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 البحث  ملخص

لكهيا ععبيين يعد التفكير الحاذق من القدرات العقلية الهامة التيي يبيا اي يمت

الكييرة الطييائرة والتييي وييًدي دوراً رئيسييا فييي اعداء التكتيكييي للمهييارات الدفاعييية   

ويشكل مع باقي العوامل احد اعسس الهامة في حسم الموقف لصيال  احيد الفيريقين 

المتنافسين   اذ اي الالعا المدافع كلما وعددت قدرات ومكونات التفكير الحاذق لديه 

ا والطرق التكتيكيية التيي يسيتخدمها فيي السييطرة عليا المواقيف كلما زادت اعسالي

الهبومييية للفريييم المنييافس   خييم اعوخيياذ اللحاييي للقييرار المناسييا والو ييو  الييا 

الغرض بسرعة وبدوي وباطئ بالتنفيذ وعسييما عنيد اداء مهيارة اسيتقبا  اعرسيا    

الفرييم اليذي يمتلي   حائط الصد   الدفاع عن الملعا   لذا فأي الفيوز سييكوي حلييف

الفكر الحاذق والمبيدع عليا ارض الملعيا عنيد وسياوي اععيداد البيدني والخططيي   

كما اي النمط المعرفي لالفراد جدير باعهتميام عي وعامليه ميع المعلوميات ومعالبتهيا 

يعييد مًاييرا لبنيياء التراكيييا المعرفييية لديييه   واي معالبيية المعلومييات وختلييف حسييا 

ية او الينمط السيائد للتفكيير فيي نصيفي اليدماا ليدد اعفيراد سيواء نوع السيادة المخ

كاي لديهم سيادة مخية في النصف اعيمن ام اعيسير مين اليدماا ام هنياا وكاميل بيين 

وظييائف النصييفين معيياً   وفييي المبييا  الرياعييي فييأي التعيير  علييا وظييائف نصييفي 

عي يمد الالعا والميدر  الدماا ونمط التفكير السائد لدد الرياعي يعد عامالً مهماً 

 بالمعلومات النافعة عن الطرق المختلفة التي يًخر بها العقل علا اعداء الرياعي . 

وبييذل  ونب ييم مشييكلة البحييث ميين اييال   ييعوبة التنبييً باعسييتبابات الحركييية 

للمنافس في ظرو  اللعا السريعة والمتغيرة   لذا ا يب  مين المتطلبيات اعساسيية 



لقييدرة علييا المنيياورة والدينامكييية فييي التفكييير واروباطهييا بالنشيياط لالعبييين امييتالا ا

العقلي المبدع وعسيما نتيبة التعديالت والتغيرات في القواعد القانونية للعبية الكيرة 

الطائرة وما احبها من وغير في ايقاع اللعا الذي اوسم بالسرعة   وفقا ليذل  يحتيل 

داء المهيياري للمهييارات الدفاعييية بلعبيية التفكييير الحيياذق مكانيية متميييفة فييي ونفيييذ اع

 الكرة الطائرة.

 وقد هد  البحث الا : 

التعر  علا التفكير الحاذق وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية لدد عينية  -2

 البحث . 

التعييير  عليييا دقييية اداء المهيييارات الدفاعيييية بيييالكرة الطيييائرة وفقيييا لتفضييييل  -1

 السيادة المخية لدد عينة البحث .

علييا العالقيية بييين التفكييير الحيياذق وفقييا لتفضيييل السيييادة المخييية التعيير   -4

 النصفية ودقة اداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة لدد عينة البحث .

 وللتحقم من اهدا  البحث افترعت الباح ة :

وجييود عالقييات اروبيياط متباينيية بييين التفكييير الحيياذق وفقييا لتفضيييل السيييادة  -2

المهييارات الدفاعييية بييالكرة الطييائرة لييدد عينيية  المخييية النصييفية ودقيية اداء

 البحث . 

 اما فيما يخص الدراسات النارية فقد وطرقت الباح ة الا عدة مباحث وتعلم بـ:  

مفهوم التفكير الحاذق   ومكونات التفكيير الحياذق   وموقيع مكونيات التفكيير 

 ياعي . الحاذق في نصفي الدماا فضال عن وظائف نصفي الدماا في المبا  الر

 وقد اوبعت الباح ة الخطوات اعوية في اجراءات البحث : 

 وم استخدام المنهج الو في باسلو  العالقة اعروباطية .  -

اجييرد البحييث علييي عينيية ميين ععبييي اندييية الييدوري الممتيياز بييالكرة الطييائرة  -

واملت نادي الصيناعة   المصيافي   الشيرطة   البيشيمركة  1122للموسوم 

 ( ععا لكل نادي . 21( ععباً وبواقع )34عينة )  وبلغ عدد ال

   -لقد وتطلا البحث استخدام عدة ااتبارات املت ما يأوي : -



  . مقياس التفكير الحاذق 

  . مقياس وورانس للسيادة المخية النصفية 

   اعاتبارات المهارية الدفاعية بالكرة الطائرة ووضم ااتبيار اسيتقبا  اعرسيا

 لصد   ااتبار استقبا  الضر  الساحم .   ااتبار وكرار حائط ا

بعد ووزيع مقياس ويورانس عليا عينية البحيث ويم وقسييم الالعبيين اليا خيال   -

 مباميع وفقا للسيادة المخية النصفية ) اعيمن   اعيسر   المتكامل ( 

وبعيييد وحلييييل البيانيييات باسيييتخدام الوسيييائل ا حصيييائية المالئمييية ويييم التو يييل اليييا 

   -ة :اعستنتاجات اعوي

اي عينة البحيث يمتلكيوي وفكييراً حاذقياً وبدرجية جييدة وفقيا لتفضييل السييادة  -2

المخييية النصييفية   اذ اي الالعبييوي ميين ذوي السيييادة المخييية ) المتكامييل ( 

يتمتعييوي بتفكيييراً حاذقيياً عالييياً خييم يليييه الالعبييوي ميين ذوي السيييادة المخييية 

لالعبييوي ميين ذوي السيييادة ا يييأويالنصييفية )اعيسيير( بالدرجيية ال انييية   خييم 

 المخية النصفية ) اعيمن ( بالدرجة ال ال ة .

اي الالعبين من ذوي السيادة المخيية النصيفية ) المتكاميل ( يمتلكيوي القيدرة  -1

علا انباز ااتبارات الدقة للمهارات الدفاعية بشكل افضيل مين الالعبيين مين 

 ذوي السيادة المخية اعيمن واعيسر .

قة بين التفكير الحاذق وفقاً لتفضيل السيادة المخية النصفية كانت نتيبة العال -4

ودقة اداء المهارات الدفاعيية عالقية اروبياط معنويية   وكياي معاميل اعروبياط 

اععلييا لصييال  ذوي السيييادة المخييية النصييفية ) المتكامييل ( . يلييية اعيسيير 

 ال ال ة . بالدرجة ال انية   خم يليه ذوي السيادة المخية اعيمن بالدرجة 

واسيييتكماع لمتطلبيييات البحيييث وقيييدمت الباح ييية بمبموعييية مييين التو ييييات كانيييت 

 -:مايأوي

اعهتمييام بتطييوير المنيياهج التدريبييية ووضييمينها ببييرامج لتنمييية القييدرات العقلييية  

لييدد الالعبييين وعسيييما التفكييير الحيياذق واا يية فييي مراحييل اععييداد العييام عي 

 برة والتدريا . نتيبة الخ يأويالتفكير الحاذق 



اعستفادة من نتائج البحث الحالي في وحديث المناهج والبرامج التدريبية بميا  -2

يتناسا مع القدرات العقلية التيي ويًدي اليا ونشييط عميل نصيفي اليدماا معياً 

للو و  الا التكامل في عملهيا عي كالهميا يقيوم بيادوار مهمية فيي العملييات 

 العقلية المعقدة . 

تغيرات الدراسة الحالية ) التفكير الحاذق   السييادة المخيية عرورة اعتماد م -1

النصيييفية   عنيييد انتقييياء الالعبيييين والتيييي وعيييد متطلبيييا مهميييا للو يييو  اليييا 

المستويات العليا   واا ة الالعبيين النااينين باعتبيارهم القاعيدة اعساسيية 

 للعبة الكرة الطائرة .

 

Abstract English Search  

Clever thinking, according to the preference of sovereignty 

and its relationship to the cerebral mid-term performance of 

the precision skills of the defensive players of the Premier 

League volleyball 

 
s thinking clever brainpower important that must be owned by 

players volleyball, which play a major role in the performance of 

tactical skills, defense, and is with other factors, one of the bases 

important in resolving the situation in favor of one of the two teams 

competing, because the player's defender as there were many 

capabilities and components of thinking subtle has The more 

methods and ways the tactical use in controlling the positions of 

offensive to the opposing team, then Recombination instantaneous 

decision to appropriate and accessible to end quickly and without 

slowing implementation, especially when the performance of skilled 

receiver transmitter, bulwark, defense of the stadium, so a win would 

be an ally of the team that has thought clever and creative on the 

field of equal numbers of physical and tactical, and the pattern of 

knowledge of individuals is worthwhile because the handling and 

processing of information is an indicator for the construction of 

structures of knowledge he has, and that the information processing 

vary depending on the type of sovereignty cerebral or pattern of 

thinking in the hemispheres of the brain to the individuals whether 

they have the rule of cerebral in the right or left side of the brain or is 

there integration between the functions of two halves together, and in 

the sports field, identifying the functions of hemispheres of the brain 



and the pattern of thinking prevalent in the sport is an important 

factor as to extend the player and the coach with information useful 

for the different ways that affect the mind to athletic performance . 

  Thus emerges the research problem through the difficulty of 

predicting the responses to the kinetics of the competitor in the 

conditions of playing fast and changing, so it has become the basic 

requirements of the players have the ability to maneuver and 

dynamic thinking and its relation to the activity of mental creative, 

particularly as a result of the amendments and changes in the legal 

rules of the game of volleyball and Masahabha of change in the 

rhythm of play characterized by speed, and accordingly occupies a 

privileged position clever thinking in the implementation of 

performance skills to the skills of defensive game of volleyball. 

 

The aim of the research to: 

1 - identify the subtle thinking, according to the preference of 

sovereignty among a sample mid-term brain research. 

2 - Identifying the accuracy of the performance of defensive 

volleyball skills, according to the preference of sovereignty to the 

brain sample. 

3 - Identifying the relationship between thinking subtle, according to 

the preference of sovereignty Mahnah midterm and the accuracy of 

the performance of defensive volleyball skills in the research sample. 

  To investigate the objectives of the research the researcher 

assumed: 

1 - The presence of liaison relationships between the different subtle 

thinking, according to the preference of sovereignty and the accuracy 

of the cerebral mid-term performance of the defensive volleyball 

skills in the research sample. 

As for theoretical studies have addressed the researcher to a number 

of SSI related to: 

The concept of subtle thinking and subtle components of thinking, 

and the location of the components of thinking in subtle as well as the 

hemispheres of the brain hemispheres of the brain functions in the 

sports field. 

The researcher followed the following steps in the procedures of 

Search: 

- The use of descriptive method-style correlation. 

- Has done research on a sample of the players the Premier League 

club volleyball for the Marked 2011 and included the club industry, 

refineries, police, Peshmerga, and the number of the sample (48) and 

by a player (12) players per club. 



- The research requires the use of several tests, including the 

following: - 

• measure of subtle thinking. 

• Torrance measure of the rule of the cerebral mid-term. 

• tests defensive volleyball skills and test the reception of the 

transmitter, repeat the test bulwark, a test to receive beatings 

overwhelming. 

- After the distribution of Torrance on the scale sample was divided 

players into three groups according to the rule of the cerebral mid-

term (right, left, Integrated) 

After analyzing the data using appropriate statistical methods 

was reached the following conclusions: - 

1 - The research sample have thought highly skilled and highly 

good, according to the preference of sovereignty cerebral mid-term, 

because the players with the sovereign brain (integrated) have 

Ptvkira skilled high followed by players with sovereignty cerebral 

mid-term (left) second place, then comes the players with sovereignty 

cerebral mid-term (right), third place. 

2 - that the players with the sovereignty of the cerebral mid-term 

(integrated) have the ability to accomplish precision tests of the 

defensive skills are better than Alalobein with the sovereign right and 

left brain. 

3 - The result of the relationship between thinking subtle, according 

to the preference of sovereignty and the accuracy of the cerebral 

mid-term performance of the defensive skills correlation moral, and 

the correlation coefficient was highest for those with cerebral 

sovereignty mid-term (integrated). Night left the second place, 

followed by those with cerebral sovereign right place third. 

As a complement to the requirements of research the researcher 

made a set of recommendations was the following: - 

1 - interest in the development of training curricula and programs 

included the development of mental abilities, particularly players 

thinking subtle, especially in the preparation stages of the year 

because the clever thinking comes as a result of training experience. 

2 - to benefit from the results of current research in the 

modernization of curricula and training programs commensurate 

with the brainpower that lead to activate the hemispheres of the 

brain work together to get to work because the integration in both 

the important roles in complex mental processes. 

3 - the need to adopt the current study variables (think subtle, the 

prevalence of cerebral mid-term, at the confluence of the players, 

which is an important requirement to get to higher levels, especially 

the younger players as the main base for the game of volleyball. 



