمال عبد احلميد ،وحممد صبحي حسانني :اللياقة البدنية ومكوناهتا ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،1997 ،ص.292

ألبعد مسافة ممكنو  ،عمى أف يثبت عند آخر مسافة يصؿ ليا لمدة ثانيتيف ،كما يجب عـ ثني الركبة إثناء
األداء.

طريقة التسجيل :تسجؿ لممختبر المسافة التي يحققيا ،ويعطى محاولتاف ،وتسجؿ أفضؿ محاولة.

ثالثاًال :الرشاقة اسم االختبار :اختبار الركض بيف الشواخص لمسافة (20ـ):
هدف االختبار :قياس الرشاقة.

األدوات المستخدمة :شريط قياس ،شواخص عدد ( ،)10ساعة توقيت ،صافرة.

طريقة األداء :يقوـ الالعب عند سماع الصافرة بالركض بيف الشواخص قاطعاً مسافة (20ـ).

التسجيل  :يسجؿ الزمف مف لحظة إعطاء إشارة البدء إلى النياية.
ب :االختبارات المهارية:

االختبار األول :اسم االختبار  :مناولة الكرة عمى ىدؼ مرسوـ عمى الحائط ( ) 1 ×1ـ وبارتفاع عف األرض
()1

(10سـ) ومف مسافة (3ـ) لمدة ( )30ثانية.

الغرض من االختبار :قياس دقة المناولة وباسرع وقت.

وصف االختبار :يقؼ الالعب اماـ حائط وخمؼ خط يبعد عف الحائط ب ػ(3ـ) ويرسـ ىدؼ عمى الحائط ( × 1

 )1ـ  ،وتعطى لالعب محاولتيف وتأخذ احسف محاولة  ،ويقوـ الالعب عند سماع الصافرة بركؿ الكرة إلى

اليدؼ المرسوـ عمى الحائط بشكؿ مستمر ولمدة (  )30ثانية وبشرط اال يعبر الخط وانما يركميا عندما تعبر

الخط.

القياس :يحسب عدد المرات التي دخمت فييا الكرة اليدؼ بػ ػ( )30ثانية.
()2

االختبار الثاني :اسم االختبار :اختبار اخماد الكرة.

الهدف من االختبار :قياس ميارة اخماد الكرة بجميع أجزاء الجسـ.

األدوات المستعممة  :كرة قدـ ،شريط مموف لرسـ المربعات ،مساحة محددة الداء االختبار(خمسة مربعات

مساحة األوؿ (1ـ) والثاني (2ـ) والثالث (3ـ) والرابع (4ـ) والخامس (5ـ).

فريق العمل المساعد :مسجؿ /يقوـ بالنداء عمى األسماء اوالً وتسجيؿ نقاط االختبار ثانياً .مختبر /يقوـ برمي

الكرات إلى المختبريف .طريقة األداء :يقؼ المختب عمى بعد ( 6ـ) مف مركز المربعات وعندما يعطي المدرب
إشارة البدء يقوـ المختبر بالركض والوقوؼ في مركز المربعات وفي نفس الوقت يقوـ المدرب برمي كرة عالية
باتجاه المختبر الذي يقوـ يحاوؿ بدوره اخماد الكرة بأي جزء مف جسمة ما عدا اليديف.

تعميمات االختبار  :يأخذ المختبر وضع الوقوؼ عمى الخط الذي يبعد ( 6ـ) عف مركز المربعات ،عند إعطاء

إشارة البدء يقوـ المختبر بالركض داخؿ المربع األوؿ وفي نفس الوقت يقوـ المدرب الذي يبعد (
( 1 1ضياء جابر حممد :تأثري أساليب خمتلفة يف التدريب الذىين وتعليم عدد من مهارات كرة القدم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية ،جامعة بابل ،2002 ،ص.60
( 2 2ىيثم ىاشم غيدان : :بناء بطارييت اختبار بدنية ومهارية وتقنينهما إلنتقاء االشبال بكرة القدم  ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جامعة بغداد ،2012 ،ص.219

10ـ) عف

مركز المربعات برمي الكرة عالياً نحو المختبر الذي يقوـ بدورة بعممية اخماد الكرة ،تعطى لممختبر ثالث

محاوالت.

