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 امللخص

وكذالك معرفة العالقة ما بين الميدان والمضمار ييدف البحث الى معرفة انماط التعمم والتفكير لدى العبي فعاليات 
 العراقية  وفق وظائف الدماغ لدى عينة البحث ونتائجيم ضمن بطولة المنطقة الشمالية لمجامعات عمى مم والتفكيرانماط التع

طالبا ( وىم الحاصمون عمى المراتب الست االوائل في 80طالبا ( اما العينة فتكونت من )022وتكون مجتمع البحث من )
ائج البحث نتالمسحي و مقياس انماط التعمم والتفكير لمحصول عمى  البطولة واستخدم الباحثون المنيج الوصفي باالسموب

صائية المالئمة في مناقشة النتائج المتحققة حعتمد الباحثون عمى الوسائل االأو  (8978 ،والمعد من قبل )تورانس واخرون
 وتوصموا الى بعض االستنتاجات ومنيا :

  .ظائف الدماغ ليا تصنيفات مختمفة باختالف الفعالياتوفق و  عمى ظير ان عينة البحث ذات انماط تعمم وتفكير -
 .هوفق وظائف الدماغ في اغمب الفعاليات المقرر عمى وجود ارتباط بين انماط التعمم والتفكير  -

 الميدان والمضمار -مستوى األنجاز -وظائف الدماغ  -فتاحية : التعمم والتفكير مالكممات ال
Learning and thinking patterns according to the functions of the brain and their 

relationship with the level of achievement of track and field events for students in 

Iraqi universities Championship for the Northern District 

Assist .prof  Dr. Farhang F. M. Gharib   Assist .prof  Dr. Yassin O. Mohamed  Dr.Amal S. Ali 

Abstract 
The research aims to find out patterns of learning and thinking of the  players of track and 

field events, and also to investigate the relationship between learning styles and thinking 

according to brain function for a sample of research and their results in northern region 

championships of universities. The research community consisted of (200 students). The 

sample consisted of (82 students) and they obtain the top six rank in the championship, and 

the researchers used the descriptive method with survey style and scale patterns of learning 

and thinking to get the results and which prepared by (Torrance and others _ 1978) and 

adopted the researchers statistical methods appropriate to  
discuss the results and reached some conclusions, including: 
- It  is found out that the research sample of learning and thinking patterns according to the  
   functions of the brain have different classifications for different events. 
- The correlation between learning and thinking patterns according to the functions of the 
   brain in most of the scheduled events. 

Keywords: Learning and Thinking - Functions Of The Brain -Level Of Achievement - Track 

and Field 
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 بالبحث:التعريف  -8
 مقدمة البحث واىميتو: 8-0

،  ال قاد  اان الوصول الى المحافل الدولية في المجال الرياضي وتحقيق النتائج المرموقة فيهاا لام يااع اات ا ا
تكااون نتيجااة ت ااور التاادريي الرياضااي وتنااوو لتااالي   ، والت مااق فااي الم رفااة وال مااوم الرياضااية الم تم ااة والك اا  ااان 

دا ل فيمااا  ينهااا وماادن امكانيااة امتاات ادت منهااا كالتاادريي الرياضااي والاات مم الحركااي . فالتاادريي الرياضااي ال القااة والتاا
اممية اممية وتر وية في ان واحد ، واند الت  ي  مي نوو من المناهج او ال  ا  التدري ياة يتاتوجي اماى القاائم  هاا 

التدري ياة الصاحيحة ليا دي الاى تحقياق امهادا  المرجاو   اثناء وضا  المنااهجفي ان يت نى الدقة والتوازن في تصميمها 
 (1).اقمية  من تية ا ممهارية ا متواء كانع هذ  امهدا   دنية ا

وي د المخ احاد امجازاء الرئيتاة لمجهااز ال صا ي لالنتاان ، وهاو مركاز تن ايم م  ام ف اليااع الجتام والاتحكم 
الى حدوث تغييار فاي  نياة الجتام اص ية ت دي  لها  ارتال اثاراع ها واتتق ال ام اراع ال ص ية الحتية وامتتجا ة 

   (2).الدا مية وال ارجية
ويتكاااون الماااخ مااان نصااا ين كااارويين ايمااان وايتااار م تم اااين و ي ياااا ، وكاااان ال ممااااء الم تصاااون ي تقااادون انهماااا جااازئين 

راتااع وام حااث توصامع الاى في مراكز  المت دد  ولكان الدمتماثمين وان  اضو متماتك وم وجود لمت صص الو ي ي 
ان لكل نص  و ائ ا  ال اصا   اة ام انا  مان  االل المواقا  التاي يمار  هاا امنتاان وال ارو  الم تم اة التاي يت امال 

 المخ امى ام ر ويميل النص  ام ر الى الكتل ي ها م  ال يئة المحي ة يتي ر احد نص 
مااال فاااي جميااا  القااادراع ال دنياااة والجتااامية والمهارياااة تحتاااال الاااى التكاوالتاااي  الميااادان والمضاااماران ف اليااااع 

حي هاي امتااس فاي ت اوير اوال قمية لدن الالا ين ولموصول الى المتتوياع ال ميا في امداء وامنجاز ، وان هاذ  الناو 
 حاجتهااا الااى الصاا اع ماانالاار م امااى  المياادان والمضاامارالقاادراع ال قميااة التااي يمتمكونهااا ، وماان الم مااوم ان ف الياااع 

اراع فااي الاادما  متاان هااذ  الحتااي المتااار الحركااي والااذي يحتااال  ااز امداء المتتمتاال الجيااد لكاال ف اليااة و  فاايال دنيااة 
وال  اليااة  صااورت جياادت . وهااذا ي نااي ام يقتصاار امماار امااى اتقااان امداء الحركااي  يتاات ي  الرياضااي فااي  اداء الحركااةل

اكدع ال ديد من الدراتااع اماى اهمياة االقاة وقد يمتمكها الرياضي ،فق  وانما ان يرت   كل هذا  القدراع ال قمية التي 
( ان "التااي رت فااي 1991) احمااد ا اادالم ي        انمااا  الاات مم والت كياار فااي المجااال الرياضااي حيااث ا هاارع دراتااة 

