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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على منط السيطرة الدماغية السائدة لدى العيب كرة القدم يف فلسطني  ،ونسبة شيوع أمناط
السيطرة الدماغية (أيسر ،أمين  ،تكاملي ) ،إضافة إىل حتديد الفروق يف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعا
ملتيارا درجة النادي  ،ومركز اللعب ،والقدم األكثر استخداما يف اللعب  ،واخلربة  ،واملؤهل العلمي لدى الالعبني  .ولتحقيق
تلك األهداف مت إجراء الدراسة على عينة قوامها ( )412العبا من خمتلف أندية الدرجتني املمتازة واألوىل يف فلسطني  ،ولياية
قياس السيطرة الدماغية استخدم مقياس داين ( ) Diane,، 4002للسيطرة الدماغية  ،املكون من ( )41سؤاال.
وتوصلت الدراسة إىل أن منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني هو النمط التكاملي وبنسبة
مئوية ( ،)%6248يليه النمط األيسر ( ،)%947وأخارا النمط األمين (.)%942
كما تبني أنه توجد فروق اا داللة إصاائية عند مستوى الداللة (  )0402 ≥ aيف السيطرة الدماغية لدى العيب
كرة القدم يف فلسطني تعزى ملتيارا الدرجة ولااحل الدرجة املمتازة  ،ومركز اللعب ولااحل خط الوسط  ،واخلربة ولااحل 10
سنوا فأعلى ،يف صني مل تكن الفروق دالة إصاائيا تبعا ملتيار املؤهل العلمي  ،والقدم األكثر استخداما يف اللعب.
الكلمات املفتاحية  :السيطرة الدماغية  ،كرة قدم ،مقياس داين .

* اتريخ تسلم البحث  4007/1/14 :م

* اتريخ قبوله للنشر  4007/11/11م
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Brain Dominance Among Soccer Players in Palestine
Prof. Abdel Naser A. Qadumi
Physical Education Faculty
An-Najah National University
Abstract
The purpose of this study was to investigate brain dominance among Soc- cer players
in Palestine. In addition, to determine brain dominance according to club division, playing
position, the most used playing foot experience and educational qualification variables.
The sample consisted of (214) players, and a (21) questions (Diane. 2005) scale was used
for measurement of brain dominance.
The results of the study revealed that the integrated brain dominance was the most
common type among soccer players in Palestine where the rank or- der of brain dominance
types were respctively: integrated brain dominance (84.6%), left-brain dominance (7.9%)
and right brain dominance (7.5%). Also, the results indicated that there were a significant
differences in brain dominance of soccer players in Palestine due to division in favor of
excellence one. placing position in favor of middle players, and experience in favor of 10
years and more. While there were no significant differences in brain domi- nance among
soccer players in Palestine due to educational qualification and the most used playing foot
variables.
Key words: brain dominance, soccer, diane scale-
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إن ما يشهده العامل صاليا من تطور يف مستوى األداء الرايضي يف خمتلف األلعاب والفعاليا الرايضية  ،ليس مبح
الادفة وإمنا هو نتاج لعملية متكاملة  ،وتطور يف ميادين البحث العلمي الرايضي يف خمتلف اجملاال العلمية اا الالة ابألداء
الرايضي  ،مثل فسيولوجيا اجلهد البدين  ،وعلم احلركة  ،والتعلم احلركي  ،وعلم النفس الرايضي  ،والقياس والتقومي ....اخل من
العلوم اا العالقة  ،وتوظيف نتائج تلك األحباث يف تطوير األداء الرايضي  ،والوصول إىل تكامل العناصر البدنية  ،واملهارية ،
واخلططية والنفسية  ،والعقلية لدى الرايضيني  ،من هنا تعزف مهارة ( ) Harre,، 1764التدريب الرايضي أبهنا  :عملية
إعداد الرايضيني من النواصي البدنية  ،واملهارية  ،والنفسية  ،والعقلية من خالل التمارين البدنية وتطبيق األمحال التدريبية
املناسبة.
وتعد كرة القدم من أكثر األلعاب شعبية يف العامل  ،وتتطلب إعدادا عاليا يف اجلوانب السابقة  ،ويعد تعلم املهارا ،
واخلطط من اجلوانب اا الالة ابجلهاز العايب املركزي  ،واليت تتطلب توظيف الدماغ باورة متكاملة  ،وعدم اقتااره على
جانب على صساب جانب آخر .ومن املوضوعا

