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 : البحث مقدمة
واهتم م  َك يرا ََ واساااع َ َصاااد  الح ضااار وقتن  في والعصااا ية المعرفية ب لمتغيراَ  المتعلقة الدراسااا َ  لقىتَ 
 الخ صااة الدراساا َ  وتحتل لإلنساا    الع م المعرفي النشاا   في ب لغ أثر من له  لم  الب حثينالعلم ءََوََبين

 جه زال هذا دراسااة على الب حثينََمن الكثير عكف فقَد فيه   الصاادار  عملي تهَو الجه زَالعصاا ي بوظ ئف
 ترَد التي للمعلوم َ  مع لجتهاسااااات ب لهَوت ساااااير ََو وطريقة يؤديه  التيََالوظ ئف بأهم يتعلق م في خ صاااااة
 ك  َمخال لنصا يوالتشاريحيََ الوظي ي التخصاَ  ولعل مساتوا   علىَتحدَث التي العملي َ  ومختلف ه إلي

 أو  Split Brian ودراساااااااا  َاألمخ مَالمقسااااااااومة تج رَب تعت ر حيَث الب حثين َلهؤالء األك ر اله جس
 كل فيه  يتحكم التيوالذهنيةََالتن يذيةَواالن ع ليةََََالوظ ئفََعن كشااااا َ  التي التج رَب أهم من  المنشااااا َر
َ.تلكَالوظ ئفَمَفيم َبينهم َعندَأداءوالتك ملَوالتن غَ علىَحد  نصف

َأد َإلىالجه زَالعصااا يََ بوظ ئف الخ صاااة الدراسااا َ تزايدََ(َإلىَأ َم2011)َمي عبدالقوي سااايشااايرَََوَ
وقدَََالعالقةَبينَالساااالولَوالمخََيدرسالذيََذلكَالعلمNeuropsychologyَ ََعلمَالن سَالعصاااا يورََظه

هاذاَالعلمَوحادد American Psychological Associationََََاعتماد َالجميياةَاألمريكياةَلعلمَالن سََ
َ(.14َ:24)يحصلَعلىَدبلومَعلمَالن سَالعص يالمحددا َالم لوبةَلمنَفيَأواخرَالثم ني  َ

أ َعلمَالن سَالعصااااااا يَق ئمَفيَالمق مَاألو َعلىََََم(2012)أحمد عكاشاااااةر وعااش عكاشاااااة وير ََ
دراسااااااةَالعالقةَبينَالجه زَالعصاااااا يَوالساااااالول َوهوَبشااااااكلَع مَيقومَعلىَدراسااااااةَالعالقةَبينَالساااااالولََ

 (.3َ:24المتك ملَالكليَوبينَالوظ ئفَال دنيةَالمتنوعة)

 ياةَالحاديثاةَفيَم(َأ َعلمَالن سَالعصاااااااااااااا يَمنَالعلومَالن سَعصاااااااااااااا2016)ََعاااش داداالاد  ويؤكادََ
علىَالرغمَمنَالتقاادمَالهاا ئاالَالااذيَحققااهَعلىَمسااااااااااااااتو َمراكزَالبحااثَواألكاا ديمياا  ََََ الجاا معاا  َالعربيااة

,َوهذاَيؤكدَالح جةَالم ساااااااااةَإلىَوأمريك َوالشااااااااار َاألقصاااااااااىَىلمَالغربالمهنيةَوالج مع  َالع لميةَفيَالع 
وإجراءَاألبح ثََََ مجال َوالمواقعَالعلميةَالمتخصااااااصااااااةراجعَالعلميةَواإلطالعَعلىَالدوري  َوالتوفيرَالم

َ(.16َ:29)الري ضيق  َهذاَالعلمَفيَالمج  َوالتج ربَالعلميةَالمرتب ةَبت  ي
م( َأ َدراساااةَسااالولَالالعشَأوَنشااا طهَالَتقتصااارَعلىَعلمَالن س2006ََ)َأحمد أمي  فوزي ويشااايرََ

ةَكلَع اااوَمنََفقط َبلَيشاااترلَمعهَعلومَأخر َكعلمَوظ ئفَاألع ااا ءَالذيَيهتمَبدراساااةَنشااا  َووظي 
 (.1َ:17)أع  ءَالجسمَوخالي  
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َ
َمصا ل ََظهورالمخَبشاكلَمساتقل َمم َمهدَال ريقَإلىَََيولقدَتمكنَالعلم ءَمنَدراساةَكلَمنَنصا 

وعليهَفإ َالمخَتتموضعَوظ ئ هََََ المخَوظ ئفَمختل ةََيلكلَنصفَمنَنص ََأ ََوات  ََ السي ر َالمخية
ََيوينتجَعنَهذاَالتخصااا َالوظيَ ََ خ صَبهََيالمخَتخصااا َوظي َيالمختل ةَبمعنىَأ َلكلَموضاااعَف

السااااااالولَََتوجيهَوت سااااااايرمع لجةَالمعلوم  ََوَيالمخَفََينصااااااا ََأحَدََساااااااي ر َيوجودَنم يةَفَيالموضاااااااع
َ.(15َ:30)اإلنس ني
الذيَََ Jackson (1868) (َإلىَأ َال  ااالَيرجعَإلىَج كساااوَ م2012)َكحلةحسااي   الفت وتشااايرَ

م هومََََيويعنَ الساااااا ئَدَََيوطرحَفكر َالنصاااااافَالكرَوََ(Brain Dominance)ََم هومَالسااااااي ر َالمخيةقدمَ
يتع ملَمعه َويوجهََََيالمخ َوالَذََيالسااااااااااي ر َأ َالمعلوم  َالحساااااااااايةَتدخلَإلىَحدَك يرَإلىَأحدَنصاااااااااا 

علىَالح ال َََأجريَ  َوالح يقةَأ َالدراساا  َالتشااريحيةَوالوظيايةَالتيََيضااوئه َبشااكلَأساا سااَيالساالولَف
َيعرفةَالنصاافَالمخ َاألمرَالذيَأد َإلىَكشاافَوممالمرضاايةَالمختل ةَأوضااح َمد َصااد َهذاَالم هَو

ظهورَالعديدَمنََهذاَالمج  َإلىََي َكم َأد َاالكتشااااااااااا ف  َالعلميةَف ئفاألكثرَساااااااااااي ر َعلىَهذ َالوظ
َ(.5َ:77)المخيةَت يسَالسي ر َيالتَواألجهز َاالختب راَ المق ييسََو

ََيجوهريةَبينَنصاَ وأوضاح َبع َالدراسا  َالتشاريحيةَوالخ را َاإلكلينيكيةَأ َهن لَاختالف  َوظيايةََ
أنهم َمتم ثال َكم َََتصااااافالمخَمنَحيثَتركيبهَعلىَالرغمَمنَأ َالنظرَللوهلةَاألولىَلهذينَالنصااااا ينََ

بينََللنصافَاخخر َلكنَعلىَالرغمَمنَالتشا بهَالظ هريMirro Imageَََلوَك  َأحدهم َصاور َمنعكساةََ
 (.14َ:142المخَإالَأ َهن لَفروق  َواضحةَفيَتركيشَكلَمنهم )َينص 

 َ ,Mongaghan, Shillcockََوموناغان وشااايلكو ( ََم2003)َنرمي  عبد الوهابويت قَكلَمنَََََََ
ََهيليج(َوم2006) وإيفيلي  كيللي( ََم2005)هشاااام تهاميو ( ََم2005) ونرمي  عبد الوهاب( ََم2004)

Hellige,ََ(2006ََم ) َوكاادلونKaploun,ََ(2007ََم ) ( َم2007)َوهشاااااااااام تهاامي و ي ااااااااا   ون  
( َََم2016)ََعااش محمد ددا الد  و (ََم2011)ََوسامي عبد القوي ( َََم2008)Melessa ََها نزََوميليسا

علىَال رو َاألساااااا ساااااايةَفيَطريقةَعملَكلَمنَنصاااااا يَالمخَالكرويين َحيثَيخت َكلَنصاااااافَبنمطََ
المتت بعةََمع لجةَمعلوم  َمعينَيختلفَعنَاخخر َف لنصاااافَالكرويَاأليساااارَيخت َب لمع لجةَالمعرفيةَ

وعمالSequentialَََََتتا بيياهومعا لجاةَالمعلوما  َب ريقاةَتادريجياةَأوََََللمعلوما  َووظا ئفَاللغاةَوالكالم
عََالخ طَوالجداو َاليومية َويساااااتمرَفيَأداءَمه مهَال رتيةَحتىَينتهيَمنَالمهمةَالرئيساااااية َوالتع ملََم

ا َالرقمياااة َوالتعراَعلىَاأللوا ََالكلمااا  َوالحرواَوالعمليااا  َالحسااااااااااااااااا بياااةَالمعقاااد  َوالمهااا َرالرموزََو
أصااااااااح بَهذاَالنصاااااااافَي  اااااااالو َاألعم  َََوواألدوا  َوالمه را َالعلمية َوالتعراَعلىَج ن يَالجساااااااام.َ

ََالنصااافَاأليسااارََالل ظيةَوالحسااا بية َويملكو َالقدر َعلىَالتع يرَعنَأن ساااهمَب ريقةَجيد  َولذلكَيسااامى
ََََََََََََََََََ.أوَالواقعيLogicalَالمن قيَأوAnalyticalََالتحليليَأوVerbalََب لنصفَالل ظيَ
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أم َالنصاااااااااااافَالكرويَاأليمنَفيت ردَب لوظ ئفَالمرتب ةَب لحدسَواالن ع  َواإلبداعَوالتخيل َولهَدورََََََ
َ abilityالبصاااااااااااااارياةَالتركي ياةََ يساااااااااااااامىَبا لقادَرََأك رَفيَتحليالَوتحاديادَاأللااااااااااااااكا  َثالثياةَاألبعا د َأوَما 

Visuoconstructuralَََللع لمَالمحيط َوع د َم َيعملَهذاَالنصاااااافَب ريقةَكليةHolisticََََفيَتشااااااغيل
جهَالمشاكال َب ريقةَغيرَج د  َوا َويواالن ع الَ حركهَالعواطفَوتَ َ الجزءالمعلوم  َب دئ  َمنَالكلَإلىَ

ََالتيوي  االَالحصااو َعلىَفكر َع مةَعنَالموضااوع   َوينتجَاألفك رَب ريقةَحدساايةَوي  االَاألعم  ََ
َأداءَملَمعَأكثرَمنَعملَوموضااااااااااااوعَفيَن سَالوق  َوي  اااااااااااال عتتت لشَت كيرا َمجردا  َويساااااااااااات يعَال

Spatial Orientationََ َوالتوجهَالمك نيََ َوالتعراَعلىَالوجَوتت لشَالتأليفَوالتركيَشََالتيالنشاااا ط  َ
الحسااااايََأوَ Nonverbalََوالوعيَالموسااااايقي َوالقدرا َال نية.َولذلكَفهوَيسااااامىَب لنصااااافَغيرَالل ظيَ

Sensoryََ َالحادساااااااااااااايَأوIntuitive.َََ منَوظا ئفََوالواقعيََيعادَالت كيرَالتقا ربيَوالتحليليَوالتعا ق يََكما
فهوَمنَوظ ئفََوال نيََوالحركيََالت كيرَالتب عديَوالخي ليَالنصااااااااافَاأليسااااااااارَللدم مَوجوهر َالذك ء َأم 

كم َيخت َالنصااااااااافَاأليسااااااااارَمنَالمخَبوظي تينََََالنصااااااااافَاأليمنَوجوهر َالت كيرَاإلبتك ريَواإلبداعي.
فيخت َبوظي تيَالتع طفَََالتعلمَوالت  علَمعَاخخرين.َأم َالنصاااااااااافَاأليمنَمنَالمخأساااااااااا ساااااااااايتينَهم ََ

33ََ( )191ََ:29)واإلدرال :283 )ََ(28ََ :401( )30ََ :15( )9ََ :214-215( )32:ََ211) ََ(31ََ:
68( )َ27:َ37-38( )َ14:َ145( )َ16َ:106-107.)ََ

إ َعملَكلَمنَالنصاا ينَمكمال َلرخر َفهم َإالَََ ختالاَالوظ ئفَبينَنصاا يَالمخاوعلىَالرغمَمنَ
العقلَالبشااااار َقو َوالتن غمََ َبحيثَيكساااااشَهذاَالتك ملَوالت  علََلأللاااااي ءيت  عال َلتوضاااااي َإدراكن َالع مَ

َوالذيالمخ ََيلج نشَواحدَأوَلنصاااااافَدو َغير َمنَنصاااااا ََالسااااااي ر ََ َتكوَ أومرونة َوهذاَالَيمنعَمنَ
َ(.4َ:4َ)َ(Brain Dominance)الدم غيةَالمخيةَأوَيعراَب لنمطَالس ئدَللمخَأوَالسي ر َ

وتجدرَاإللاااااا ر َهن َإلىَأهميةَالتمييزَبينَوظ ئفَالنصاااااافَاأليساااااارَواأليمنَمنَالمخ َودورهم َفيََََََ
اكتسا بَالمه را َواإلعدادَللمن فسا   َكم َأ َتوقي َاساتخدامَنصا يَالمخَأثن ءَالنشا  َالري ضايَيختلفََ

َ(.19َ:2ب ختالاَنوتيةَاألداءَالحركيَأثن ءَالنش  َالري ضي)