 البا  األو  

 التعريف بالبحث : -2

 المقدمة وأهمية البحث :  2-2

اي الحضارة ا سالمية العايمة ايدت حسا منهبية التوجه الذي يتبلا في 

الدعوة الدؤو  الا التفكير والتدبير   فلقد حث القرآي الكريم علا التفكيير فيي اليم 

اللييل والنهيار   كميا حيث القيراي الكيريم عليا التفكيير السموات واألرض   وااتال  

بطبيعة الخالئم والنفس البشرية للو يو  اليا ا يمياي بوجيود البياري عيف وجيل خيم 

ادراا حقيقة هذه الاواهر العلمية بالبحث العلمي   اذ قا  وعالا فيي القيراي الكريـيـم 

چ  چ    ڇ  ڇ           چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ 

 (  4) سورة الروم : اية  ڇ  ڇ  چ

لقييد كيياي التفكييير موعييع حييوار واهتمييام منييذ القييدم   اييير اي هييذا اعهتمييام 

بالتفكير قديما كاي اهتماما بسيطا فالمبتمعات في السابم كانت أك ر استقراراً وكياي 

يعتمد علا ما وملييه التفكير في مواجهة الصعوبات وحل المشكالت واوخاذ القرارات 

العقيدة واألطر األاالقية   اما في الوقيت الحاعير فقيد دعيت فلسيفة التربيية الحدي ية 

الييا اعهتمييام بتنمييية قييدارت التفكييير لييدد ا فييراد فقييد عنيييت المييدارس الفلسييفية 

والتربويييية بتنميييية الفكييير والتفكيييير لكيييي يصيييب  الفيييرد أك ييير قيييدرة عليييا مواجهييية 

لتييي وعتييرض سييبيله فييي اييتا منيياحي الحييياة سييواء كانييت الصييعوبات والمشييكالت ا

 اجتماعية ام اقتصادية ام وربوية ام أاالقية وايرها . 

ووتم ل حياة الفرد سلسلة مين ا حيدا  والمواقيف التيي وتطليا التفكيير   ليذا 

فأننييا نمييارس العديييد ميين هاييكا  ومهييارات التفكييير التييي وتييدر  فييي مسييتوياوها ميين 

خيم اليا المعقيد اذ وشيتمل مهيارات التفكيير البسييط عليا التعير  البسيط الا المركا 

والفهييم واعسييتدعاء امييا المركييا فيضييم التفكييير الناقييد والتفكييير ا بييداعي والتفكييير 

المنام في حين يشتمل التفكير المعقد او عالي الروبة علا التفكير ما وراء ا دراكي 

ذكي والتيي دعيت بعيل العلمياء   ووعد جميع هذه المستويات من مقومات السلوا ال

الا وسميته من يمتلكها بالشخص المفكر او الماهر او الخبير .
(2)

   

                                                 
(1)

 . 713،ص4002 محمد عودة الريماوي ) واخرون ( . علم النفس العام . عمان :دار المسيرة ،



اي وفكير الحياة اليومية العادية هو وفكير نمطي عادة ع يًدي بنا الا نميو ييذكر فيي 

ابراونييا ومعارفنييا فييي حييين اي التفكييير الحيياذق ) الميياهر ( يييًدي بنييا الييا نمييو فييي 

 اذ يتمخل عنه فهم عميم  ابراونا ومعارفنا

لاواهر حياونا ووو لنا الا استنتاجات واستدععت جديدة   بمعنيا ااير اي هنياا    

فرق بين التفكير بشكله المعتاد والتفكير الحاذق . 
(2)

 

اذ يلعيييا التفكيييير الحييياذق دوراً حيويييياً فيييي نبييياا ا فيييراد ووقيييدمهم داايييل 

م فييي المهمييات األكاديمييية التعليميييية المًسسييات التعليمييية او اارجهييا عي اداءوهييي

واعاتبارات والمواقف الحياوية هي نتاجات وفكيرهم وبموجبها يتحدد مدد نبياحهم 

او هافياقهم   اذ اي التفكيير الحياذق يعطيي احساسياً بالسييطرة الواعيية عليا التفكييير 

ممييا ييينعكس علييا وحسييين مسييتود األداء وال قيية بييالنفس   كمييا يييًدي درواً بييارزاً 

مًخراً لدد ا فراد فيي أداء التكيفيات والفعالييات التيي ع يمكين بدونيه اداؤاهيا عليا و

نحو فاعل   والتفكير الحاذق من ارفع مستويات التناييم المعرفيي   عنيه يقيوم عليا 

ا دراا واسييتعماله يتطلييا ميين الفييرد نشيياطاً عقلييياً يكييوي اك يير وعقيييداً و ييعوبة ميين 

األارد .  النشاط الذي وتطلبه المستويات
(1)

 

ويشيييكل التفكيييير جيييفءاً مهمييياً مييين نشييياط الرياعييييين   وعجيييل الفيييوز فيييي  

المباريييات فأنييه ميين الضييروري اي يمتليي  الالعبييوي طييرق التنييافس التكتيكييية اعك يير 

هييدوءاً والكفيليية بالو ييو  الييا مرمييا او هييد  الفريييم المنييافس   وهييذا النشيياط 

ـــــييـاذق او الييذكي المبييدع والييذي يعييد ذو التكتيكييي يحققييه الالعبييوي بييالتفكير الحــ

اهمييية كبيييرة للنبيياا فييي المباريييات لييذا يبييا علييا الالعبييين امييتالا جوانييا ك يييرة 

للتفكيييير المسيييبم منهيييا معرفييية جوانيييا الصيييعف عنيييد الخصيييم وكيفييييه اسيييتغاللها   

ودراسة افضل الطرق للتنافس مع الخصيم   فضيالً عين القيدرة عليا وصيور مواقيف 

 من الممكن التعرض لها وكيفية التصر  معها .  اللعا التا

اي اليييينمط المعرفييييي لالفييييراد جييييدير باعهتمييييام عي وعاملييييه مييييع المعلومييييات  

ومعالبتها يعد مًارا لبناء التراكيا المعرفية لديه   واي معالبة المعلوميات وحيد  

                                                 
(1)

 . 68،ص 4007حسن حسين زيتون . تعليم التفكير . القاهرة : عالم الكتاب للنشر ، 
(4)

 . 113، ص 1111نادر فهمي الزيود ) واخرون ( . التعلم والتعليم الصفي . االردن : دار الفكر للنشر،  



ة الييه عبر سلسلة من اعبنية الموجودة في اليدماا اذ ييتم معالبية المعلوميات الداالي

بانميياط معرفييية مختلفيية لغييرض وحويلهييا الييا وم يييالت خييم ينييتج عيين ذليي  مخرجييات 

ووختلف ول  المعالبة حسا نوع السيادة المخية او النمط السائد للتفكير فيي نصيفي 

الدماا لدد اعفراد سواء كاي لديه سيادة مخيية فيي النصيف اعيمين ام اعيسير ام اي 

عاً   اي هيذين النصيفين لليدماا يسيهماي بطرائيم هناا وكامل بين وظائف النصفين م

مختلفة في وحديد العديد من اعمور المروبطية بالسيلوا اعنسياني   ولقيد دعيا الك يير 

عيرورة اي يكيوي نيوع التخصيص سيواء فيي المبيا  الدراسيي او  من البياح ين اليا

فيراد   المباعت اعارد مروبطاً بينمط وفكيير نصيفي اليدماا اعيمين واعيسير ليدد اع

وفي المبا  الرياعي فأي التعر  علا وظائف نصفي اليدماا ونميط التفكيير السيائد 

لدد الرياعي يعد عامالً مهماً عنه " يمد الالعا والميدر  بالمعلوميات النافعية عين 

الطرق المختلفة التي يًخر بها العقل علا اعداء الرياعي " 
(2)

 

اعت الك يييرة والمتغيييرة   اذ يييتم ووتميييف لعبيية الكييرة الطييائرة بييالمواقف والحيي 

اعنتقييا  ميين الهبييوم الييا الييدفاع وبييالعكس بسييرعة عالييية ممييا يتطلييا اعييداداً بييدنياً 

ومهارييياً واططييياً ونفسييياً يمكيين الالعبييين ميين السيييطرة فييي الملعييا  والتصيير  

بالشكل اعم ل اذ اي " طبيعية اعداء فيي لعبية الكيرة الطيائرة يتمييف باعيقياع السيريع 

المبااتة فضالً عـن مهـاراوها المتتاليـة والمتسلسلــة والـتـي وتـطلا مستود عيا   و

من الدقة في اعداء   وهذا مايفرض علا الالعبين التكيف واعستعداد لتل  المواقيف 

ومنها اميتالا قيدرات بدنيية ومهاريية وعقليية وتناسيا ميع المتغييرات التيي وشيهدها 

ا والمتقاربة النتائج " المباريات عسيما الحاسمة منه
(1)

 

وفي لعبة الكرة الطائرة يعد التفكير الحاذق من القيدرات العقليية الهامية التيي  

لها دوراً رئيساً في اعداء التكتيكي للمهارات الدفاعية ويشكل مع بياقي العواميل احيد 

اعسس الهامية فيي حسيم الموقيف لصيال  احيد الفيريقين المتنافسيين   اذ اي الالعيا 

دافع كلمييا وعييددت قييدرات ومكونييات التفكييير الحيياذق لديييه كلمييا زادت اعسيياليا الميي

                                                 
(1)

 . 124، ص4000، عمان : دار الفكر للطباعة والنشر ، 1ط عبد الستار جبار الضمد . فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة . 
(4)

، 1113، القاهر، مركز الكتاب للنشر، 1محمد صبحي حسانين وحمد عبد المنعم . االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس . ط 
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والطييرق التكتيكييية التييي يسييتخدمها فييي السيييطرة علييا المواقييف الهبومييية للفريييم 

المنافس   خم اعوخاذ اللحاي للقرار المناسا والو و  الا الغرض بسرعة وبيدوي 

الصد   الدفاع عين الملعيا   اسيتقبا  وباطئ بالتنفيذ وع سيما عند اداء مهارة حائط 

اعرسا    لذا فأي الفيوز سييكوي حلييف الفرييم اليذي يمتلي  الفكير الحياذق والمبيدع 

 علا ارض الملعا عند وساوي اععداد البدني والخططي . 

مما سبم فأي اهمية البحث وكمن في التعر  عليا التفكيير الحياذق وفقياً لتفضييل     

لالعبييي الكييرة الطييائرة ذليي  عجييل اعييداد الالعبييين اعييداداً  السيييادة المخييية النصييفية

عقليياً يمكينهم مين التصير  واوخياذ القيرار السيديد لتنفييذ الواجيا الحركيي وعسييما 

 عند اداء المهارات الدفاعية و وع الا وحقيم انبازات افضل محليا ودولياً . 

   -مشكلة البحث :  2-1 

  البماعية هيي اميتالا التفكيير الحياذق اليذي اي من اهم اصائص ععبي اعلعا     

يتصييف باعبييداع والمرونيية والقييدرة علييا التنبييً   ولمييا كيياي ميين الصييعوبة التنبييً 

باعستبابات الحركية للمنافس في ظرو  اللعا السريعة والمتغيرة   فقد ا ب  من 

التفكيير المتطلبات اعساسية لالعبين اميتالا القيدرة عليا المنياورة والديناميكيية فيي 

علييا القييدرات  واروبـاطـهـييـا بالـنـشــييـاط العقــييـلي المبييـدع ولييو اي الالعييا اقتصيير

البدنييية والوظيفييية والبسييمية فييأي وفكيييره سييو  يصييا  بالفشييل وعيمكنييه بسييهولة 

اعادة بناء نشياطه وفعاليتيه بميا يتناسيا ميع التغييرات ايير المتوقعية ايال  اللعيا . 

اذق مكانية متمييفة فيي ونفييذ اعداء المهياري للمهيارات وفقا ليذل  يحتيل التفكيير الحي

الدفاعية بالكرة الطيائرة نتيبية التعيديالت والتغييرات فيي القواعيد القانونيية لهيا وميا 

 احبها من وغير في ايقاع اللعا الذي اوسم بالسرعة   اذ يعد من اهم القدرات التيي 

 ومكن الــالعا مـــن

الباح يية دراسيية التفكييير الحيياذق وفقيياً لتفضيييل التقييدم فييي المسييتود   لييذا اروييأت 

السيييادة المخييية النصييفية وعالقتييه بدقيية اداء المهييارات الدفاعييية لالعبييي الييدوري 

 الممتاز بالكرة الطائرة . 

 



 -اهدا  البحث :  2-4

 التعر  علا التفكير الحاذق وفقاً لتفضيل السيادة المخية النصفية لدد عينة  -2

 البحث .    

ر  عليييا دقييية اداء المهيييارات الدفاعيييية بيييالكرة الطيييائرة وفقيييا لتفضييييل التعييي -1

 السيادة المخية النصفية  لدد عينة البحث . 

التعيير  علييا العالقيية بييين التفكييير الحيياذق وفقيياً لتفضيييل السيييادة المخييية  -4

 النصفية 

 ودقة اداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة لدد عينة البحث .     

  -لبحث : فرض ا  2-3

وجييود عالقييات اروبيياط متباينيية بييين التفكييير الحيياذق وفقييا لتفضيييل السيييادة  -2

 المخية 

 النصفية ودقة اداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة لدد عينة البحث .      

   -مباعت البحث : 2-5

المبا  البشري:ععبي اندية الدوري الممتياز بيالكرة الطيائرة ووشيمل نيادي   2-5-2

( 34الشييرطة نادي المصييافي نادي البيشييمركة   نييادي الصييناعة اذ يبلييغ عييددهم )

 ععباً. 