املهمة اا

الالة بتعلم املهارا

احلركية وترمجتها إىل واقع يف امللعب

موضوع السيطرة الدماغية ()Brain Dominanceالذي يعد من املوضوعا احليوية اا الالة أبساليب التفكار والتعلم ،
واليت صظيت ابلدراسة يف اجلامعا واملدارس  ،ومل يتم دراستها بدرجة كافية يف اجملال الرايضي باورة عامة وكرة القدم باورة
خاصة.
والفكرة الرئيسة للسيطرة الدماغية تتمحور صول استخدام أصد نافي الدماغ (أيسر ،أمين) أكثر من اآلخر ،ومن مث
يطلق عليه "الناف املسيطر" أو "الناف القائد" والك ألنه يوجه سلوك األفراد ،أو استخدام كليهما ويكون النمط التكاملي
هو السائد  .و تعود اجلذور التارخيية الستخدام هذا املاطلح ألول مرة إىل عامل األعااب جون جاكسون)John Jackson
بفكرته عن اجلانب القائد يف الدماغ ( )The Leading Hemispheresعام 1668صيث قال جاكسون " :إن نافي
الدماغ ال يكوانن جمرد تكرار بعضهما بعضا ،وأن التلف الذي حيدث ألصد نافي الدماغ يفقد الفرد القدرة على الكالم وهي
الوظيفة األرقى يف اإلنسان  ،فال بد أن يكون أصد نافي الدماغ هو الذي يتوىل أرقى هذه الوظائف  ،ومن مث يكون هذا
الناف هو الناف القائد" ( ) Springer & Deutsch4002ويشار شولد ( )Springer & Deutsch, 1776إىل
أن ما نسبته ( )%72-62من األفراد يعد الناف الدماغي األيسر هو السائد لديهم  ،يف صني تكون السيطرة بنسبة (-10
 )% 12للناف األمين لدى اآلخرين.
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ونظرا ألمهية السيطرة الدماغية يف العملية التعليمية -التعلمية وتوجيه أمناط التفكار لدى األفراد أشار جنسن (، 4001
 ) Jensen,إىل أنه زاد االهتمام بدراسة أساليب التعلم والتفكار ،والتفضيال الدماغية  ،من خالل إعالن عقد التسعينا
عقدا للدماغ  ،والك نتيجة االكتشافا

اهلائلة يف بنائه ووظائفه خالل هذا العقد واليت تفوق كثارا ما عرف عنه يف اتريخ

البشرية  .أيضا تضيف مكارثي ( )McCarthy, ، 1778إىل أمهية السيطرة الدماغية والك من خالل ارتباطها بنمط التفكار
لدى األفراد واملناهج الدراسية  ،إضافة إىل اختيار املهن والتخااا

األكادميية  ،صيث إن األفراد خيتارون املهن والفروع

األكادميية (علمي  ،أديب ،زراعي  ،صناعي  ،جتاري  ،متريضي ) بناء على التوافق بني أمناط تعلمهم وتفكارهم  ،وسيطرة أصد
نافي الدماغ لديهم  ،وإن املواضيع األكادميية مثل :الفنون  ،والعلوم االجتماعية  ،وفن العمارة حتتاج إىل منط التفكار الشمويل
مما جعلها أكثر مالءمة ألصحاب السيطرة الدماغية اليمىن  ،يف صني مواضيع العلوم واهلندسة واللية والرايضيا على التسلسل
املنطقي ومن مث فهي تناسب أصحاب السيطرة الدماغية اليسرى  ،ويف ضوء الك يرى سربجنر ودويتش (Springer ، 4002

 ) & Deutschوجود منطني من أمناط التفكار لدى األفراد بناء على السيطرة الدماغية  ،ومها منط التفكار املنطقي الذي هو
من وظائف الناف األيسر ،ومنط التفكار اإلبداعي الذي هو من وظائف الناف األمين.
وأشار احلارثي ( )4001إىل أن نافي الدماغ يرتبطان ببعضهما بواسطة اجلسم اجلاسي Corpus Callasum

الذي حيتوي على 420مليون خيط عايب  ،وأشار إىل أن الناف األمين يتعامل مع األشياء الكلية واملهارا احلركية  ،يف صني
يتعامل الناف األيسر يتعامل مع اللية والرموز .وأكد على الك بار وجون ( Bert & John, 4006يف إشارهتما إىل أن
الناف األمين هو املسؤول عن ترمجة الرموز إىل صركا  .ويف هذا الادد أشار مشعون ( )4001إىل أنه يطلق على الناف
األيسر ابحمللل  ،صيث يستخدم يف تعلم املهارا اجلديدة وتاحيح األخطاء وتزويد الالعب ابملعلوما  ،يف صني يعد الناف
األمين املكمل صيث يتحكم بطريقة األداء للمهارة وينفذها خطوة خطوة بناء على املعلوما الواردة من الناف األيسر.
ويعد الدماغ أكرب أجزاء اجلهاز العايب املركزي  ،ويال وزن الدماغ لدى الشخص البالغ إىل ( )142كيم  ،وتقل
اإلانث بنسبة  % 8عن الوزن لدى الذكور ،ويشكل الدماغ  % 4تقريبا من وزن اجلسم مشعون (  .)4001ويشار البيايت (
 )4004إىل أن الدماغ يقسم تشرحييا إىل ثالثة أجزاء رئيسية هي  :القسم األول  :مؤخرة الدماغ وتشمل على املخ الذي يقوم
بتنسيق النشاط احلركي وتنظيم صركا

اجلسم واحلفاظ على القوام والتوازن  ،والقسم الثاين  :وسط الدماغ وهو املسؤول عن

صركة العينني والبؤبؤ  ،والقسم الثالث  :مقدمة الدماغ وهو أكرب أجزاء الدماغ وحيتوى على األجزاء املسؤولة عن التعلم والذاكرة
واإلدراك .
وصول استخدام أصد نافي الدماغ أجريت غالبية الدراسا سواء يف البيئة العربية أم األجنبية وسواء أكان الك يف
اجلامعا