األيمنَمنَالمخََََنصاافم(َفيَهذاَالصااددَأ َال  َالج هيَب ل2011ََ)َعبدالقوي سااامي ََشاايرويََ
وكذلكَمساالو َاالحساا ساا  ََََ مساالو َعنَالمث بر َالحركيةَوتعنيَالقدر َعلىَبدءَحركةَم َواالسااتمرارَفيه 

ب لمشاااااااااا ركةَمعَال  Sustained Attentionَََاللمساااااااااايةَوأي اااااااااا  َيخت َبوظي ةََاالنتب  َالمتواصاااااااااالَ
14َََ)المك نيَمسااالو َعنَوظي تيَالتوجهَالمك نيَواالدرالََاأليسااارََأ َال  َالجداريَب لنصااافَوالجداري,ََ

:265-َ181َ-َ478).َ

األيسااااااااااارَمنَالمخَلهَدورَه مَفيَتعلمَََأ َالنصااااااااااافم(2016ََ)عااش محمد ددا الد   َ ااااااااااايفويَََََ
ََبتحليلَتلكَالمه ر َإلىَأجزائه .َكم َيخت ََالحركيَوالبصاااااااااارَيالمه را َالمرتب ةَب ل رامَواللمسَوالتآزرَ

أم َََ فَاأليسااارَبتوجيهَالجسااامَفيَال رامكم َيخت َال  َالجداريَب لنصاااَ.المكونةَله َأثن ءَعمليةَالتعلم
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الموسااااايقيَوالمه را ََوََاإلبداعي لت كيرََه مَفيَتعلمَالمه را َالمرتب ةَبَاأليمنَمنَالمخَلهَدورََالنصاااااف
وأداءَالمهاا را ََََ باا إلدرالَالكليَللمهاا ر َعناادَباادايااةَتعلمهاا كماا َيخت ََ ََ  َالمتكرر لحركااالتيَتت لااشَا

ََ.(153َ 16َ:116)شَالمخ طر َوالمغ مر َواالكتش االحركيةَالتيَتت ل
اسااتحدثَالعلم ءَعد َوساا ئلَلتسااجيلَومت بعةَنشاا  َالمخَووظ ئ هَالتيَمنَأهمه َتسااجيلَنشاا طهَََولقَد

الكهربيَوذلكَطبق  َلخري ةَع لميةَتحددَأم كنَالمراكزَالعصاااااااااا يةَالعلي  َويشاااااااااابهَهذاَاألساااااااااالوبَعمليةََ
ئيَللقشر َالدم غيةََبوضعَأق  بَخ صةَعلىَفرو َالرأسَتنقلَالنش  َالكهربيَالتلق َ–تسجيلَنش  َالقلَش

ذبذب  َإلىَجه زَالرساااااااا مَالكهربيَللمخ َويتمَالتسااااااااجيلَتح َتأثيرَن ساااااااايَمعرواَمنَق ل َوهن َتمثلََ
 (.20َ:26رس مَالمخَالمتغيرا َالت بعة)

ويَعلىَتغيرا َغيرَدوريةَفيَتكرارََويعدَتسااااااجيلَرساااااا مَالمخَالكهربيَتسااااااجيلَمتعددَالجوانشَيحت
فيَارت  ع ته َويمكنَللب حثَتحديدَنسااااابةَالتساااااجيلَمنَالتكرارا َالمعروفةَللموج  ََوالموج  َالكهرب ئيةََ

َ(.6َ:11ذا َالداللةَاإلكلينيكيةَأوَالسيكولوجية)
أ َالنشاااااا  َالكهربيَللمخَأحدَالدالال َالتيَتوضاااااا َح لةََََم(1998)َالساااايد أدو شاااا يشاااا ويشاااااايرََ

الالعشَوذلكَعنَطريقَتساااااااجيلَالموج  َالكهربيةَللمخ َوالتيَتنتجَدو َتوقفَبواسااااااا ةَجه زَالرسااااااا مَ
 َوينتجَفيَالخالياا َالعصاااااااااااااا يااةَموجاا  َكهربيااةElectro-Encephalo-Graphََ  (EEG)الكهربيَللمخََ

َوتوجدَأربعةَأنواعَرئيسااااااااااايةَمنَالموج  َالكهربيةَللمخَوهى:َدلت َإيق تيةَتختلفَب ختالاَح لةَالالعش 
Deltaََ وثيتThetaََ  وألAlphaََ وبيتBeta(6َ:11َ 12.) 

يتمَرصاااادَهذ َالموج  َعلىَلااااكلَتخ ي   َلرساااامَالمخَتوضاااا َنوعَالموجةَومتوسااااطَتردده َوسااااعته َََو
وارت  عه  َثمَيتمَتحويلَتخ ي   َالرساااامَإلىَخرائطَتوضاااا َالنشاااا  َالح دثَفيَكلَف َعلىَحد َمنََ

 Occipitalََ َالخل يTemporalَ َالصادغيParietalَ َالجداريFrontalَال صاوصَاألربعةَ َالج هيََ
 (.14َ292َ) (11َ:75)ءَأداءَاألنش ةَالعقليةَالمختل ة(َبج ن يَالمخَأثن 1لكل)

َ
َفصوصَالمخَالمسلولةَعنَالنش  َالعقلي.َ(1)لكل
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( َحياثَتظهرَموجا  2َ)شااااااااااااااكالويتحاددَاإليقا عَالحيويَال  يعيَللموجا  َالكهربا ئياةَعلىَالنحوَالم ينَب
θََ(َموجااةَفيَالثاا نيااة َويليهاا َموجاا  َثيتاا )3-1ويتراوحَترددهاا َماا َبينَ)ََ Delta Wavesدلتاا  )Theta 

Wavesََ(َ(َموجاةَفيَالثا نياة َوتظهرَموجا  َأل ا )7-4ويتراوحَترددها َما َبينαََ )Alpha Wavesََفي
هىَموجاا  ََوالَتكاا دَتظهرَفيَال  َالج هيََال  َالخل يَللمخََوالمن قااةَالواقعااةَبينَال  َالجااداريََو

(َموجاةَفيَالثا نياة َأما 13َ-8فولا َويتراوحَترددها َ ساااااااااااااارعتها  َمنَ)ََو(َما يكَر200َ:550مرت عاةَمنَ)
βََموجاا  َبيتاا ) )Beta wavesََوتظهرَفيَََ(َموجااةَفيَالثاا نيااة 30:َأقاالَمن14ََ)ََفيتراوحَترددهاا َمن
صااااااااانفَإلىَثالثَمساااااااااتوي  َوهيَبيت َالمنخ  اااااااااةََوتََ وينعدمَظهوره َفيَال  َالخل يَال  َالج هيََ

ةَفيَ(َموج16ََ:20(َموجةَفيَالث نية َثمَبيت َالمتوسااااااااا ةَويكو َتردده َمن)15:12ويكو َتردده َمنَ)
(َموجااةَفيَالثاا نيااة َوتعاادَموجاا  َبيتاا َأقاال30ََ:َاقاالَمن21ََيكو َترددهاا َمنَ)الثاا نيااة َثمَبيتاا َالمرت عااةََ

َ(.15َ:228( )14َ:293َ( )3َ:237)َفولَ َو(َم يكَر200-20ارت  ع  َمنَ)

 
َاإليق عَالحيويَال  يعيَللموج  َالكهرب ئيةَ.َ(2)لكل

إلىَأ َعلمَالن سَالري ضااااااااايَيخت َبدراساااااااااةَنواحيَمعينةَمنََََم(2006)أحمد أمي  فوزي ويشااااااااايرََ
نشا  َالالعش َحيثَيدرسَنشا طهَالحركيَوالعقليَواالن ع ليَوت  علَالعملي  َالعقليةَوال دنيةَواالن ع ليةََ

يهتمَبدراسااةَطريقةَتعلمَالساالولَوم َيصاا حبهَمنَعملي  َعقليةَك إلدرالَوالتذكرَوأي اا ََفيَهذاَالنشاا   َ
َ(.1َ:17واالتج ه  )ك لحشَوالميو َومنَعملي  َان ع ليةَوالت كيرَ
أهمَوظي ةَللعقلَهىَالت كير َف إلنسااااا  َي كرَحينَتصااااا دفهََم(َأ 2012)َمحمد حسااا  عالو  ير َََو

م شاااااكلةَم َوي ح و َحله  َوليسَمعنىَهذاَأ َالعقلَالَي كرَإالَإذاَصااااا دفتهَالمشااااا كل َف لعقلَفىَنشااااا  ََ
ويساااااااتخدمَل يَالت كيرَفىَبع َاالحي  َللداللةَعلىَكلَم َََمساااااااتمرَط لم َأ َاالنسااااااا  َفىَح لةَيقظة 

خواطرَوصااااااورَوذكري   َوفىَبع َاالحي  َي قصاااااادَب لت كيرَالعملي  َالعقليةَالتىََالذهنَمنََيج و َفىََ
ََ.(26َ:309تهداَإلىَنتيجةَم )
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إلىَالمه مَالرئيساااااةَللت كيرَوهىَوصااااافَوت سااااايرَوتقريرَوتخ يطََم(  2011)  ساااامب عبد القو  ويشااااايرََ
ةَالمخ َثمَيح و َت ساااااايرَهذ َوتوجيهَالعمل َف ل كرَي دأَفع ليتهَبوصاااااافَالمعلومةَأوَالمنبهَالذ َيسااااااتق ل

المعلومةَبأ َي ااااااااااايفَله َمم َفىَذاكرتهَمنَخ را َومع راَسااااااااااا بقة َثمَيقررَم َيجشَفعلهَحي  َهذ َ
َ(.14َ:262المعلومة َلي عَبعدَذلكَخ ةَلتن يذَالعملَوتوجيهَعمليةَتن يذه )

م(َأ َالت كيرَهوَأرقىَصاااورَالنشااا  َالعقلى َويعت رَمن2001ََ)ََمحمد العربب شاامعون ولقدَأوضااا ََ
المحددا َاألساا ساايةَللساالول َويعراَبأنهَنشاا  َعقلىَولااكلَمنَألااك  َالعملي  َالمعرفيةَالتىَتسااتخدمََ
اإلدرالَوالم ا ييمَوالرموزَوالتصااااااااااااااورا  َويعت رَالت كيرَوظي اةَأساااااااااااااا سااااااااااااااياةَمنَوظا ئفَالاذكا ءَوالقادرا َ

يعت رَمنَإحد َالعملي  َال كرية َومنَث مَفإ َالقدر َعلىInsightََََأ َاالساااااتبصااااا رََواالساااااتعدادا  َكم َ
ََََ(.22َ:128)الت كيرَتعتمدَعلىَمستو َالذك ءَومد َالسالمةَالن سيةَواالتزا َاالن ع لى

فىَاكتساااااااااا بَالمعرفةَوت ويره َََالالعَشالت كيرَوساااااااااا ئطَيسااااااااااتخدمه ََََاسااااااااااتراتيجي َ ير َالب حثَأ ََو
ب ساااااااااتمرار َكم َت ل ىَح جةَالالعشَفىَع لمَتن جرَفيهَالمعرفةَب ساااااااااتمرار َف لمعرفةَلمَتعدَغ يةَفىَحدَ
ذاته  َبلَوسيلةَللتعّلمَوالتدريشَلالستزاد َمنه  َولذلكَيمكنَالقو َإ َالالعشَينتقلَمنَمعرفةَإلىَمعرفةَ

َالت كير.جديد َع رَوس ئطَمعينةَهىَمه را َ

وتتأثرَأساااااتراتيجي  َومه را َالت كيرَعندَاالفرادَبنوتيةَالساااااي ر َأوَالساااااي د َالمخية َف ألفرادَالذينَتكو ََ
السااي ر َلديهمَفىَالنصاافَااليساارَيتميزو َبخصاا ئ َالت كيرَالتحليلىَالذ َيعتمدَعلىَعملي  َالمن قََ

ََ الQuantitativeََوالكم علىَ المعتماااااادَ Fact-basedََََحقاااااا ئقََوالت كيرَ ت كيرَمخ ط Plannedََوهوَ
 َبينم َيتميزَأصاااااح بَالساااااي ر َللنصااااافَااليمنَبخصااااا ئ َالت كيرََومنظمَوم صااااالَويتسااااامَب لتسااااالسااااال

 َوهوَنصااااااااافَحدساااااااااىHolisticَوهوَنصااااااااافَتتسااااااااامَفيه َعملي  َالت كيرَب لشاااااااااموليةَوالكليةَََاإلبداعى
Intuitveََََتركي ىSynthesizingََََتك ملىIntegrativeََرََيعتمدَعلىَالمشاااااا عFeeling – basedََََال

َ.(269َ-14َ:268علىَالحق ئق)

 مشكلة البحث:
أ َاسااااااااااااااتخدامَاألساااااااااااااا ليشَواألجهز َالعلميةَالمت ور َالحديثةَفيَطر َالتدريشَوال ي سَََََثالب حََيرَ 

َفيَوالعقليةَوالمعرفيةََوالتقويمَفيَالمج  َالري ضايَقدَأصاب َأمرا َضاروري  َل ي سَوت ويرَالجوانشَالن ساية
َك فةَاألنش ةَالري ضيةَالمختل ة.