ذون الجانااي امل اااي الجماايااة تكااون لااذون نماا  الاات مم والت كياار لمجانااي اميتاار وفااي امل اااي ال رديااة تكااون التاايادت لاا
 (1)".اميمن 

فاي ت مام الحركااع امتاتاية ان مجمواة النم  اميمن افضال مجموااة الى (1999)ر داء حمز  الت اح وت ير دراتة 
فكاارت الت اار  امااى انمااا  الاات مم والت كياار لاادن  ونوان القااا ممااا تقاادم تكونااع لاادن ال اااحث (2)" فااي الجمناتااتك اميقااااي

ل اااالي المنت  اااع الجام ياااة فااي المن قاااة ال اامالية ومااان هنااا تااااتي اهميااة هاااذ   مضاامارالميااادان والممارتااي ف الياااع 
تيتااااد مياادان والمضاامار الدراتااة ، اذ ان امميااة اماتماااد امااى انمااا  الاات مم والت كياار لاادن فاارق  ااالي الجام اااع  ال

                                                 
(2)

 .46،ص2991، انًٌصم ، يطاتع انرعهيى انعاني : عهى اننفش انشياضي يثادئو ًذطثيماذو في انًجال انشياضيلاصى دضن دضين :  
(3)

 .261،ص2999: انكٌيد ، يطثعح انكٌيد ، انضيطشج انًخيح ًاالتذاع كأصاس انثناء ًانًناىجعثذهللا عكهو ىاشى / ييذي عثذانذًيذ :  
(2)

ًانشياضح ، انؤصضو انعايح نهشثاب  2ادًذ عثذانهطيف عثادج : انًاط انرعهى ًانرفكيش في يًاسصح اننشاط انشياضي ، يجهح عهٌو انرشتيح انشياضيح ،ع  

 .99،ص2991،انثذشين،
(3)

ريش، كهيح سغذاء دًزه انضفاح : اشش تشنايج يمرشح نرعهى تعض انذشكاخ االصاصيح في انجًناصرك االيماعي تذضة انًاط انرعهى ًانرفكيش ، سصانح ياجض 

 .71،ص2999انرشتيح انشياضيح ، جايعح تاتم ، 
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مان ال االي لم  اليااع المالئماة المدر ين والمدرتين في اتتثمار الوقع والجهاد  االل ا تياار واااداد الرياضايين اممياا 
 .منما  الت مم والت كير لديهم 

 مشكمة البحث : 8-0
اقاع التقميديااة فااي ااااداد وتاهياال الالاااي  اادنيا ومهاريااا وهااذا ي نااى ضاارورت اقتااران الجانااي كثياار مااا ي تمااد امااى التااي

 ممهام وتادري هم فاي اداء المهااراع ال دني  ال ني مان التادريي ، وحياث ان التاهيال ال ناي لمرياضايين ي ناى اماى اتااس ت
 فيها. ئهمامتاتية لم  الية م  ضرورت اتتمرار ممارتتهم لها لكي يتحتن ادا

المياااادان ن مجااااامي  ف الياااااع يتكااااون م تم ااااة  ااااين ال  الياااااع او  ااااالمياااادان والمضاااامار ان امداء الحركااااي ل  الياااااع  اذ
المياادان ت ماايم المهاااراع الم نيااة  ايااة ل  ااة رياضااية ومنهااا المهاام ان امميااة مثاال امركااال والرمااي والق ااز .والمضاامار 
ياارت     ممياااع حتااية . اصاا ية اضامية ، حركيااة يقاا  امااى الاادما  )دماا  الالاااي ( فيهااا قتاا  ك ياار ماان  والمضامار

  مااان الت كيااار )منهاااا اميمااان واميتااار والمتكامااال ( ومنهاااا ماااايت مق االمتااا ولية .. وحياااث ان ان مااان الرياضااايين انمااا
هااذ  امنمااا   الااىامياا  م ااد وان يت اار  الماادر ون  ا ين م ااا ..  اليااة ، ال مميااة والت  يقيااة .... وام اار يجماا  الن اا ال

 نجد من يرااي هذا اممر . لممن الت ميم والت كير لتتهيل مهمة ت اممهم م  ما يهم ام ان  وم  اات  
ال ممياة ولمحصاول اماى   ال ام حااث او الدراتااع فاي  لقد قام ال احثون في التقصي وال حث في المصاادر والمراجا 

وفاق و اائ  الادما  فاي  اماى فاي اناواو انماا  الات مم والت كيارهذا المجال لم يتمكنو من ال ثور اميهاا و حادود اممهام 
ان  وال ول فاي هاذ  الدراتاة لكاي يتات ي  ونحاول ال احث  وامي   الياتانواو فو اصة  ين والمضمار  الميدانمجال 
 و اصة في متتون الجام اع .مة لرياضة الميدان والمضار في هذا المجال  د  يئا امميا جديدا   ويضي 

 البحث :  ىدفا 8-3
 : الىيهد  ال حث الت ر  

 المياادان لاادن ال ااالي الم اااركين فااي   ولااة الجام اااع ال راقيااة وفااق و ااائ  الاادما  امااى  انمااا  الاات مم والت كياار -1
    مالية.لممن قة الوالمضمار 

منجاااز فااي ال  الياااع الم تم ااة لم ااالي ضاامن وا وفااق و ااائ  الاادما  امااى  ااين انمااا  الاات مم والت كياارنااوو ال القااة -2
 .ية لممن قة ال مالية الميدان والمضمار  ولة الجام اع ال راق

 البحث  ضافر  8-4
 :وني ترل ال احث

المنت  اااع الجام يااة لممن قااة ال اامالية لاادن  ااالي  ما وفااق و ااائ  الاادامااى  وجااود انمااا  م تم ااة لماات مم والت كياار-1
 . الميدان والمضمار 

وانجاز ال  الياع الم تم ة لادن ال االي الم ااركين فاي  وفق و ائ  الدما   ين الت مم والت كير توجد االقة إيجا ية-2
 .   الميدان والمضمار   ولة منت  اع الجام اع ال راقية في المن قة ال مالية

 الت البحث :مجا 8-5
 لممن قة ال مالية.  الميدان والمضمارالمجال ال  ري : ادد من  الي المنت اع الجام ية  1-5-1
 13/9/2111ولغاية  6/4/2111ا تدل من  المجال الزماني : 1-5-2
 لمجام اع الم اركة في   ولة الجام اع ال راقيةالمجال المكاني : اماكن تكن ال رق الرياضية  1-5-3

