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  الكممات المفتاحية:

        (Figural Fluency)ة الطالقة التصوري  (Executive Function)الوظائؼ التنفيذية  
اختبار النقاط  (Mental Rotation) والتدوير العقمي  (Strategies of Thinking)واستراتيجيات التفكير

                                                                                   (Vienna Test Systemفيينا) منظومة اختبارات (Point Test-5الخمسة)
 ممخص البحث

مف المتغيرات واسعة االستخداـ في  (Executive Function)يعد مفهـو الوظائؼ التنفيذية           
. وهو مفهوـ متعدد االبعاد يهتـ بقياس مجموعة مف المهارات العقمية ميداف العموـ النفسية والتربوية والعصبية

 (Strategies of Thinking)واستراتيجيات التفكير (Figural Fluency)ة والمعرفية مثؿ  الطالقة التصوري
 point-النقاط الخمسة ) ويتـ قياس هذا المفهوـ مف خالؿ اختبار (Mental Rotation) والتدوير العقمي 

Test  وهو اختبار محوسب مف ضمف منظومة اختبارات فيينا لمفحص والتشخيص والتقويـ النفسي.  )٥
 -:استهدؼ البحث الحالي إلى ما يأتي

التدوير العقمي( -استراتيجيات التفكير-قياس مفهوـ الوظائؼ التنفيذية متعدد االبعاد )الطالقة التصورية - ١
 .ديالى في كمية التربية االساسية في جامعة لدى عينة مف طمبة قسـ التربية الرياضية

 -استراتيجيات التفكير -االبعاد)الطالقة التصورية تعرؼ الفروؽ في قياس الوظائؼ التنفيذية متعدد-٢
 .التدوير العقمي( لدى طمبة قسـ التربية الرياضية كمية التربية االساسية عمى وفؽ متغير الجنس

تغيرات مفهوـ الوظائؼ التنفيذية متعدد االبعاد وتقويـ دالالتها االرتباطية تحري العالقة االرتباطية بيف م -٣
التربية الرياضية في كمية التربية  وطالبة مف طمبة قسـ  ٤٤لدي عينة البحث. تكونت عينة البحث مف 

 spssطالبة وباستخداـ الحقيبة االحصائية لمعموـ االجتماعية ١٨طالب و ٢٦االساسية 
 اذ اظهرت نتائج البحث ماياتي:تـ معالجة بيانات البحث 

التدوير العقمي ( لدى  –استراتيجيات التفكير  –اف مستويات الوظائؼ التنفيذية)الطالقة التصورية  -1
 عينة البحث كانت ضمف حدود المعايير المعتمدة .

 ؽ متغير الجنس.ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في الطالقة التصورية عمى وف -2
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 ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في التدوير العقمي عمى وفؽ متغير الجنس. -3
 ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في استراتيجيات التفكير عمى وفؽ متغير الجنس. -4
 مي.هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري الطالقة التصورية والتدوير العق -5
 هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري الطالقة التصورية واستراتيجيات التفكير. -6
 هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري التدوير العقمي واستراتيجيات التفكير. -7

 
Measure the concept of multidimensional executive Function among students of 
physical education Department in the College of basic education. 
          The concept of executive functions is wide use variables in psychological 
and educational sciences. It is a multidimensional concept concerned with 
measuring the mental and cognitive skill set such as conceptual fluency (Figural 
Fluency) and thinking strategies (Strategies of Thinking) mental rotation (Mental 
Rotation) this concept is measured by testing five points (-point Test 5 )which is 
a computerized test of the Vienna test system examination and psychological 
diagnosis and current search target reformation:- 
1- measure the multidimensional concept of executive Function (Figural Fluency- 
strategies of thinking-mental rotation) to a sample of students of physical 
education Department in the College of basic education at Diyala University. 
2- know the differences in measuring a multidimensional executive function 
(Figural Fluency- strategies of thinking-mental rotation) among the students of 
physical education Department of basic education as a variable. 
3- investigation of the relationship between variables link concept executive 
functions was multidimensional and relational implications to search sample 
calendar. Research sample consisted of 44 and a student of physical education 
students in the College of basic education 26 students and 18 a student using 
the bag of social sciences SPSS 
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Research data has been processed the search results showed what becomes: 
1- the levels of executive posts (Figural Fluency – thinking strategies-mental 
rotation) have a sample search was within the approved standards. 
2- There are no significant differences in students moral Figural Fluency on as a 
variable. 
3- There are no significant differences in students moral mental rotation as a 
variable. 
4- There are no significant differences among students in moral thinking 
strategies as heterosexual. 
5- There's a significant correlation function between Figural Fluency and 
variables of mental rotation. 
6- There's a significant correlation function between Figural Fluency variables 
and thinking strategies. 
7- There is a significant correlation between mental rotation variables function 
and thinking strategies. 