أم يف املدارس ،وكانت نتائج هذه الدراسا

متباينة ،صيث أظهر بع

للناف األيسر وبعضها اآلخر أشار إىل استخدام الناف األمين بدرجة أقل ،والبع

الدراسا

أن الطلبة أكثر استخداما

أشار إىل التكامل يف استخدام نافي

الدماغ والك تبعا للتخااا املختلفة (مزاين والزقاي .)4002،
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ومن خالل اطالع الباصث على الدراسا

أ.د .عبد الناصر القدومى

السابقة العربية واألجنبية مت التوصل إىل أن العديد من الدراسا

اليت

أجريت يف اجملال الرتبوي  ،منها دراسا كل من  :مزاين والزقاي ( ، )4002وفروهش وآخرين (Froelhlich, )، 4002

 ، Leary & Ranson,وكاظم وايس ( ، )1777وعبداحلميد ( ،)1776والبلي ( ،) Al Baili,، 1772وكامل والاايف
( ، )1772والسليماين ( ، )1772وسليمان ( ، ) Soliman, ،1767و مراد ( ، )1982وعبادة (،) 1766وإمساعيل (
 ، )1769وعكاشة ( ، )1768وسليمان و تورانس  ),1768Soliman & Torrance ،وشنج () Shing,، 1768
 ،و حممد ( ، )1762ومراد ( ، )1764وويلمان  ،Willman, 1761،وتورنس وساتو ()Torrance & Sato, 1797
صيث كانت خالصة نتائج هذه الدراسا :
 -االختالف يف نتائج الدراسا

سواء أكانت يف املدارس أم يف اجلامعا

فيما يتعلق ابلفروق بني اجلنسني  ،كذلك احلال

ابلنسبة ملتيار التخاص  ،صيث إن بعضها أظهر الفروق وبعضها اآلخر مل يظهر الفروق  ،إضافة إىل االختالف يف أمناط
السيطرة الدماغية اليت ظهر فيها الفروق .
 اختالف السيطرة الدماغية من جمتمع إىل آخر والك نظرا الختالف العوامل الثقافية االجتماعية  ،ومن مث ال ميكن االعتمادعلى ما مت التوصل إليه من نتائج يف جمتمع غريب على اجملتمع الشرقي.
 إن غالبية الدراسا استخدمت مقياس تورنس ألمناط التعلم والتفكار الذي طور عام  ، 1796وصدثت يف السنوا األخارةتطورا علمية كثارة مثل اإلنرتنت اليت هلا دور يف التأثار يف أمناط التفكار مما جيعل مثل هذا املقياس حباجة إىل حتديث وتطوير
ملناسبة الواقع احلايل.
 -إن غالبية الدراسا

العربية أكد

على سيطرة اجلانب األيسر من الدماغ ومن مث ظهور اجلانب التحليلي لدى األفراد،

وتييب النمطني األمين والتكاملي  .يف صني ساد يف اجملتمعا املتقدمة مثل أمريكا والياابن النمط التكاملي الذي يعين صسن
استخدام نافي الدماغ وعدم االقتاار على ناف على صساب الناف اآلخر.
أما الدراسا اليت أجريت يف اجملال الرايضي فتكاد تكون حمدودة ومن هذه الدراسا قام عبد هللا ( )1772بدراسة هدفت
لتحديد العالقة بني املستوى الرقمي لسباق جري  1200مرت وبع

املتيارا الفسيولوجية والبدنية والنافني الكرويني للمخ ،

ولتحقيق الك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )100طالب من املتقدمني للقبول بكلية الرتبية الرايضية ابملنيا املمارسني
ملسابقا اجلري واستخدم الباصث بع

القياسا الفسيولوجية مثل معدل النب

 ،والسعة احليوية وبع

االختبارا البدنية

كالعدو  20مرتا وجري  600مرت والقوة العضلية للرجلني  ،إضافة إىل اختبار تورانس ألمناط التعلم والتفكار لتحديد السيطرة
الدماغية  ،صيث أظهر نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية ودالة إصاائيا بني مجيع املتيارا واملستوى الرقمي ابستثناء النمط
األيسر من الدماغ  ،وأظهر النتائج أن النمط األمين من الدماغ هو األكثر مسامهة يف املستوى الرقمي.
وقام شعالن ( )1772بدراسة هدفت التعرف إىل أمناط التفكار للمالكمني يف املستواي املختلفة لإلجناز ،إضافة إىل
حتديد منط التفكار املسيطر لدى املالكمني  ،وأجريت الدراسة على عينة قوامها  92مالكما من املشاركني يف البطولة العربية
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للشباب يف السعودية ومن خمتلف األوزان  .واستخد م اختبار تورانس ألمناط التعلم والتفكار لتحديد السيطرة الدماغية لدى
املالكمني  .وأظهر نتائج الدراسة أن النمط األيسر هو السائد لدى املالكمني الذين خرجوا من الدور األول  ،وأن النمط
التكاملي هو السائد يف الدورين قبل النهائي والنهائي ،وبشكل عام أظهر النتائج أن النمط التكاملي يف السيطرة الدماغية كان
هو السائد لدى املالكمني.
ومن خالل االطالع على الدراسا السابقة تبني أنه ال توجد أية دراسة اهتمت بدراسة منط السيطرة الدماغية لدى
العيب كرة القدم  ،كما هو احلال يف الدراسة احلالية  .ويف ضوء ما سبق ونقص الدراسا يف اجملال الرايضي باورة عامة يف
جمال السيطرة الدماغية تظهر أمهية إجراء الدراسة احلالية.
مشكلة الدراسة