 الرياضي في محاف ة دهوك.ومم ي نادي دهوك   الميدان والمضمار            
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 االطار النظري  -0
 وظائف نصفي الدماغ  8 -0

ان وجااود نصاا ين كاارويين لممااخ اماار م اارو  منااذ زماان  وياال نتاا يا ولكاان حااديثا  اادل تمااايز الو ااائ  ال قميااة لكاال ماان 
ان  الن ا  ال  مي ن تا  لم ي تما  ن اا  ص ين الكرويين يقومل اما لذا كان كل من الن  النص ين وقد  دل ال مل  التتا

 ان ن ا  النص  اآل ر.كل منهما 
 النص  المقا ل من الجتم ، م نى ان النص  اآليمن  حكم تنص  من نص ي الدما  يو  كل اام فان كل 

ي الجاناي اميمان مان من الدما  يتحكم في الجزء اآليتر من الجتم في حين ان النصا  اميتار مان الادما  ياتحكم فا
 (  1الجتم .)

وهنااك ال دياد مان الدراتااع ت ياد فكار  ان النصا  اميماان و النصا  اميتار مان ماخ امنتاان ي دياان امميااع م تم ااة 
اااان   ضاااها الااا  ل .اذا ان كاااال النصااا ين لااايس متمااااثمين تماماااا فاااي فهااام الواقااا  او ال اااالم المحاااي  .اذ ان  النصااا  

 مومااع مان الجازء الاى الكال ويا اذ اجازاء وين مهاا ويرت هاا  اتاموي من قاي  ينماا النصا  اميتر من الدما  يحمل الم
وكاااذلك النصااا  اميتااار يحمااال دون الت اصااايل اميمااان يحمااال الم مومااااع مااان الكااال الاااى الجااازء ويااارن الصاااور  كامماااة 

ويميال الم مومااع  و   ا اوائي فاي تحميالالم موماع   كل مت اقي اي متتمتال  ينماا النصا  اميمان مان الادما  اتام
 .ر يتهم لالتتقالل  ينهمامن   اكثر ال مماء الى ر ية الت اال  ين نص ي الدما

 وظائف نصفي الدماغ في المجال الرياضي 2-1-1
ان اهمية التميز  ين و ائ  النص  اميتر واميمن من الدما  ودورهما في اكتتاي المهااراع وامااداد لممنافيااع اذا 

يمثاال التحمياال اذ تتااا   الم موماااع ،وكاا  وا  ااال مراكااز الحتاااي و المن ااق امااا النصاا  اميماان ان النصاا  اميتاار 
 فيمثل مركز التكامل في ا كال مكانية واممياع متوازي  من الم موماع والتصور .

( ويتاات دم فااي analyzer( الااى ان النصا  اميتاار يمكاان ان ي ماق امياا ) المحمالmartens()2وقاد ا ااار ) ماارتينز 
المنافتة، وهو ي مل امى اماداد الالااي  الم مومااع لكال  ةتيجياصحيح ام  اء وت وير تتر تمم المهاراع الجديد  و ت 

  ااو  فااي حينهااا ماا  المصاااح    الت ميماااع الم  ياا  التااي تتااااد فااي توجياا  جتاام امنتااان الااى نااوو وتتمتاال الحركاااع 
ن الجانااي اميتاار      ) المحماال( يحاادد ال ضااالع ال امماا  الم مو ااة ادا هااا ،فمااثال انااد ت ماام رمااي الكاار  مول ماار  فااا

وتوقيع انق اضها و التدرل ال  ىء في تكوين  رنامج ت  ي  اقمي ان كي ية ادء المهار  ثم م  ممارتا  الالااي يقاوم 
 .لن اام  اء وتصميمها وفقا لمت  ي  الذي تم تكوين    في اكت ا دتالمحمل  المتاا

( ويقااوم  ااالتحكم فااي ال رقااة التااي ياا دي  هااا الالاااي الاارا    ااين integratorق امياا ) المكماالماا امااا النصاا  اميماان في
 ها الجاناي اميتاار  الم ارداع المكونا  لممهااار  فاي ا ااار كماي مركاي اذا ان النصاا  اميمان يا ااذ الت ميمااع التاي وصاا

 واحد   دم من تمتمة مرك ة من   و     و  ويحولها الى صورت واحد  وفي هذ  المرحم  يحتال المخ الى اممي  
 
دورت رايز مااد  احياء الدارس وتو يد الت مم في ال راق .التدريس الم ثر في المدارس الثانوية لممدرتين والم رفين ومدراء المدارس  (1)

 .43. غداد :وزارت التر ية ص
(2) Martens.r.coaching guide to sport psychology.aign.il.human kintics 1987.p.p.11-143  
 .115) ص1996) مدين  نصر .دار ال كر ال ر ي . 1محمد ار ي  م ون .التدريي ال قمي في المجال الرياضي .  (3)
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الت ميماااع الم  ياا  ويمكاان اتاات دام النصاا  اميماان فااي " الت كياار التحمياال ق اال او   ااد امداء الرياضااي ماا  المهاااراع 
 وتاااا   المناااافس مثااال الجم ااااز وف اليااااع الميااادان والمضااامار و قيااا   المغمقااا  .الحركااااع المتكااارر  والتاااي تتااااثر م ا ااارت

امن    ال ردية مثل امرتال .ضر اع الجزاء .والرمياع الحر  في امل اي الجماايا  ،ويتات دم النصا  اميمان ايضاا 
 اين الت كيار    ريق  ايجا ي  ق ل وفي   ال امحياان   اد حركا  محادد  او فاي وقاع مهماا كاناع الماد  الزمنيا  المتاحا 

 ( .3وامداء او مدن ص و   الن ا  التالي لهذ  الحرك ")
ان المهااااراع الحركيااا  الك يااار   يااار الرياضااايين وقاااد اوضاااحع   ااال الدراتااااع التاااي اجرياااع اماااى ام  اااال والك اااار 

لجتااام  ينماااا المرت  ااا   اااالقو  والتااارا  واتااات دام امدواع الم تم اااة ت ااادو اكثااار ارت ا اااا  ااضااااء  الجاناااي اميمااان مااان ا
ال صااري فانهااا تاارت    صااور  افضاال  ااضاااء الجانااي  –زر الحركااي ياا  المت مقاا   ااال را  والممااس والتاااالمهاااراع الحرك