طريقة التسجيل  :تسجؿ لممختبر خمسة درجات اذا تمت عممية االخماد في المربع رقـ (

 )1واربعة درجات

لممربع رقـ (  )2وثالث درجات لممربع رقـ ثالثة ودرجتاف لممربع رقـ (  )4ودرجة واحدة لممربع رقـ (  )5وصفر
اذا تمت عممية االخماد خارج المربعات .اذا تمت عممية االخماد عمى احد خطوط المربع تحسب لو درجة

المربع نفسو الذي يكوف مف ضمنة .تعطى الدرجة عمى المربع الذي تتـ فيو عممية اخماد الكرة (إيقاؼ الكرة)

بشكؿ نيائي .

()1

االختبار الثالث :اسـ االختبار:الدحرجة بالكرة في خط متعرج بيف القوائـ.

الغرض من االختبار :قياس مدى مقدرة الالعب عمى الدحرجة بالكرة اثناء الجري بيا بيف القوائـ.

وصف االختبار :توضع ( )10قوائـ في خط مستقيـ والمسافة بيف كؿ قائـ واألخر ( 2ـ) والمسافة بيف أوؿ قائـ

وخط البداية ( 2ـ) أيضا ،يقؼ الالعب مع الكرة عمى خط البداية وعند إعطاء اإلشارة بالبدء يجري الالعب
بيف القوائـ جرياً متعرجاً حتى يصؿ إلى أخر قائـ يدور حولو ويعود إلى خط البداية بنفس الطريقة.

القياس :يحسب لالعب الزمف ألقرب ثانية مف لحظة اعطائة اإلشارة بالبدء حتى عودتو لخط البداية مرة

أخرى.

()2

االختبار الرابع :اسم االختبار :التيديؼ مف الثبات نحو المرمى المقسـ.
هدف االختبار :قياس دقة تصويب الكرة نحو المرمى .

األدوات المستخدمة :كرات قدـ عدد ( ،)5حبؿ لتقسيـ المرمى ،شريط قياس ،ىدؼ كرة قدـ ،ممعب كرة قدـ.
طريقة األداء :توضع الكرات الخمس عمى خط منطقة الجزاء وبأماكف مختمفة ،يقسـ المرمى بواسطة الحبؿ

إلى تسعة أقساـ ،يقؼ الالعب ومعة الكرات وفي اتجاه المرمى ،وعند صافرة البداية يقوـ المعب بركؿ الكرة
بالقدـ نحو المرمى الدخاليا إلى المربعات المرسومة في المرمى  ،ثـ ينتقؿ إلى الكرة الثانية وىكذا،

لالعب خمس محاوالت متتالية.

تعطى

التسجيل :تحتسب الدرجات بمجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الالعب مف تيديؼ الكرات الخمس نحو

المرمى وكما يمي )5 ( :درجات عند المربع رقـ (  ،)4و (  )4درجات عند المربع رقـ (  ،)5و (  )3درجات عند

المربع رقـ (  ،)2ودرجتاف عند المربع رقـ (  ،)3و درجة واحدة عند المربع رقـ (  ،)1و صفر اذا خرجت الكرة
خارجة المرمى .مالحظة :عندما ترتطـ الكرة بالحبؿ تحسب لالعب الدرجة األكبر.
7-3التجربة االستطالعية

 1مفيت إبراىيم :االعداد ادلهاري واخلططي لالعب كرة القدم ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،1994 ،ص.261
( 2 2عماد كاظم العطواين :اثر برنامج تدريسي مقرتح يف تطوير مهارة التهديف ،رسالة ماجستري  ،جامعة بغداد/كلية الرتبية الرياضية  ،1999 ،ص.39

أجرى الباحث التجربة االستطالعية عمى عينة مف (  )10مف الالعبيف الشباب ومف غير العينة الرئيسية
ولنفس الفئة العمرية واستمرت التجربة سبعة أياـ مف  2017/1/26لغاية  2017/2/1وبمعدؿ ثالث وحدات

تعميمية مدة الوحدة التعميمية الواحدة ( )70 -60دقيقة ويصبو الباحث مف التجربة ما يمي-:
اوالً :مدى مناسبة التمرينات البدنية لممرحمة السنية لالعبيف.
ثانياً :ترتيب التمرينات وفؽ درجة صعوبتيا.

ثالثاً :التعرؼ عمى حجـ التك اررات التي سوؼ تبدأ منيا التجربة الرئيسية.
وكانت تيدؼ التجربة االستطالعية أيضاً إلى-:

(*)

 - 1اف تكوف جميع االختبارات واضحة ومفيومة لدى أفراد العينة وفريؽ العمؿ.