لدراساااااااااا  َوالبحوثَالتيَأجري َفيَللعديدَمنَا يََعندَال ي مَب لمساااااااااا َالمكتََولقدَل  َانتب  َالب حَث
 َأ َأغلااشَالباا حثينَقاادَاعتماادواَفيَ(25)ََ (18)ََ( 7)ََ( 13)ََ( 10)ََ (17)ََمجاا  َالسااااااااااااااي ر َالمخيااة

السااااي ر َالمخيةَب سااااتخدامَأساااالوبَالتقديرَالذاتيَفقطَ)االختب را َالور ية( َأيَعلىَوتحديدَنمطَََالتعرا
 َومنَأهمَهذ َلهمأنم  َالساي ر َالمخيةَالسا ئد ََََتحديَداالعتم دَعلىَاألسالوبَالتقديريَغيرَالمب لارَفيَ

َ (Herman)هيرماا  ََم ياا سَوََ (Mc carthy) واختباا رَمكاا رثي (Torranca) تورنسالمقاا ييسَم ياا سََ
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معَندر َتلكَالمق ييسَالور يةَالمساتخدمةَََ( 16ََ:119)ََ(Sousa)وم ي سَساوسا  (Conill) واختب رَكونيل
َفيَ ي سَالسي ر َالمخيةَللري ضيين.َ

إمك نيةَاالسااااااتدال َبترددَموج  َالنشاااااا  َالكهربيَللمخَكمؤلاااااارَلتحديدَأنم  َالسااااااي ر َََوير َالب حَث
األجهز َالعلميةََكأحدََرسااااااااا مَالمخَالكهربيََلمخيةَب ساااااااااتخدامالمؤلااااااااارا َاالمخيةَلالع يَكر َالقدم َكأحدََ

المت ور َوالحديثةَفيَطر َال ي سَوالتقويمَفيَالمج  َالري ضايَبدال َمنَاالعتم دَعلىَاألسالوبَالتقديريََ
َفقطَللمق ييسَالور ية.َََ

فيَالعديدَمنََ حيثَيعدَجه زَرسااااااااا مَالمخَالكهربيَمنَأهمَوأحدثَاألجهز َالعلميةَالحديثةَالمساااااااااتخدمةََ
األبح ثَالعلميةَوالتج ربَالت  ي يةَفيَمج  َعلمَالن سَالري ضااااااااي َويسااااااااتخدمَالجه زَفيَتحديدَط يعةََ

يمكنَ ي سَالنشااااا  ََوفصاااااوصَالمخَالمختل ة َوبواسااااا ةَالجه زَََيالنشااااا  َالعقليَالذيَيحدثَفيَنصااااا 
داو َإحصاااااااااااااا ئيةَثمَإلىَالكهربيَلموج  َالمخ َحيثَيتمَتحويلَتخ ي   َرساااااااااااااا مَالمخَالكهربيَإلىَج

المخيةَاألربعةَبج ن يَالمخَأثن ءََطيايةَتوضااااااا َنشااااااا  َالموج  َالكهربيةَفيَال صاااااااوصَألاااااااك  َبي نيةََ
َ(.14َ:291َاإليق عَالحيويَلالع ين )

وفيَضوءَالتأصيلَالعلميَالس بقَعرضهَفيَمقدمةَالبحثَتظهرَاألهميةَالعلميةَوالت  ي يةَللبحث ََ
فيَمج  َعلمَالن سََََلومَالن ساااايةَالحديثة َمن َالب حَث حيثَأ َاسااااتحداثَعلمَالن سَالعصاااا يَكأحدَالع

تقنيةَع ليةَيعتدَََالعلميةَالمن ساابةَالسااتخدامَأدوا َوطر َعلميةَأكثرَموضااوتيةَوذاَ َةالري ضاايَال رصاا
 َب إلضاااا فةَإلىَاالعتم دَعلىَال ي ساااا  َال ساااايولوجيةَالمسااااتمد َمنَعلمَالن سََ َل ي سَالنشاااا  َالعقليبه

َ(.16َ:48موضوتية )بصور َأكثرَالعص يَفيَفهمَوت سيرَوتقويمَالسلولَاإلنس نيَ
علىَالتوجااهَالعلميَلعلمَالن سَالرياا ضاااااااااااااايَفيَانتقاا لااهَمنَمرحلااةَالتنظيرَإلىَمرحلااةَََماا َيؤكااَدوهااذاََ

الت  يق َمعَاستثم رَك فةَالعلومَالمرتب ةَبهَفيَالت سيرَالموضوعيَللسلولَاإلنس نيَأثن ءَمم رسةَك فةَ
َاألنش ةَالري ضية.

المادربينَباأهميتها  َفا لالع ينََإ َتعليمَمها را َالت كيرَأصااااااااااااااب َيحتالَمكا ناةَبا رز َمنَت كيرَالخ راءََو
بصااااااااااااااددَمواجهاةَمسااااااااااااااتق الَمتزايادَالتعقياد َيحتا اَإلىَمها را َعليا َفىَاتخا ذَالقرارا َواالختيا را َوحالَ
المشااااااااكال  َوال ي مَب لمب درا َالمختل ة َولذاَأصاااااااابح َالح جةَملحةَلالعشَللتزودَبمه را َالت كيرَكىََ

  َفىَعصااااااااارَيرتبطَفيهَالنج حَوالت و َبمد َالقدر َيكو َق درا َعلىَخوضَمج ال َالتن فسَبشاااااااااكلَفع
َعلىَالت كيرَالجيدَوالمه ر َفيه.

لذاََجهةَأخر ؛منََََالج نشَال يليوالمعرفيَمنَجهة ََوَالعقلىينََولم َك  َثمةَتأثيرَمتب د َبينَالج ن 
والتعراَعلىَالعالقاااةَبينهم َوماااد َتاااأثيرََََالعقلىَوالمعرفى ََيعااادَهاااذاَالبحاااثَخ و َللربطَبينَالجااا ن ين

كم َنجدَأ َكر َالقدمَمنَاأللع بَالجم تيةََقيدَالبحث َََاسااااتراتيجي  َالت كيرعلىَََانم  َالسااااي ر َالمخية
ََمها را َواسااااااااااااااتراتيجيا  َت كيرياةتوافرََ َويقت ااااااااااااااىَذلاكََك يرَبينَفلا  َالمجتمعَالمتبا يناةذا َاالهتما مَال
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خال َقَأف ااااااالَالنت ئجََيالذا َوالتوافقَمعَمت لب  َالمم رساااااااةَالري ضااااااايةَلتحقإدار َفيَاساااااااتثن ئيةَت نج ََ
َ.الري ضيةمواقفَالتدريشَوالمن فس  َ

 الم طلحات العلمية المستخدمة في البحث: 
 السيطرة المخية:  .1

الدم مَب لتحكمَفيَأنشا ةَال رد َأوَََي:َبأنه َتميزَأحدَنصا Springer& Deutsch (2003) يعرفه َ
َرَفيَتلكَاألنشااا ةَخال َالسااالولالدم مَأكثرَمنَالنصااافَاخخََيميلَال ردَفيَاالعتم دَعلىَأحدَنصااا 

َ(.34َ:53والت كير)
 ":Mean Frequencyمتوسط تردد الموجة " .2

بعددَالذبذب  َكميةَط قةَالموجةَالتيَتع رَعنَال رو َفيَنشا  َأجزاءَالمخَالمختل ةَويساتد َعليه ََ
َ(.19َ:6فيَالث نيةَالواحد  َوتق سَب لسيكل/الث نية)

َ:استراتيجيات التفكير .3
 َمجموعةَاالسااااااااااااتراتيجي  َالمقترحةَوالتىَتتمثلَفى:َ)إسااااااااااااتراتيجيةَبن ءَاألهداا َإسااااااااااااتراتيجيةََ

إساااتراتيجيةَاالساااترخ ء ََالحديثَالذاتى َإساااتراتيجيةَالتصاااورَالعقلى َإساااتراتيجيةَالتحكمَفىَتركيزَاالنتب   ََ
 َكم َمَاالن ع لى َإساااتراتيجيةَاخلية(إساااتراتيجيةَاالساااتث ر  َإساااتراتيجيةَالت كيرَاإليج بى َإساااتراتيجيةَالتحك

َ(.95.:24َ)ي سَالت كيرَفىَالمج  َالري ضىَ ي يسه َم 
 أهداف البحث: 

القدمَوذلكََلالع يَكر  سااااتراتيجي  َالت كيرََبََوعالقته ََالمخيةَالسااااي ر ََأنم  ََتحديَدَيهداَالبحثَإلى
َمنَخال :
 تحديدَأنم  َالسي ر َالمخيةَلالع يَكر َالقدمَقيدَالبحث. .1

 لالع يَكر َالقدمَقيدَالبحث.َاستراتيجي  َالت كيرتحديدَ .2

لالع يَكر َََانم  َالسااااااااي ر َالمخيةَواسااااااااتراتيجي  َالت كيرالتب دليةَبينََاالرتب طيةََتحديدَالعالق  َ .3
 دمَقيدَالبحث.الق

 تساؤالت البحث:

 .؟السي ر َالمخيةَالس ئد َلالع يَكر َالقدمَقيدَالبحَثَأنم  م َ .1

 .؟المميز َلالع يَكر َالقدمَقدَالبحَثَاستراتيجي  َالت كيرم َ .2

انم  َالسااااي ر َالمخيةَواسااااتراتيجي  َالت كيرََبينََََإحصاااا ئي َ دالهَتب دليةََََإرتب طيةََهلَتوجدَعالق َ  .3
 .؟لالع يَكر َالقدمَقيدَالبحَث

َ
َ
َ
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 الدااسات المرتبطة: 
النشاا  َالكهرب ئىَللمخَكدالةَل  عليةَإسااتراتيجي  ََ بعنوا ََََم(2002)أحمد صااالا الد   يلي   دراسااة .1

 .داءَوخ  َال غو َلد َالري ضيين الت كيرَلت ويرَمستو َاأل

إلىَالتعراَعلىَاسااتراتيجي  َالت كيرَفىَت ويرَمسااتو َاألداءَوخ  َال ااغو َلد َ َالدراسااةَهدف
(3َالدراسااةَعلىَعينةَعمديةَقوامه َ)وقدَاجري ََالنشاا  َالكهرب ئىَللمخَكداللة ََالري ضاايينَب سااتخدام

مجَالتدريشَومنَأهمَالنت ئجَأ َبرن َذو َالمسااااتوي  َالري ضاااايةَالع لية الع ينَمنَالع ىَاالسااااكوا ََ
العقلىَالمقترحَذوَتأثيرَإيج بىَفىَت ويرَمسااااتو َاألداءَفىَاإلسااااكوا َوكذلكَاسااااتراتيجي  َالت كيرََ

 (.2)خَعندَتقييمَاستراتيجي  َالت كيرقيدَالدراسة َإمك نيةَاالستدال َب لنش  َالكهرب ئىَللم

الن ااةية وعالقتها دبعا ااسااالي  أنماط الساايادة  "بعنوا ََََ(م2012)َأميمه م ااطفب كام دراسااااةَ .2
 ."المعر ية والالمعر ية لطالب المرحلة الثانوية العامة : دااسة مقاانة دي  الجنسي 

دراساااااااةَعالقةَأنم  َالساااااااي د َالنصاااااااايةَللنصااااااا يينَالكرويينَب لمخَومركزَالتحكمََهدف َالدراساااااااةَإلىَ
يرَت  علَكلَمنَأنم  َالساااي د َالنصاااايةََالكشااافَعنَتأثالمرحلةَالث نوية ََوب إلنج زَلد َعينةَمنَطالبَ

 َدافعَيكإنج زَدراسااااااَ)ََ(َعلىَاإلنج زيالخ رجََ–ََي)األيمن َاأليساااااار َالمتك مل( َومركزَالتحكمَ)الداخل
ي َتسا  َبينَكلَمنَأنم  َالساي د َالنصاايةَومركزَالتحكمَب إلنج زَالدراسااالالكشافَعنَمد َََ اإلنج ز(

منَالجنساااااااينََََ َ ط لب145َوقدَأجري َالدراساااااااةَعلىَعينةَقوامه  َأخرَ ََوعالقته َب لدافعَلإلنج زَمنَجهة
الكشاافَعنَأنم  ََومنَأهمَالنت ئجَالتيَتوصاال َإليه َالدراسااةََ( أدبيَ–ََعلمي)ََلااع تيب لمرحلةَالث نويةََ

المجتمعَََفيََالتعليميمم َيكشاااافَعنَخصاااا ئ َالنظ مََ ََالسااااي ر َالمخيةَالمميز َل البَالمرحلةَالث نوية
 (.7َ)نظ ممم َيعدَأس س َلت ويرَهذاَال

 ميك نيزم  َالمخَكدالةَبعنوا ََََم(2012)ََعلب محمد عبد المجيدر ميرفت إدراهيم دساااااااوقبدراساااااااااااةَ .3
 .خ  َقلقَالمن فسةَومستو َاألداء إلستراتيجي  َت كيرَمقترحةَل

إلىَالتعراَعلىَف عليةَاساااااتراتيجي  َالت كيرَفىَت ويرَمساااااتو َاألداء َوخ  َقلقَ َالدراساااااةََهدف
المن فسةَلد َالتب  َمنتخشَألع بَالقو َبمملكةَالبحرين َوالتب  َالسب حةَبجمهوريةَمصرَالعربيةََ

عينةَعمديةَمنَبع َالتب  ََوقدَاجري َالدراسااااااااةَعلىََب سااااااااتخدامَالنشاااااااا  َالكهرب ئىَللمخَكدالة ََ
(َالتباا  َدولياا  َمقياادا َباا التحاا دَالبحرينىَوالاادولى3َشَالوطنىَللمملكااةَالبحرينيااةَقوامهاا َ)المنتخاا