من خالل االطالع على الدراسا العربية واألجنبية يف موضوع السيطرة الدماغية ،تبني ندرة الدراسا اليت أجريت يف
اجملال الرايضي  ،صيث إن غالبيتها أجريت على طلبة املدارس واجلامعا دون حتديد سواء أكانوا رايضيني أم غار رايضيني ،
وبينت غالبية هذه الدراسا أن الطلبة مييلون إىل استخدام الناف األيسر من الدماغ بدرجة اكرب من الناف األمين  ،ومن مث
يطلق على هذا الناف ابملسيطر أو الناف القائد ،ومثل الك يعين هدر لطاقا الدماغ ما دام الدماغ ال يعمل بنافيه .
ونظرا لنقص الدراسا

صول السيطرة الدماغية يف اجملال الرايضي باورة عامة وكرة القدم باورة خاصة  ،إضافة إىل ارتباط

السيطرة الدماغية أبمناط التفكار والتعلم لدى الالعبني  ،واختيار املدربني ألساليب التعليم املناسبة  ،واإلعداد اخلططي لالعبني
ظهر مشكلة الدراسة لدى الباصث وابلتحديد ميكن إجيازها ابإلجابة عن السؤال الرئيسي اآليت:
ما منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني ؟وما نسبة شيوع أمناط السيطرة الدماغية (أيسر،
أمين  ،تكاملي ) لديهم؟
أهداف الدراسة

هدفت الدراسة التعرف إىل:
 -1منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني ،ونسبة شيوع أمناط السيطرة الدماغية (أيسر ،أمين ،
تكاملي ) لديهم.
 - 4الفروق يف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعا ملتيارا درجة النادي  ،ومركز اللعب  ،واخلربة يف
اللعب  ،والقدم األكثر استخداما يف اللعب  ،واملؤهل العلمي.
أسئلة الدراسة

سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
 -1ما منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني ؟ وما نسبة شيوع أمناط السيطرة الدماغية (أيسر ،أمين ،
تكاملي ) لديهم؟
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 -4هل توجد فروق اا داللة إصاائية عند مستوى الداللة ( )0402 ≥ aيف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف
فلسطني تعزى ملتيارا درجة النادي  ،ومركز اللعب ،واخلربة يف اللعب  ،والقدم األكثر استخداما يف اللعب  ،واملؤهل العلمي؟
أهمية الدراسة

تنبع أمهية إجراء الدراسة احلالية من أمهية السيطرة الدماغية يف التفكار واالستقراء لدى العيب كرة القدم  ،وهبذا يكون للدراسة
احلالية أمهية نظرية من صيث مجع املعلوما

صول السيطرة الدماغية يف اجملال الرتبوي بشكل عام ،وحماولة توظيفها يف اجملال

الرايضي ،وابلنسبة لألمهية الثانية تكمن يف اجلانب التطبيقي لنتائج الدراسة احلالية يف لعبة كرة القدم ،وهبذا تعد الدراسة احلالية
رائدة يف جمال دراسة السيطرة الدماغية على العيب كرة القدم  ،وابلتايل املسامهة يف حتديد منط السيطرة الدماغية (أيسر ،أمين ،
تكاملي ) لدى الالعبني ،وتزويد املدربني بتيذية راجعة عن منط التفكار السائد لدى الالعبني  ،وإجراء التعديال املناسبة يف
خطط اللعب وأساليب التعليم والتدريب للوصول إىل االستخدام األمثل للدماغ
وعدم الرتكيز على جانب دون اجلانب اآلخر.
حدود الدراسة

التزم الباصث يف أثناء الدراسة ابحلدود اآلتية:
 - 1احملدد البشري :العيب كرة القدم من أندية الدرجتني املمتازة واألوىل بفلسطني  ،ابستثناء أندية غزة بسبب األصداث
السياسية السائدة .
-4احملدد املكاين  :الضفة اليربية من فلسطني.
 -2احملدد الزماين  :أجريت الدراسة عام . 4009/4008
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة
استخدم املنهج الوصفي املسحي نظرا ملالءمته ألغراض الدراسة.
جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من مجيع العيب أندية الدرجتني املمتازة واألوىل يف فلسطني ،والبالغ عددهم ( )1420العبا موزعني على
( )84انداي  44،للدرجة املمتازة  ،و 22انداي للدرجة األوىل والك وفق سجال

االحتاد الفلسطيين لكرة القدم للعام

.4009/4008
وفيما يتعلق بعينة الدراسة ،أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )14انداي من أندية الدرجتني املمتازة واألوىل ومت
اختيارها بطريقة طبقية -عشوائية  ،صيث متثل كل درجة من درجا األندية طبقة  ،ومت اختيار األندية عشوائيا واعتماد مجيع
الالعبني يف األندية اليت مت اختيارها كأفراد لعينة الدراسة  ،والك بواقع ( )8أندية من كل درجة  ،وبلغ عدد أفراد العينة ()420
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العبا وهبذا متثل العينة ما نسبته ( )% 40تقريبا من جمتمع الدراسة  ،وبلغ عدد االستباان