فااي حااين ان  تالك ياار  الحركاااع اكثاار ارت ا ااا  الاادما  اميتاار ماان الجتاام وفااي هااذا ا ااار  الااى ان النصاا  اميتاار ماان
 ( .1ع الدقيق .)النص  اميمن من الدما  اكثر ارت ا ا  الحركا
(  ال ااا جام يااا  ااان تاارا  امتااتجا   ماان الممكاان ان يكااون مرت  ااا 96وفااي دراتاا  ا اارن اجريااع امااى ايناا   مغااع )
 امنت ا  وترا   امتتجا   . تار ث النص  اميمن من الدما  اذ ي د وتي ا متت

 الدراتاع الم ا ه   2-2
 (2)( 2117مير حمزت محمد جاتم الياتري و احمد ا دامدراتة )         

يهااد  ال حااث الااى تصااني  ما ااو كاارت القاادم حتااي مراكااز ل اا هم امااى اتاااس الاات مم والت كياار والرجاال الم ضاامة  الم ااي 
ومادن التاارا    ااين لنماا  الاات مم والت كياار والرجاال الم ضامة ومراكااز الم ااي، واتاات دم ال احثاان الماانهج الوصاا ي  اتااموي 

ث  الا ي فرق لندية الدرجاة امولاى لمن قاة ال اراع اموتا  لممتقادمين ضامن دوري الوض  الراهن، وتحدد مجتم  ال ح
( ،لماا ايناة ال حاث فكاناع مان ال ارق المر احة ومجمواهاا  2117 - 2116ال راق التاهيمي لمدرجة الممتازت لموتام ) 

تاي مراكاز ل ا هم ) (ماي من كل نادي وصن و حتي اتتماراع ك   امتاماء ل ارق امندياة ح18(لندية و واق  )6)
حارس مرمى ، مداف  ، وت  ، مهاجم ( ومن لهم النتائج التي توصل ال احثان لها وجاود تصاني اع م تم اة مان انماا  
الت مم والت كير  ا تال  مراكز ل  هم في كرت القادم والمتاي ر هاو الانم  المتكامال   اكل ااام ووجاود تارا    اين انماا  

في الم ي ويوصي ال احثان  تكرار الدراتة امى مجمواااع ل ارن مان ال ارق الرياضاية  الت مم والت كير والرجل الم ضمة
 الجمااية وال ردية.

 بحث واجراءاتو الميدانية :المنيجية  -3
 منيج البحث : 3-8

 اتت دم ال احث المنهج الوص ي  امتموي امرت ا  وذلك لمالئمت    ي ة ال حث.
 مجتمع وعينو البحث :3-0

تمااا  ال حاااث  الجام ااااع ال راقياااة الم ااااركة فاااي   ولاااة الجام ااااع  ال ااااي القاااون لممن قاااة ال ااامالية وهاااي تااام تحدياااد مج
 ( جام اع 7امن ار( . ومجمواها ) –تكريع  –موصل  - كوي  –دهوك  –صالح الدين في ار يل  –)التميمانية 

____________________ 
(1) Barrett. D. hemisphere asymmetry forseguential memory .1988. p.15  

محمد جاتم الياتري واحمد ا د ال زيز حمزت: ترا   انما  الت مم والت كير  الرجل الم ضمة في الم ي لدن ما ي كرت القدم حتي مراكز  (2)
 .2111الم ي، مجمة اموم التر ية الرياضية، كمية التر ية الرياضية، جام ة  ا ل، 
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(  ال ا لجمي  ال  الياع المقررت لم  ولة في ال اي القون وا تار 211ة )حيث  مغ ادد ال الي الم اركين في ال  ول
(  ال ا 82ال احث ال ينة امديا م تمدا امى الحاصمين امى النتائج التتة امولى في ال  ولة و مغ ادد افراد ال ينة )

 ال ا ل  الياع امركال  (31(  ال ا ل  الياع الق ز والوثي و)18(  ال ا ل  الياع الرمي والقذ  و)18و واق  )
 (  ال ا لالركال المتوت ة.16التري ة و )

 وسائل جمع المعمومات  3-3
 .والمراج  ال ر ية المصادرال ممية  -
 الدراتاع وال حوث الم ا هة . -
 .( 1( ( )1ممحق ) 1978تورانس وا رون ) مقياس انما  الت مم والت كير -
 (. 2)ممحق  لمقررت في ال  ولةاتتمارت تتجيل النتائج لم  الياع ا -
 مقياس انماط التعمم والتفكير  3-4

اثنااء امداء وتكاون المقيااس  فاي ( لتحديد النم  المتاي ر والمهايمن1978تم ااداد المقياس من ق ل )تورانس وا رون 
تت ماااق هما تت ماااق  و اااائ  النصااا  اميمااان وام ااارن ا( فقااارت تحتاااون كااال منهاااا اماااى زول مااان ال  ااااراع احاااد28فاااي )

 ن و اااائ  النصااا  اميتااار كماااا ان ا ت اااار ال  اااارتين يااادل اماااى تكااااف  الاااو ي تين م اااا )التكامااال( وتكاااون امجا اااة اااا
( اماام ال  اارت التاي م تن  اق اميا  ،     Xال  اارت التاي تن  اق اميا  واالماة )  ماماا (   √ال قراع يوضا  االماة )   

، وهناااك درجاااع تماانح امااام كاال ا ت ااار ولاايس لممقياااس زماان  اممااا اناا  ليتااع هناااك اجا ااة صااحيحية وا اارن  ا ئاا 
 محدد.