 المبا  المكاني : القاعات الداالية لتل  اعندية .  1 -2-5

 . 14/5/1122ولغاية  21/4/1122المبا  الفماني : الفترة من  2-5-4

 -وحديد المصطلحات :  2-6

واهر لدد الفرد والذي يتميف بامتالكه الخبرة التفكير الحاذق : هو استبابة سلوكية 

او المهارة في مبا  ما والذي يستعمل فيها مبموعات من السلوا الذكي كاسيتعما  

التفكير بمرونية وطالقية والتفكيير ميا وراء اعدراكيي والتوا يل واع يغاء لالايرين 



والم يييابرة والدقييية والوعيييوا والتسيييأو  فيييي طيييرا المشيييكالت وحيييا اعسيييتطالع 

لمغامرة لمواجهة المشكالت وحلها .وا
(2)

   

السيادة المخية النصفية : هيو النشياط اليذي يعتميد عليا اسيتخدام النصيف اعيمين او 

اعيسر او كليهما معاً اذ اي كل نصف يقوم بوظائف معينة . 
(1)

  

 

 البا  ال اني 

 الدراسات النارية والمشابهة  -1

 الدراسات النارية  1-2

 اذق التفكير الح 1-2-2

اي اهم ما يميف اعنساي علا كل الكائنات الحيية هيو قدرويه عليا التفكيير واي 

اهم وظيفة للعقل هي التفكيير   اذ اي اعنسياي يفكير بطبيعيتيه او بفطرويه فالعقيل فيي 

نشيياط مسييتمر طالمييا اي اعنسيياي فييي حاليية يقايية   وهييذا النييوع ميين التفكييير هييو 

اليومييية او ميين اييال  النضييج او النمييو مايكتسييبه الفييرد ميين اييال  ابييرات الحييياة 

الطبيعي   واي هذا النوع من التفكير ليس في حاجة اليا وعليم او ويدريا ولييس هيذا 

مانسعا اليا وعليميه اليا الالعبيين فيي المبيا  الرياعيي واا ية اعلعيا  البماعيية 

اً المنامة   وانما نسعا الا وعليمهم التفكير الحاذق الذي يتطليا وعليميا مناميا هادفي

ومراناً مستمراً عن طريم وفويد الالعا بشتا انواع اعفكار التكتيكية   فكلميا زادت 

اعسيياليا والطييرق والمعييار  والتييي وييدعمها الخبييرة والتبربيية الميدانييية   ا ييب  

الالعا قادراً علا اععتماد علا النفس في التفكير عوخاذ أي من القرارات للمواقيف 

 سة . اير المتوقعة اخناء المناف

لييذل  فييأي وعلييم التفكييير الحيياذق هييو بم ابيية ونمييية اسييتعداد الالعييا ووفويييده 

بالمتطلبات التي يحتاجهيا حتيا يصيب  قيادراً عليا التعاميل بفاعليية ميع أي نيوع مين 

 المتغيرات اير المتوقعة التي وحد  اخناء المنافسة . 
                                                 

(1)
حل المشكالت لدى طلبة الجامعة . رفاه محمد علي الصفار . التفكير الحاذق وعالقته بالتفضيل المعرفي والقدرة على  

 . 41، ص 4006اطروحة دكتواره ، كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد ، 
(4)
 Torrance . P.E & Rockentein , 2.L : Some Evidence Regarding Development Of Certral 

Lateralization – Percetuol And Motor Skills . 1987 . PP . 261 – 262 . 



فيرد اذ وسياعد اي الحذاقة والمهارة يتم وعلمها في وقت مبكر جداً مين حيياة ال

فيي ادارة اعنشييطة الرووينييية واعنشييطة المعقييدة واي وعلمهييا يحتييا  فييي البداييية الييا 

مبموعييية مييين العملييييات المعرفيييية بيييدءاً مييين عمليييية اعنتبييياه والمعرفييية والتكيييرار 

والممارسيية   واي الحذاقيية هييي نمييط ميين اعداءات او السييلوا الييذكي للفييرد والتييي 

واي التفكير الحاذق يستند الا وجود خوابت وربوية ينبغيي وقوده الا افعا  انتاجية   

التأكيد علا ونميتها ووحويلها الا سلوا متكرر ومنهج خابت في حياة المتعلم . 
(2)

 

 مفهوم التفكير الحاذق :  1-2-2-2

يعير  التفكييير الحيياذق بأنييه " نفعيية الفييرد الييا التصيير  بطريقيية ذكييية عنييد 

او الحل اير متوافر فيي البنيية المعرفيية   أي نميط مواجهة مشكلة ما وكوي اعجابة 

السلوا الذكي يقودنيا اليا افعيا  انتاجيية عنيدما نواجيه معضيالت وربكنيا او يواجهنيا 

عدم يقين   ويشير الا ووظيف السلوا الذكي عندما عيعير  الفيرد اعجابية او الحيل 

"
(1)

 لا انتا  اعفكاركما يعر  بانه عملية وطورية ذات وتابع يًدي في النهاية ا 

وحييل المشييكالت وهييي وقييود الييا انميياط ميين وفضيييالت مختلفيية " 
(4)

واي التفكييير  

الحيياذق هييو الييذي وم لييه كييل ميين عمليييات التفكييير الوسييطية ) المقارنيية   التخيييل   

اعسييتدع  ( وعمليييات التفكييير العليييا ) حييل المشييكالت   اوخيياذ القييرار   المعرفيية مييا 

تفكير الحاذق الذي يم ل عملييات التفكيير الدنيـــيـا ) التـيـذكر وراء اعدراا ( وليس ال

  واعــادة الصيااة ( 
(3)

 

 مكونات التفكير الحاذق :  1-2-2-1 

في عوء استقصاء اصائص اعفراد المتميفين في النباا في ايتا منياحي حيياوهم 

مين وحدييد ) اربعية عشير ( سيمة للمفكير  ( Costa& Kalik 2005 )فقيد ومكين 

اذق الماهر والذي اعتمدوه الباح ة ) رفاه محمد علي الصيفار ( فيي بنياء مقيياس الح

) التفكير الحاذق ( وهي كما يأوي :
(5)

 

                                                 
(1)

 . 43رفاه علي الصفار . المصدر السابق ، ص 
(4)

 Costa & Kilek (2005) . Deseribing (16) Habit Of Mind – Retrieved august, From ; http;\\ www.habit-

of mind net \ Whatare . 
(7)

 Costa & Kilek (2005) . Op.cit , p.99 . 
(2)

 . 68حسن حسين زيتون ز المصدر السابق ، ص 
(5)

 Costa & Kalit  (2005اقتبسه رفاه محمد علي الصفار .المصدر السابق،ص . )43. 



 العفم والتصميم / الم ابرة .  -2

 الحد من التوور واعخارة / التحكم في التهور .  -1

 اع غاء لالارين / اع غاء بتفهم ووعاطف .  -4

 او التفكير التبادلي .  التعاوي في التفكير -3

 التفكير بمرونة  .  -5

 التفكير في التفكير / التفكير في ما وراء اعدراكي .  -6

 وحري الدقة والصوا  او الكفاا من اجل الدقة .  -7

 ايباد الدعابة او روا الدعابة .  -4

 التساؤ  وطرا المشكالت .  -9

 الخبرة السابقة ووطبيقها في موقف جديد .  -21

 روا المغامرة .  -22

 استخدام جميع الحواس .  -21

 اع الة واعستبصار واعبتكار ) البديد ( .  -24

 حا اعستطالع واعستعداد الدائم للتعلم المستمر .  -23

   -موقع مكونات التفكير الحاذق في نصفي الدماا : 1-2-2-4

اا وبيين اي مكونيات في سياق ربط السلوا الذكي بنارية النصفي الكرويين قي الدم

 Left)التفكيـــييـر الحــييـاذق وتــييـوزع علييا جييانبي الييدماا سييواء الييدماا اعيسـييـر 

Brain)  او الدماا اعيمن(Right Brain) 

 

( والذي يوع  ووزيع هيذه المكونيات وفيم ناريية 2وكما هو موع  في المخطط ) 

النصفي الكرويين للدماا 
(2)

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 53-52(  اقتبسته .رفاه محمد علي الصفار . المصدر السابق . ص4005محمد بكر نوفل ومحمود عودة الريماوي . ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمخطييط السييابم اي خميية ووزيييع لمكونييات التفكييير الحيياذق فييي يالحييم ميين ا   -2

الدماا والبانا األيمن يتضمن أربع عملييات أساسيية يتفيرع عين كيل عمليية 

 (Cognitve)المعرفيية مبموعيية ميين السييلوا الييذكي علييا النحييو األوييي : 

 والتي وتضمن خال  مكونات هي : 

 لسابقة ( .وطبيم المعار  الماعية علا أوعاع جديدة ) الخبرات ا - أ

 التفكير ما وراء ا دراكي ) التفكير في التفكير ( .  -  

 التساؤ  وطرا األسنلة .  -      

 والتي وتضمن مكونيين : (Exactitude)الدقة  -1

 الدقة في التعلم والتفكير .  -أ     

 وفحص الدقة في المنتبات .  -     

 : ووتضمن خال  مكونات  (Supple)اللين او المطاوعة  -4

 المرونة في التفكير .  -أ



 ا بداع ) المرونة   واع اله   والطالقة ( - 

 اعستبابة برهبة ودهشة .  - 

 ووتضمن الدعابة :  (Silly)السذاجة  -3

 اما البانا األيسر فيتضمن خال  عمليات أساسية وتوزع علا النحو األوي :

 :وتضمن ل ال  مكونات  (Control)التحكم او السيطرة  -2

 الم ابرة .  -أ

 ا قدام علا المخاطرة ) المغامرة ( . - 

 التحكم بالتهور ) الحد من التوور ( .  - 

 ويتضمن مكونيين : (Understanding)الفهم  -1

 اعستماع الا اآلارين بتفهم ووعاطف .  -أ

 التفكير المتباد  او التعلم التعاوني .  - 

 :  ووتضمن مكونيين (Sensorial)الحواس  -4

 التعلم مدد الحياة ) حا اعستطالع (  -أ

 . استخدام جميع الحواس - 

اي العمييل علييا ووظيييف السييلوا الييذكي يييًدي هلييا نييوع ميين التييوازي لييدد 

المتعلمييين يعمييل علييا ونشيييط وظييائف جييانبي الييدماا فكمييا هييو معلييوم فيياي منيياطم 

اء   وهيو ميا الدماا التي وشارا في التعلم أ يبحت معلومية ومحيددة مين قبيل العلمي

وبالتييالي  (Mapping the Mind)يييدعا بتخييريط الييدماا او اارطيية الييدماا  

عملها أ ب  واعحا . 
(2)

 

ويتصف ا فراد الذين يسيطر التفكير المتكاميل عليا نصيفي اليدماا األيمين واأليسير 

بيياي وييذكرهم للوجييوه واألسييماء بيينفس البييودة   ونييادرا مييا يعبييروي عيين مشيياعرهم 

 فرق لديهم في التعامل مع مشكلة واحيدة او عيدد مين المشيكالت فيي وانفعاعوهم وع

وقت واحد   ووتساود قدروهم علا التعبير اللفاي   ووتساود وفضيالوهم للم ييرات 

                                                 
(1)

 53ر السابق.صمحمد بكر نوفل ومحمود عودة الريماي اقتبسته .رفاه محمد علي الصفار.المصد 



الحسيييي والمبيييرد ويتسييياود  البصيييرية والحركيييية والسيييمعية ويتسييياود وفكييييرهم

وفضيلهم للمشكالت البسيطة والمعقدة . 
(2)

 

   -ة النصفية :السيادة المخي 1-2-1

 -وظائف نصفي الدماا في المبا  الرياعي : 1-2-1-2

هي أهمية التمييف بين وظيائف النصيف األيسير واأليمين مين اليدماا ودورهميا  

فييي اكتسييا  المهييارات وا عييداد للمنافسييات اذ اي النصييف األيسيير يم ييل التحليييل اذ 

صيف األيمين فيم يل يتابع المعلومات وكيف وهبطيا  مراكيف الحسيا  والمنطيم اميا الن

 مركف التكامل في هاكا  مكانية وعمليات متوازية من المعلومات والتصور . 

  Martens )ولقد أايار ) مياروينف 
(1)

اليا وظيائف عميل نصيفي اليدماا فيي 

 Analyserالمبا  الرياعي الا اي النصف األيسر يمكن اي يطليم علييه ) المحليل 

صييحي  األاطيياء ووطييوير هسييتراويبية وو( ويسييتخدم فييي وعلييم المهييارات البديييدة 

المنافسيية   وهييو يعمييل علييا همييداد الالعييا بالمعلومييات لكييل اطييوة فييي حينهييا مييع 

المصيياحبة بالتعليمييات اللفاييية التييي وسيياعد فييي ووجيييه جسييم ا نسيياي هلييا نييوع 

ووسلسييل الحركييات المطلوبيية أداؤهييا   فميي ال عنييد وعلييم رمييي الكييرة ألو  مييرة فيياي 

محلل( يحدد العضالت العاملة وووقييت انقباعيها وبالتيدر  البطيئ البانا األيسر )ال

فييي وكييوين برنييامج وخطيييط عقلييي عيين كيفييية اداء المهييارة خييم مييع ممارسيية الالعييا 

يقييوم المحلييل بالمسيياعدة فييي اكتشييا  األاطيياء ووصييميمها وفقيياً للتخطيييط الييذي وييم 

 وكوينه سابقاً . 

يقة ايبابية في مرحلة ا عيداد ويستخدم النصف األيسر التفكير التحليلي بطر

 ووقسيم 

 األداء ويمكن استخدامه في المباعت اآلوية : 

 وعع األهدا  طويلة وقصيرة المدد .  -2

 التخطيط ومراجعة األداء في ووقيتات محددة .  -1

                                                 
(1)

 .53( . اقتبسته . رفاه محمد عي الصفار. المصدر السابق ، ص1110القيسي ) 
(4)

 Martens .R   (1987 اقتبسه . نهاد محمد علوان . اثر استراتيجية معالجة المعلومات وفق السيادة المخية النصفية في تعلم . )

 – 31، ص 4008وحة دكتواره ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة بغداد ، بعض المهارات االساسية بكرة اليد واالحتفاظ بها . اطر

34 . 