املسرتجعة ( )416استبانة ،

واملستبعدة ( ،)2واحملللة إصاائيا ( )412استبانة ،واجلدول رقم ( )1يبني توزيع عينة الدراسة تبعا ملتياراهتا املستقلة.
اجلدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغرياهتا املستقلة (ن = ) 522
املتغريات املستقلة
درجة النادي

مركز اللعب

اخلربة يف اللعب

القدم األكثر استخداما يف اللعب

املوؤهل العلمي

مستوايت املتغري

التكرار

(النسبة املئوية)%

ممتازة

113

52.8

أوىل

101

47.2

صارس مرمى

25

11.7

مدافع

70

32.7

وسط

76

35.5

مهاجم

43

20.1

أكثر من 10

76
100
38

35.5
46.7
17.8

اليمىن

116

54.2

اليسرى

49

22.9

كالمها

49

22.9

اثنوية عامة فأقل

93

43.5

دبلوم

40

18.7

بكالوريوس فأعلى

81

37.9

اقل من  5سنوا
6-10

أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباصث ابستخدام مقياس داين ( )Diane, ، 4002للسيطرة الدماغية والك بعد ترمجته من
اللية اإلجنليزية إىل العربية من قبل خمتص حيمل درجة الدكتوراه يف الرتمجة  ،وهذا املقياس معتمد لقياس السيطرة الدماغية جلميع
الطلبة يف كلية كوين  Queens Community Collegeوهي عضو يف جامعة نيويورك يف أمريكا  ،صيث يشتمل املقياس
على ( )41سؤاال ،يتم اإلجابة عنها ابختيار أصد البديلني (أ أو ب) ،ولكل سؤال درجة واصدة  ،والدرجة القاوى للمقياس
( )41درجة  ،وفيما يتعلق بتوزيع الدرجا على أسئلة املقياس يكون على النحو اآليت:
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 إاا كانت إجابة املفحوص ابختيار البديل ( ،على األسئلة اا األرقام ( 2 ، 1 2 ، 1 2 ، 7 ،6 ،9 ، 2 ، 2، 4 ، 1 )4 1 ،4 2 ، 1 7 ، 1حيال على درجة  ،أما إاا اختار البديل (ب) حيال على صفر.
 إاا كانت إجابة املفحوص ابختيار البديل (ب) على األسئلة اا األرقام (، 1 9 ، 1 8 ، 1 4 ، 1 1 ، 1 2 ،8 ،2 ) 1 6حيال على درجة  ،أما إاا اختار البديل ( )1حيال على صفر.
ويتم تانيف املفحوصني تبعا للدرجة الكلية للمقياس على النحو اآليت:
 (  )6- 0درجا سيطرة الناف األيسر. ( )12-7درجة سيطرة النمط التكاملي ( )41- 12درجة سيطرة الناف األمين.صدق املقياس

للتأكيد على صدق املقياس عرض على مخسة حمكمني من محلة مؤهل الدكتوراه ثالثة منهم من كلية الرتبية الرايضية  ،واثنان من
كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية وأشار احملكمون إىل صالصية املقياس يف قياس ما وضع لقياسه  .وللتأكيد على صدق
املقياس مت استخراج معامل االرتباط بارسون لتحديد ارتباط األسئلة مع الدرجة الكلية  ،والك من خالل تطبيقه على عينة
استطالعية مكونة من  4 2العبا ،ومل يتم تضمينها ابلعينة األصلية ،وتراوصت معامال

االرتباط بني ()0467-0484

ومجيعها دالة إصاائيا عند مستوى ( ،)0402وتعرب عن ارتباط إجيايب  ،وهبذا يكون املقياس صادقا يف قياس ما وضع لقياسه.
ثبات املقياس

للتحقق من ثبا املقياس استخدمت طريقة تطبيق وإعادة تطبيق االختبار على عينة الادق املكونة من  42العبا ،وبفارق
زمين مدته أسبوعان بني التطبيقني  ،مث استخرج معامل االرتباط بارسون  ،صيث وصل معامل الثبا إىل ( )0471وهو جيد
ألغراض الدراسة.
إجراءات التنفيذ
لقد مت إجراء الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:
 ترمجة املقياس من اللية اإلجنليزية إىل العربية من قبل خمتص حيمل درجة الدكتوراه يف الرتمجة. حتكيم املقياس لتحديد صدق احملكمني ومن مث مت استخراج معامل الثبا .حتديد جمتمع الدراسة واألندية  ،وتقسيم اجملتمع تبعا لدرجة النادي إىل طبقتني  ،ومن مث مت اختيار األندية بطريقة طبقية -عشوائية.
مت توزيع املقياس بواسطة الباصث وأصد الزمالء من محلة مؤهل الدكتوراه يف الرتبية الرايضية  ،ويعمل عضوا يف االحتادالفلسطيين لكرة القدم .
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-مجع البياان

وترميزها وإدخاهلا يف احلاسوب ومعاجلتها إصاائيا ابستخدام برانمج الرزم اإلصاائية للعلوم االجتماعية