 االسس العممية لممقياس  3-5
ماااان ق اااال  ( لماااات مم والت كياااار قااااد اتاااات دمع فااااي ال يئااااة ال راقيااااة تااااا قا  1978 مااااا ان المقياااااس ل )تااااورانس وا اااارون 

،وذلك لكاون تام ت  ياق المقيااس هذا المقياس ذو صدق وث اع وموضاواية دفي هذا المجال امي  ي  (3( و)2ن)ال احثي
( فااي ال يئااة ال راقيااة وتاام لجااراء امتااس ال مميااة لممقياااس )صاادق وث اااع وموضااواية 2114-1998حااديثا  فااي اااامي )
 .من ق ل ال احثين (

 التجر ة امتت الاية   اتت دام لمقياس )تورانس وا رون(  الل ال ترت  ونقام ال احثالتجربة االستطالعية : 3-6
(  ال ا من مجتم  ال حث 31امى اينة ا وائية  مغ اددهم )  حضور فريق ال مل المتااد * 7-8/4/2111

الص و اع والم وقاع الى لمت ر  فضال ان امصمية لغرل م رفة مدن مالئمة المقياس لم ينة  و ارل اينة ال حث
 التي ترافق ال حث.

 التجربة الرئيسية لمبحث: 3-7
وذلاااك  ت  ياااق المقيااااس امصااامي  وال اااالغ ااااددهم   13/4/2111-11الرئيتاااة  اااالل ال تااارت  قاااام ال احاااث  تن ياااذ التجر اااة

(  ال ُا والحاائزين اماى المراتاي التاتة امولاى فاي ف اليااع ال ااي القاون و  اد حصاول ال احاث اجا ااع افاراد ايناة 82)

                                                 
Torrance .p.e.&rockenstin .z.l.some evidence regarding development of lateralize ation  (1)      

 فشيك انعًم انًضاعذ ) جًيع يذستي فشق انجايعاخ انضثعح انًشاسكح في انثطٌنح (    *

،انعذد ( يذًذ صانخ يذًذ:انًاط انرعهى ًانرفكيش ًعاللريا ترشذية انفشق في انذًسي تكشج انضهح،يجهح عهٌو انرشتيح انشياضيح،انًجهذ االًل3)    

 .3115انصانس،تاتم،

ٌساج تكهيح ( فاىى دضين انطشيذي :أياط انرعهى ًانرفكيش نهراليزج انزين نذييى اضطشاتاخ في انكالو اً ذأخش لشائي ًألشانيى األصٌياء، أطشًدح دكر4)   

 .34صفذح  2999ذشتيح أتن سشذ جايعو تغذاد 
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ا م  انجاازاع افاراد ال يناة فاي تا اقاع ال حث امى اتئمة مقياس الت مم والت كير قام  ت ريغ امجا اع وم الجتها احصائي
 ال  ولة مل اي القون لمجام اع ال راقية  المن قة ال مالية .

 : الوسائل االحصائية 3-8
 (1): الوتائل امحصائية التالية وناتت دم ال احث

 النت ة المئوية. -
 الوت  الحتا ي . -
 امنحرا  الم ياري. -
  يرتون.لم امل امرت ا  ال تي   -
 عرض النتائج ومناقشتيا : -4
 عرض النتائج : 4-8

 80ن= لدى عينة البحثوفق وظائف الدماغ انماط التعمم والتفكير  (8)رقمجدول ال

 
( متتاا قا  فاي ف اليااع الميادان 82( ي ين انما  الت مم والت كير وفق و ائ  الدما  لدن اينا  ال حاث وال االغ)1الجدول)

( يتضامن تقتاايماع ف الياااع المياادان 1الجاادول) والمضامار  ااالل   ولااة الجام ااع ال راقيااة لممن قااة ال امالية حيااث ان
والمضااامار وحتاااي المجاااامي  الم روفاااة وهاااي مجموااااة )امركاااال( م تم   متاااافاتها و مجموااااة )الرماااي والقاااذ ( 
ومجمواااة )الق ااز والوثااي( حيااث  هاار ان ال اادد الكمااي حتااي اتااتمارت امتاات تاء               ل )تااورانس و  اارون( 

 تكرارا  مقتمة امى امنما  الثالثة )اميمن واميتر والمتكامل( وهي امى التوالي( 31امركال  القصيرت )
(امااااى التااااوالي 8(،)2(،)2نمااااا   واقاااا  )م) لالركااااال المتوتاااا ة( هااااي موزاااااة  ااااين ا ({ امااااا  النتاااا ة17(،)8(،)5})

نماااا  ( لأل22ااااددها )اع الكمياااة و التكااارار  لمجموااااة )القاااذ  والرماااي( قاااد تاااوزو ( تكااارار وكاااذلك  النتااا ة12ولمجماااوو )
نمااا  ا)الوثااي والق ااز( قااد توزاااع امااى ا ف الياااع  ( ان مجمااوو1( وقااد ا هاار الجاادول )5(،)13(،)4الثالثااة و واقاا  )
 ( تكرار. 18( امى التوالي والمجموو)2(،)9(،)7الثالثة و واق  )

 
 

                                                 
(

2
)

، انًٌصم ، داس انكرة  ماخ االدصائيح ًاصرخذاياخ انذاصٌب في تذٌز انرشتيح انشياضيحانرطثيًديع ياصين انركشيري ًدضن يذًذ انعثيذي :  

 .2999نهطثاعحًاننشش،

 

 ال دد الكمي   المتكامل/ تكرار اميتر/ تكرار اميمن / تكرار ال  الياع     ع
 

 31 17 8 5 امركال القصيرت   1
 12 8 2 2 امركال المتوت ة  2
 22 5 13 4 الرمي والقز     3
 18 2 9 7 الق ز والثي     4

 82 32 32 18 المجموو       



 ....... للي وق  وااف  الماا  ولقاتتااامناط التعلم والتفكري

349 

 

 
 80=  ن نماط التعمم والتفكير لدى عينة البحثالنسبة المئوية )%( ال ( 0)رقمجدول ال

 
 
 
 
 
 

(  ال ااا  م اااركا  فااي 82( ي نااي النتاا ة المئويااة منمااا  الت ماايم والت كياار لاادن اينااة ال حااث وال ااالغ اااددهم )2والجاادول )
( و مااغ نتاا تهم المئوياااة 18 مااغ اااددهم ) المتتااا قين فاااي الاانم  اميماان وومااان مجال  ولااة حيااث ي هاار  فااي الجاادول 

وااددهم  الانم   اميتار لمات مم والت كيار نهم ضام راد )ال ينة( اما المتتا قون الذينف%( في المجموو الكمي م21,95)
( 32واااددهم )المتكامال مان الانم  هام  ن،وقاد حصال المتتاا قون الاذي%39.12( متتاا قا و مغاع نتا تهم المئوياة 32)