 وكوين اللغة التي وًدي الا اعوباه اعيبابي .  -4

( ويقييوم بييالتحكم فييي  Integratorامييا النصييف األيميين فيطلييم عليييه ) المكمييل     

الطريقية التيي ييًدي بهيا الالعيا التيرابط بيين المفيردات المكونية للمهيارة فيي هطييار 

كلــي مركا اذ اي النصف األيمن يأاذ التعليمات التي وععها البانا اعيسر اطيوة 

بخطوة ويحولها الا  ورة واحدة وفي هذه المرحلة يحتا  المخ الا عمليية واحيدة 

اسيتخدام النصيف األيمين ة مـركبيـة مين التعليميات اللفايية ويمكين بيـدع مين سـلسـليـ

فـي " التفكير التحليل قبل او بعد األداء الرياعيي ميع المهيارات المغلقية   الحركيات 

المتكييررة والتييي وتييأخر مبااييرة بواسييطة المنييافس م ييل البمبيياز والغطييس   وبقييية 

حيرة فيي األلعيا  البماعيية األنشطة الفردية ا رسا    عيربات البيفاء والرمييات ال

ويستخدم النصف األيمن ايضياً بطريقية ايبابيية قبيل وفيي بعيل األحيياي بعيد حركية 

محددة او في وقيت مهميا كانيت الميدة الفمنيية المتاحية بيين التفكيير واألداء او ميدد 

 ييعوبة النشيياط التييالي لهييذه الحركيية " 
(2)

وبييذل  فعنييدما يكييوي البانييا األيسيير فييي  

تركيييف داالييياً حييو  األداء السييابم والتخطيييط لييوداء المقبييل وعنييدما العمييل يصييب  ال

يكوي البانا األيمن في العمل يصب  وركيف اعنتبــيـاه عليا األداء الحالـيـي للمهيـارة  

" وعنيدما ييتعلم الالعيا المهيارة يبيا اسيتخدام جانيا التحلييل ولكين عنيدما يييًدي 

نيا التكاميل حتيا ليو وطليا اعمير الالعا المهارات فيي المنافسية يبيا اسيتدعاء جا

وجود فترات للتحليل اخناء الوقت المستقطع او الفترات البينية في المنافسة"
(1)

   

   -الدراسات السابقة المشابهة : 1-1

(  1114دراسة ) رفاه محمد علي الصفار    -2
(4)

 

ت العنواي ) التفكير الحاذق وعالقتيه بالتفضييل المعرفيي والقيدرة عليا حيل المشيكال

 لدد طلبة البامعة ( 

 -اهدا  الدراسة :  -

                                                 
(1)

 .105، ص 1118.  مدينة نصر : دار الفكر العربي ، 1محمد العربي شمعون.التدريب العقلي في المجال الرياضي.ط 
(4)

 . 122عبد الستار جبار الضمد . المصدر السابق. ص 
(7)

 . المصدر السابق .رفاه محمد علي الصفار  



التعر  علا مستود التفكيير الحياذق والتفضييل المعرفيي والقيدرة عليا حيل  -2

 المشكالت لدد طلبة البامعة . 

معرفة الفرق في مسيتود التفكيير الحياذق والتفضييل المعرفيي والقيدرة عليا  -1

 .  حل المشكالت لدد طلبة البامعة وبعا لمتغير البنس والتخصص 

معرفيية العالقيية بييين التفكييير الحيياذق والتفضيييل المعرفييي والقييدرة علييا حييل  -4

 المشكالت . 

 -عينة البحث :  -

( طالبية 151( طالبياً و )254( طالبياً وطالبية وبواقيع )315وكونت عينة البحث من )

 في التخصص العلمي واعنساني .

   -منهج البحث :  -

 وم استخدام المنهج الو في ) اعروباطي ( 

 ائج الدراسة : نت -

 اي عينة البحث يمتلكوي وفكيرا حاذقا وبدرجة جيدة .  -2

اي التفكييييير الحيييياذق عيتييييأخر بييييالبنس )ذكورا انييييا ( وع بالتخصييييص  -1

 )علمي انساني(

(  1115دراسة ) ياسر محفوظ حامد الدليمي    -1
(2)

 

نصيفي العنواي ) اخر برنامج المواهيا المتعيددة فيي ونميية انمياط التفكيير المروبطية ب

 الدماا "اعيمن واعيسر" لدد طلبة المرحلة اععدادية ( 

   -اهدا  الدراسة : -

التعر  عليا اخير برنيامج المواهيا المتعيددة فيي ونميية انمياط التفكيير المروبطية  -2

 بنصفي الدماا )اعيمن اعيسر المتكامل( لدد طلبة المرحلة اععدادية . 

ي ونمية انماط التفكير المروبطة بنصفي التعر  علا اخر برنامج المواها المتعددة ف

 الدماا اعيمن لدد طلبة المرحلة اععدادية وفم متغير البنس )الذكور اعنا ( .

 

                                                 
(1)

ياسر محفوظ حامد الدليمي . اثر برنامج المواهب المتعددة في تنمية انماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ " االيمن وااليسر" لدى  

 . 4005طلبة المرحلة االعدادية .اطروحة دكتواره ، جامعة الموصل ، كاية التربية ،



 -عينة البحث : -

 طالبة( . 61طالا( و )61( طالا وطالبة وبواقع )211بلغت عينة البحث )

 -منهج البحث :  -

تكافنية الضيابطة والتبريبيية اوبع الباحث المنهج التبريبي باسلو  المبميوعتين الم

 -نتائج الدراسة :

لبرنييامج المواهييا المتعييددة اخييراً فييي ونمييية مهييارات التفكييير المروبطيية بنصييفي  -2

 الدماا لدد افراد العينة التبريبية . 

وبين اي اخير برنيامج المواهيا المتعيددة كياي واعيحاً فيي ونميية مهيارات التفكيير  -1

تبريبية وفقاً لمتغير البنس ولم واهير أي المروبطة بنصفي الدماا لدد العينة ال

 فروق دالة وبعا لهذا المتغير . 

 

 البا  ال الث

  -منهج البحث وهجراءاوه الميدانية : -4
 منهج البحث : 2 -4

العالقية اعروباطيية لمالئمتيه  بأسيلو لقد استخدمت الباح ة المنهج الو يفي 

 وطبيعة البحث 

 اجراءات البحث الميدانية : 4-1

 مبتمع البحث وعينته :. 4-1-2

ااتارت الباح ة وبطريقة عمديية مبتميع البحيث واليذي وم يل بأنديية اليدوري 

( اميا عينية البحيث فتم ليت 1122الممتاز فيي لعبية كيرة الطيائرة للموسيم الرياعيي )

بأربعة اندية عمت نادي الشرطة,نادي الصناعة , نادي المصيافي , نيادي البشيمركة 

ععبييياً مقسيييمين عليييا هيييذه اعنديييية اعنفييية اليييذكر , وبواقيييع ( 34, اذ بليييغ عيييددهم )

 (ععبا لكل نادي  .21)

   -اعجهفة واعدوات ووسائل جمع المعلومات : 4-1-1

  -اعجهفة المستخدمة في البحث :  4-1-1-2

 . -لقد استخدمت الباح ة اعجهفة اعوية :

 جهاز حاسو  الكتروني. (pentium4  )(2كورية الصنع عدد  . ) 

 ( ساعة ووقيت نوعdiamond . يابانية الصنع لقياس الفمن ) 



 ( حاسبة الكترونية يدوية النوعkenko.  ) 

 األدوات المستخدمة في البحث 4-1-1-1

  -لقد استخدمت الباح ة اعدوات اعوية : 

  . ملعا الكرة الطائرة قانوني مع مستلفماوه 

 ( ( نوع )25كرات طائرة عددmikasa ينية الصنع  )  . 

 ( سم . 5اارطة ع قة ملونة عرض ) 

  . طبااير 

 فارة  

 (  م . 15اريط قياس جلدي بطو ) 

 -وسائل جمع المعلومات :  4-1-1-4

تعانت الباح يية لغييرض جمييع البيانييات والمعلومييات والو ييو  الييا الحقيقيية اسيي       

   -بالوسائل اعوية :

  . المصادر العربية واعجنبية 

 غ البيانات . استمارات التسبيل ووفري 

 ( 2المقابالت الشخصية للخبراء والمدرجة اسمائهم في الملحم  . ) 

  . اعاتبارات والقياسات 

 ( 5-3-4-1اعستبانات اعستطالعية الموعحة في المالحم  . ) 

 . فريم العمل المساعد
)*(
  

  -وراي  اعاتبارات :  4-1-4

خدمت الباح ية مبموعية مين بغية وحقيم اهدا  البحث وقياس متغيراوه اسيت         

اعاتبييارات لغييرض "جمييع المعلومييات عيين السييلوا الييذي ننييوي قياسيية    بهييد  

                                                 
)*(

   -تدريسيين المدرجة اسمائهم ادناه :لقد تكون فريق العمل المساعد من ال

 م.م محمد وليد شهاب . كلية التربية الرياضية , جامعة ديالى . 

 م.م باسم ابراهيم حميد . مدرب المنتخب الوطني العراقي في لعبة كرة الطائرة . 

 م.م علي قاسم . كلية التربية الرياضية , جامعة ديالى .



مقارنة الفيرد ميع نفسيه فيي عيوء سيلم معيين  و  الا مقارنة الفرد مع ايره اوالو

حددة"او مقاييس م
(2)

   -وهذه اعاتبارات هي: 

 -مقياس التفكير الحاذق :   4-1-4-2

بح هييا علييا مقييياس التفكييير الحيياذق والييذي قامييت  لقييد اعتمييدت الباح يية فييي

ببنائيه )رفياه محميد عليي الصيفار( 
(1)

اذ اعتميدت فيي بنياء هيذا المقيياس عليا) احييد  

 -عشر سمة( من سمات التفكير الحاذق )الذكي( وهذه السمات ) المكونات (  هي : 

 العفم والتصميم والم ابرة .  -2

 

 الحد من التوور واعخارة .  -1

 

 ع غاء لالارين والتعاوي في التفكير )الذكاء اعجتماعي( . ا -4

 

 المرونة في التفكير .  -3

 

 التفكير في التفكير )ما وراء المعرفة( .  -5

 

 وحري الدقة والصوا  .  -6

 

 عرض المشكلة .  -7

 

 الخبرة السابقة ووطبيقها في مواقف جديدة .  -4

 

 روا المغامرة .  -9

 

 بصار واعبداع . اع الة واعست-21

 

 حا اعستطالع او التعلم المستمر . -22

 

 -مفتاا مقياس التفكير الحاذق :  4-1-4-2-2

( بييدائل وهييذه البييدائل هييي 5( فقييرة , وامييام كييل فقييرة )51يتكييوي المقييياس ميين )    

)ينطبم علي دائما   ينطبم علي االبا   ينطبم علي احيانيا   ينطبيم عليي نيادرا   ع 

                                                 
(1)

 403,ص4002دريس . ط ,عمان : دار وائل للنشر ,محمد عواد الحموز . تصميم الت 
(4)

 ( اما 450. تبلغ اقصى درجة يحصل عليها الالعب ) 148رفاه محمد على الصفار . المصدر السابق . ص 

 ( يوضح المقياس بصورته النهائية .7( , والملحق )50ادنى درجة فهي )     



( علا التوالي للفقيرات 2-1-4-3-5( ووكوي درجات وصحيحها ونازلياً ) ينطبم علي

 ( للفقرات السلبية , وبذل 5-3-4-1-2اعيبابية والدرجات )

   -اعسس العلمية لمقياس التفكير الحاذق : 4-1-4-2-1

بغية الحصو  علا مقياس يمكن اععتماد علا نتائبه في ا دار اعحكيام واوخياذ     

ت الباح ة بايباد معامالت الصدق وال بيات بو يفها مين اهيم اصيائص القرارات قام

اعاتبييار البيييد وقييد وييم وحقيييم هييذه اعسييس العلمييية ميين اييال  نتييائج عينيية التبربيية 

( ععبييا لييبعل اعلعييا  الفردييية والفرقييية والتييي 61اعسييتطالعية والبييالغ عييددهم )

السياحة والمييداي( والتيابعين عمت )كرة السلة  كرة الطائرة   كرة اليد   كرة قدم   

لالوحييادات الفرعييية لمحافايية ديييالا لهييذه اعلعييا  المييذكورة . وفيمييا ييياوي اعسييس 

   -العلمية لمقياس التفكير الحاذق :

 - دق مقياس التفكير الحاذق: -اوعً 

  -لقد اوجدت الباح ة  دق المقياس عن طريم مايأوي : 

نوع من الصدق من ايال  عيرض المقيياس لقد وم وحقيم هذا ال الصدق الااهري :• 

( وقيد طلبيت الباح ية 2علا مبموعة من الخبيراء والمدرجية اسيمائهم فيي الملحيم )

من الخبراء فحص الفقرات ووقدير  الحياوها في قياس ما اعيدت لقياسيه كميا وبيدو 

ظاهرييياً ميين حيييث مالئمتهييا ومييدد مناسييبتها  لمسييتود الالعبييين وفييي عييوء اراء 

ااوهم , قامت الباح ة بتعديل  يااة بعل الفقرات , لكين ليم وسيتبعد الخبراء ومالح

( يوعي  المقيياس بصييغته اعوليية اخنياء عرعيه عليا 1اي من الفقيرات والملحيم )

 ءالخبرا

يقصييد بالصييدق البنييائي مييدد قييياس اعاتبييار للسييمة , او ظيياهرة   ييدق البنيياء :• 