 - 2معرفة فريؽ العمؿ بالواجبات التي سوؼ يقوموا بيا وتالفي ما قد يحصؿ مف أخطاء إثناء التجربة
الرئيسية.

-3التأكد مف سالمة األدوات واألجيزة المستخدمة.
-5معرفة الوقت المستغرؽ إلجراء االختبارات .
 8-3إجراءات البحث الميدانية

 -4إعداد وتجييز مكاف إجراء التجربة.
 -6التأكد مف صالحية آلة التصوير ووضوح الصورة.

االختبارات القبمية

قاـ الباحث بإجراء االختبارات القبمية لمجموعتي البحث في الفترة الزمنية (  ) 2017/2/ 4-3وفقاً لمترتيب

التالي-:

يوم الخميس الموافق  : 2017/2/3اختبار رشاقة ،اختبار مرونة ،اختبار قوة مميزة بالسرعة.

يوم الجمعة الموافق : 2017/2/4اختبار تيديؼ ،اختبار دقة المناولة ،اختبار الجري بالكرة ،اختبار اإلخماد.

التجربة الرئيسية

بعد اجراء االختبارات القبمية ،ثـ تنفيذ المنيج المقترح عمى المجموعتيف التجريبيتيف وفؽ السيادة الدماغية ممحؽ

( )2مف قبؿ المدرب واحد مساعديو مع فريؽ العمؿ المساعد وبأشراؼ الباحث واليادؼ الى تحسيف بعض
جوانب التعمـ بكرة القدـ.

وقد كاف بدء بتنفيذ المنيج بتاريخ  2017/2/5ولغاية  2017/4/13أي لمدة ( )10أسابيع وبواقع ( )3وحدات

تعميمية في األسبوع وبمجموع (  )30وحدة تعميمية وكاف زمف الوحدة يتراوح بيف (  )70 - 60دقيقة ،وقد نفذ

المتغير التجريبي في القسـ الرئيسي واستغؿ جزء مف زمنو الذي يقع (  )52 - 42دقيقة في تطبيؽ التمرينات،
كما اف الباحث استغؿ الجزء النظري في عرض وشرح دالئؿ الميارة او التمريف فضالً في كونو يمثؿ الراحة

عند االنتقاؿ مف تمريف الى اخر ،واف المجموعة التي تنفذ المنيج وفؽ السيادة الدماغية اليسرى كانت وحداتو

(*) لؤي كاظم ،حسني امحد ،علي ىاين ،عواد يونس ،عبداحلسني عبدعلي.

التعميمية تجري في األياـ (االحد -الثالثاء -الخميس) في حيف المجموعة اليمنى كانت تنفذ وحداتيا التعميمية
في (السبت -االثنيف -األربعاء).

واستخدـ الباحث مع مجموعة التي تتميز بالنمط األيمف الحاسوب او اآلي باد لغرض عرض األفالـ

والصور التعميمية الخاصة بالميارات وكذلؾ عرض الميارة بتطبيؽ نموذج لألداء مع أحد الالعبيف في بداية
القسـ الرئيسي مف الوحدة التعميمية  ،ومف ثـ تقسيـ الالعبيف إلى مجموعات إذ يؤدي الالعبوف التمريف

المطموب بشيء مف التنوع مف حيث المسافات وكذلؾ األدوات وشكؿ التمريف  ،مع استخداـ الموسيقى ،
وكذلؾ ىناؾ بعض التمرينات تحتوي عمى أكثر مف واجب خططي في وقت واحد  ،فضالً عف أداء معظـ

التمرينات بشكؿ جماعي.

أما المجموعة التي تتميز بالنمط األيسر ،فقد اعتمدت في بداية القسـ الرئيسي عمى استخداـ التعبيرات

المفظية وكذلؾ شرح وعرض الميارة بتطبيؽ نموذج لألداء مع احد الالعبيف مف ثـ يؤدي الالعبوف الواجبات

التعميمية بشكؿ دقيؽ مف حيث االلتزاـ بالمسافات وكذلؾ األدوات وعددىا عمى أف تجري التمرينات بوتيرة
واحدة كما ىو مطموب مف دوف استخداـ الموسيقى .