 %( ايضا .39.12متتا قا و مغع نت تهم )
 80ن =  ( عالقة االرتباط مابين النتائج وانماط التعمم والتفكير لدى عينة البحث3)رقم جدول ال

الاات مم والت كياار لاادن اينااة ال حااث حيااث ي هاار فااي الجاادول ا   ااين النتااائج وانمااا   اان االقااة امرت( في ااي3امااا الجاادول )
( 1,635  اميمان ونتاائج انجاازاتهم قاد  ماغ )نمامركال القصيرت( كاناع االقاة امرت اا  لماااال  ان مجموو ف الياع )
(ان امنمااااا   فااااي )امركااااال 3ن الجاااادول )ي ااااي( و 1,551   المتكاماااال )*نم( والاااا1,591امااااا الاااانم   اميتاااار ف مااااغ)

مناا  إ( ،1,573( و)*1,841( و)1,842تااوالي هااي )الوالنتااائج امااى  ا   ااين امنمااا  ااكانااع االقااة امرتالمتوتاا ة( 
( 1,749( امااى التااوالي لماانم  الاايمن )*الرمااي والقااذ نمااا  لماات مم والت كياار لمجمواااة ) هاارع ال القااة  ااين النتااائج واا

االقااااة إن الوثااااي( ( ان  ف الياااااع  )الق ااااز و 3) ( ،وي هاااار الجاااادول1,634( والاااانم  المتكاماااال )1,542واميتاااار )*
 ( لم   المتكامل .1,839  اميتر و)نم( لم1,668ميمن لمت مم والت كير و)*  انم( لم1,641امرت ا   كانع )*

   :نما  لمت مم لم  الياع  هر ماياتياواندما مقارنة ا
 وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين انما  الت مم والت كير وانجازاع المتافاع القصيرت. -
 انجاز ف الياع امركال المتوت ة.وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين نم ي اميمن واميتر و  -
 وجود االقة  ير م نوية  ين النم  المتكامل وف الياع امركال المتوت ة. -
  .ذوجود االقة ذاع دملة م نوية  ين انما  الت مم والت كير وانجازاع ف الياع الرمي والق -
   )الوثي والق ز(.وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين انما  الت مم والت كير وانجازاع ف الياع  -

 ع النم  ال دد/ تكرار النت ة %
 1 اميمن 18 21,95
 2 اميتر 32 39,12
 3 المتكامل 32 39,12

  المجموو 82 111%

 ع مجامي  ال  الياع اميمن % اميتر % المتكامل  % قمة الجدولية
 1 امركال القصيرت 1,635 1,591 1,551 1,361
 2 الركال اممتوت ة 1,842 1,841 1,573* 1,576
1,423 1,634  *1,542 

 
1,749 

 
 3 الرمي والقذ 

 4 الق ز والوثي 1,641 1,668* 1,839 1,468



 ....... للي وق  وااف  الماا  ولقاتتااامناط التعلم والتفكري

349 

 

 مناقشة النتائج: 4-0
 مناق ة النتائج حيث يت ين ان انما   ون( قام ال احث3( و)2( و )1)المرقمة د ارل التنتائج في الجداول   

( ان 1ي هر من الجدول )اذ  الميدان والمضمارف الياع وفق و ائ  الدما  م تم ة  ين مجامي  امى  الت مم والت كير
المتوت ة( ضمن هذا ال حث ان )النم  المتكامل( من انما  الت مم والت كير هو و وهي )القصيرت مجمواة امركال 

( مرت وي زو 25النم  التائد والمهيمن في متا قاع امركال  م تم  متافاتها وانوااها حيث حصل امى تكرار )
هي ا ارتان حركاع مكررت ومت اق ة ان متا قاع امركال و التدريتية والتدري ية  متهاوااتمادا امى   ر  ونال احث

ومتوافقة  ين حركاع الذرااين والرجمين اليمنى واليترن اي ميوجد نم  متي ر  الل اداء امركال حيث ي مل 
 الدما   اا اء امي ازاع  ول متافة الت اق وهنا ت كد 

 صر والحركة والت مم والت كير ( ان "جمي  ال ممياع تنا   المخ اذ ي ت ر مركز امحتاس وال1999)ر داء حمزت، 
 .(1)"امراديةوالتي رت امى جيم  الحركاع 

 )وهي وحتي ال  الياع المقررت في ال  ولة   مل ثالثة ف الياع في هذا ال حثتو  ما  النت ة ل  الياع )الرمي والقذ ا
( مرت من مجموو 13)( ان النم  اميتر هو المهيمن 1قذ  الثقل ورمي الرمح ورمي القرص( ت هر من الجدول )

 ول( مرت لالنما  الثالثة اند متتا قي هذ  ال  الياع حيث ان ت اق هذ  المجمواة تن ذ  ذراو واحدت اما اليمنى 22)
و م اركة امجزاء ام رن من الجتم كالجذو والرجمين  الل مراحل الرمي الم تم ة اما  النت ة ل  الياع  اليترن

وليضا  حتي ال  الياع المقررت في ل ويل وال الي والثالثي فق  في هذ  ال  ولة( )الق ز والوثي( وي مل الوثي ا
( 18مجموو ) من( مراع 9داء هذ  ال  الياع )لنرن ان النم  ااميتر هو المتي ر والمهيمن ايضا  الل ال  ولة، 

من اجزاء الجتم من  وهذا يدل امى ان النص  اميتر من المخ يتي ر امى النص  اميمن ثالثةالنما  لألمرت 
( ان "النص  اميتر من 1988كد )اماد ا د المتيح يوت ،   هذ  ال  الياع تن ذ  رجل واحد وهي اليمنى حيث ي

 .(1)المخ يتي ر امى الحركة في النص  اميمن لمجتم" 
ون الرجل ( يتاكد ان افراد اينة هذ  المجمواة )الق ز والوثي( يتت دم2ومن النتائج الم روضة في جدول ) 

اثناء الوحداع  فياميمن اثناء اممياع امرتقاء في ف الياع والوثي ال الي وال ويل والثالثي  الل المتا قاع و 
 رل امول لم حث. ( الى تحقيق ال1  د ارل وتحميل ومناق ة جدول رقم ) ونالتدري ية ومن هنا توصل ال احث