(.)SPSS
متغريات الدراسة
أ .املتغريات املستقلة  :وتشتمل على متغريات :
درجة النادي وهلا مستواين مها ( :ممتازة  ،أوىل) مركز اللعب وله أربعة مستواي هي ( :صارس مرمى  ،مدافع  ،وسط  ،مهاجم) اخلربة يف اللعب وهلا ثالثة مستواي هي  2( :سنوا فأقل  10-8 ،سنوا  ،أكثر من  10سنوا ). القدم األكثر استخداما يف اللعب وهلا ثالثة مستواي هي ( :اليمىن  ،اليسرى  ،كلتامها). املؤهل العلمي وله ثالثة مستواي هي ( :اثنوية عامة فأقل  ،دبلوم  ،بكالوريوس فأعلى ).ب  .املتيار التابع ( :)Dependent variableويتمثل يف استجااب الالعبني على مقياس داين ()Diane, 4002
للسيطرة الدماغية.
املعاجلات اإلحصائية
من أجل معاجلة البياان استخدم برانمج الرزم اإلصاائية للعلوم االجتماعية () SPSS
وذلك ابستخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية:
 - 1املتوسطا احلسابية والتكرارا والنسب املئوية  ،ومربع كاي (كا .)4
 -4حتليل التباين أصادي االجتاه ( )One Way ANOVAواختبار شفيه ( )Scheffe Testللمقاران

البعدية بني

املتوسطا احلسابية.
نتائج الدراسة ومناقشتها

أوال  :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول
نص هذا السؤال على :ما منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني ؟وما نسبة شيوع أمناط السيطرة
الدماغية (أيسر ،أمين  ،تكاملي ) لدى الالعبني؟
لتحديد الك استخدم املتوسط احلسايب  ،واالحنراف املعياري لإلجابة عن الشق األول من التساؤل  ،ونتائج اجلدول رقم ( )4
تبني الك.

اجمللد  11العدد  4ديسمرب 0212

568

أ.د .عبد الناصر القدومى

السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني

اجلدول رقم ( ) 5
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لنمط السيطرة الدماغية السائد لدى
العيب كرة القدم يف فلسطني (ن =)522
اإلحنراف املعياري
املتوسط احلسايب
4400
11442
يتضح من اجلدول رقم ( )4أن منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني هو النمط التكاملي وفق معايار
مقياس داين للسيطرة الدماغية  ،صيت وصل املتوسط احلسايب إىل ( )11442درجة.
وفيما يتعلق ابإلجابة عن الشق الثاين من التساؤل استخدمت التكرارا والنسب املئوية ومربع كاي (كا  ،)4ونتائج اجلدول رقم
( )2تبني الك.
اجلدول رقم ()2
التكرارات والنسب املئوية لشيوع أمناط السيطرة الدماغية (أيسر أمين  ،تكاملى) وقيمة مربع كاي (كا ) 5لدى العىب كرة
القدم يف فلسطني (ن =)522
منط السيطرة الدماغية

التكرار

النسبة املئوية()%

أيسر

17

7.9

تكاملي

181

84.6

أمين

16

7.5

اجملموع

214

%100

قيمة مربع كاي (كا)5

252.09

الداللة*

*0.0001

ويرى الباصث أن السبب يف الك يعود إىل طبيعة األداء يف اجملال الرايضي اليت تتطلب التكامل يف عمل النافني من الدماغ
بكفاءة  ،صيث يقوم الناف األيسر برتميز املعلوما وختزينها يف صني يقوم الناف األمين برتمجتها إىل مهارا صركية  ،ويؤكد
على الك مشعون ( )4001ابإلشارة إىل أنه يطلق على الناف األيسر من الدماغ ابحمللل صيث يستخدم يف تعلم املهارا
اجلديدة وتاحيح األخطاء وتزويد الالعب ابملعلوما

 ،يف صني يوصف الناف األمين من الدماغ ابملكمل صيث يتحكم

بطريقة األداء للمهارة وينفذها خطوة خبطوة بناء على املعلوما الواردة من الناف األيسر.
وعند مقارنة نتائج الدراسة احلالية بنتائج الدراسا السابقة يف اجملال الرتبوي جاء متفقة مع نتائج دراسا كل من  :تورنس
وساتو ( ،) Torrance & Sato,1797وسليمان وتوانس ( ،) Soliman & Torrance,، 1768وكامل والاايف
( ،)1772وسليمان ( )Soliaman,، 1767اليت أظهر شيوع النمط التكاملي للسيطرة الدماغية  ،وكذلك
جاء

نتائج الدراسة متفقة مع نتائج دراسيت شعالن ( ،)1772ودراسة عبد هللا ( )1772اليت أظهر شيوع النمط
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التكاملي يف اجملال الرايضي  .يف صني اختلفت مع نتائج دراسا

كل من :مزاين والزقاي ( ،)4002عكاشة (،)1768

عبادة ( ،)1766وكاظم وايس ،)1777( ،حممد ( ،)1762السليماين ( ،)1772و فروهش وآخرين al.,، 4002