كما إف التمرينات الخاصة بالواجبات الخططية تحتوي عمى واجب خططي واحد في وقت واحد  ،ومعظـ

التمرينات تجري بشكؿ منفرد.
االختبارات البعدية

قاـ الباحث بإجراء االختبارات البعدية لمجموعتي البحث في الفترة مف

االختبارات القبمية وبنفس الترتيب والشروط باالختبارات القبمية.
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 9-3الوسائل اإلحصائية المستخدمة

لغرض معالجة البيانات التي حصؿ عمييا الباحث ققد استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية -:

الوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،معامؿ االلتواء ،اختبار (ت) لمعينات المستقمة والمترابطة.
وقد عولجت البيانات بجياز الكمبيوتر باستخداـ البرنامج اإلحصائي . Spss Ver 16

 - 4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :

 1عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لبعض جوانب التعمم بكرة القدم لممجموعة ذات النمط األيسر
- 4

وتحميمها :

جدوؿ ( ) 3
يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومتوسط الفروؽ والخطأ المعياري لمفروؽ وقيمة (  ) tالمحسوبة

ت

المتغيرات

وحدة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

متوسط

الخطأ

tقيمة

الداللة *

المعنوية

الفروؽ

المعياري

المحسوبة

اإلحصائية

الحقيقية

1.691

6.183

0.001

معنوي

4.974

0.003

معنوي

0.010

معنوي
معنوي

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ـ

40.628

4.005

51.085

2.175

10.457

2

المرونة

سـ

11.428

3.309

16.714

1.253

5.285

1.062

3

الرشاقة

ثانية

4.924

0.643

4.058

0.109

0.865

0.234

3.698

ثانية

19.920

2.264

16.000

1.000

3.920

0.884

4.430

0.004

5

االخماد

درجة

5.285

1.253

13.857

1.214

8.571

0.571

15.000

0.000

معنوي

6

المناولة

درجة

17.142

1.521

28.928

3.322

11.785

1.176

10.015

0.000

معنوي

7

التيديؼ

درجة

10.571

4.157

21.428

1.397

10.857

1.791

6.059

0.001

معنوي

1

4

القوة المميزة
بالسرعة

الجري بيف
الشواخص

القياس

والداللة اإلحصائية في االختبار القبمي والبعدي لبعض جوانب التعمـ بكرة القدـ لممجموعة ذات النمط االيسر

ويظير مف النتائج المعروضة في الجدوؿ (  )3اف قيمة (ت) المحسوبة في (القوة المميزة بالسرعة والمرونة
والرشاقة والجري بيف الشواخص واالخماد والمناولة والتيديؼ) بمغت عمى التوالي (

، 4.974 ، 6.183

 )6.059 ، 10.015 ، 15.000 ، 4.430 ، 3.698كما ظير اف الداللة اإلحصائية المرفقة اصغر مف
( )0.05مما يدؿ عمى اف ىناؾ فروؽ معنوية بيف نتائج ىذه االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات
البعدية

 2عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لبعض جوانب التعمم بكرة القدم لممجموعة ذات النمط االيمن
- 4

وتحميمها :

جدوؿ () 4

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومتوسط الفروؽ والخطأ المعياري لمفروؽ وقيمة (

 ) tالمحسوبة

والداللة اإلحصائية في االختبار القبمي والبعدي لبعض جوانب التعمـ بكرة القدـ لممجموعة ذات النمط االيمف
ت

المتغيرات

وحدة

االختبار القبمي

االختبار البعدي

متوسط

الخطأ

tقيمة

الداللة *

المعنوية

الفروؽ

المعياري

المحسوبة

اإلحصائية

الحقيقية

1.697

3.536

0.012

معنوي

3.573

0.012

معنوي

0.015

معنوي
معنوي

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ـ

38.228

2.631

44.228

2.721

6.000

2

المرونة

سـ

10.571

5.061

13.428

3.207

2.857

0.799

3

الرشاقة

ثانية

4.808

0.313

4.330

0.192

0.478

0.141

3.371

ثانية

19.282

1.800

17.571

0.975

1.711

0.682

2.507

0.046

5

االخماد

درجة

4.714

1.603

11.714

1.603

7.000

0.786

8.897

0.000

معنوي

6

المناولة

درجة

19.200

2.065

21.000

1.936

1.800

0.048

36.889

0.000

معنوي

7

التيديؼ

درجة

12.000

2.645

18.142

2.035

6.142

0.769

7.985

0.000

معنوي

1

4

القوة المميزة
بالسرعة

الجري بيف
الشواخص

القياس

ويظير مف النتائج المعروضة في الجدوؿ (  )4اف قيـ (ت) المحسوبة في (القوة المميزة بالسرعة والرشاقة

والجري بالكرة واالخماد والمناولة والتيديؼ) بمغت عمى التوالي ( ، 2.507 ، 3.371 ، 3.573 ، 3.536
 )7.985 ، 36.889 ، 8.897كما ظير اف الداللة اإلحصائية المرفقة اصغر مف (  )0.05مما يدؿ عمى
اف ىناؾ فروؽ معنوية بيف ىذه االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية .

 3عرض نتائج االختبار البعدي لبعض جوانب التعمم بكرة القدم لممجموعة ذات النمط االيمن وااليسر
- 4

وتحميمها :

جدوؿ( )5

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (  ) tالمحسوبة والداللة اإلحصائية في
االختبار البعدي لممجموعة ذات النمط االيمف وااليسر لبعض جوانب التعمـ بكرة القدـ

ت

المتغيرات

وحدة

المجموعة ذات النمط االيسر

المجموعة ذات النمط األيمف

tقيمة

الداللة *

المعنوية

المحسوبة

اإلحصائية

الحقيقية

0.000

معنوي
معنوي

الوسط

االنحراؼ

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

ـ

51.085

2.175

44.228

2.721

5.208

2

المرونة

سـ

16.714

1.253

13.428

3.207

2.525

0.027

3

الرشاقة

ثانية

4.058

0.109

4.330

0.192

3.243

0.007

معنوي

ثانية

16.000

1.000

17.571

0.975

2.976

0.012

معنوي

5

االخماد

درجة

13.857

1.214

11.714

1.603

2.818

0.016

معنوي

6

المناولة

درجة

28.928

3.322

21.000

1.936

5.455

0.000

معنوي

7

التيديؼ

درجة

21.428

1.397

18.142

2.035

3.521

0.004

معنوي

1

4

القوة المميزة
بالسرعة

الجري بيف
الشواخص

القياس

ويظير مف النتائج المعروضة في الجدوؿ (  )5اف قيـ (ت) المحسوبة في (القوة المميزة بالسرعة والمرونة
والرشاقة والجري بالكرة واالخماد والمناولة والتيديؼ) بمغت عمى التوالي (

، 3.243 ، 2.525 ، 5.208

 )3.521 ، 5.455 ، 2.818 ، 2.976كما ظير اف الداللة اإلحصائية المرفقة اصغر مف (  )0.05مما
يدؿ عمى اف ىناؾ فروؽ معنوية بيف المجموعتيف (النمط االيسر والنمط األيمف)
 4-4مناقشة النتائج :

تبيف مف الجدوليف (  )4و (  )5الى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البدنية والحركية

والميارية القبمية والبعدية لكال المجموعتيف

فبالنسبة الختبار الحجؿ عمى رجؿ واحدة والذي يقيس القوة المميزة لمسرعة يعزو الباحث أسباب الفروؽ

المعنوية التي ظيرت في ىذا المتغير الى نوعية التماريف البدنية التي تضمنيا المنياج المقترح لكونيا صممت

بالشكؿ الذي ينسجـ مع متطمبات لعبة كرة القدـ وخصوصيتيا  ،حيث حرص الباحث عند اعداد التمرينات اف

تكوف متنوعة مف حيث استخداـ األدوات او طريقة األداء وقد استخدـ الباحث في تدريبات تمرينات الحجؿ

بأنواعو والوثب والقفز برجؿ واحدة او بكمتا الرجميف مع التأكيد عمى ربط األداء بالميارات األساسية بمعبة كرة

القدـ الضفاء الشكؿ الواقعي لمعمؿ وزيادة تطبع أجيزة جسـ الالعب عمى شكؿ األداء المطموب وعمؿ الباحث
عمى اف يكوف تنظيـ التمرينات مناسبا لقدرات وامكانيات الالعبوف واضفاء طابع الرغبة واالثارة في اداءىا.
مما ساعد في حدوث التطور في استجابات الالعبيف لتنفيذ األداء المياري كنتيجة االرتفاع كفاية الجياز

العصبي المركزي وسيطرتو عمى أداء األفعاؿ مع تحسيف التوافؽ في العمؿ العصبي العضمي مما اسيـ في

تطوير القوة المميزة بالسرعة لمرجميف والتي أعطت فاعمية كبيرة الستخداـ ىذه القدرة عند أداء حركات الحجؿ ،

الف كؿ حجمة تمثؿ عممية ارتكاز لحظي يبذؿ خالليا الالعب قوة عالية في زمف قصير .