رعي , عنه يعتمد علا التحقيم سلوكية معينة ويطلم عليه احيانا بصدق التكوين الف

وبريبياً من مدد وطابم درجات المقياس مع الخا ية المقاسة . وعليه ويم اسيتخدام 

اسلو  المبموعتين المتطرفة لحسا  القوة المتميفة للفقرات    وذلي  للكشيف عين 

الفروق بين اعفيراد فيي السيمة المقاسية والتمييف بيين اليذين يحصيلوي عليا درجيات 

ن يحصييلوي علييا درجييات واطنيية ميين بييين عينيية التبربيية اعسييتطالعية عالييية والييذي



( ععباً , اذ وم وحديد الدرجة الكلية لكل استمارة ومن خم وم ورويبهيا 61والذين بلغو )

%( مين اعسيتمارات 17ونازلياً من اعلا درحية اليا ادنيا درجية , خيم اايذت نسيبة )

لحا يييلة عليييا اوطيييأ %( مييين اعسيييتمارات ا17الحا يييلة عليييا اعليييا درجيييات و )

( ععييا , ووييم بعييد ذليي  26الييدرجات وعليييه بلييغ عييدد الالعبييين فييي كييل مبموعيية )

( للعينييات اييير المتنيياظرة لغييرض احتسييا  معامييل التمييييف t_testاسييتخدام ااتبييار )

( فقييرة وعييدت القيميية الداليية احصييائياً 61لكييل فقييرة ميين فقييرات المقييياس والبالغيية )

( البدولييية عيين مسييتود دعليية tمقارنتهييا مييع قيميية) مًاييراً لتميييف الفقييرات , وعنييد

( فقييرات لييم وميييف 21( وبييين اي )1.13( والتييي بلغييت )41( ودرجيية حرييية )1.15)

لكونها اير دالة احصائيا عي القيمة التائية المحسوبة اقل مين القيمية البدوليية واي 

ة وكميا مبيين ( فقرة مميفة عي القيمة التائية المحسوبة هي اكبير مين البدوليي 51) 

 (  2في البدو  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2جدو  )

 يبين القوة التمييفية لفقرات مقياس التفكير الحاذق

الفقرا

 ت

القيمة  المبموعة الدنيا المبموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الفقرا

 ت

القيمة  المبموعة الدنيا المبموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الوسط 

 الحسابي

اعنحرا  

 ياريالمع

الوسط 

 الحسابي

اعنحرا  

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

اعنحرا  

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

اعنحرا  

 المعياري

2 3.947 1.15 3.421 1.794 1.911 42 4.647 1.474 1.561 1.521 3.421 

1 4.347 1.717 1.215 2.113 4.643 41 3.947 1.15 4.75 1.773 5.679 

4 3.561 1.521 4.421 1.75 3.141 44 3.615 1.724 3.475 1.5 2.222 

3 4.75 2.163 4.61 1.997 2.419 43 3.561 1.424 4.615 1.5 4.414 

5 3.947 1.15 3.715 1.5 2.371 45 4.475 1.416 1.475 1.5 6.237 

6 3.475 1.416 4.561 2.141 1.321 46 3.15 1.456 1.561 1.521 6.564 

7 4.421 2.417 1.15 2 4.639 47 3.947 1.15 3.621 1.921 2.447 

4 3.347 1.717 4.615 1.416 1.9 44 4.475 1.5 1.347 1.521 5.197 

9 4.475 1.957 4.561 1.454 1.934 49 3.475 1.432 4.347 1.424 6.443 

21 3.421 1.314 1.561 2.513 5.621 31 4.947 1.574 1.421 1.314 6.511 

22 3 1.641 1.75 2.741 1.642 32 3.5 1.526 1.475 1.416 6.615 

21 3.247 2.136 1.475 2.461 1.964 31 3.421 1.314 4.5 1.493 5.245 

24 4.215 2.154 1.615 2.113 2.296 34 4.75 1.644 1.247 1.314 7.662 

23 3.475 1.445 4.475 1.5 4.426 33 3.421 1.314 1.475 1.416 4.439 

25 3.215 1.724 4.247 1.314 3.313 35 3.475 1.416 4.475 1.5 3.194 

26 3.347 1.717 1.475 2.113 6.463 36 3.15 1.773 1.475 1.416 3.773 

27 4.75 1.456 1.615 1.416 4.721 37 3.161 1.914 1.421 1.314 3.749 

24 4.647 1.936 4.421 2.311 1.461 34 3.5 1.741 1.947 1.641 6.177 

29 3.947 1.15 4.647 2.174 3.445 39 4.947 1.454 1.421 1.314 3.619 

11 3.421 1.534 4.475 1.5 7.614 51 3.5 1.141 3.447 1.474 1.511 

12 3.561 1.619 4.421 2.174 4.442 52 3.15 1.577 3.347 1.424 1.717 

11 3.421 1.534 4 1 21.931 51 3.615 1.5 4.615 1.5 5.393 

14 4.347 2.141 4.421 2.15 1.442 54 3.161 1.454 1.561 1.521 5.459 

13 3.5 1.741 4.75 1.773 1.747 53 3.561 1.521 4.561 1.424 3.134 

15 3.347 1.717 4.421 1.474 4.449 55 4.647 1.713 1.475 1.416 3.754 

16 3 1.426 4.347 1.521 1.171 56 4.421 1.75 1.475 1.5 6.294 

17 3.947 1.15 4.661 1.641 6.453 57 3.647 1.374 4.647 1.474 4.916 

14 3.75 1.337 3.161 1.914 6.469 54 3.247 1.443 1.75 1.773 3.913 

19 3.161 1.454 1.247 1.314 7.726 59 3.647 1.374 1.561 1.424 4.733 

41 3.421 1.314 4.5 1.526 6.741 61 3.561 1.424 4 1.641 5.493 

 

 



   -التفكير الحاذق :خبات مقياس   -خانياً 

لقييد اسييتخرجت الباح يية خبييات المقييياس بطريقيية التبفئيية النصييفية , ووعتمييد هييذه     

الطريقة علا وبفئة المقياس اليا جيفئيين متكيافنين   البيفء اعو  يتضيمن درجيات 

الفقييرات التييي وحمييل اعرقييام الفردييية والبييفء ال يياني يتضييمن درجييات الفقييرات التييي 

ة خييم اسييتخر  معامييل ال بييات بييين مبمييوع درجييات البييفئين وحمييل اعرقييام الفوجييي

( اذ بلييغ معاميل اعروبيياط بييين personباسيتخدام معامييل اعروبيياط البسييط بيرسييوي )

( اع اي هذه القيمة وم يل معاميل خبيات نصيف المقيياس ليذل  يتعيين 1.714البفئين )

معادليية  وعييديل هييذا المعامييل علييا معامييل خبييات المقييياس ككييل    وعليييه اسييتخدمت

( وقد ظهر باي معامل ال بات للمقياس ككل spearman brownسبيرماي برواي )

 ( وهذا يد  علا اي المقياس يتمتع بدرجة عالية من ال بات . 1.431هو )

 مقياس وورانس للسيادة المخية النصفية :  4-1-4-1

يه لقييد اعتمييدت الباح يية فييي بح هييا علييا المقييياس الييذي اعييده وييورانس ومسيياعد    

Torrance, mccarthy&Kaltsounis–1988)   ( وقيييام ) يييالا احميييد

مييراد(
(2)

بترجميية واعييداده بمييا يتناسييا مييع البينيية العربييية وقييد خبييت  ييدق وخبييات  

المقياس في  وروه اعنكليفية والعربية   وقد طبم علي عينية مين الشيبا  والكبيار 

 كميييا قاميييت الباح ييية ) نهييياد محميييد عليييواي (
(1)

  اعسيييس العلميييية ايضيييا باسيييتخرا 

للمقييياس علييي البنييية العراقييية وقييد اخبتييت قيمييا عالييية لصييدق وخبييات وموعييوعية 

المقياس   ولقد استخدم هذا المقيياس فيي البحيث الحيالي  لغيرض وقسييم العينية اليا 

( زو  14ذوي سيادة مخية نصفية ايمن وايسير ومتكاميل   ويتكيوي المقيياس مين )

ائف النصيف اعيمين واعايرد ويد  عليا وظيائف من العبارات احيداهما ييد  عيل وظي

النصف اعيسر وفي حالة وطابم العبياروين عيل الشيخص المفحيوذ فهيذا ييد  عليا 

 وظيفة المتكامل والذي يعتمد علا النصفين معاً . 

 

                                                 
(1)

علم والتفكير للكبار ، اطروحة دكتواره ، كلية التربية ، جامعة المنصورة ، صالح احمد مراد . تقنين مقياس تورانس النماط الت 

1166 . 
(4)

 .104-11نهاد محمد علوان ، المصدر السابق ، ص  



 مفتاا مقياس ووارنس للسيادة المخية النصفية :  4-1-4-1-2

(   كيل 3موعحة في الملحم ) ( زو  من العبارات وكما14يتكوي المقياس من )    

( درجيية 14عبييارة وعطييا لهييا درجيية واحييدة اي اي الدرجيية العامييا لالاتبييار هييي )

( درجة فوق وم ل السيادة المخية 23ومبموع الدرجات التي يحصل عليها الالعا )

 النصفية اعيمن واعيسر اما المتكامل فتعطا نصف الدرجة لكل فقرة .

 ة : اعاتبارات المهاري 4-1-4-4

بعد اي حددت الباح ية المهيارات اعساسيية الدفاعيية فيي البحيث   اعيدت اسيتبانة      

( عاتيييار المالئييم 5وحتيوي عييل مبموعيية مين اعاتبييارات والموعييحة فيي الملحييم )

منهييا لموعييوع البحييث وعينتييه   وفييي عييوء اعراء التييي جمعييت وييم وحديييد خالخيية 

بارات لقياس المهارارت الدفاعية والتي وام ) ااتبار  استقبا  اعرسا    ااتبيار اات

وكيييرار حيييائط الصيييد   ااتبيييار اسيييتقبا  الضييير  السييياحم ( علميييا انيييه ويييم ااتييييار 

% ( فما فوق فيميا اهمليت اعاتبيارات 75اعاتبارات التي حققت نسبة اوفاق بلغت )

( يوعي  موا يفات اعاتبيارات التيي 6)التي لم وحقم هذه النسيبة المًيية والملحيم 

 وم وحديدها . 

 الوسائل اعحصائية :  4-1-3

 Statisticalاسييتخدمت الباح يية الحقيبيية اعحصييائية للعلييوم اعجتماعييية 

Package For Social Scieces  . عجل وحليل نتائج البحث 

 البا  الرابع 

 عرض النتائج ووحليلها ومناقشتها . -3
نتائج مقياس التفكير الحاذق وااتبارات المهارات الدفاعية عرض ووحليل  3-2

 وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية ومناقشتها .

عرض ووحليل نتائج مقياس التفكير الحاذق وااتبارات المهارات الدفاعية   3-2-2

 وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية  .

التفكير الحاذق وااتبارات يتضمن هذا المحور عرعا ووحليال لنتائج مقياس 

 المهارات الدفاعية التي وم وو ل اليها بعد معالبتها احصائيا بما يناسبها . 

 



 (1جدو  )

يبين األوساط الحسابية واعنحرافات المعيارية لمقياس التفكير الحاذق وااتبارات 

 المهارات الدفاعية وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية لعينة البحث :

لبات                                                   المعا

 ا       عحصائية

 اعاتبارات

 التقسيم حسا السيادة المخية النصفية

 المتكامل اعيسر اعيمن

 ع± س ي ع± س ي ع± س ي

التفكير -2

 الحاذق

 

 

 

 

22 

127 15.461  141 29.567 

 

 

 

 

17 

144 26.614 

ااتبار  -1

 ا استقبا  اعرس
69 4.624 

 

 

21 

 

 

74 1.644 42 4.225 

ااتبار وكرار  -4

 حائط الصد
9.353 1.943 9.611 2.274 21.524 2.514 

ااتبار  -3

استقبا  الضر  

 الساحم

64.191 1.411 71.611 4.416 41.111 4.216 

 

( يتبين لنا بياي هنياا ااتالفيا فيي اعوسياط 1من اال  مالحاتنا الا البدو  )

ابية واعنحرافات المعيارية بين ذوي السيادة المخية النصفية )اعيمن   اعيسير الحس

المتكامل( في مقياس التفكير الحاذق وفي ااتبارات الدقة للمهارات الدفاعيية وعجيل 

التعر  علا العالقات اعروباطية بيين التفكيير الحياذق وفقيا لتفضييل السييادة المخيية 

متكاميييل( وااتبيييارات المهيييارات الدفاعيييية اسيييتخدمت النصيييفية )األيمييين   األيسييير ال

 الباح ة معامل اعروباط البسيط )بيرسوي( .