(َساااااب ح  َدولي  َمقيدا َب التح دَالمصااااار َوالدولىَللساااااب حةَالقصاااااير  َومنَأهم3ََأللع بَالقو  َ)
لىَنوعََنت ئجَالبحثَأ َمساااااااتو َاألداءَالجيدَللمساااااااتوي  َالع ليةَفىَالري ضااااااا  َال ردية َالَيتوقفَع

اإلساااااتراتيجيةَالمساااااتخدمةَفقط َولكنَعلىَاساااااتج بةَالالعشَلهذ َاإلساااااتراتيجيةَوال رو َال رديةَحيثََ
 (.21)َالموجةَوالنش  َالكهرب ئىَللمختلعشَدورا َواضح  َفىَتغيرَكلَمنَقو َوترددَ
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اإلنجاز    فيأثر اساااااتراتيجيات التعلم المنتم ًاتيا   بعنوا َ ََ(م2013)ََساااااالي نبي  عطا أ وبدراساااااااةَ .4
  ."وفقا  لنمط السيطرة الدماغية ااكاديمي

اإلنج زَاألك ديميَل البَالمرحلةََيتحديدَأثرَاساااااااتراتيجي  َالتعلمَالمنظمَذاتي  َفهدف َالدراساااااااةَإلىَ
ََ َ (َط لَب376وقدَأجري َالدراساااااااةَعلىَعينةَقوامه ) َالج مييةَوفق  َلنمطَالساااااااي ر َالدم غيةَالسااااااا ئدَلديهم

يوجدَأثرَدا َالََََمنَكلي  َمختل ة َومنَأهمَالنت ئجَالتيَتوصال َإليه َالدراساةََحلةَالج مييةوط لبةَب لمَر
اإلنجا زَاألكا ديميَوذلاكَلاد َطالبَالنمطََََيمنَاسااااااااااااااتراتيجيا  َالتعلمَالمنظمَذاتيا  َفََإسااااااااااااااتراتيجياةََألي
النمطََك ديميَلد َطالبَاإلنج زَاألََيالَيوجدَأثرَدا َلمجموعَاستراتيجي  َالتعلمَالمنظمَذاتي  َف ََاأليمن
َ.(13)اإلنج زَاألك ديميَلد َطالبَالنمطَاأليسرَيالتحكمَفَإلستراتيجيةوجودَأثرَدا ََ األيمن

"دااساااااة أنماط السااااايطرة الدماغية كم شااااار  بعنوا ََََ(م2014)إيمان عبد العزيز عبد الوهابدراسااااااااةَ .5
 اإلسكنداية".اليتياا اانشطة الترويحية لطالب جامعة 

األنشا ةَََوتحديَد َاإلساكندرية البَج معةََلالتعراَعلىَأنم  َالساي ر َالدم غيةَََهدف َالدراساةَإلى
وعالقته َب لجنسَوأنم  َالساي ر َالدم غيةَوالتخصا َََاإلساكندريةي  اله َطالبَج معةَََيالترويحيةَالت
ط لباة( 1165ََََط لش 722ََََ)ََط لبا  َوط لباة1887ََوقدَأجري َالدراسااااااااااااااةَعلىَعيناةَقوامها َََاألك ديمي 

 ََواساتخدم َالب حثةَم ي سَالساي ر َالدم غيةَواساتم ر َحصارَاألنشا ةَالترويحيةَكأدوا َلجمعَال ي ن َ 
 البَوك  َمنَأهمَنت ئجَالدراسااااااةَتنوع َأنم  َالسااااااي ر َالدم غيةَل البَج معةَاإلسااااااكندريةَوج ءَال

 ََ%َبن  َ(60.34%َبنينَ 58.17ََ%َ)59.51أصاااح بَنمطَالساااي ر َالدم غيةَاأليسااارَبأعلىَنسااابةََ
%َبنين 25.07ََ%َ)25.23بينم َج ءَال البَأصاااااااااااااح بَنمطَالساااااااااااااي ر َالدم غيةَاأليمنََبنسااااااااااااابةََ

%15.26ََ%َبن  ( َوج ءَال البَأصااااااااااااح بَنمطَالسااااااااااااي ر َالدم غيةَالمتواز َبأقلَنساااااااااااابة25.32ََ
%َبن  َ( َكم َأظهر َالنت ئجَتنوعَأنم  َالسااي ر َالدم غيةَل البَج معة14.33ََ َََ%َبنين16.76)

اإلساااكندريةَفيَالتخصاااصااا  َاألك ديميةَالمختل ةَحيثَج ءَنمطَالساااي ر َالدم غيةَاأليسااارَبأعلىَنسااابةََ
%َ َالكليا  64.52َ َالكليا  َالنظرياةَ%64.83ََراتياةَالتخصااااااااااااااصاااااااااااااا  َاألكا ديمياةَ)الكليا  َالَزفيََ
%َ(َب لترتيش َثمَج ءَنمط44.83ََ%َ َالكلي  َالهندساية56.26َ%َ َالكلي  َال  ية61.57ََةََالتربوي

% َالكلي  َال  ية41.38ََالساااااااااي ر َالدم غيةَاأليمنَلل البَفيَالتخصاااااااااصااااااااا  َ)الكلي  َالهندسااااااااايةََ
%َ(17.80َ%َ َالكليا  َالزراتياة21.80َ%َ َالكليا  َالتربوياة22.58ََ%َ َالكليا  َالنظرياة28.49َ
رتيش َبينم َج ءَنمطَالساي ر َالدم غيةَالمتواز َبأقلَنسابةَلل البَفيَجميعَالتخصاصا  َ)الكلي  َب لت

% َالكلياا  َالهناادساااااااااااااايااة15.25َ% َالكلياا  َال  يااة16.63ََ%َ َالكلياا  َالتربويااة17.37ََالزراتيااةََ
ياةَبينَمما رساااااااااااااااةَاألنشاااااااااااااا اةََيوجادَعالقاةَارتبا طَ%َ(َبا لترتياش 12.90% َالكليا  َالنظرياة13.79ََ

َ(.10اإلسكندرية)والجنسَوأنم  َالسي ر َالدم غيةَل البَج معةَترويحيةَال
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"أنماط السيطرة الدماغية لممااسي  بعنوا ََََم(2016)وأمنية محمد حسي   رعااش محمد دداالد    دراسة .6
 ."(HBDIبعا اانشطة الرياضية م  منتوا نترية هيرمان للسيادة الدماغية )

ش ةَالري ضيةَقيدَالبحثَمنََالسي ر َالدم غيةَالم  لَلمم رسيَاألنتحديدَنمطََالدراسة إلى    ت هدف
وكذلكَالتعراَعلىَالخص ئ َالمرتب ةَبهذاَالنمطَََ،(HBDI)ََنظريةَهيرم  َللسي د َالدم غيةمنظورََ

لمم رسي الم  لَ الدم غيةَ السي ر َ نمطَ وتحديدَ الجنسََََاألنش ةََالم  ل َ الختالاَ تبع  َ الري ضيةَ
 َوالتعراَعلىَالت  يلَالذهنيََال رديةَ ََ– َالجم تيةََََالختالاَتصنيفَاألنش ةاإلن ث  ََوََ– الذكور

السي  م ي سَ أقس مَ بع َ العلىَ ََر َ الم  ل العملَ )ط يعةَ َََََ–دم غيةَ الم  لة األس سيةَ َََ–الص   َ
بينَأزوااَالص   ََ الخ راََََ–الم  ضلةَ أوَ إلىَالداخلَ الم  لَ الذا ََََ–التوجهَ الم  لَمعَ التواصلَ

أهدااَ لتحقيقَ لمن س تهَ المسحيةَ َ الدراسةَ الوص يَ َ المنهجَ الب حث  َ واستخدمَ البحث.َ قيدَ واخخرين(َ
َت  يق َإعدادَط ر ََََالدراسة.َوتم َللري ضيين َالمخية َالسي ر  َالدم غيةَوم ي س َللسي ر  َبدرَََم ي سَهيرم  
(َ َ)2016الدينَوآخرو  َال ي ن   َوذلكَعلىَعينةَحجمه  َلجمع َكأدوا  َمم رسي261ََم( َمن (َالعشَوالتبة

ب حث  َأ ََبع َاألنش ةَالري ضيةَبمح فظتيَاإلسكندريةَوالبحير .َومنَأهمَالنت ئجَالتيَتوصلَإليه َال
هوَالنمطَالم  لَالس ئدَلمم رسيََ "منَالدم َمََاأليمنَالس ليََ(َالت  عليَ َالقسمCنمطَالسي ر َالدم غيةَ)
,َكم َالَتوجدَفرو َبينَمم رسيَومم رس  َديدَالخص ئ َالمرتب ةَبهذاَالنمطاألنش ةَالري ضية َوتمَتح
 َبينم َتوجدَفرو َبينَمم رسيَاألنش ةَفيَنمطَالسي ر َالدم غيةَالم  لَاألنش ةَالري ضيةَقيدَالبحَث

ش ةَالري ضيةََالري ضيةَقيدَالبحثَفيَنمطَالسي ر َالدم غيةَالم  لَلديهمَتبع َالختالاَتصنيفَاألن
َتحديدَََوََال رديةَوالجم تية  َالت كير(تم َ)بوصلة َالشخصي َلممََال روفيل َالدم غية َالسي ر  َاألنشلنمط  ةََ رسي
َ(َ.18َ)الري ضيةَقيدَالبحَث

 تأثيرَاستراتيجي  َالت كيرَعلىَالنش  َالكهرب ئىَللمخَم(َبعنوا 2018ََ)ََآية محمد من وادراسةََ .7
 لخ  َالتوترَلالع ىَالمنتخشَالقومىَلكر َالسرعةَ 

َلالع ىََ  الدراسة إلى  ت هدف َللمخ َالكهرب ئى َالنش   َالت كيرَعلى َاستراتيجي   َتأثير المنتخشََالتعراَعلى
قيدََ الن سيةَ المه را َ الت كيرَعلىَ تأثيرَاستراتيجي  َ التعراَعلىَ البحث َ قيدَ السرعةَ القومىَلكر َ
البحثَلد َالع ىَالمنتخشَالقومىَلكر َالسرعة َالتعراَعلىَتأثيرَاستراتيجي  َالت كيرَعلىَخ  ََ

َالتعراَعل َالبحث  َالسرعةَقيد َلكر  َالقومى َالمنتخش َلالع ى َالتوتر َالت كيرََمستو  َاستراتيجي   َتأثير ى
َ{أل َ  َللمخ َالكهرب ئى َالنش   َترددَموج   َبيت Alpha (αََعلى  )Beta(βَ  ال(َ َاألربعة َب ل صوص  {)

ََ Frontalََََالج هى الصدغى ال  َ َ Temporalََََ الجدار  ال  َ َ Parietalَ المؤخر ال  َ َ 
Occipitalالع ينَمقيدينَب التح دَالمصر ََََ(8)ََعينةَقوامه ََوقدَأجري َالدراسةَعلى ََ(َبج ن ىَالمخ

استخدامَاستراتيجيةَََومنَأهمَالنت ئجَالتيَتوصل َإليه َالدراسة ََم2016ََََ/2017لكر َالسرعةَع مََ
وت ويرََ األمثلَ المستو َ إلىَ الالع ينَ توترَ مستو َ فىَخ  َ يس همَ المه ر َ الواجشَ فىَ الت كيرَ
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احىَال نيةَلألداءََمنَخال َالتركيزَعلىَالنَوََمه را َاللعشَاالن راد َواللعشَالزوجىَواللعشَالرب عَى
َ(َ.8)فىَكر َالسرعة

ََمد  االستفادة م  الدااسات المرتبطة :
فيَضااوءَم َألاا ر َإليهَأهدااَوإجراءا َونت ئجَالدراساا  َالمرتب ةَمنَنق  َتب ينَوات    َيسااتخل ََ

 مد َاالست  د َمنه َفيَالبحثَالح ليَعلىَالنحوَالت لي:َ الب حث

 صي غةَأهدااَوتس ؤال َالبحثَبم َيتن سشَمعَالمشكلةَوالمنهجَالمستخدم. -1

التعراَعلىَأحدثَال ر َعندَاسااتخدمَجه زَرساا مَالمخَالكهربيَل ي سَمعدال َالتغيرََ -2
 النوتيةَوالكميةَلموج  َالنش  َالكهربيَللمخ.

َاإلجراءا َالمن سبةَللبحثَوالخ وا َالتيَتؤديَإلىَتحقيقَأهدافهَالمنشود .تحديدَ -3
َاالسترل دَبنت ئجَالدراس  َالمرتب ةَفيَت سيرَومن قشةَنت ئجَالبحثَالح لي. -4

 إجراءات البحث:  
 منهج البحث:

لتحقيقَأهدااََ(َلمن سا تهََالدراساةَالمساحيةََ-دراساةَالح لةََ)طريقتيالمنهجَالوصا يََاساتخدمَالب حَثَ
َالبحث.