وفي المرونة نجد اف ىناؾ تطور بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لكال المجموعتيف وىذا ناتج عف
فاعمية التمرينات التي اعدىا الباحث  ،اذ اف ىذه التمرينات تسمح بثني ومد المفاصؿ بمديات تتيح لالعبيف

أداء الحركات الفاعمة والمؤثرة بشكؿ إيجابي عند تنفيذ الميارات المنفردة والمركبة كوف عمميا مرتبط بكفاءة

الجياز العصبي المركزي وسيطرتو عمى جميع األفعاؿ االرادية لذا فاف النجاح في أداء الحركات بمدى حركي
يتناسب مع طبيعة الميارات او النشاط يعتمد عمى ايعازات واشارات الجياز العضمي عموما والمفاصؿ

واالربطة واالوتار خصوصا  ،كما اف المرونة تعد مف اىـ األسس التي يتوقؼ عمييا نجاح األداء المياري في

مختمؼ األنشطة الميارية وبالخصوص لعبة كرة القدـ  ،لذلؾ عمؿ الباحث عمى وضع التمرينات المناسبة

لتطوير قدرة المفاصؿ عمى اتخاذ مديات حركية تسيـ في نجاح عممية تنفيذ الميارات المطموبة مع التأكيد عمى

تطوير قوة العضالت العاممة حوؿ المفاصؿ والمقابمة ليا  ،لدورىا الكبير في زيادة قدرة المفاصؿ وذلؾ

االرتباط المدى الحركي لممفصؿ ككؿ في مستوى قوة العضالت العاممة بإطالة العضالت المقابمة وكمما تميز
()1

المفصؿ بمدى حركي كبير دؿ عمى مرونتو واتصؼ األداء الحركي باالقتصاد .

كما تبيف مف الجدوؿ (  )5اف ىناؾ فروقاً معنوية بيف المجموعتيف التجريبيتيف (النمط االيسر والنمط األيمف)

في تطوير جوانب التعمـ ولصالح مجموعة النمط االيسر

يرى الباحثوف اف تفوؽ المجموعة التجريبية ذات النمط السيادة االيسر يعود الى التعامؿ المنطقي مع االلفاظ

والمغة ويعالج المعمومات بشكؿ متسمسؿ واالنتباه عمى دقائؽ األمور عمى المجموعة الثانية ذات النمط السيادة

األيمف الذي يتعامؿ مع الرسوـ والتصور العقمي ويعالج بطريقة كمية واالنتباه مع األفكار المحسوسة ومعالجة

 )2014اف النمط السائد

المشكالت بدوف جدية .وىذا يتفؽ مع ما أشار اليو (سامر يوسؼ ووساـ صالح ،

في التعمـ ىو النمط االيسر مف الدماغ الذي يستخدـ في تعمـ الميارات الجديدة وتصحيح األخطاء وتطور

استراتيجية المنافسة  ،وىو يعمؿ عمى امداد الالعب بالمعمومات خطوة بخطوة حيث تساعد ىذه المعمومات
عمى توجيو جسـ االنساف الى نوع وتسمسؿ الحركات المطموب أدائيا اذ يطمؽ عمى النصؼ االيسر مف الدماغ

(المحمؿ) ويعتبر ىذا النمط لدى (.) %95

()2

"اف لكؿ نصؼ مف الدماغ تخصصا في نشاطات معينة ومعالجتيا والذي يجعؿ الفرد يعتمد عمى نصؼ

الدماغ بصورة واضحة اكثر مف النصؼ االخر كما اف الفرد عندما يعالج المعمومات يستخدـ طريقة معينة في

()1

معالجتيا كما انو يميؿ الى استخداـ أسموب معيف لمتعمـ والتفكير مرتبط بشكؿ او باخر بأحد نصفي الدماغ "
وىذا ما أكده (كميؿ عزمي غبرس) "اال اف االفراد ذو النمط األيمف يتميزوف عف غيرىـ بانيـ يفضموف
()2

الميارات التي تستند عؿ االدراؾ ويفضموف التعمـ الكمي والمعالجة االنية والمتوازية "
( 1 1بسطويسي امحد  :أسس ونظريات التدريب الرياضي  ،القاىرة  ،دار الفكر العريب  ، 1999 ،ص. 277
 2سامر يوسف متعب ووسام صالح عبداحلسني  :التعلم احلركي وتطبيقاتو يف الرتبية البدنية والرياضية  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية  ، 2014 ،ص. 147
1هناد حممد علوان :مصدر سبق ذكره ،2006 ،ص.158