 ) Froelhlich etاليت أظهر شيوع استخدام أصد نافي الدماغ األمين أو األيسر بدرجة أكرب من الناف اآلخر
وابلتحديد النمط األيسر يف غالبيتها.
ويرى الباصث أن السبب يف اختالف نتائج الدراسة احلالية عن نتائج بع

الدراسا السابقة يف اجملال الرتبوي قد يعود إىل

عدة عوامل من أمهها:
 اختالف طبيعة املهام املطلوبة من الالعبني مقارنة ابلطلبة. اختالف العوامل الثقافية واالجتماعية  ،صيث إن الدراسة احلالية أجريت على الواقع الفلسطيين والذي يعيش حبكم التياراالسياسية واقعا اجتماعيا وثقافيا خيتلف عن الدول العربية واألجنبية  ،والواقع الثقايف  -االجتماعي يعد من العوامل الرئيسة يف
حتديد منط التفكار والسيطرة الدماغية )1797 Soliman & Torrance, ;Torrance.Sato, 1768
اثينيا  :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين
نص هذا السؤال على :هل توجد فروق اا داللة إصاائية عند مستوى الداللة (  )0.05 ≤ aيف السيطرة الدماغية لدى
العيب كرة القدم يف فلسطني تعزى ملتيارا

درجة النادي  ،ومركز اللعب  ،واخلربة يف اللعب  ،والقدم األكثر استخداما يف

اللعب  ،واملؤهل العلمي؟
لإلجابة عن السؤال استخدم حتليل التباين أصادي االجتاه ونتائج اجلدول ( )2تبني املتوسطا

احلسابية واالحنرافا

املعيارية

للسيطرة الدماغية تبعا للمتيارا املستقلة  ،يف صني يبني اجلدول رقم ( )2نتائج حتليل التباين األصادي .
اجلدول رقم ()2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للسيطرة الدماغية لدى العىب كرة القدم يف فلسطني تبعا للمتغريات املستقلة
املتغريات املستقلة مستوايت املتغري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
املتغريات املستقلة
درجة النادي

مركز اللعب
اخلربة يف اللعب

مستوايت املتغري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ممتازة

11.69

1.93

أوىل

10.75

1.97

صارس مرمى

11.28

2.57

مدافع

10.87

2.30

وسط

11.75

1.37

مهاجم

10.97

1.94

11.30

2.006

اقل من  5سنوا
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املتغريات املستقلة

القدم األكثر استخداما يف
اللعب
املؤهل العلمي
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مستوايت املتغري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

6-10

أكثر من 10

10.96
11.92

2.13
1.45

اليمىن

11.32

2.04

اليسرى

11.28

1.85

كلتامها

11.04

2.08

اثنوية عامة فأقل

11.32

1.86

دبلوم

11.22

1.90

بكالوريوس فأعلى

11.18

2.23

اجلدول رقم ()2
ينتائج حتليل التباين أحادى اإلجتاه لداللة الفروق يف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم
يف فلسطني تبعا للمتغريات املستقلة
املتغريات

مصدر

درجات

جمموع مربعات

متوسط

املستقلة

التباين

احلرية

االحنراف

املربعات

درجة النادي

بني اجملموعا
داخل
اجملموعا
اجملموع
بني اجملموعا

مركز اللعب

داخل
اجملموعا
اجملموع
بني اجملموعا

اخلربة يف اللعب

داخل
اجملموعا
اجملموع

1
411
412

2
410
412

4
411
412

29497
610426
626429

24448
648411
626429

42492
624482
626429

29497
2464

10492
2472

14.68
2472

( ف)

14420

4492

2448

الداللة *

*040001

*0402

*0402
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املتغريات

مصدر

درجات

جمموع مربعات

متوسط

املستقلة

التباين

احلرية

االحنراف

املربعات

بني اجملموعا
داخل
اجملموعا

4
411
412

القدم األكثر
استخداما يف
اللعب

املؤهل العلمي

اجملموع
بني اجملموعا
داخل

4
411
412

اجملموعا
اجملموع

4470
622429
626429

0462
629424
626429

* دال إصاائيا عند مستوى () 0.05 ≤ a
يتضح من اجلدول رقم ( )2أنه ال توجد فروق اا

( ف)

1422
2402

0422

0424
2408

0410

الداللة *

0487

0470

داللة إصاائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ aيف السيطرة

الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعا ملتياري القدم األكثر استخداما يف اللعب  ،واملؤهل العلمي.
يف صني كانت الفروق دالة إصاائيا تبعا ملتيارا درجة النادي  ،ومركز اللعب  ،واخلربة يف اللعب  .أما فيما يتعلق
مبتيار درجة النادي فكان الفرق لااحل العيب أندية الدرجة املمتازة  ،وفيما يتعلق ابلفروق تبعا ملتياري مركز اللعب  ،واخلربة يف
اللعب استخدم اختبار شفيه للمقاران البعدية بني املتوسطا ونتائج اجلدولني رقم ( )8و( )9تبينان الك.
أ -متيار مركز اللعب
اجلدول رقم ()6
ينتائج اختبار شفيه لداللة الفروق يف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعا ملتغري مركز اللعب
مركز اللعب