 

 

 

 



 (4جدو  )

يبين معامل اعروباط بين التفكير الحاذق وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية 

 وااتبارات المهارات الدفاعية 

 المعالبات

 اعحصائية

 اعاتبارات

التفكير الحاذق وفقا 

يل السيادة المخية لتفض

 النصفية

عدد 

 العينة

معامل 

 اعروباط

نسبة 

 الخطأ

الدعلة 

 اعحصائية

 

ااتبار استقبا   -2

 اعرسا 

 معنوي 1.12 1.541 22 اعيمن

 معنوي 1.14 1.643 21 اعيسر

 معنوي 1.12 1.647 - 17 المتكامل

 

ااتبار وكرار  -1

 حائط الصد

 معنوي 1.14 1.394 - 22 اعيمن

 معنفي 1.13 1.544 - 21 اعيسر

 معنوي 1.11 1.657 17 المتكامل

 

ااتبار استقبا   -4

 الضر  الساحم

 معنوي 1.13 1.366 - 22 اعيمن

 معنوي 1.13 1.394 - 21 اعيسر

 معنوي 1.14 1.627 17 المتكامل

 

( بياي نتيائج عالقيات اعروبياط بيين مقيياس التفكيير 4يتبين مين ايال  جيدو  )

حاذق وفقيا لتفضييل السييادة المخيية النصيفية وااتبيارات المهيارات الدفاعيية ليدد ال

عينة البحث بتقسيماوهم ال الخة )اعيمن   اعيسر المتكامل( قد جائت بفيروق معنويية 

( وهيي اقيل مين 1.13 – 1.12ذات دعلة احصائية اذ وراوحت نسبة الخطيأ ميا بيين )

 ( وكما يلي : 1.15مستود الدعلة )

نالحييم اي هنيياا عالقيية اروبيياط معنوييية بييين نتييائج مقييياس التفكييير الحيياذق لييذوي • 

السيادة المخية النصفية اعيمن واعيسر والمتكامل وااتبار دقية اسيتقبا  اعرسيا  اذ 

 ( 1.15( وهي أقل من مستود الدعلة )1.14- 1.12وراوحت قيمة نسبة الخطأ )

ن نتييائج مقييياس التفكييير الحيياذق لييذوي نالحييم اي هنيياا عالقيية اروبيياط معنوييية بييي• 

السيادة المخية النصفية اعيمن واعيسير والمتكاميل وااتبيار وكيرار حيائط الصيد   اذ 

 ( 1.15( وهي أقل من مستود الدعلة )1.13- 1.11وراوحت قيمة نسبة الخطأ )



نالحييم اي هنيياا عالقيية اروبيياط معنوييية بييين نتييائج مقييياس التفكييير الحيياذق لييذوي • 

ادة المخييية النصييفية اعيميين واعيسيير والمتكامييل وااتبييار الييدفاع عييد الضيير  السييي

( وهي أقل من مستود الدعلية 1.13-1.14الساحم   اذ وراوجت قيمة نسبة الخطأ )

(1.15. ) 

( بيياي معنوييية اعروبيياط بييين نتييائج مقييياس 4كمييا يتبييين ميين اييال  البييدو  )

النصفية وااتبارات المهيارات الدفاعيية  المخيةالسيادة التفكير الحاذق وفقاً لتفضيل 

كانت لذوي السيادة المخية المتكاميل بالدرجية األوليا ولبمييع اعاتبيارات اذ ويراوا 

معامل اعروباط ألاتبار هسيتقبا  األرسيا    وكيرار حيائط الصيد  اليدفاع عيد الضير  

ادة ( علا التوالي . خم ييأوي بعيد ذلي  ذوي السيي1.627   1.657  1.647الساحم)ـ 

 1.643المخية اليسرد بالدرجة ال انية اذ وراوا معاميل اعروبياط لهيذه اعاتبيارات )

( اما ذوي السيادة المخيية اليمنيا فقيد كيانوا بالدرجية ال ال ية 1.394  ــ  1.544  ــ 

  ـيييـ 1.394  ـيييـ  1.541اذ بليييغ معاميييل اعروبييياط عاتبيييارات المهيييارات الدفاعيييية ) 

 ( علا التوالي .1.366

 -مناقشة النتائج : -3-2-1

( لعالقية اعروبياط بيين 4من اال  النتائج التي عرعها ووحليلها في البدو  )

نتييائج مقييياس التفكييير الحيياذق لييذوي السيييادة المخييية النصييفية  )األيميين  األيسيير 

 المتكامييل( وااتبييارات المهييارات الدفاعييية   يتبييين لنييا بييأي اعروبيياط المعنييوي كيياي 

لصال  ذوي السيادة المخية المتكامل بين التفكير الحياذق ودقية أداء بالدرجة األولا 

اعاتبييارات الخا يية بالمهييارات الدفاعييية   خييم يليهييا ذوي السيييادة المخييية النصييفية 

 األيسر   خم يأوي بالدرجة ال ال ة ذوي السيادة المخية النصفية األيمن .

تي يتعامل معهيا اليدماا ووعفوا الباح ة أسبا  هذه الفروق الا أي الطريقة ال

أخناء التفكير ومعالبة المعلومات وكوي مروبطة بأحد نصفي الدماا او النصيفين معياً 

أي أي لكل فــــرد طــريقته وأسلوبــــه الخـــــاذ فــــي التعامــيـل مـــيـع المعلوميات 

 nishizaw K)( نقيييال عييين 1116  فقــيييـد أوعــيييـحت )نهـــيييـاد علــــيييـواي  

1994_zenhausen K 1996)  بأنه لكل نصف من الدماا وخصصيا  فيي نشياطات



معينة ومعالبتها والذي يبعل الفرد يعتمد علا نصف اليدماا بصيورة واعيحة اك ير 

من النصف اعاير كميا اي الفيرد حينميا يعيالج المعلوميات يسيتخدم طريقية معينية فيي 

فكيير ميروبط بشيكل او معالبتها كما انه يمييل اليا اسيتخدام اسيلو  معيين لليتعلم والت

باار باحد نصفي الدماا او النصفين معاً. 
(2)

 

واي نتائج هذه الدراسية جياءت متفقية ميع النتيائج التيي وو يلت اليهيا دراسية )نهياد 

( والتيي وبيين مين االلهيا هي السييادة المخيية النصيفية المتكاميل يعيد 1116علواي   

ذ هي اليينمط المتكامييل يضييم األفضييل فييي زيييادة القييدرة علييا معالبيية المعلومييات   ه

مهييارات النصييفين األيميين واأليسيير واي اسييتخدام نصييفي الييدماا يعتمييد علييا طبيعيية 

المهمة المطلو  من الفرد اداؤهيا فيأذا كياي باعمكياي ووزييع المهمية او الموعـيـوع 

علـــا النصفيـــن معـــاً فــأي ذلـ  مين ايأنه اي ييًدي اليـا وحسيين األداء واعنبياز 

(1)
والتيي وشيير  jerre levy)2941اي هيذه النتيائج وتفيم ميع نتيائج دراسية )  كميا 

هلييا هي " الييدماا يقييوم بعملييه علييا افضييل وجييه عنييدما يييتم اوحيياد الناييامين األيميين 

واأليسر أي انه نتيبة عمل دمااي متكامل وماماً "
(4)

 

ويين  كما وعفو الباح ية سيبا ذلي  اليا أروبياط التفكيير الحياذق بناريية النصيفي الكير

في اليدماا أذ اي مكونيات التفكيير الحياذق وتيوزع عليا جيانبي اليدماا سيواء اليدماا 

األيمن او األيسر وكيل جانيا يتضيمن عيدة عملييات اساسيية ويتفيرع مين كيل عمليية 

مبموعة من السلوا الذكي   لذل  فأي األفراد الذين يسيطر عليهم التفكير المتكاميل 

لهييم القييدرة العالييية علييا معالبيية المعلومييات  علييا نصييفي الييدماا األيسيير و األيميين

وبالتالي وحسين اعداء واألنباز   وهذا ما يتميف بيه الالعبيوي ذوي السييادة المخيية 

 المتكاملة من حيث مستود ادائهم ودقتهم في جميع ااتبارات المهارات الدفاعية .

 

 

                                                 
(1)

 1_153نهاد محمد علوان . مصدر السابق ، ص 
(4)

 156نهاد محمد علوان ، المصدر السابق ، ص 
(7)

يعقوب حسين نشوان ، محمد خطاب .     التربوي المتكامل في عرف الصف )ترجمة(  باربارا كالرك . تفعيل التعليم ، النموذج  

 42، ص 4002عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع ، 

 



 البا  الخامس

 والتو يات والمقترحات  اعستنتاجات-5
 -اجات :اعستنت -5-2

 -في عوء النتائج التي وو ل هليها البحث الحالي يمكن استنتا  ما يأوي :

هي عينة البحيث يمتلكيوي وفكييراً حاذقياً وبدرجية جييدة وفقياً لتفضييل السييادة  -2

المخيييية النصيييفية   هذ هي الالعبيييوي مييين ذوي السييييادة المخيييية  )المتكاميييل( 

بوي ذوي السيادة المخيية )األيسير( يتمتعوي بتفكيراً حاذقاً عالياً خم يليه الالع

بالدرجيية ال انييية  خييم يييأوي الالعبييوي ذوي السيييادة المخييية )اعيميين( بالدرجيية 

 ال ال ة .

هي الالعبوي ذوي السيادة المخية النصيفية )المتكاميل( يمتلكيوي القيدرة عليا  -1

أنبيياز ااتبييارات الدقيية للمهييارات الدفاعييية بشييكل أفضييل ميين الالعبييين ذوي 

 مخية األيمن واأليسر .السيادة ال

كانت نتيبة العالقة بين التفكير الحاذق وفقاً لتفضيل السيادة المخية النصفية  -4

ودقة أداء المهارات الدفاعيية عالقية اروبياط معنويية   وكياي معاميل األروبياط 

األعلا لصال  ذوي السييادة المخيية النصيفية المتكاميل يلييه األيسير بالدرجية 

 لسيادة المخية األيمن بالدرجة ال ال ة .ال انية خم يليه ذوي ا

 -التو يات : -5-1

 -في عوء نتائج البحث وو ي الباح ة ما يلي :

اعهتمام بتطوير المناهج التدريبية ووضمينها ببرامج لتنمية القيدرات العقليية  -2

لدد الالعبين وع سيما التفكير الحاذق واا ة فيي مراحيل األعيداد العيام عي 

 يأوي نتيبة التدريا والخبرة . التفكير الحاذق 

اعستفادة من نتائج البحث الحالي في وحيديث البيرامج التدريبيية بميا يتناسيا  -1

مع القدرات العقلية التي وًدي الا ونشييط عميل نصيفي اليدماا معياً للو يو  

اليا التكاميل فييي عملهيا ألي كالهمييا يقيوم بييأدوار مهمية فييي العملييات العقلييية 

 المتعددة .



ماد متغيرات الدراسية الحاليية )التفكيير الحياذق  السييادة المخيية عرورة اعت -4

النصيييفية( عنيييد انتقييياء الالعبيييين والتيييي وعيييد متطلبييياً مهمييياً للو يييو  اليييا 

المستويات العليا   واا ة الالعبيين النااينين باعتبيارهم القاعيدة اعساسيية 

 للعبة الكرة الطائرة . 

 -المقترحات :-5-4

ليييا المهيييارات الهبوميييية بيييالكرة الطيييائرة لغيييرض اجيييراء دراسييية مماخلييية ع-2

 المقارنة بينها وبين الدراسة الحالية .

اجراء دراسة مماخلة علا العا  رياعية اايرد عجيراء المقارنية بينهيا وبيين -1

 الدراسة الحالية .

اجراء دراسية مماخلية للبحيث الحيالي عليا عينيات اايرد مين اعنيا  ومقارنية -4

 ي.  نتائبها مع البحث الحال

 

 المصادر

 
 . ) ورجمة (  وفعيل التعليم   التربوي المتكامل في ار  الصفباربارا كالا . • 

 . 1114.القاهرة : عالم الكتا للنشر  وعليم التفكير حسن حسين زيتوي . • 

رفاه محمد علي الصفار  . التفكير الحاذق وعالقته بالتفضيل المعرفي والقدرة • 

ة البامعة . اطروحة دكتوراه   كلية التربية ابن الهي م علا حل المشكالت لدد طلب

 1114  جامعة بغداد  

 الا احمد مراد . وقنين مقياس وورانس عنماط  التعلم والتفكير للكبار .  •

 اطروحة دكتوراه   كلية 

 . 2944التربية   جامعة المنصورة     

 . ط   عماي :  في الرياعة فسيولوجيا العمليات العقليةعبد الستار جبار الضمد . •  

 . 1113دار الفكر للطباعة والنشر      

محمد العربي امعوي . التدريا العقلي في المبا  الرياعي .ط   مدينة نصر : • 

 .2992دار الفكر العربي   

 اعسس العلمية للكرة الطائرة وطرق محمد  بحي حسانيين وحمدي عبد المنعم .• 

 . 2997لقاهرة : مركف الكتا للن ر   .ط   االقياس التقويم    

 1113. ط  عماي : دار وائل للنشر   . وصميم التدريسمحمد عواد الحموز • 

. عماي : دار المسيرة  علم النفس العاممحمد عودة الريماوي )وااروي( .• 

 1113. 



  . )اعردي : دار الفكر للنشر  التعلم والتعليم الصفينادر فهمي الفيود )وااروي .