 2كميل عزمي غربس  :وظائف النصفني الكرويني للمخ وعالقتهما بالقدرات االبتكارية ومسات الشخصية لدى طالبات اجلامعة  ،اجمللة الرتبوية  ،كلية الرتبية سهاج  ،جامعة جنوب الوادي  ،العدد  ، 100ج ، 1995 ، 2ص. 94

واف النمط االيسر يتمتع بالتحميؿ والتفكير المنطقي حيث ذكر نصيؼ صفاء "اف النصؼ االيسر يتمتع
()3

بالتحميؿ والتفكير المنطقي والكتابة والقراءة "

وفي ىذا الخصوص تشير (لطيفة ماجد وضمياء إبراىيـ  )2016 ،الى وجود اختالفات تشريحية في الفصيف

األيمف وااليسر وفييا النصؼ األيمف اكبر قميال واثقؿ في الوزف مف النصؼ االيسر  ،لكف الكثافة النوعية

لمنصؼ االيسر تزيد عف األيمف واف ىذا الفرؽ يرجع الى وجود المادة الرمادية بشكؿ اكبر في النصؼ االيسر

كما انو ال يوجد تماثؿ في توزيع النواقؿ العصبية سواء في القشرة او تحت القشرة الدماغية في نصؼ كرة

الدماغ  ،اذ يختص النصؼ االيسر لمدماغ بالتعامؿ مع المواد المفظية ويتحكـ في العمميات الفكرية المنطقية
لذا يسمى النصؼ االيسر لمدماغ بالجياز المغوي الرياضي  ،في حيف اف الجانب األيمف لمدماغ يختص في

معالجة الموضوعات البصرية الى جانب تحكمو في عمميات التفكير المجرد ويعتمد عمى الحدس في حؿ
المشكالت وعمى التخيؿ في التذكر

()4

-5االستنتاجات والتوصيات
 : 1-5االستنتاجات

 - 1أظيرت المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص
األيسر لو تأثير إيجابي في تطوير جوانب التعمـ في كرة القدـ .

 - 2أظيرت المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص االيمف

لو تأثير إيجابي في تطوير جوانب التعمـ في كرة القدـ .

 - 3تفوقت المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص األيسر

عمى المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت البرنامج التعميمي وفؽ السيادة الدماغية لمفص األيمف في
تطوير جوانب التعمـ بكرة القدـ

 - 4اف األساليب المعرفية ىي أساليب فعالة يمكف مف خالليا الكشؼ عف الفروؽ الفردية لممتعمميف .

 2-5التوصيات:

 - 1ضرورة تحديد المدربيف ألنماط السيادة الدماغية لالعبييـ قبؿ البدء بعممية التعمـ  ،لمراعاة ىذه األنماط
عند اختيار التمرينات واالستراتيجيات التعميمية والوسائؿ التعميمية المناسبة حتى تكوف عممية التعمـ اكثر

فاعمية.

 - 2ضرورة اعتماد متغيرات الدراسة الحالية (جوانب التعمـ بكرة القدـ) عند انتقاء الالعبيف والتي تعد متطمباً

ميماً لموصوؿ الى المستويات العميا.

 3نصري صفاء وعبدالوىاب غازي  :العمليات العقلية بناءىا وابداعها  ،جامعة بغداد  ،كلية الرتبية الرياضية  ، 2006 ،ص. 40
 4لطيفة ماجد حممود وضمياء إبراىيم حممد  :ادلهارات احلياتية والسيادة الدماغية وعالقتهما بقابلية االستهواء لدى طلبة اجلامعة  ،كلية الرتبية  ،جامعة دياىل  ، 2016 ،ص. 263-262

 - 3االستفادة مف البحث الحالي في تحديث البرامج التعميمية والتدريبية والتي تؤدي الى تنشط عمؿ نصفي
الدماغ معاً لموصوؿ الى التكامؿ في عمميما الف كالىما يقوـ بأدوار ميمة في عممية التعمـ والتدريب.
 - 4التأكيد عمى النصؼ الثاني مف الدماغ (األيسر) في تطوير جوانب التعمـ بكرة القدـ.
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ممحؽ ()1