 مجتم  البحث:
َ(َالتب  .30سنة َويتكو َمنَ)20-18دمي  َالري ضيَمنَسنََغز َفريقَكر َالقدمَبن دي

 عينة البحث:
َتمَإختي رهمَمنَمجتمعَالبحثَ.(َالع ين10َتمَت  يقَالبحثَعلىَ) 

 الخطوات التطبيقية للبحث: 
ب ساااااااااتخدامََلنشااااااااا  َالكهربيَللمخَلََ عَالحيوَيعندَ ي سَاإليقََ(Spectral Map)تمَاساااااااااتخدامَتقنيةََ

جا معاةَدميا   َوتما َََ-بكلياةَالتربياةَالريا ضااااااااااااااياةَ.َوذلاكََ(EEG)ََالرقميَجها زَرساااااااااااااا مَالمخَالكهربا ئي
َالخ وا َالت  ي يةَلل ي سَعلىَالنحوَالت لي:

الغراَب لكليةَوالتيَتتوافرَفيه َعواملَالهدوءَوالمسااا حةَواإلضااا ء َََإحد تمَاختي رَوتجهيزََ -1
 به َل ي سَالنش  َالكهربيَللمخ.َالرقميَالمن سبةَوتمَوضعَجه زَرس مَالمخَالكهربي

جلوسَالالعااشَعلىَمقعاادَمري َوارتااداءَطاا  يااةَال ياا سَالمزود َباا ألق اا بَالكهرباا ئيااةَعلىََ -2
( َثمَغلق429ََََ:6%( )20-%10تبع  َللنظ مَالدوليَ)ََمن طقَال ي سَب ل صااااااااااااااوصَالمخيةَاألربعة

َ.(EEG)ب ستخدامَرس مَالمخَالكهرب ئيَالعينينَوال ي سَ
Theta(θََ( َثيتاا ََ∆)Deltaدلتاا ََ{ترددَاإليقاا عَالحيويَلموجاا  ََ ياا سََ -3 Alpha (αََ ) أل اا ( 
 .ب ل صوصَالمخيةَاألربعة وذلكَ  Beta(β)بيت َ
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 اادوات المستخدمة في القياس: 
 .Neuron-Spectrum-3 َم ركةَ(EEG)جه زَرس مَالمخَالكهربيَالرقميَ -1
 .(1)مرفقَ(95ََ:24)َاستراتيجي  َالت كيرَفىَالمج  َالري ضيم ي سََ -2
 .(Laser jet 1018)ط بعةَل ب عةَذبذب  َالموج  َالكهربيةَ -3

 المعالجة اإلح ائية :
َ:المع مال َاإلحص ئيةَالت ليةَاستخدمَالب حَث 

 مع ملَاالرتب  َالخ يَل يرسو .َالنسبةَالملوية.َالمتوسطَالحس بي.َاالنحرااَالميي ري.َََََ

 عرض ومناقشة نتائج البحث:
للموج  ََالنشاااا  َالكهربيتحديدَأنم  َالسااااي ر َالمخيةَالساااا ئد َلالع يَكر َالقدمَقيدَالبحثَبداللةَََأوال  :
Theta(θََ( َثيتا َ∆)Deltaدلتا ََََ{الكهربياة Alpha (αََ أل ا (  لل صااااااااااااااوصَالمخياةََََ } Beta(β)بيتا َ( 

َ .Occipital َالخل يTemporalَ َالصدغيParietalَ َالجداريFrontalَاألربعةَ الج هيَ
 

 تردد  ة لددال لالعبي كرة القدم أنماط السيطرة المخية  (1جدو )
 ف وص المخ  في النشاط الكهربي موجات 

 
 الالع  

 جانبي  
 ف وص المخ  المخ 

 Mean Frequencyمتوسط التردد لنشاط الموجات 
(HZ) (cycles/second) .بجانبي المخ 

 نمط السيطرة المخية  βديتا αألفا  θثيتا ∆ دلتا

ول 
 اا
ع 
الال

 

 اايسر 

 17.17 10.25 5.50 1.00 الجبهي 

السي ر َالمخيةََ
َاليسرَ 

 16.00 11.13 5.25 1.13 ال دغي 
 14.50 10.00 5.25 1.00 الجدااي 
 14.50 10.75 5.50 1.50 الخلفي 

 15.54 10.53 5.38 1.16 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 16.50 10.25 5.08 1.08 الجبهي 
 14.50 10.50 5.50 1.00 ال دغي 
 14.00 10.50 6.00 1.00 الجدااي 
 15.25 10.75 5.75 0.75 الخلفي 

 15.06 10.50 5.58 0.96 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

ني 
الثا
  
الع
ال

 

 اايسر 

 17.08 11.25 5.50 2.08 الجبهي 

السي ر َالمخيةََ
َاليمنَى

 15.62 10.62 5.38 2.00 ال دغي 
 17.50 10.50 5.50 2.00 الجدااي 
 16.00 10.50 5.50 1.25 الخلفي 

 16.55 10.72 5.47 1.83 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 15.91 11.16 5.50 1.92 الجبهي 
 17.62 10.87 5.50 2.00 ال دغي 
 16.50 10.50 5.50 2.25 الجدااي 
 16.50 10.50 5.25 1.50 الخلفي 

 16.63 10.76 5.44 1.92 متوسطات تردد الموجات بالف وص  



- 14  - 
 

 ( 1تاب  جدول )

 
 الالع  

 جانبي  
 المخ 

 ف وص المخ 

 Mean Frequencyمتوسط التردد لنشاط الموجات 
(HZ) (cycles/second) .بجانبي المخ 

 المخية نمط السيطرة  βديتا αألفا  θثيتا ∆ دلتا

لث 
الثا
  
الع
ال

 

 اايسر 

 17.50 9.66 5.17 0.92 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 اليسر  

 17.37 9.50 5.25 1.00 ال دغي 
 19.25 9.75 5.50 1.00 الجدااي 
 14.00 9.75 5.25 0.75 الخلفي 

 17.03 9.67 5.29 0.92 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 18.16 9.50 5.08 0.92 الجبهي 
 15.00 9.25 5.25 0.88 ال دغي 
 19.25 9.75 5.25 0.75 الجدااي 
 16.75 9.75 5.00 0.75 الخلفي 

 17.29 9.56 5.15 0.83 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

راب  
  ال
الع
ال

 

 اايسر 

 17.08 9.00 5.00 0.75 الجبهي 

 
  السي ر َالمخية

 اليمنب
 

 14.37 9.25 5.13 0.88 ال دغي 
 14.25 8.50 5.25 0.75 الجدااي 
 18.00 10.25 5.00 1.00 الخلفي 

 15.93 9.25 5.10 0.85 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 15.00 9.83 5.42 1.00 الجبهي 
 14.00 10.50 5.50 0.88 ال دغي 
 17.50 10.00 5.50 1.00 الجدااي 
 17.50 10.25 5.25 1.00 الخلفي 

 16.00 10.15 5.42 0.97 متوسطات تردد الموجات بالف وص  
  
خام
  ال
الع
ال

 

 اايسر 

 15.41 9.00 5.25 1.42 الجبهي 

 
 المتوازنة   السي ر 

 

 16.12 9.62 5.13 0.88 ال دغي 
 14.00 8.00 5.50 1.25 الجدااي 
 14.00 8.00 5.25 1.00 الخلفي 

 14.88 8.66 5.28 1.14 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 16.83 8.83 5.17 0.75 الجبهي 
 15.13 9.37 5.25 0.88 ال دغي 
 15.00 9.75 5.25 0.75 الجدااي 
 15.00 8.25 5.00 1.25 الخلفي 

 15.49 9.05 5.17 0.91 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

َ
َ
َ
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 ( 1تاب  جدول )

 
 الالع  

 جانبي  
 المخ 

 ف وص المخ 

 Mean Frequencyمتوسط التردد لنشاط الموجات 
(HZ) (cycles/second) .بجانبي المخ 

 نمط السيطرة المخية  βديتا αألفا  θثيتا ∆ دلتا

س 
ساد
  ال
الع
ال

 

 اايسر 

 16.42 11.83 5.08 0.83 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 اليمنب

 16.25 10.00 5.00 1.00 ال دغي 
 15.50 11.50 5.25 1.00 الجدااي 
 15.50 8.00 5.25 1.00 الخلفي 

 15.92 10.33 5.15 0.96 متوسطات تردد الموجات بالف وص 

 اايم  

 16.67 10.67 5.00 1.08 الجبهي 
 18.75 11.87 5.25 0.88 ال دغي 
 14.00 11.75 5.25 1.00 الجدااي 
 18.25 10.75 5.25 1.00 الخلفي 

 16.92 11.26 5.19 0.99 متوسطات تردد الموجات بالف وص 

اب  
لس
  ا
الع
ال

 

 اايسر 

 15.67 9.00 5.58 1.33 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 اليمنب
 
 

 14.38 8.00 5.00 1.25 ال دغي 
 17.75 8.00 6.00 1.25 الجدااي 
 14.25 8.00 6.25 1.00 الخلفي 

 15.51 8.25 5.71 1.21 متوسطات تردد الموجات بالف وص 

 اايم  

 17.25 8.00 5.83 1.25 الجبهي 
 14.50 8.00 5.75 1.25 ال دغي 
 19.50 10.00 5.75 1.25 الجدااي 
 15.25 8.00 6.25 1.25 الخلفي 

 16.63 8.50 5.90 1.25 متوسطات تردد الموجات بالف وص 
م  
الثا
  
الع
ال

 

 اايسر 

 14.08 10.50 5.42 1.25 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 المتوازنة 

 
 

 14.75 10.00 5.50 1.00 ال دغي 
 14.25 10.75 5.75 1.25 الجدااي 
 14.25 10.50 5.25 1.00 الخلفي 

 14.33 10.44 5.48 1.13 متوسطات تردد الموجات بالف وص 

 اايم  

 15.67 11.25 5.42 1.08 الجبهي 
 16.50 10.75 5.50 1.13 ال دغي 
 14.00 10.50 5.75 1.00 الجدااي 
 14.25 11.00 5.25 1.00 الخلفي 

 15.11 10.88 5.45 1.05 متوسطات تردد الموجات بالف وص 

َ
َ
َ
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 ( 1تاب  جدول )

 
 الالع  

 جانبي  
 المخ 

 ف وص المخ 

 Mean Frequencyمتوسط التردد لنشاط الموجات 
(HZ) (cycles/second) .بجانبي المخ 

 نمط السيطرة المخية  βديتا αألفا  θثيتا ∆ دلتا

س  
التا
  
الع
ال

 

 اايسر 

 18.50 11.25 5.08 1.33 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 اليسر  
 
 

 17.13 11.88 8.38 1.38 ال دغي 
 18.75 11.00 5.25 1.25 الجدااي 
 16.50 11.00 4.75 1.50 الخلفي 

 17.72 11.28 5.87 1.37 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 18.8 10.75 5.25 1.25 الجبهي 
 17.75 10.50 5.00 1.25 ال دغي 
 19.00 10.75 5.25 1.50 الجدااي 
 19.75 11.50 5.00 1.25 الخلفي 

 18.83 10.88 5.13 1.31 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

شر 
لعا
  ا
الع
ال

 

 اايسر 

 14.58 9.75 5.50 1.08 الجبهي 

  السي ر َالمخية
 اليسر  
 
 

 14.00 10.50 5.63 1.25 ال دغي 
 14.00 10.75 6.00 1.50 الجدااي 
 14.00 10.25 5.50 1.25 الخلفي 

 14.15 10.31 5.66 1.27 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

 اايم  

 18.25 10.16 5.58 1.17 الجبهي 
 16.25 9.38 5.50 1.13 ال دغي 
 18.25 10.50 5.75 1.25 الجدااي 
 14.00 10.50 5.50 1.25 الخلفي 

 16.69 10.14 5.58 1.20 متوسطات تردد الموجات بالف وص  

ََََََََ(َيت اااااا َنشاااااا  َواسااااااتث ر َعصاااااا يةَلموج  َالمخَاألربعة1ََبدراسااااااةَالنت ئجَالمسااااااتخلصااااااةَمنَجدو )
بج ن يَالمخَلالع ينَالعشااااار َقيدَالبحث َحيثَظهرَمتوساااااطَنشااااا  َترددَ(βََََبيت  αََأل   θََ َثيت ∆)َدلت 

والث لثَوالت ساااااااااعَََاألو لالع ينَََاأليسااااااااارالج نشَََفيب ل صاااااااااوصَالمخيةَأكثرَنشااااااااا ط  َََاألربعةالموج  َ
مم َوالع لر َوهذاَيعنيَأ َنمطَالسي ر َالمخيةَالمميزَلهؤالءَالالع ينَهوَنمطَالسي ر َالمخيةَاليسر  ََ

خال َالتع ملَمعَاخخرينَوالمواقفَلهمََسااااي ر َالج نشَاأليساااارَمنَالمخَعلىَالساااالولَالشااااخصاااايََيؤكَد
َالري ضية.
ََاأليمنالج نشَََفيب ل صاااااوصَالمخيةَأكثرَنشااااا ط  ََََاألربعةبينم َظهرَمتوساااااطَنشااااا  َترددَالموج  ََ

لالع ينَالث نيَوالرابعَوالسااااا دسَوالسااااا بع َوهذاَيعنيَأ َنمطَالساااااي ر َالمخيةَالمميزَلهؤالءَالالع ينَهوََ
خال َلهمََسااي ر َالج نشَاأليمنَمنَالمخَعلىَالساالولَالشااخصاايََمم َيؤكدَنمطَالسااي ر َالمخيةَاليمنى ََ
َواقفَالري ضية.التع ملَمعَاخخرينَوالم
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ََواأليمنََاأليسارب ل صاوصَالمخيةَمتواز َبينَج ن يَالمخََََاألربعةظهرَمتوساطَنشا  َترددَالموج  ََو
لالعشَالخ مسَوالث من َوهذاَيعنيَأ َنمطَالساااااااااااي ر َالمخيةَالمميزَلالتب  َهوَنمطَالساااااااااااي ر َالمخيةََ