  2996 

نهاد محمد علواي . اخر استراويبية معالبة معلومات علا وفم السيادة المخية  •  

 النصفية في وعلم بعل  

المهارات اعساسية بكرة اليد واعحتفاظ بها . اطروحة  دكتواره   كلية التربية    

 الرياعية للبنات   

 .  1116جامعة بغداد      

برنامج المواها المتعددة في ونمية انماط  ياسر محفوظ حافم الدليمي . اخر• 

 التفكير المروبطة بنصفي 

الدماا "األيمن _األيسر" لدد طلبة المرحلة اععدادية . اطروحة دكتوراه       

 جامعة المو ل   كلية 

 . 1115التربية      

يعقو  حسين نشواي و محمد اطا    عماي : دار الفرقاي للنشر والتوزيع   •

 1113 

•torrance .p.e & grockentein ,2.l; some evidence regarding 

development of cetral lateralization_ percetuol and motor 

skills . 1987 . pp 261_262 

 • costa & kilek (2005) deseribing (16) habit of 

mind_retrieved august , from ; http ;'www . habit _ of mind 

net ' 

Whatare .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (2ملحم )

 أسماء الخبراء والمختصين الذين استعانت بهم الباح ة

 

 للتحقم من  الحية فقرات مقياس التفكير الحاذق . - أ

 للتحقم من  الحية ااتبارات المهارات الدفاعية .  -  

   أ مكاي العمل التخصص اعسم واللقا العلمي ت

  √ كلية اآلدا  –جامعة بغداد  ااتبارات وقياس يل ابراهيم رسو أ.د ال 2

 √  كلية التربية الرياعية –جامعة بغداد  الكرة الطائرة –التعلم الحركي  أ.د طارق حسن رزوقي 1

4 
أ.د عبد الرحمن نا ر 

 رااد
  √ كلية التربية الرياعية –جامعة ديالا  كرة القدم –اعاتبارات والقياس 

  √ كلية التربية الرياعية –جامعة ديالا  كرة القدم –علم النفس الرياعي  د أحمد رمضايأ.م. 3

  √ كلية التربية –جامعة بغداد  القياس والتقويم أ.م.د  فاء طارق حبيا 5

 الكرة الطائرة –طرائم التدريس  أ.م.د نبالء عباس 6
كلية التربية الرياعية  –جامعة بغداد 

 للبنات
 √ 

 √  كلية التربية الرياعية –جامعة بغداد  الكرة الطائرة –التدريا الرياعي  حسين سبهاي  خي أ.م.د 7

 م.د كامل عبود 4
العا   –علم النفس الرياعي 

 الساحة والميداي
 كلية التربية الرياعية –جامعة ديالا 

√ 

 
 

 √  ربية الرياعيةكلية الت –جامعة ديالا  الكرة الطائرة –التعلم الحركي  م.د مباهد حميد 9

 م.م باسم ابراهيم حميد 21
مدر  المنتخا الوطني بالكرة 

 الطائرة
 √  كلية التربية الرياعية –جامعة ديالا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1ملحم )

 استبانة استطالع اراء الخبراء حو  فقرات مقياس التفكير الحاذق

 

 . األستاذ الفاعل ................................... المحترم

  -وحية طيبة : 

وييروم الباح يية اجييراء دراسيية )التفكييير الحيياذق وفقييا لتفضيييل السيييادة المخييية 

النصييفية وعالقتييه بدقيية اداء المهييارات الدفاعييية لالعبييي الييدوري الممتيياز بييالكرة 

الطائرة( .ونارا لما وتمتعوي به من ابرة علميية فيي مبيا  ااتصا يكم   ليذا وتقيدم 

   -ة ابداء آرائكم حو  : الباح ة باعستبانة راجي

 مدد  الحية فقرات المقياس .  -2

 اعافة او وعديل ما ورونه مناسبا  .  -1

 مع جفيل الشكر

                                                                                                                

 الباح ة                                                                                       

 م.د بسمة نعيم محسن              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقياس التفكير الحاذق بصيغته األولية
 التعديل اير  الحة  الحة الفقرات ت

    اذا كلفت بعمل افضل اي اكمله علا اوم وجه. 2

    واجهني مشكلة .اجد  عوبه في ونايم افكاري عندما و 1

    .ا غي جيدا لما يطرحه اعارين من افكار 4

    اهتم بوجه واحد عند حلي لمشكله. 3

    .اجد نفسي واعيا بافكاري واعمالي  5

    اعتمد في عرعي للمشكله علا اعسناد العلمي الصحي  . 6

اي الحيييياة فيييي وغيييير مسيييتمر فميييا يحيييد  فيييي الماعيييي ع يفييييد  7

 المستقبل

   

    .اجد متعه عندما احل احد اعلغاز او المعضالت 4

    .وعببني  اعكتشافات القديمه  9

    احاو  جاهدا الحصو  علا اكبر قدر من المعلومات . 21

    ااعر باعروباا عندما اقوم باعمالي . 22

    استطيع اعادة  يااة افكار اعارين بافكار جديدة  . 21

    الا حل لمشكلتي ع اعيد النار فيها .عندما ا ل  24

    لي القدرة علا ادراا جميع اعفكار التي ودور في عقلي . 23

    اجد نفسي ك ير اعاطاء . 25

    يهمني اي يفهم اعارين افكاري بوعوا . 26

    اي ما وعلمته سابقا ع يروبط بما اوعلمه حاليا  27

    ه. انار لالمور من زوايا محدد 24

    اي حبي لالستطالع يفيد من ابروي في الحياة  29

    اسعا لتحقيم اهدافي حتا واي واجهتني  عوبات. 11

    ي  بعل افكاري .حاستفيد من افكار اعارين لتص 12

    اعع اطة للعمل قبل المباارة  بالتنفيذ . 11

    افضل في اعمالي العفوية والتلقائية . 14

     وي وساعدني في كيفية استعراض مشاكلي .اي ابر 13

    اعمل دوي حدود او قيود . 15

    انار لالمور من زاوية واحده . 16

عند سماعي معلومه جديدة اسعا للحصيو  عليا مصيادر للتأكيد  17

 من  حتها.

   

    اكمل ما بدأت دوي كلل او ملل . 14

    اقوم باعمالي دوي وخطيط سابم. 19

يييد وفكيييري فييي موعييوع مييا اذا مييا حصييلت علييا معلومييات اع 41

 ة.دجدي

   

    يصعا علي وحديد نقاط القوة والضعف في وفكيري. 42

    افضل الدقة والوعوا في انباز اعمالي . 41

    يهمني حل المشكلة اك ر من عرعها. 44

كييي ابييدع فييي ايييء اوظييف المعلومييات الحالييية مييع معلوميياوي  43

 السابقة.

   

    اوبنا التنافس مع اآلارين. 45

    اعطي اك ر من حل ألي مشكلة. 46



عاكتفييي بمييا عنييدي ميين معلومييات واسييعا دائميياً الحصييو  علييا  47

 اكبر قدر من المعلومات.

   

    عندما اواجه مشكلة اكتتفي بالحلو  المتوفرة امامي. 44

    افكر مليا بالموعوع قبل اي ا در احكامي. 49

    وبنا افكاري فقط ألني علا  وا  باستمرار.ا 31

    ارد اي معام افكاري مشتتة. 32

    احاو  اي وكوي افكاري  ائبة. 31

    اجهل كيفية اعستفادة من الخبرات السابقة. 34

    استعين بمصادري للمعلومات لمعالبة اعزمات. 33

    اوعامل مع المواقف البسيطه والسهلة فقط. 35

    الغريبة الفريدة. ابحث عن اعاياء 36

    اعتبر حا اعستطالع نوع من الفضو . 37

    اورا لنفسي مبا  عستوعا ما مطروا امامي من معلومات. 34

    اوقبل النقد من اعارين برحابة  در . 39

     اعتمد اعوصا  الشفوي والكتابي الواع . 51

    تفا يلها .اهتم بخال ة المشكلة وليس ب 52

احيياو  الرجييوع اليييا المواقييف السييابقة لحيييل مشييكالت مماخليييه  51

 حاليه.

   

    الداو  في المغامره ايء من العبث. 54

    ووجد لدي افكار مميفه واير عادية . 53

    . يعنينيارد اي المناقشات الخارجية وداال فيما ع 55

    انت .اكتفي بالنتائج التي احصل عليها مهما ك 56

    استطيع التحكم في المواقف الصعبة . 57

    ارفل أفكار كل من يخالف وفكيري ويش  فيه. 54

    اقلا األمور ألك ر من وجه أل ل هلا فكرة  ائبة . 59

    هي اطواوي في معالبة األفكار اير منتامة . 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4ملحم رقم )

 النهائية والذي وم ووزيعه علا عينة البحثمقياس التفكير الحاذق بالصيغة 

 

 عفيفي الالعا ................................................................ . 

 وحية طيبة : 

همام  مقياس يتكوي من فقرات ود  علا نوع التفكيير ورجيو الباح ية اعجابية 

بيم عليي  مين البيدائل وحيت احيد البيدائل اليذي ينط√ ( علا الفقرات بوعع عالمية ) 

الخمسة ) ونطبم علي دائما   االبا   احيانا   نادرا   عونطبم عليي ( الموجيوده فيي 

 ورقة اعجابة   كما في الم ا  اعوي : 

 

 الم ا  : 

 

ينطبم  الفقرات

 علي دائما

ينطبم 

 علي االبا

ينطبم 

 علي احيانا

ينطبم 

 علي نادرا

عينطبم 

 علي

      

 

ا جمييع الفقيرات بصيدق وامانية وعيدم ويرا أي فقيرة دوي يرجا اعجابة علي

 اجابة علما اي هذا البحث يستخدم  اراض البحث العلمي فقط . 

 

  -اسم الالعا :

  -اسم النــادي :

  -الــعـمـــــــر :

 ااكرين لكم وعاونكم                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ينطبم  الفقرات ت

 علي دائما

ينطبم 

علي 

 االبا

ينطبم 

علي 

 احيانا

ينطبم 

 علي نادرا

عينطبم 

 علي

      اذا كلفت بعمل افضل اي اكمله علا اوم وجه. 2

اجييد  ييعوبه فييي ونايييم افكيياري عنييدما وييواجهني  1

 مشكلة .

     

      .ا غي جيدا لما يطرحه اعارين من افكار 4

للمشييكله علييا اعسييناد العلمييي  اعتمييد فييي عرعييي 3

 الصحي  .

     

اي الحياة في وغير مستمر فما يحد  في الماعيي ع  5

 يفيد المستقبل .

     

      .اجد متعه عندما احل احد اعلغاز او المعضالت 6

احاو  جاهدا الحصو  علا اكبر قدر من المعلومات  7

. 

     

      .ااعر باعروباا عندما اقوم باعمالي  4

استطيع اعادة  يااة افكار اعايرين بافكيار جدييدة  9

 . 

     

لي القدرة علا ادراا جمييع اعفكيار التيي ويدور فيي  21

 عقلي .

     

      اجد نفسي ك ير اعاطاء . 22

      يهمني اي يفهم اعارين افكاري بوعوا . 21

      اي ما وعلمته سابقا ع يروبط بما اوعلمه حاليا  24

      اي حبي لالستطالع يفيد من ابروي في الحياة  23

      اسعا لتحقيم اهدافي حتا واي واجهتني  عوبات. 25

      ي  بعل افكاري .حاستفيد من افكار اعارين لتص 26

      اعع اطة للعمل قبل المباارة  بالتنفيذ . 27

       اي ابروي وساعدني في كيفية استعراض مشاكلي . 24

      اعمل دوي حدود او قيود . 29

      انار لالمور من زاوية واحده . 11

 عند سماعي معلومه جديدة اسعا للحصو  علا  12

 مصادر للتأكد من  حتها .

     

      اكمل ما بدأت دوي كلل او ملل . 11

      اقوم باعمالي دوي وخطيط سابم. 14

ا مييا حصييلت علييا اعيييد وفكيييري فييي موعييوع مييا اذ 13

 ة.دمعلومات جدي

     

يصيييعا عليييي وحدييييد نقييياط القيييوة والضيييعف فيييي  15

 وفكيري.

     

      افضل الدقة والوعوا في انباز اعمالي . 16

كييي ابييدع فييي ايييء اوظييف المعلومييات الحالييية مييع  17

 معلوماوي السابقة.

     

      اوبنا التنافس مع اآلارين. 14



      ألي مشكلة.اعطي اك ر من حل  19

عنيييدما اواجيييه مشيييكلة اكتتفيييي بيييالحلو  المتيييوفرة  41

 امامي.

     

      افكر مليا بالموعوع قبل اي ا در احكامي. 42

      اوبنا افكاري فقط ألني علا  وا  باستمرار. 41

      ارد اي معام افكاري مشتتة. 44

      احاو  اي وكوي افكاري  ائبة. 43

      ية اعستفادة من الخبرات السابقة.اجهل كيف 45

      استعين بمصادري للمعلومات لمعالبة اعزمات. 46

      اوعامل مع المواقف البسيطه والسهلة فقط. 47

      الغريبة الفريدة. ابحث عن اعاياء 44

      اعتبر حا اعستطالع نوع من الفضو . 49

وا امامي مين اورا لنفسي مبا  عستوعا ما مطر 31

 معلومات.

     

      اوقبل النقد من اعارين برحابة  در . 32

احاو  الرجوع الا المواقف السيابقة لحيل مشيكالت  31

 مماخله حاليه.

     

      الداو  في المغامره ايء من العبث. 34

      ووجد لدي افكار مميفه واير عادية . 33

      . يعنينيال فيما عارد اي المناقشات الخارجية ودا 35

      اكتفي بالنتائج التي احصل عليها مهما كانت . 36

      استطيع التحكم في المواقف الصعبة . 37

      ارفل أفكار كل من يخالف وفكيري ويش  فيه. 34

      اقلا األمور ألك ر من وجه أل ل هلا فكرة  ائبة. 39
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 (3ملحم )

يبين فقرات مقياس وورانس للسيادة المخية النصفية الذي وم ووزيعه علا عينة 

 البحث

 

 عفيفي الالعا ....................................................... . 

 وحية طيبة وبعد .

( 14يحتييوي علييا ) يهييتم هييذا اعاتبييار بقييياس وفضيييل  لطييرق التفكييير وهييو

مبموعة من العبارات   ولكل مبموعة عباراواي فقط . والمطليو  مني  اي وقيرأ كيل 

امييام أي منهمييا واذا كانييت اعخنتيياي √ ( ة ) ـييـمبموعيية علييا حييدة . خييم وضييع عالم

امام العباروياي   عحيم انيه عووجيد اجابيات  يحيحة √ ( ونطبم علي  وضع عالمة ) 

                                كوي اجابت  منطبقة علي  وماماً ) كلما امكن ذل  ( .واارد ااطنة   وحاو  اي و

 ولكم ااذ الشكر والتقدير

 

 

 اسم الالعا :

 اسم النـادي : 

 العمــــــــــر :

 

 

 

 

 

 



 التأاير العبارات التسلسل

 * احا قراءة ارا )ووعي ( مفصل لالاياء التي يبا علي عملها. (2)

 را لي اعاياء عن طريم العرض العملي .* احا اي وش

 

 * انا ماهر في وفسير اعاارات ووعبيرات البسم . (1)

 * افضل اي اقو  ما افكر فيه واعتمد علا مايقوله الناس .