يبيف فقرات مقياس تورانس لمسيادة الدماغية النصفية
ت
1
2
3
4
5
6
7

العبارات
* احب قراءة شرح (توضيح) مفصؿ لالشياء التي يجب عمي عمميا .
* احب اف تشرح لي األشياء عف طريؽ العرض العممي .
* انا ماىر في تفسير اإلشارات وتعبيرات الجسـ .
* افضؿ اف أقوؿ ما افكر فيو واعتمد عمى مايقولو الناس .
* استمتع بالمقررات او الدروس التي استمع فييا الى المعمـ .
* استمتع بالمقررات او الدروس التي اتحرؾ فييا واحاوؿ تجريب األشياء .
* اميؿ الى حؿ المشكالت بطريقة غير جادة (طريقة المداعبة) .
* اميؿ الى حؿ المشكالت بطريقة جادة (بجدية) مثؿ رجاؿ االعماؿ .
* استخدـ المعاومات المناسبة الداء العمؿ المطموب مني .
* استخدـ أي معمومات متوفرة لدي الداء العمؿ المطموب مني .
* احب الدروس او االعماؿ المحددة  ،والتي اعمـ فييا تماما ما المطموب مني
* احب الدروس او االعماؿ غير المحددة  ،والتي تتيح لي فرص لمتغيير كمما تقدمت في أدائيا .
* احب استخداـ التخميف .
* ال احب التخميف .

التأشير

8
9

* احب التعبير عف مشاعري (وعواطفي) في لغة واضحة ومباشرة .
* احب التعبير عف مشاعري (وعواطفي) بالشعر او الغناء او الرسـ .
* احب تعمـ األشياء المعروفة والمتأكديف منيا (التي تثبت صحتيا والتحتمؿ الجدؿ)
* احب تعمـ األشياء الغامضة (غير المعروفة)

1

* احب تجزء األفكار لكي افكر في كؿ منيا عمى حدة .

1

* انا ماىر في استخداـ المنطؽ في حؿ المشكالت .

1

* انا ماىر في استخداـ االستكشاؼ في حؿ المشكالت .

1

* احب اف أرى واتخيؿ األشياء عند حؿ المشكالت .

2

* احب تحميؿ المشكالت عف طريؽ القراءة واالستماع لممعمميف الذيف يعرفونيا .

1

* اتعمـ بسيولة مف المعمميف الذيف يستخدموف الكممات في الشرح .

1

* انجح في استخداـ الكممات عند التذكر او التفكير في شيء ما .

4

* انجح في استخداـ الصور والخياؿ عند التذكر او النفكير في شيء ما

1

* احب رؤية األشياء المنتيية او الكاممة .

5

* احب تنظيـ واكماؿ األشياء غير الكاممة .

1

* انا ذكي .

6

* انا مستكشؼ (مبتكر)

1

* انا ناجح في تعمـ التفاصيؿ والحقائؽ .

1

* اتعمـ واتذكر األشياء التي درستيا .

8

* اتعمـ واتذكر التفاصيؿ والحقائؽ التي اتوصؿ الييا مما يحدث حولي .

1

* احب قراءة القصص الواقعية .

9

* احب قراءة القصص الخيالية .

2

* استمتع باف اخطط لما سأقوـ بعممو .

2

* احب االستمتاع لممسيقى اثناء القراءة او المذاكرة .

1

* احب االنتياء بسرعة مف القراءة و المذاكرة.

2

* استمتع بصقؿ (نسخ) وتكممة التفاصيؿ .

2

* استمتع برسـ افكاري وتخيالتي .

2

* يستثيرني (يفرحني) اف اخترع شيئا ما .

3

* يستثيرني (يفرحني) اف احسف شيئا ما .

2

* اتعمـ جيدا عف طريؽ االستكشاؼ .

0

3

7

0

4

* احب وضع كثي ار مف األفكار معا .

* اتعمـ بسيولة مف المعمميف الذيف يستخدموف الحركات والتمثيؿ في الشرح .

* انا ناجح في التعمـ مف الفكرة العامة او الصورة الكمية .

* استمتع بأف احمـ او اتخيؿ بما سأقوـ بعممو .

* اتعمـ جيدا عف طريؽ الفحص او التجريب .

2

* احب اف تعرض األفكار بطريقة مرتبة .

5

* احب اف تعرض األفكار عف طريؽ عالقتيا ببعضيا البعض .

2

* انا ناجح في تذكر األشياء المغوية .

6

* انا ناجح في تذكر األصوات والنغمات .

2

* غالبا يشرد عقمي عند التفكير في شيء ما .

2

* استمتع بالتمخيص .

8

* استمتع بعمؿ خطة (مسودة) .

7

* تقريبا ال يشرد عقمي .