لهم َخال ََالسلولَالشخصيََعلىمم َيؤكدَسي ر َالج ن ينَفيَالمخََالمتوازنةَوالمتك ملةَبينَج ن يَالمخََ
َالتع ملَمعَاخخرينَوالمواقفَالري ضية.ََ
كر َالقدمَقيدَََلالع ي(َيت ااا َتنوعَأنم  َالساااي ر َالمخية1َجدو َ)َوبدراساااةَالنت ئجَالمساااتخلصاااةَمن

ب ساااتخدامَجه زَرسااا مَالمخَالكهربيَنشااا  َالكهربيَفيَفصاااوصَالمخَب الساااتدال َبترددَموج  َالالبحثَ
َ.EEGََالرقمي

الن سَعصااااااااا يةَالخ صاااااااااةَالخصااااااااا ئ ََأَال رو َال رديةَبينَالالع ينَفيذلكَإلىَم َدَرجعَالب حَثويَ 
َقدَتكو َوراثيةَأوَمكتسبةَخال َمراحلَعمرَالع يَكر َالقدمَقيدَالبحث.َالتىَوب لنش  َالعقليَ

 كرة القدم قيد البحث:  لالعبي ستراتيجيات التفكيرا :ثانيا  

 والنسبة المئوية  الم يااي واالنحراف  الحساديالمتوسط  (2جدول )
 .كرة القدم قيد البحث لالعبي الستراتيجيات التفكير

  القياااااااس                                   

 استراتيجيات التفكير    

المتوسط   وحدة القياس 
 الحسادي 

االنحراف  
 الم يااي 

 النسبة المئوية

 % 78.50 1.78 31.40 داجة الحد ث الذاتب  إستراتيجية 1
 % 82.50 1.56 33.00 داجة المهاا  إستراتيجية التفكير فب الواج   2
 % 81.75 1.16 32.70 داجة إستراتيجية الكلمات المزاجية  3
 % 77.25 1.66 30.90 داجة إستراتيجية تجزئة ااداء  4
 % 78.00 2.25 31.20 داجة إستراتيجية دناء ااهداف  5
 % 74.00 1.71 29.60 داجة إستراتيجية الت وا العقلب  6
 % 79.50 1.93 31.80 داجة إستراتيجية االسترياء  7
 % 77.00 0.79 30.80 داجة إستراتيجية االستثااة  8
 % 76.25 2.07 30.50 داجة إستراتيجية التحكم االنفعالب  9
 % 78.50 1.51 31.40 داجة اآللية  إستراتيجية 10
 % 80.00 1.15 16.00 داجة إستراتيجية التحكم فب تركيز االنتباه  11
 % 79.00 1.32 15.80 داجة إستراتيجية التفكير اإليجادب 12
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 استراتيجيات التفكير في متغيرعينة البحث ل  الحساديالمتوسط  (3شك )
(َ يمَالمتوسااااااااااطَالحساااااااااا بيَواالنحرااَالميي ريَوالنسااااااااااشَالملوية3ََ( َولااااااااااكل)2يت اااااااااا َمنَجدو )
النساااااشَالملويةَللمتوسااااا   َالحسااااا بيةَفإ ََمق رنةَ يمَََلالع يَكر َالقدمَومنَخال ََالساااااتراتيجي  َالت كير

اساااتراتيجيةَالت كيرَفىَالواجشََكر َالقدمَقيدَالبحثَهىَََلالع يََاساااتراتيجيةَمنَاساااتراتيجي  َالت كيرََأعلى
ََلالع يََاساااتراتيجيةَمنَاساااتراتيجي  َالت كير% َبينم َك ن َاقل82.50َإذَبلغ َنسااا ته َالملويةََََالمه رَ 

َ%.74.00إذَبلغ َنس ته َالملويةََاستراتيجيةَالتصورَالعقلىكر َالقدمَقيدَالبحثَهىَ

أهميةَاستراتيجيةَالت كيرَفىَالواجشَالمه ر َوسعىَالالعشَالىَت  يقَََتلكَالنتيجةَإلىََرجعَالب حَثويَ 
َخ طَالخ طَوالواجب  َالمكلفَبه َمنَق لَالمدرب.

اعتم دَمب ري  َكر َالقدمَفىَالوق َم(َإلى1997ََهذ َالنت ئجَمعَم َذكر َحن ىَمحمودَمخت رََ)وتت قَََ
يرَال دنىَالجيدَلالع ينَاالمرَالذ َيشيرَإلىََالح لىَعلىَالج نشَالمه ر َوالذك ءَفىَاللعشَمعَالتح 

المه ر َفىَليبةَكر َالقدمَودوره َاالس سىَفىَتحقيقَالتحكمَوالسي ر َعلىَمجري  َاللعشََََالواجَشميةََهَأ
 (َ.12ََ:187َ)ومنَثمَتحقيقَنت ئجَايج بيةَاثن ءَالتدريشَوالمن فسةَالري ضية
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 قيد البحث. السيطرة المخية لالعبي كرة القدم ًوي أنماط استراتيجيات التفكير: يامسا  
 وفقاً النماط السيطرة المخية.  كرة القدم يلالعب استراتيجيات التفكيرقيم متوسطات  (3جدول)

 م

 استراتيجيات التفكير             

 

 

 السيطرة المخية أنماط

 استراتيجيات التفكير 

 إستراتيجية
الحد ث  
 الذاتب 

إستراتيجية  
التفكير فب  
الواج   
 المهاا  

إستراتيجية  
الكلمات  
 المزاجية 

إستراتيجية  
 تجزئة ااداء 

إستراتيجية  
 دناء ااهداف 

إستراتيجية  
الت وا  
 العقلب 

 28.50 30.25 31.50 32.00 33.25 32.25 اليسرى المخية السيطرة 1

 30.75 32.50 30.75 33.25 33.00 31.75 اليمنى المخية السيطرة 2

 30.50 30.50 30.00 33.00 32.50 31.00 المتوازنة  المخية السيطرة 3

 
 وفقاً النماط السيطرة المخية.  كرة القدم يلالعب استراتيجيات التفكيرقيم متوسطات  (3جدول)تابع 

 م

              

 استراتيجيات التفكير             

 

 

 أنماط السيطرة المخية

 استراتيجيات التفكير 

إستراتيجية  
 االسترياء 

إستراتيجية  
 االستثااة 

إستراتيجية  
التحكم  
 االنفعالب

  إستراتيجية
 اآللية 

إستراتيجية  
التحكم فب 
 تركيز االنتباه 

إستراتيجية  
التفكير  
 اإليجادب 

 15.25 15.00 30.25 30.75 30.50 31.50 اليسرى المخية السيطرة 1

 16.25 17.00 32.00 30.00 30.75 32.50 اليمنى المخية السيطرة 2

 16.00 16.00 32.50 31.00 31.50 31.00 المتوازنة  المخية السيطرة 3

لالع يَكر َب ختالاَأنم  َالساااااااي ر َالمخيةَاساااااااتراتيجي  َالت كيرََاختالاَ يمَََ(3يت ااااااا َمنَجدو )
ثالثَََاليسرَ ََالسي ر َالمخيةََالع يَكر َالقدمَذويَنمطلََاستراتيجي  َالت كيرأعلىََحيثَيت  َأ َََ القدم

يجيةَتجزئةََاساااااتراتيجيةَالحديثَالذاتى َاساااااتراتَاساااااتراتيجيةَالت كيرَفىَالواجشَالمه ر  ََهيََاساااااتراتيجي َ 
األفرادَالاذينَتكو َالسااااااااااااااي ر َلاديهمَفىَم(َا 2001ََاالداء َويت قَذلاكَمعَما َذكر َساااااااااااااا مىَع ادَالقو َ)

النصاااااااااااااافَااليساااااااااااااارَيتميزو َبخصاااااااااااااااا ئ َالت كيرَالتحليلىَالاااذ َيعتمااادَعلىَعمليااا  َالمن قَوالكمَ
Quantitativeََََالمعتماااادَعلىَالحقاااا ئق ت كيرَمخ طFact-basedََََوالت كيرَ ومنظمPlannedََََوهوَ

ََالسااااي ر َالمخيةََلالع يَكر َالقدمَذويَنمطََاسااااتراتيجي  َالت كيرأعلىََبينم ََََوم صاااالَويتساااامَب لتساااالساااال 
اسااااتراتيجيةَََبن ءَاالهداا ََاسااااتراتيجيةَالكلم  َالمزاجية َاسااااتراتيجيةََهىسااااتةَاسااااتراتيجي  َت كيرََََاليمنى

ََاالساترخ ء َاساتراتيجيةَالتصاورَالعقلى َاساتراتيجيةَالتحكمَفىَتركيزَاالنتب   َاساتراتيجيةَالت كيرَااليج بى 
تميزَأصاااح بَالساااي ر َللنصااافَااليمنَبخصااا ئ َالت كيرَاإلبداعىَوهوَنصااافََويرجعَالب حثَذلكَإلىَ

تركي ىIntuitveََََنصاااااااااااااافَحدسااااااااااااااىَََ َوهوHolisticتتساااااااااااااامَفيه َعملي  َالت كيرَب لشااااااااااااااموليةَوالكليةَ
Synthesizingََََتكاااا ملىIntegrativeََََيعتماااادَعلىَالمشاااااااااااااااااا عرFeeling – basedََََ ََماااابين  أعلىََ 
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ََ اساااااااااااااتراتيجيةَاخليَةََالمتوازنةَهى:ََالساااااااااااااي ر َالمخيةََلالع يَكر َالقدمَذويَنمطساااااااااااااتراتيجي  َالت كيرََا
تميزَالع يَكر َالقدمَذويَأنم  ََََويرجعَالب حَثََاالن ع لى   َاساااااااااااتراتيجيةَالتحكمََاساااااااااااتراتيجيةَاالساااااااااااتث َر

إلىَالتك ملَوالتن غمَبينَعملَج ن يَالمخَاأليمنََفيَبع َاستراتيجي  َالت كيرَََالمتوازنةالسي ر َالمخيةََ
وهذاَم َأد َبدور َإلىَتنشاااااااااايطَالمه را َاألربعةَلديهمَََ نشاااااااااا  َالكهربيَفيَالمخالواأليساااااااااارَأثن ءَ ي سََ
سااامي  ويت قَهذاَالت ساايرَمعَم َألاا رَإليهََ.همَأصااح بَالسااي ر َاليساار َواليمنىبصااور َأعلىَمنَزمالئ

إلىَأ َتك ملَسااااي د َنصاااا يَالمخَيرجعَإلىَأنهم َيرتب   َمع  َمنَخال َحزمةَمنََََم(2011) عبدالقوي 
وم  َجيلةَوذه ب  َبينََالتراب يةَوالتيَمنَأهمه َوأك ره َالجسمَالج سئَالذيَيعملَعلىَنقلَالمعلاأللي اََ

وتيةَالنشااا  َالذهنيَالح دثَبنََ,َمم َيؤديَإلىَتحسااانَفيَالعملي  َالحيويةَوالتن يذيةَارتب ط َ نصااا يَالمخ
ََ(.14َ:152ب لمخ)

 استنتاجات وتوصيات البحث:
 استنتاجات البحث:
الباحثان االستنتاجات   يستنتجائج البحث وإجراءاتهر واستنادا  علب التأصي  العلمي للبحث  في ضوء نت

 التالية:
للمخَََالكهربيالنش  ََترددَموج  َكر َالقدمَقيدَالبحثَبداللةَََلالع يتنوعَأنم  َالسي ر َالمخيةَ .1

Theta(θََ( َثيتا ََ∆)Deltaدلتا َََ{ Alpha (αََ أل ا (   َلل صااااااااااااااوصَالمخياةََ} Beta(β)بيتا ََ( 
 Occipitalََ َالخل يTemporalَ َالصاااااااااااادغيParietalَ َالجداريFrontalَاألربعةَ الج هيَ

 .EEGالمخَب ستخدامَجه زَرس مَالمخَالكهربيَالرقميََبج ن ي

 قيدَالبحث.َب ختالاَأنم  َالسي ر َالمخيةَلالع يَكر َالقدماستراتيجي  َالت كيرَاختالاَ .2

 َبينمااا َأقااالَاسااااااااااااااتراتجيااا  َالت كيرَهىَاسااااااااااااااتراتيجياااةَالت كيرَفىَالواجاااشَالمهااا رَ ََأبعااا َدََأعلى .3
 الستراتيجي  َهىَاستراتيجيةَالتصورَالعقلى.ا

اساااتراتيجيةََ:ََالت ليةََب ساااتراتيجي  َالت كيرذويَنمطَالساااي ر َالمخيةَاليمنىََالع يَكر َالقدمَتميزََ .4
يةَاالسااترخ ء َاسااتراتيجيةَالتصااورَالعقلى َالكلم  َالمزاجية َاسااتراتيجيةَبن ءَاالهداا َاسااتراتيج

 .استراتيجيةَالتحكمَفىَتركيزَاالنتب   َاستراتيجيةَالت كيرَااليج بى

استراتيجيةََ:ََب ستراتيجي  َالت كيرَالت ليةََالمتوازنةنمطَالسي ر َالمخيةََتميزَالع يَكر َالقدمَذويَ .5
 .لىاخلية َاستراتيجيةَاالستث ر  َاستراتيجيةَالتحكمَاالن ع 

اسااتراتيجيةَََ:ب سااتراتيجي  َالت كيرَالت ليةََساارَ تميزَالع يَكر َالقدمَذويَنمطَالسااي ر َالمخيةَالي .6
َ.الت كيرَفىَالواجشَالمه ر  َاستراتيجيةَالحديثَالذاتى َاستراتيجيةَتجزئةَاالداء

َ
َ
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 توصيات البحث: 
 بما  لي:   ان وصي الباحثفي ضوء استنتاجات البحث واستنادا  علب التأصي  العلمي للبحث 

كمؤلاااااارَبترددَموج  َالنشاااااا  َالكهربيَفيَفصااااااوصَالمخَاألربعةَبج ن يَالمخََاالسااااااتدال ََ .1
 يعتدَبهَعندَ ي سَأنم  َالسي ر َالمخيةَللري ضيين.موضوعيََعص ين سَ

ب  َموقايةَإجرائيةَن سايةََيت امنَبرن مجَاإلعدادَالن سايَالري ضايَلالع يَكر َالقدمَتدريأ َ .2
 استراتيجي  َالت كيرَبص ةَع مة.َلت وير

أهمياةَتعاددَاسااااااااااااااتراتيجيا  َالت كيرَالتيَينبغيَالتادرياشَعليها َلمواجهاةَالظرواَالمتغير َلكالَ .3
 من فسة.