 

 * استمتع بالمقررات او الدروس التي استمع فيها الا المعلم .  (4)

 او  وبريا اعاياء* استمتع بالمقررات او الدروس التي اوحرا فيها واح

 

 * اميل الا حل المشكالت بطريقة اير جادة ) طريقة المداعبة ( .  (3)

 * اميل الا حل المشكالت بطريقة جادة )ببدية( م ل رجا  اععما  .

 

 * استخدم المعلومات المناسبة عداء العمل المطلو  مني . (5)

   مني .* استخدم أي معلومات متوفرة لدي عداء العمل المطلو

 

 * احا الدروس او اععما  المحددة   والتي اعلم فيها وماماً ما المطلو  مني. (6)

* احا الدروس او اععما  اير المحددة   والتي وتي  لي فرذ للتغيير كلما 

 وقدمت في ادائها .

 

 * احا استخدام التخمين . (7)

 * ع احا التخمين .

 

 اطفي ( في لغة واعحة ومباارة .* احا التعبير عن مشاعري)وعو (4)

 * احا التعبير عن مشاعري )وعواطفي( بالشعر او الغناء او الرسم .

 

وعوحتمل * احا وعلم اعاياء المعروفة والمتأكدين منها ) التي و بت  حتها  ( 9)

 (البد 

 * احا وعلم اعاياء الغامضة ) اير المعروفة ( 

 

 في كل منها علا حدة .  * احا وبفئ اعفكار لكي افكر (21)

 * احا وعع ك يرا من اعفكار معا .

 

 * انا ماهر في استخدام المنطم في حل المشكالت . (22)

 * انا ماهر في استخدام اعستكشا  في حل المشكالت .

 

 * احا اي ارد واوخيل اعاياء عند حل المشكالت . (21)

ع للمعلمين الذين * احا وحليل المشكالت عن طريم القراءة واعستما

 يعرفونها

 



 * اوعلم بسهولة من المعليمن الذين يستخدموي الكلمات في الشرا . (24)

 * اوعلم بسهولة من المعلمين الذين يستخدموي الحركات والتم يل في الشرا .

 

 * انب  في استخدام الكلمات عند التذكر او التفكير في ايء ما .  (23)

 والخيا  عند التذكر او التفكير في ايء ما . * انب  في استخدام الصور 

 

 * احا رؤية اعاياء المنتهية او الكاملة . (25)

 * احا ونايم واكما  اعاياء اير الكاملة .

 

 * انا ذكي . (26)

 * انا مستكشف ) مبتكر (

 

 * انا ناج  في وعلم التفا يل والحقائم . (27)

 ة او الصورة الكلية .* انا ناج  في التعلم من الفكرة العام

 

 * اوعلم واوذكر اعاياء التي درستها . (24)

 * اوعلم واوذكر التفا يل والحقائم التي اوو ل اليها مما يحد  حولي .

 

 * احا قراءة القصص الواقعية . (29)

 * احا قراءة القصص الخيالية .

 

 * استمتع بأي ااطط لما ساقوم بعمله .  (11)

 م او اوخيل ما ساقوم بعمله .* استمتع بأي احل

 

 * احا اعستماع للموسيقا اخناء القراءة او المذاكرة . (12)

 * احا اعنتهاء بسرعة من القراءة او المذاكرة .

 

 * استمتع بصقل )نسخ( ووكلمة التفا يل . (11)

 * استمتع برسم افكاري ووخيالوي .

 

 .* يست يرني ) يفرحني( اي ااترع ايناً ما  (14)

 * يست يرني ) يفرحني ( اي احسن اينا ما .

 

 * اوعلم جيداً عن طريم اعستكشا  . (13)

 * اوعلم جيداً عن طريم الفحص او التبريا .

 

 * احا اي وعرض اعفكار بطريقة مروبة . (15)

 * احا اي وعرض اعفكار عن طريم عالقتها ببعضها البعل .

 

 للغوية .* انا ناج  في وذكر اعاياء ا (16)

 * انا ناج  في وذكر اع وات والنغمات .

 



 * االبا يشرد عقلي عند التفكير في اياء ما . (17)

 * وقريباً عيشرد عقلي .

 

 * استمع بالتخليص . (14)

 * استمتع بعمل اطة ) مسودة ( 

 

 

 

 (5ملحم )

لقياس  استبانة استطالع اراء الخبراء والمختصين في وحديد اعاتبارات المالئمة

 دقة اداء المهارات الدفاعية في الكرة الطائرة

 

 اعستاذ الفاعل ...................................... المحترم 

  -وحية طيبة : 

وييروم الباح يية اجييراء دراسيية حييو  )التفكييير الحيياذق وفقييا لتفضيييل السيييادة          

العبييي الييدوري الممتيياز المخييية النصييفية وعالقتييه بدقيية اداء المهييارات الدفاعييية ل

 بالكرة الطائرة(  

ويسر الباح ة اي وضع بين ايديكم مبموعة مين اعاتبيارات التيي وقييس دقية 

اعداء المهييياري لمهيييارة )اسيييتقبا  اعرسيييا    حيييائط الصيييد   اليييدفاع عييين الملعيييا( 

 عاتيار المالئم منها . 

  أرجيو التفضيل  ونارا لما وعهده الباح ة فيكم من كفاءة عالية وأمانة علمية

بابداء المساعدة الممكنة عاتيار افضل ااتبار لكيل مهيارة مين المهيارات الدفاعيية   

مع و بييت مالحاياوكم واقتراحياوكم حيو  اعاتبيارات الميذكورة فضيال عين اعيافة او 

مييع فييائم اعحتييرام                            وعييديل مييا ورونييه مناسييبا وهييد  الدراسيية . 

 والتقدير

 الباح ة                                                                                      

 م.د بسمة نعيم محسن            

  -اعسم الكامل :

 -التـوقـيــــــع : 

  -اللقا العلمي  : 

  -الـشـهــــــادة :



  -اعاتـصــاذ : 

  -مكـاي العمـل : 

 

 نوع المهارة

  

 راتاعاتبا

 رأي الخبراء

 اير مناسا الا حد ما مناسا

 

استقبا   -2

 ا رسا 

    (1ااتبار استقبا  اعرسا  الا مركف) 2

    ااتبار دقة اعستقبا  من اعرسا  1

    ااتبار استقبا  اعرسا  4

 

 حائط الصد -1

    (2ااتبار وكرار حائط الصد ) 2

    (1ااتبار وكرار حائط الصد) 1

    ااتبار وكرار د الضر  الساحم 4

 

 

الدفاع عن  -4

 الملعا

    ااتبار استقبا  الضر  الساحم 2

ااتبار قياس دقة مهارة الدفاع عن الملعا من  1

 (5مركف )

   

ااتبار قياس دقة مهارة الدفاع عن الملعا من  4

 (6مركف )

   

ااتبار دقة مهارة الدفاع عن الملعا من مركف  3

(2) 

   

 

 

 

 ( 6ملحم ) 

 اعاتبارات المهارية المستخدمة في البحث :

 

استقبا  ا رسا . -اعاتبار اعو   :
 (1)

 

 قياس مهارة الالعا في استقبا  اعرسا . -: الغرض من اعاتبار

   -:اعدوات 

ورسم دائرواي )أ    ( في ركني الملعا   بحيث وكوي المسافة بين مركف  .2

(م فيي حيين وكيوي المسيافة بيين مركفهيا وايط 2.5)الدائرة واط البانا 

 ( م .4النهاية )

(م ميين اييط 4( فييي نصييف الملعييا المقابييل وعلييا بعييد )Xووعييع عالميية ) .1

 (.23(م من اط البانا كما في الشكل )3.5النهاية   )

يقييف المختبيير دااييل الييدائرة )أ( وهييو مواجهيية للشييبكة وعلييا  -: موا ييفات اعداء

ه وهييو فييي هييذا المكيياي ليقييوم ب سييتقبالها المييدر  ارسييا  الكييرة الييي

( لخميس كيرات وهكيذا اعمير 2علا اي يوجهها الا داال المنطقة )

( وكيذل  ميع 1في الخمس كرات التالية بحيث ووجيه اليا المنطقية )

                                                 
(

1
 .421، صالمصدر السابقمحمد صبحي حسانين و حمدي عبد المنعم. ( 

 



( يكييرر نفييس 4الخمييس كييرات التالييية بحيييث ووجييه الييا المنطقيية )

 العمل بنفس عدد المحاوعت من الدائرة ) (.

 :الشروط 

( محاولة اارد من 25( محاولة من داال الدائرة )أ( و )25كل مختبر )ل .2

 داال الدائرة ) ( .

 يستخدم في جميع المحاوعت مهارة اعستقبا  من األسفل بالذراعين. .1

ولغا .4
(*)

المحاولة التي يتم أرسا  الكرة فيها من المدر  الا المختبر بطريقة  

 المختبر . اير مناسبة أو اار  الدائرة التي يقف فيها

   -يبا اعلتفام بتسلسل المحاوعت  بحيث وكوي: .3

 من الدائرة )أ(  -أ          

 (.2امس محاوعت للمنطقة ) -

 (.1امس محاوعت للمنطقة ) -

 (.4امس محاوعت للمنطقة ) -

 من الدائرة ) (  -           

 (.2امس محاوعت للمنطقة ) -

 (.1امس محاوعت للمنطقة ) -

 (.4قة )امس محاوعت للمنط -

 

يسبل للمختبر مبموع النقاط التي يحصل عليها من المحاوعت ال الخين  -:التسبيل 

 -محاولة من كل دائرة( وذل  وفقاً لوسلو  التالي : 25الممنوحة لهُ و )

 ( درجات.4سقوط الكرة داال المنطقة المحددة يمن  المختبر ) -

مبياورة يمين  سقوط الكرة اار  المنطقة المحيددة وداايل المنطقية ال -

 المختبر درجتاي .

صيل المختبير سقوط الكرة ايار  المنطقية المحيددة وداايل الملعيا يح -

 علا درجة واحدة. 

 فيما عدا ما سبم يحصل المختبر علا  فر. -

 ( درجة.91وبهذا وكوي الدرجة النهائية لواتبار هي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اكل )



 يوع  ااتبار استقبا  اعرسا  

 

ااتبار استقبا  الضر  الساحم -:اعاتبار ال اني 
(2)

  

نفييس اييروط وموا ييفات ااتبييار اسييتقبا  ا رسييا  علييا هي وسييتبد  مهييارة 

ا رسا  بمهارة الضر  الساحم   وهو العمل المكلف به المدر    وفي هذه الحالية 

يوعع كرسي الف الشبكة )في البهة المقابلة لنصف الملعا المتواجد فيه المختبير 

 لمدر  ويقوم بتوجيه الضر  الساحم هلا المختبر ( ليقف عليه ا

ااتبار وكرار حائط الصد  -اعاتبار ال الث :
(1)

 

 الغرض من اعاتبار :

قياس قدرة الالعا علا اعداء المتكرر بنفس المعد  لمهارة حائط الصد في 

 اك ر من موقع علا الشبكة .

 األدوات :

  ساعة ايقا    ابكة باروفاع ملعا كرة الطائرة   مقعداي   كرواي طائرة  

 قانوني ويراعا ااتال  اعروفاع بالنسبة لإلنا  .

 موا فات األداة :

سييم ميين الشييبكة   يقييف  51وعلييا بعييد  1 3يوعييع المقعييداي فييي منطقتييي 

المساعداي علا المقعيدين )كيل مسياعد عليا مقعيد( ويمسي  كيل منهميا بيالكرة بكلتيا 

 . سم 11يديه فوق مستود الشبكة بمقدار 

م  فيي نصيف الملعيا المواجيه   وفيور  4يقف الالعا في منتصف منطقة الـ 

سماعه ااارة البيدء علييه أي يتبيه هليا أحيدد الكيروين للوخيا ومالمسيتها بكلتيا 

يديه من أعلا الكرة )مهارة حائط الصد( خم يهبط ليحاو  البري هلا الكرة خانيية 

داء نفيس العميل .. وهكيذا يكيرر ليالمسها بنفس األسلو  خم يعود للكرة األولا أل

 ( .4( خانية )انار الشكل رقم 25األداء اال  )

 

                                                 
(1)

 428محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم . المصدر السابق ، ص 
(4)

   451ي حسانين وحمدي عبد المنعم . نفس المصدر السابق ،صمحمد صبح 



 الشروط :

في كل مرة ي ا فيها المختبر ألداء حائط الصد يلفم مالمسة الكرة بكلتا يديه  -2

 من اعلا الكرة .

علا المختبر وكرار األداء مرة لكل كرة وفقاً لما جاء في ارا موا فات  -1

 ن الحكم انتهاء الوقت المحدد لواتباراألداء الا أي يعل

يبا علا المساعدين األحتفاظ باروفاع الكرة فوق الشبكة طيلة أداء المختبر  -4

 لالاتبار .

أي أداء يخالف الشروط السابقة ع وحسا المحاولة عمن العدد الذي قام به -3

 المختبر اال  الوقت المحدد لالاتبار .

 التسبيل :

رات مالمسته للكروين ))األداة الصحي  فقط وفقاً يسبل للمختبر عدد م

 للشروط(( اال  الفمن المحدد لالاتبار .
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 الالعا

 

 

 

 

 

 (4اكل رقم )

 ااتبار وكرار حائط الصد 