(  ال ا م اركا 82 مم والت كير لدن اينة ال حث وال الغ اددهم )( في ين النت ة المئوية منما  الت2اما الجدول )
لم الي في النم قة ال مالية حيث  هر ان النم  اميتر والمتكامل قد الميدان والمضمار   ولة الجام اع ال راقية  

د اينة %( وذلك حتي ت كير افرا21.95%( لكل منهم والنم  اميمن كان نت ة المئوية )39.12حصل امى نت ة )
نية يرت     ممياع  ( "ان اممية ت مم المهاراع ال2117ال حث حيث يرن كل من )محمد الياتري واحمد ا د اممير، 

حتية، اص ية، اقمية، حركية يق  امى الدما  قت  ك ير من المتئولية في انما  الت مم والت كير منها )اميمن 
 .(2)واميتر المتكامل("

وفق  امى ي ين االقة امرت ا   ين النتائج المتحصمة وانما  الت مم والت كير ( الذي3اما في الجدول )
المتكامل وحتي و اميمن واميتر   القة م نوية في امنما  الثالثة هر ان في امركال القصيرت ال و ائ  الدما 

                                                 
(2)

 23سغذاء دًزج انفاح، يصذس صثك ركشج، ص  
(2)

انثذس في انرشتيح انشياضيح  عًاد عثذ انًضيخ يٌصف، اداء اننصفين انكشدتين نهًخ في عًهياخ االًنيح ًلذساخ انرفكيش االتركاسي نذٍ االطفال، يجهح  

 يصش 2999ًعهى اننفش، يجهذ االًل، انعذد انشاتع، جايعح انًينا، 
(2)

هعة، يذًذ جاصى انياصشي ًادًذ عثذ انعزيز دًزج: ذشاتظ انًاط انرعهى ًانرفكيش تانشجم انًفضهح في انهعة نذٍ العثي كشج انمذو دضة يشاكز ان  

 279، ص3112انرشتيح انشياضيح، جايعهح تاتم، يجهح عهٌو انرشتيح انشياضيح، كهيح 
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حتي ت ود الرياضي ولهذا  ن الت اق اما  الرجل اليمنى او اليترنلان ال دائين ي د هذا المجالفي  ون  رت ال احث
الت ي  هرع ال القة م نوية في امركال القصيرت اما في المتافاع المتوت ة  هر ان نم ي اميمن واميتر 

ذلك ام ان ال الي الم اركين في  ونكانع ال القة م نوية اما النم  المتكامل كانع  ير م نوية ويغزو ال احث
مالح ة  منالمتكامل و   اميمن او اميتر ولم يكن فيهم من هم ذو النم ضمن النم  ات اقاع هذ  المتافة كانو 

ذلك الى ان ف الياع  ونة )اميمن واميتروالمتكامل( وي زو ال احثثالجدول كانع جمي  ال القاع م نوية لالنما  الثال
ك تي رت محد نص ي  ( او )الق ز والوثي( ت دن اما  رجل واحد او  ذراو واحد هذا يوضح ان هناذ)الرمي والق

الدما  امى الجزء الم اكس من الجتم  الل هذ  ال  الياع لدن ال الي الم اركين في هذ  ال  ولة وهنا ي كد )فاهم 
لالاتقاد  ان ااداد ك يرت من الص اع ال  رية يمكن ازوها الى  ( امى ان "هناك ميالن  ديد1998، ال ريحي

احدن اليدين او الرجمين او ال ينين او امذنين   كل دائم مداء اي من  الجان ية الدما ية والتي ت ضل اتت دام
 .(3)المهاراع"

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-8
 . وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين انما  الت مم والت كير وانجازاع المتافاع القصيرت.1
 ميتر وانجاز امركال المتوت ة.. وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين نم ي اميمن وا2
 . وجود االقة  ير م نوية  ين النم  المتكامل وانجازاع امركال المتوت ة.3
 و )الوثي والق ز(. . وجود االقة ذاع دملة م نوية  ين انما  الت مم والت كير وانجازاع ف الياع )الرمي والقذ (4
 التوصياع 5-2
 ا  الت مم والت كير لالا ي الم تدئين لوض  المناهج الت ميمية . اجراء  حوث ودراتاع لمك   ان انم1

 .   الياع الميدان والمضماروالتدري ية المالئمة منما هم     
 . القيام  دراتاع ا رن امى ف الياع رياضة ا رن.2
 مار.  الياع الميدان والمضلم ال اع فيوفق و ائ  الدما   . اجراء  حوث ا رن لنم  الت مم والت كير3

 المصادر
  ،التكريتي، ودي  ياتين وحتن ال  يدي: الت  يقاع امحصائية واتت داماع الحاتوي في  حوث التر ية الرياضية

 .1999الموصل، دار الكتي لم  ااة والن ر، 
  ،1991حتين، قاتم حتن: امم الن س الرياضي م ادئ  وت  يقات  في المجال الرياضي، م ا   الت ميم ال الي. 
 ح، ر داء حمزت: اثر  رنامج مقترح لت مم   ل الحركاع امتاتية في الجمناتتك اميقااي  حتي انما  الت مم الت ا

 .1999والت كير، رتالة ماجتتير، كمية التر ية الرياضية، جام ة  ا ل، 
  قرائي واقرانهم ال ريحي، فاهم حتن: انما  الت مم والت كير لمتالميذت المذين لديهم اض را اع في الكالم او تا ر

 23، ص1998امتوياء: ا روحة دكتورا ، كمية التر ية ا ن ر د، جام ة  غداد، 
  ،1احمد ا د الم ي : انما  الت مم والت كير في ممارتة الن ا  الرياضي، مجمة اموم التر ية الرياضية،وا ادت ،

 .1991الم تتة ال امة لم  اي الرياضة، ال حرين، 

                                                 
(3)

ٌساه، كهيح فاىى دضن انطشيذي: انًاط انرعهى ًانرفكيش نهرالييزج انهزين نذييى اضطشاتاخ في انكالو اً ذاخش لشائي ًالشانيى االصٌياء: اطشًدح دكر  

 34، ص2999انرشتيح اتن سشذ، جايعح تغذاد، 
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 الت مم والت كير واالقتها  ترتيي ال رق في الدوري  كرت التمة،مجمة اموم التر ية محمد، محمد صالح: انما  
 .2114الرياضية،المجمد امول،ال دد الثالث، ا ل،

  ،ا داهلل اكمة و مهدي ا د الحميد: التي رت الم ية وام داو كاتاس ل ناء المناهج، الكويع، م   ة الكويع، ها م
1989. 