فيَعلمَالن سَالري ضايَفيَالموضاوع  َوالمج ال َاألبح ثَالعلميةَالمزيدَمنََأهميةَإجراءَ .4
 الري ضي.المرتب ةَبت  يق  َعلمَالن سَالعص يَفىَالمج  َ
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 قائمة المراج  العلمية 
 أوال: المراج  العربية: 

 َدارَال كر2ََ– َ التطبيقات  –مبادئ علم النف  الرياضااااااااي المفاهيم :ََم(2006أحمدَأمينَفوزيَ) .1
 العربي َالق هر .

اسااااااتراتيجيات التفكير  النشاااااااط الكهربب للمخ كدالة لفاعلية " :  م(2002أحمدَصاااااااااالحَالدينَخليلَ) .2
رسااة د تورار، ، وة د ، رية د ، يضةةاا د    "،لتطوير مساااتو  ااداء ويفا الطاااغوط لد  الرياضااايي 

َلل نين َج معةَحلوا  َالق هر .
 َمكتبةَاألنجلوَالمصارية 12َ– َ علم النف  الفسايولوجيم(:2012ََأحمدَعك لاة َوط ر َعك لاةَ) .3

 الق هر .

أنماط الساااايطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير ما وااء المعرفب لد  م(:2015ََآالءَزي دَمحمدَحمود َ) .4
َ َرس لةَم جستير َغيرَمنشور  َكليةَالتربية َج معةَاالزهر َغز  َفلس ين.علبة جامعة االزهر

 . َالق هر مكتبةَاألنجلوَالمصرية َعلم النف  الع بي:َم(2012)َأل  َحسينَكحلة .5
  َدارَالنه ةَالعربية َالق هر .2- َ أس  علم النف  الفسيولوجي :م(1998دَأبوَلييشعَ)السي .6

أنماط الساااااايادة الن ااااااةية وعالقتها دبعا ااسااااااالي  المعر ية  (:ََم2012أميمهَمصااااااااا  ىَك ملَ) .7
 َبحثَمنشااااااور َمجلةَكليةََوالالمعر ية لطالب المرحلة الثانوية العامة دااسااااة مقاانة دي  الجنسااااي 

 التربية َج معةَالمنصور .
تأثيرَاستراتيجي  َالت كيرَعلىَالنش  َالكهرب ئىَللمخَلخ  َالتوترََم(:2018َََ)ََآية محمد من وا .8

َ َرس لةَدكتورا  َكليةَالتربيةَالري ضيةَفلمنج َج معةَاالسكندريةَ.لالع ىَالمنتخشَالقومىَلكر َالسرعة
ترجمةَه لامَعلىَمحمد َََ الطالب مساتخدموا اليد اليسار )أقلية منساية(م(:2006ََاي يلينَبَكيللىَ) .9

  َكليةَالتربية َج معةَالمني .3 َالعدَد19مجلةَالبحثَفيَالتربيةَوعلمَالن س َالمجلَد

  دااسة أنماط السيطرة الدماغية كم شر اليتياا اانشطةم(:2014ََََإيم  َع دَالعزيزَع دَالوه بَ) .10
 َرساااااااا لةَدكتورا  َغيرَمنشااااااااور  َكليةَالتربيةَالري ضاااااااايةَبن   ََالترويحية لطالب جامعة اإلساااااكنداية

 ج معةَاإلسكندرية.
تاثير درنامج للتداي  العقلب علب بعا الجوان  االنفعالية  م(:2016ََحساااااينَالساااااعيدَع دَالمجيدَ) .11

 َغيرَمنشااااااااااااااور  َكليةَالتربيةََ َرساااااااااااااا لةَدكتوراَ لد  العبي كرة القدم دداللة النشااااااااااط الكهربب للمخ
 الري ضية َج معةَالمنصور .

َالق هر . َدارَالنشر َالمد ر الفنب فب كرة القدم:َم(1997)َحن ىَمحمودَمخت ر .12
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وفقا     ااكاديمياسااتراتيجيات التعلم المنتم ًاتيا  فب اإلنجاز   أثرم(:2013ََََساا ليَن يلَع  َأيوبَ) .13
َ َرس لةَم جستير َغيرَمنشور  َكليةَالتربية َج معةَال يوم.لنمط السيطرة الدماغية

 َمكتبةَاألنجلو2ََ- َ علم النف  الع ابي"ااسا  وعرش التقييم"م(:2011َََساا ميَع دَالقو َ) .14
 المصرية َالق هر .

  نيواوساايكولوجيهاؤية    -علم النف  الع اابي المعرفي:َم(2010ََ)ََسااليم  َع دَالواحدَيوسااف .15
  َالق هر .إيترالَللنشرَوالتوزيعَ -للعمليات العقلية المعر ية

 َدارَال كرَتطبيقات علم النف  الع اااابي في المجال الرياضاااايم(:2016ََط ر َمحمدَبدرَالدينَ) .16
َالعربي َالق هر .

بحثَمنشااااااااورََ َلمخية للرياضااااايي ت اااااميم مقياس السااااايطرة ام(:2015ََط ر َمحمدَبدرَالدينَ) .17
 .ج معةَأسيو َ كليةَالتربيةَالري ضيةَ  لمؤتمرَالعلميَالدوليَلعلومَالري ضةَوالصحةب

أنماط السااايطرة الدماغية لممااساااي بعا ََ:م(2016ط ر َمحمدَبدرَالدين َوأمنيةَمحمدَحسااااينَ) .18
بحثَمق و َللنشاااااااارَ َ(HBDIاانشاااااطة الرياضاااااية م  منتوا نترية هيرمان للسااااايادة الدماغية )
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 يالنشااااااااط الكهربائم(:2006ََط ر َمحمدَبدرَالدين َوط ر َالسااااااااااايدَعمر َون يلةَأحمدَمحمودَ)َ .19

 َيالدولَي لمؤتمرَالعلمبََ َبحثَمنشااااااااااااورللمخ كم شاااااااار اداء بعا المهااات العقلية للرياضاااااااايي 
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َ.اإلسكندرية
المصاااااااارية َ َمكتبةَالنه ااااااااة2ََ- َ يعلم النف  الفسااااايولوجََم(:1994ع دَالوه بَمحمدَك ملَ) .20

 الق هر .
ميكانيزمات المخ كدالة الساااااااتراتيجيات  :  م(2012 َميرف َإبراييمَدسااااااااااوقىَ)علىَمحمدَع دَالمجيَدَ.21
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 َدارَال كر2َ- َ َالتداي  العقلي في المجال الرياضااااااااي:ََم(2001)ََحمدَالعربيَلاااااااااااامعوَ م .22
 العربي َالق هر .

 َالعربي َدارَال كرَعلم النف  الرياضاااي والقياس النفساااي:ََم(1999)ََلاااامعوَ َالعربيمحمدََ .23
 . هر الق
 َمجلةَالجمييةََساتراتيجيات التفكير فب المنافساة الرياضايةام(:1999ََمحمدَالعربىَلاامعو َ)َ .24

 المصريةَلعلمَالن سَالري ضى َعلمَالن سَالري ضىَبينَالنظريةَوالت  يق َم رس َالق هر .
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أثر إسااتراتيجية دنائية مقترحة باسااتخدام الكمبيوتر فب ضااوء  م(:2003ََمحمدَأمينَالساااعدنيَ) .25
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  َالق هر .المدني َم بعةَعلم نف  الرياضة والممااسة البدنية:َم(2012عالويَ)محمدَحسنَ .26
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  ص البحثلخم

القدم" لالعبي كرةباستراتيجيات التفكير  وعالقتها المخية  السيطرة أنماط"  
 

to the  thinking strategiesBrain Dominance patterns and their relationship to " 

" football players 
 

ََ

انماا  ََيهااداَالبحااثَإلىَتحااديادَأنماا  َالسااااااااااااااي ر َالمخيااةَوالتعراَعلىَنوتيااةَالعالقاةَالتباا دليااةَبينََ
(10ََلالع يَكر َالقدمَقيدَالبحث َوتمَت  يقَالبحثَعلىَعددَ)ََالساااااااااي ر َالمخيةَواساااااااااتراتيجي  َالت كير

المنهجَََالب حَثََسااااااانة َواساااااااتخدم18ََ:20ََنيةََالع ينَبن ديَدمي  َالري ضااااااايَلكر َالقدمَفيَالمرحلةَالسااااااا
(َلمن ساا تهَلتحقيقَأهدااَالبحث َوتمَ ي سَمتغيرا َالبحثَاالساالوبَالمسااحىَ–َالوصاا يَ)دراسااةَالح لة

اساتراتيجي  َالت كيرَفيَالمج  َم ي سََََب ساتخدامََاساتراتيجي  َالت كيرفيَالساي ر َالمخية ََووالتيَتحدد َ
(َلتحديدَأنم  َالسااااي ر َالمخيةَبداللةEEGََالرقمي)ب الضاااا فةَإلىَجه زَرساااا مَالمخَالكهربيَالري ضااااي ََ

ومنَأهمَالنت ئجَالتيَتوصاالَاليه َالبحث َتنوعَأنم  َالسااي ر َالمخيةََترددَموج  َالنشاا  َالكهربيَللمخ.َ
 أل ا ََ Theta(θ)َثيتا ََ (∆)Deltaدلتا ََََ{لالع يَكر َالقادمَباداللاةَترددَموجا  َالنشااااااااااااااا  َالكهربيَللمخََ

Alpha (α) ََ ََبيتااBeta(β) {َََلل صااااااااااااااوصَالمخيااةَاألربعااةَ الج هي Frontalَََالجااداري Parietalََ 
لالع يَكر ََََاساااااااااتراتيجي  َالت كير َبج ن يَالمخ َوأ َاعلىOccipitalَ َالخل يTemporalََالصااااااااادغيََ
اساااااااتراتيجي  َالت كيرَهىَاساااااااتراتيجيةََ َبينم َك ن َأقلَاساااااااتراتيجيةَالت كيرَفىَالواجشَالمه رَ القدمَهىََ
َ.ورَالعقلىالتص

ب ساااااتراتيجي  ََََذا َانم  َالساااااي ر َالمخيةَالمختل ةَكم َتوصااااال َالدراساااااةَإلىَتميزَالع يَكر َالقدم
تميزَالع يَكر َالقدمَذويَنمطَالسااااااي ر َالمخيةَاليمنىَب سااااااتراتيجي  َالت كيرَََعلىَالنحوَالت لي:الت كيرََ

اساتراتيجيةَبن ءَاالهداا َاساتراتيجيةَاالساترخ ء َاساتراتيجيةَالتصاورََالت لية:َاساتراتيجيةَالكلم  َالمزاجية ََ
تميزَالع يَكر َالقدمَذويََو  العقلى َاساااااااااتراتيجيةَالتحكمَفىَتركيزَاالنتب   َاساااااااااتراتيجيةَالت كيرَااليج بى.

ساااااااتث ر  ََنمطَالساااااااي ر َالمخيةَالمتوازنةَب ساااااااتراتيجي  َالت كيرَالت لية:َاساااااااتراتيجيةَاخلية َاساااااااتراتيجيةَاال
وتميزَالع يَكر َالقدمَذويَنمطَالساي ر َالمخيةَاليسار َفيَأبع دَاالساتج بةََََاساتراتيجيةَالتحكمَاالن ع لى.