حارس مرمى

صارس مرمى
مدافع
وسط

مدافع

وسط

مهاجم

0.40

0.47-

0.30-

*0.87-

0.10*0.77

مهاجم
*دال إصاائيا عند مستوى ()0.05 ≤ a
يتضح من اجلدول رقم ( )8أن الفروق كانت فقط دالة إصاائيا بني العيب خط الوسط و( املدافعني ،واملهامجني ) ولااحل
العيب خط الوسط  ،بينما مل تكن املقاران األخرى دالة إصاائيا.
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ب -متيار اخلربة يف اللعب
اجلدول رقم ()2
ينتائج اختبار شفيه لداللة الفروق يف السيطرة الدماغية لدى العيب كرة القدم يف فلسطني تبعا ملتغري اخلربة يف اللعب
اخلربة يف اللعب

 5سنوات فأقل

 2سنوا فاقل

 22-6سنوات

أكثر من  22سنوات

0.34

0.61-

 10-8سنوا

*0.96-

أكثر من  10سنوا
*دال إصاائيا عند مستوى ()0.05 ≤ a
يتضح من اجلدول رقم ( )9أن الفروق كانت فقط دالة إصاائيا بني أصحاب اخلربة 10-2سنوا وأصحاب اخلربة أكثر من
10سنوا ولااحل أصحاب اخلربة أكثر من  10سنوا  ،يف صني مل تكن املقاران األخرى دالة إصاائيا  .على الرغم من أن
النمط التكاملي هو السائد بي

النظر عن مستواي املتيارا املستقلة  ،أظهر النتائج وجود فروق اا داللة إصاائية تبعا

ملتيارا درجة النادي لااحل الدرجة املمتازة  ،ومركز اللعب لااحل العيب خط الوسط  ،واخلربة يف اللعب لااحل اخلربة األكثر،
يف صني مل تكن الفروق دالة إصاائيا تبعا ملتياري املؤهل العلمي  ،والقدم األكثر استخداما يف اللعب.
وفيما يتعلق بظهور الفروق بني أندية الدرجتني املمتازة واألوىل لااحل الدرجة املمتازة  ،فإنه يعود إىل أن اخلربا

النامجة عن

تنظيم البطوال  ،واالشرتاك يف البطوال اخلارجية لدى أندية الدرجة املمتازة أفضل من أندية الدرجة األوىل  ،وأكد على
الك نتائج الدراسة احلالية يف ظهور الفروق تبعا ملتيار اخلربة لااحل اخلربة األعلى  ،كذلك ابلنسبة للمدربني العاملني يف أندية
الدرجة املمتازة فهم أفضل من صيث اخلربا والدورا واملشاركا الدولية وقد انعكس الك إجيااب على العبيهم.
أما ابلنسبة لظهور الفروق لااحل العيب خط الوسط فإن الك يعود إىل مشولية األداء املطلوب من العيب الوسط من صيث
املساندة يف الدفاع واهلجوم إضافة إىل قيادة اهلجما مقارنة ابملراكز األخرى .
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االستنتاجات

يف ضوء ينتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ما يلي:
 - 1إن منط السيطرة الدماغية السائد لدى العيب كرة القدم يف فلسطني هو النمط التكاملي وفق معايار مقياس داين للسيطرة
الدماغية  ،صيت وصل املتوسط احلسا يب إىل ( )11442درجة  ،وكانت أعلى نسبة للنمط التكاملي ( ،)%6248يليه النمط
األيسر( ، )%947وأخارا النمط األمين (.)%942
 -4إن النمط التكاملي كان أكثر استخداما من قبل العيب خط الوسط  ،يليهم صراس املرمى ،يليهم العبو خط اهلجوم ،
وأخارا املدافعون .
 -2إن النمط التكاملي كان أكثر استخداما من قبل أصحاب اخلربة الطويلة مقارنة أبصحاب اخلربة القاارة .
-2ال يوجد اختالف دال إصاائيا ملتياري املؤهل العلمي والقدم األكثر استخداما يف اللعب على السيطرة الدماغية السائد
لدى العيب كرة القدم يف فلسطني.
التوصيات

يف ضوء أهداف الدراسة وينتائجها ومناقشتها ،يوصي الباحث ابلتوصيات اآلتية:
 -1نظرا ألن املدربني هم األساس يف تنمية مهارا

التفكار ،ال بد من االهتمام بتدريب املدربني من قبل اجلها

املختاة

صول كيفية إعداد برامج تعليمية  -تدريبية لتنمية السيطرة الدماغية التكاملية لالعبني وعدم االقتاار على جانب دون اآلخر،
ومن مث يؤثر الك إجيابيا يف االستخدام األمثل للدماغ يف املنافسة الرايضية.
 -4إقامة ورشة تدريبية ملدريي كرة القدم يف فلسطني هبدف تدريبهم على االستخدام األمثل للدماغ وتنويع األنشطة والتدريبا
امليدانية اليت ميكن استخدامها لتحقيق الك.
 -2ضرورة تنظيم مجعية كليا وأقسام الرتبية الرايضية يف الوطن العريب مؤمترا خاصا للسيطرة الدماغية يف اجملال الرايضي نظرا
لقلة الدراسا العربية يف اجملال  ،والك هبدف الوصول إىل أدوا قياس خاصة للسيطرة الدماغية يف اجملال الرايضي  ،ونتائج
عملية تطبيقية مفيدة للمدربني.
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املراجع
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