  ، ح: اداء النص ين الكورويين لممخ في ال ممياع امولية وقدراع الت كير ام تكاري لدن اماد ا د المتييوت
 .1998(، جام ة المنيا، مصر، 4( ال دد )1ام  ال، مجمة ال حث في التر ية الرياضية وامم الن س، المجمة )

  ،الم ضمة في الم ي لدن ما ي محمد جاتم واحمد ا د ال زيز حمزت: ترا   انما  الت مم والت كير  الرجل الياتري
 .2111كرت القدم حتي مراكز الم ي، مجمة اموم التر ية الرياضية، كمية التر ية الرياضية، جام ة  ا ل، 

 (8محق رقم )م
 مقياس ) تورانس واخرون ( النماط التعمم والتفكير

 ام ت ار  ال قراع  ع
  لمت مقة  ها . احي ان افهم ام ياء ان  ريق قراءت الت ميماع ا ل   1

  احي ان ت رح لي ام ياء ان  ريق ال رل ال ممي .  ي
  انا ماهر في ت تير ام اراع وت  يراع الجتم .  ل  2

  لفضل ان ااتمد في ت تيراتي لال ياء امى ما يقول  الناس .  ي
  اتتمت   المواد الدراتية الن رية التي اصغي فيها الى المدري .  ل  3

  مت   المواد الدراتية ال ممية التي تتيح لي تجريي ام ياء . اتت ي
  اميل الى حل الم كالع   ريقة ا وائية  ير منت مة .  ل 4

  اميل الى حل الم كالع   ريقة جادت ومنت مة مثل رجال امامال .  ي
  اتت دم فق  الم موماع المت مقة  ال مل الم موي مني .  ل 5

  موماع متوفرت مداء ال مل الم موي مني . اتت دم اي م  ي
  احي الدروس او امامال المحددت والتي اامم فيها تماما  الم موي مني .  ل  6

  احي الدروس او امامال الغير محددت والتي تتيح لي حرية التصر  في انجازها . ي
  احي ان اتت دم الت مين في ت اممي م  المواق  الحياتية .  ل  7

  م احي ان اتت دم الت مين في ت اممي م  المواق  الحياتية . ي
  احي الت  ير ان م ااري ) اوا  ي ( في لغة واضحة وم ا رت .  ل 8

  احي الت  ير ان م ااري ) اوا  ي (  ال  ر او الغناء او الرتم .  ي
  احي ت مم ام ياء المت ار  اميها والمتاكد منها .  ل 9

   مم ام ياء الغامضة والغير متاكد منها .احي ت ي
  احي ان تجزل امفكار لكي في كل منها امى حد  .  ل 11

  احي وض  كثير من امفكار م ا  لموصول الى فكرت جديدت .  ي
  اميل الى اتت دام المن ق في حل الم كالع التي تواجهني .  ل 11

  ( .  اميل الى اماتماد امى الحدس ) امحتاس ي
  افضل ان ت رل امى امفكار   كل مم ص وواضح .  ل  12

  افضل ان اقوم  تن يم امفكار في     او متودت .  ي
  ات مم  تهولة من امتتاذت الذين يتت دمون الكالم في ال رح .  ل 13

  ات مم  تهولة من امتتاذت الذين يتت دمون الحركاع والتمثيل في ال رح .  ي
  اميل الى اتت دام الكمماع اند التذكر او الت كير في  يء ما .  ل 14

  اميل الى اتت دام الصور وال يال اند التذكر او الت كير في  يء ما .  ي
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  افضل م اهدت امفالم او المتمتالع ذاع النهاية الواضحة والمتكاممة .  ل 15

  والمتكاممة . افضل م اهدت امفالم ذاع النهاية  ير الواضحة  ي
  انا ذكي ) ماهر في حل المتائل الرياضية ( .  ل 16

  انا م تكر ) ماهر في اا اء تصوراع جديدت لمواق  مالوفة ( .  ي
  افضل المواد التي ي تمد امتتاذ في  رحها امى الت اصيل .  ل 17

  افضل المواد التي ي تمد امتتاذ في  رحها امى ال ركة ال امة .  ي
  اتذكر ام ياء التي ت ممتها كما هي .  ل 18

  اتذكر ام ياء التي ت امتها اوتت دمتها لموصول الى اتتنتاجاع جديدت .  ي
  احي قراءت القصص الواق ية .  ل 19

  احي قراءت القصص ال يالة .  ي
  ا    لما تاقوم ي مم    كل واق ي واممي .  ل 21

    كل  يالي و ير واق ي .  ا    لما اقوم   مم  ي
  احي امتتماو الى الموتيقى اثناء القراءت او المذاكرت .  ل 21

  احي القراءت او المذاكرت في اجواء هادئة .  ي
  افضل ترد القصص او الحكاياع   كل م صل كما تم تها من ام رين .  ل  22

  امى  يالي .  افضل ترد القصص او الحكاياع التي ت تمد ت اصيمها ي
  يتتثيرني ) ي رحني ( ان ا ترو  يئا  جديدا  .  ل 23

  يتتثيرني ) ي رحني ( ان ا ور  يئا  موجودا   ال  ل .  ي
  ات مم جيدا  من امتتاذ الذي يتيح لي اتتك ا  ام ياء .  ل 24

  ات مم جيدا  من امتتاذ الذي يتيح لي تجريي ام ياء .  ي
  ت رل لي امفكار   كل متتمتل ومنت م .  احي ان ل 25

  احي ان ت رل لي امفكار امى اتاس االقتها   ضها    ل .  ي
  انا ناجح في تذكر الم موماع الم  ية ) الكالمية ( .  ل  26

  انا ناجح في تذكر امصواع والنغماع .  ي
   ال ا  ما ي ردد ذهني اند الت كير   يء ما .  ل 27

  ال ا  م ي ردد ذهني اند الت كير   يء ما .   ي
  احي ان ات امل م  الم كالع ان  ريق ال يال او تصور الحمول لها .  ل 28

  احي ان احل الم كالع ان  ريق القراءت انها وامتتماو لمذين ي رفونها .  ي
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