تميزَالع يَكر َالقدمَذويَنمطَالساااااي ر َالمخيةَاليمنىَفيََوََ.االن ع ليةَالت لية:َالحسااااا ساااااية َالثقةَب لن س
تميزَالع يَكر َالقدمَذويَنمطَالسااااي ر َالمخيةَََوََ َالرغبة.ب لن سََ:َالثقة دَاالسااااتج بةَاالن ع ليةَالت ليةإبع

اليسااار َب ساااتراتيجي  َالت كيرَالت لية:َاساااتراتيجيةَالت كيرَفىَالواجشَالمه ر  َاساااتراتيجيةَالحديثَالذاتى َ
َاستراتيجيةَتجزئةَاالداء.
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نشاااا  َالكهربيَب السااااتدال َبترددَموج  َالَالمسااااتخلصااااةَمنَالبحثَيوصاااايَالب حَثََوبن ء َعلىَالنت ئج
للمخَكمؤلاارَن ساايَعصاا يَموضااوعيَيعتدَبهَعندَ ي سَأنم  َالسااي ر َالمخيةَللري ضااين َوأ َيت اامنََ

اسااااااتراتيجي  ََ ةَن ساااااايةَلت ويربرن مجَاإلعدادَالن ساااااايَالري ضاااااايَلالع يَكر َالقدمَتدريب  َموقايةَإجرائي
بصا ةَخ صاة َمعَأهميةَإجراءَََالواجشَالمه رَ واساتراتيجي  َالت كيرَفىَقيدَالبحثَبصا ةَع مة ََََالت كير

َاألبح ثَالعلميةَالمرتب ةَبت  يق  َعلمَالن سَالعص يَفيَالمج  َالري ضي.ََََ
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Abstract 

" Brain Dominance patterns and their relationship to thinking 

strategies to the football players "    

                                                                           
  

The current study aims at determining the Brain Dominance Patterns, and 
identifying the correlation between the thinking strategies for the Football 
players under study. In this regard, the research was applied on ten (10) players 
from Damietta Football Sports Club, at the age of 18 – 20; thus, the researcher 
used the 'Descriptive Approach' (a Case Study- survey method) due to its 
appropriateness to attain the objectives of this research. The researcher 
variables were determined in the following factors: Brain Dominance; as well as 
the Digital Electroencephalograph (EEG), in order to determine the Brain 
Dominance Patterns through the frequency of the brain's electrical activity 
waves. 

The most important result of the research was represented in the diversity of 
the Brain Dominance Patterns for the Football player, in terms of the frequency 
of the brain's electrical activity waves: "Delta (∆), Theta (θ), Alpha (α) and Beta 
(β)"; and that is for the four cerebral lobes (frontal, parietal, temporal and 
occipital) at both sides of the brain. Thus, the highest thinking strategies for the 
Football player was the thinking strategy of skillful duty, while the lowest 
thinking strategy is the mental visualization strategy. 

In this regard, the study concluded that the Football players show the different 

types of Brain Dominance are distinguished thinking strategies as follows: the 
Football players with the Right Brain Dominance Pattern showed the following 
thinking strategies: mood word strategy, goal building strategy, relaxation 
strategy, mental perception strategy, control strategy Focusing attention, 
positive thinking strategy. The Football players with the Balanced Brain 
Dominance Pattern showed the following thinking strategies: mechanism 
strategy, excitation strategy, emotional control strategy. The Football players 
with the Left Brain Dominance Pattern showed the following dimensions of 
thinking strategies: Skill-Assignment Thinking Strategy, Self-Talk Strategy, and 
Performance Segmentation 

Upon these findings, the researcher recommend using the frequency of the 
brain's electrical activity waves as an objective neuropsychological indicator, 
reliable for measuring the Brain Dominance Patterns in athletes. In addition, 
they also recommend that the Sports Psychological Preparation Program of the 
Football players should include psychological, Procedural and Situational 
exercises; and that is in order to develop the thinking strategies, under study in 
general, and the strategies for thinking about skill assignment in particular; in 
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addition to the importance of conducting various scientific researches with 
regard to the applications of Neuropsychology in the Sports Field. 
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 مرفقات البحث  

 مقياس استراتيجيات التفكير 

 محمد العربب شمعون أعداد: أ.د. 

 بيانات أولية: 

 ......نوع اللعبة............................            ...........اسم الالعب .......................

 عدد سنوات الخبرة .........................           ...........العمر..............................

 

 
 

هدف إلى التعرف على مدى استتتتمدامس رستتتتراتاجاات الت  ار  برجاء قراءة هذه العبارات، والتى ت

معَالعلمَبأنهَالَتوجدَالمن ساااااااااابةَلكلَتب ر َمنَوجهةَنظرل َوضااااااااااعَعالمةَ)صاااااااااا (َفيَالخ نةََ،  الممتل ة

تب ر َبدو ََولكلَإنساا  َوجهةَنظرَبرج ءَعدمَترلَأيََََصااحيحةَوأخر َخ طلةَب لنساابةَأليَتب ر إج ب  ََ

  .إج بة

 

 الباحث 
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 م

 

 العبارات

لم يحدث  

 أبداً 

 

 نادراً 

 

 ً  أحيانا

 

 ً  غالبا

 

 ً  دائما

1 2 3 4 5 

      التدراب بالتحدي فيواقعاة تتماز  ا  أضع أهداف 1

      التدراب فيعلى األداء  لتح ازي  أتحدث مع ن سى 2

      .أدائيلتحقاق أفضل عائد من التدراب أقوم بتجزئة  3

      أتصور األداء السابق الناجح أثناء التدراب. 4

      .انتباهيأثناء التدراب ام ن أن اشرد  5

      التدراب. فيلدى طراقة لالسترماء  6

      التدراب. فياستمدم طرق ارسترماء  7

  الحر ي،الواجتب    فيأشتتتتتعر بتالتوتر  لمتا حتاولتت الت  ار   8

 وماصة عندما تزداد ضغوط المنافسة.
     

      ماصة لألداء أثناء المنافسة. ا  أضع أهداف 9

      ارسترماء أثناء ضغوط المنافسة.  ام ننيأعرف  اف  10

      .في أدائياألف ار السلباة أم ق   تنتابنيعندما  11

التغلب على    الحر ي فيالواجب    ت  اري في ثارا    استتتاعدني 12

 مشا ل المنافسة.
     

  تستتاعدني فيلاستتت لدى القدرة على استتتمدام  لمات مزاجاة  13

 األداء أثناء التدراب. فيارستمرار 
     

أترس األمور تستتتتتار   ،األداء أثنتاء التتدراتب  فير أف ر  ثارا    14

 طباعاة.
     

      فاه. الواعيدون الت  ار  تلقائيالمنافسات  يأدائي فاتم  15

      قبل التدراب. عقلي يأدائي فأسترجع  16

      التدراب.  يفأعطى أفضل ما لدى   تجعلني لمات  لن سيأضع   17

      المنافسات عند الضرورة. طاقتي فيرفع مستوى   ام نني 18

      أف ار عن ال شل أثناء المنافسة.  تنتابني 19
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على التر از أثنتاء   الحر يالواجتب    فيالت  ار    استتتتتاعتدني 20

 التدراب.
     

      ارسترماء.أمصص فترات للتدراب على طرق  21

      الحداث مع الن س ب اعلاة. فيلدى القدرة على التح م  22

      أثناء المنافسة. أدائيلاست لدى القدرة على تجزئة  23

      المنافسة.  فيأمتلس القدرة على ارسترماء عندما أ ون متوترا    24

      الطراق الذى أراده تماما . فيأتصور المنافسة تسار  25

      األف ار المزعجة أثناء التدراب. فيلدى القدرة على التح م  26

أشتتتتتعر بتاوحبتاط والتوتر عنتدمتا ا ون التتدراتب على  ار متا  27

 ارام.
     

على األداء أثنتاء   لن ستتتتتي لتستتتتتاعتدنيلتدى عبتارات أرددهتا   28

 المنافسة.
     

      حققت من أهداف المنافسة.أقوم بتقاام ما  29

بستتالستتة واستتر من   حر اتي ومهاراتيأثناء التدراب تنستتاب  30

 واحدة إلى األمرى.
     

  فياألداء من مالل الت  ار    فين ستتى مرونة وارتاا   في أجد   31

 أثناء فترات التدراب. الحر يالواجب 
     

      بما اناسب ظروف المنافسة الممتل ة. أدائيعادة أقوم بتجزئة  32

 ان عارتيتثار  التياستتعادة األف ار المزعجة   فيأجد صتعوبة  33

 التدراب. فيأثناء األداء 
     

أ ون مستتتعدا  لألداء عندما أستتتطاع الوصتتول إلى ارستتترماء  34

 المنافسات. فيالمناسب 
     

  فيعلى األداء بجداة  تستتتاعدني لدى  لمات أُحدث بها ن ستتتى 35

 التدراب.
     

      على ارست ادة من فترات التدراب. تساعدني ا  أضع أهداف 36

      ارسترماء حتى أ ون مستعدا  للتدراب.  ام نني 37

الن ستتتتاة حتى أ ون مستتتتتعدا   طاقتيلدى القدرة على شتتتتحن  38

 لألداء.
     



- 32  - 
 

أترس المهارات تنساب طباعاة دون التر از على  ل جزء من  39

 أجزاءها أثناء التدراب.
     

ب لمتتات   40 ن ستتتتتى  ان عتتارتيأتح م    تجعلنيأُحتتدث  أثنتتاء   في 

 المنافسات.
     

لتحقاق متطلبتات األداء   الحر يالواجب   فيأستتتتتتطاع الت  ار   41

 أثناء التدراب.
     

      .اآللي ما لو شعرت بالطاران  أدائيأثناء المنافسات ا ون  42

      عندما أتضااق أثناء المنافسة. أدائياضطرب  43

على تغاار  تستاعدنيالمنافستات   فير أستتطاع استتمدام  لمات   44

 .أدائيطراقة 
     

      أثناء المنافسة. اواجابياحت ظ بالت  ار   45

      األداء. فيأتحدث مع ن سى أثناء المنافسة للمساعدة  46

للوصتتتتول إلى أفضتتتتل حالة من   أدائيأشتتتتعر بةهماة تجزئة  47

 المنافسة.
     

      المنافسة.في أسترجع اوحساس باألداء أثناء التصور  48

      التدراب ألحقق أفضل أداء. أدائي فيأقوم بتجزئة  49

      أتدرب على تعبئة ن سى بالطاقة. 50

      الحداث مع الن س ب اعلاة أثناء المنافسة. فيأتح م  51

      على ارست ادة من فترات التدراب. تساعدنيأضع أهدافا   52

بال ستتل أثناء   شتتعورير استتتطاع شتتحن ن ستتى بالطاقة عند   53

 التدراب.
     

  فيعنتدمتا تستتتتتوء األحوال    ارن عتاليلتدى القتدرة على التح م   54

 التدراب.
     

الواجتب المهتارى أثنتاء    فيلاستتتتتت لتدى القتدرة على الت  ار   55

 فترات التدراب الطوالة.
     

 ثارا  طراقة تجزئة األداء أثناء المنافستتتتة لتحقاق   تستتتتاعدني 56

 أفضل نتاجة.
     

      أرتب  لمات ماصة تناسب ظروف ومتغارات المنافسة. 57

      الن ساة أثناء المنافسة. طاقتيلدى القدرة على زاادة  58
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      باألداء بقدر ما أ ون تلقائاا  أثناء المنافسة.  ت  ارير أشغل  59

      أثناء التدراب أتوقع ما سوف ا ون علاه.  أدائيعندما أتصور  60

  فيالمنتافستتتتتة أجتد صتتتتتعوبتة    فيعنتدمتا تزداد شتتتتتدة التوتر   61

 ارسترماء.
     

      .طاقتيزاادة   ام ننيأثناء التدراب ر  62

      ب اعلاة أثناء التدراب.  انتباهيتر از   ام نني 63

      شمصاة للمنافسة. ا  أضع أهداف 64

      المنافسة. فيسرعة األداء  فيأتح م   تجعلنياستمدم  لمات  65

الواجب المهارى حستب جو  فياستتطاع وضتع محتوى للت  ار  66

 المنافسة.
     

      أثناء فترات التدراب الطوالة. أدائياستطاع تجزئة  67

      مع الن س. اواجابيأدفع ن سى للتدراب من مالل الحداث  68

      نحو المنافسة. دامليأثناء فترات التدراب أشعر بتدفق  69

      أثناء فترات التدراب. طاقتيأقوم بالتدراب على شحن  70

أثنتاء فترات التتدراتب الطوالتة ا ون من الصتتتتتعتب المحتافظتة   71

 على تر از ارنتباه.
     

      أتحدث مع ن سى بإاجاباة ألحقق أفضل عائد من التدراب. 72

      حتى المستوى المطلوب للمنافسة. طاقتيزاادة   ام نني 73

      الماصة جدا  للتدراب. أهدافيلدى  74

الواجب   فيطراقة الت  ار  تستاعدنيمشت الت    تصتادفنيعندما  75

 التغلب علاها أثناء المنافسات. الحر ي في
     

      . قدراتيمن استمدام أقصى   تُم ننيلدى  لمات مزاجاة  76

      بساط لألداء. ع  المنافسة مع جهد وا فياتم األداء بتلقائاة   77

      أتصور نظام المنافسة قبل بدااته. 78

      أمتلس الجرأة والشجاعة أثناء المنافسة. 79

      .أفضل نتاجة للمنافسة بإاجاباة حتى أحقق لن سيأتحدث  80
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      بدون تمطاط.لاست لدى أهداف موضوعة للتدراب وأذهب  81

      المنافسة. فيلألداء  العقليأقوم بارسترجاع   82

التدراب ر استتطاع  فيعندما تستار األمور على  ار ما ارام  83

 .في ان عارتيالتح م 
     

      التدراب. فيضعا ا   أدائيعندما ا ون   انتباهيأفقد تر از  84

      المنافسة. فيعن القاام بةفضل ما لدى   تعوقني ان عارتي 85

      .في ان عارتيالتح م  ت قدنيضغوط المنافسة  86

التدراب  ما لو  نت أعرض شتراط   أدائي فيتصتور   ام نني 87

 فاداو على صداق.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