 التعريف بالبحث -1
مػػف المتغيػػرات واسػػعة  (Executive Function)يعػػد مفهػػـو الوظػػائؼ التنفيذيػػة     :اهميةةة البحةةث 1-1

االستخداـ في ميػداف العمػـو النفسػية والتربويػة والعصػبية. وهػو مفهػـو متعػدد االبعػاد يهػتـ بقيػاس مجموعػة مػف 
 Strategies)واستراتيجيات التفكير (Figural Fluency)ة المهارات العقمية والمعرفية مثؿ  الطالقة التصوري

of Thinking)  والتػدوير العقمػي (Mental Rotation) النقػاط  ويػتـ قيػاس هػذا المفهػـو مػف خػالؿ اختبػار
وهػو اختبػار محوسػب مػف ضػمف منظومػة اختبػارات فيينػا لمفحػص والتشػخيص  )٥  point Test-الخمسػة )

 والتقويـ النفسي.
المالحظػػػات الميدانيػػػة لمباحػػػث فػػػي ميػػػداف التػػػدريس  تكونػػػت فكػػػرة الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ: مشةةةكمة البحةةةث  ٢-١

التطبيقػػػػػات المتكػػػػػررة لالختبػػػػػارات الصػػػػػفية وتحميػػػػػؿ المواقػػػػػؼ التعميميػػػػػة النظريػػػػػة  الممارسػػػػػة الجػػػػػامعي . ومػػػػػف
وجد الباحث اف هناؾ عددا غير قميؿ مف الطمبة يعانوف مف صعوبات في مواجهة بعض المواقؼ  .والتطبيقية

فيػػػة و اسػػػتعماؿ العمميػػػات العقميػػػة كاالحسػػػاس واالنتبػػػا  واالدراؾ والتفكيػػػر .ويفشػػػؿ التػػػي تتطمػػػب الطالقػػػة المعر 
الػػبعض فػػي تقػػديـ اسػػتجابة مناسػػبة لموقػػؼ سػػموكي ومعرفػػي تعبػػر عػػف فعاليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التفكيػػر 
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قػػػة العقمػػػي . كػػػؿ هػػػذ  المالحظػػػات فضػػػال عػػػف المناقشػػػات اليوميػػػة مػػػه الطمبػػػة بمػػػور فكػػػرة دراسػػػة مفهػػػـو الطال
التصورية بوصفه مفهوما متعدد االبعاد .ومحاولة التعرؼ عمى مستوياتها عنػد الطمبػة ومقايسػتها طبقػا لػبعض 

 المتغيرات الديموغرافية.
 
 : استهدؼ البحث الحالي ما يأتي:اهداف البحث ٣-1
التدوير -التفكيراستراتيجيات -قياس مفهوـ الوظائؼ التنفيذية متعدد االبعاد )الطالقة التصورية  ١-٣-١

 .ديالى العقمي( لدى عينة مف طمبة قسـ التربية الرياضية في كمية التربية االساسية في جامعة
 -استراتيجيات التفكير -االبعاد)الطالقة التصورية تعرؼ الفروؽ في قياس الوظائؼ التنفيذية متعدد ٢-٣-١

 .ية االساسية عمى وفؽ متغير الجنسالتدوير العقمي( لدى طمبة قسـ التربية الرياضية كمية الترب
تحري العالقة االرتباطية بيف متغيرات مفهوـ الوظائؼ التنفيذية متعدد االبعاد وتقويـ دالالتها   ٣-٣-١

 .االرتباطية 
  فروض البحث: 1-4

 ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في الطالقة التصورية عمى وفؽ متغير الجنس. - ١-٤-١
 هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في التدوير العقمي عمى وفؽ متغير الجنس. ليس -٢-٤-١
 ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في استراتيجيات التفكير عمى وفؽ متغير الجنس. -٣-٤-١
 بيف متغيري الطالقة التصورية والتدوير العقمي. ليس هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا -٤-٤-١
 ليس هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري الطالقة التصورية واستراتيجيات التفكير.-٥-٤-١
 ليس هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف متغيري التدوير العقمي واستراتيجيات التفكير.-٦-٤-١
 مجاالت البحث ٥-1
 عينة مف طمبة قسـ التربية الرياضية في المراحؿ كافة. البشري: المجاؿ 1-5-1
 ١٥/٣/٢1١٧ولغاية  ٥/٣/٢1١٧المجاؿ الزماني: الفترة مف  1-5-2
 المجاؿ المكاني: قسـ التربية الرياضية 1-5-3
 تحديد المصطمحات: 1-6
. وتسػتمـز تػوفر مهػارات  مفهوـ الوظػائؼ التنفيذيػة: مجموعػة مػف العمميػات المعرفيػة متعػددة االبعػاد 1-6-1

( وتضػػػـ عمميػػػات Switching()Miyake,etal,2000(والتبػػػديؿ)Updating(والتحػػػديث )Inhibitionالكػػػؼ )
 Addition and( واستراتيجيات التفكير واالضافة التعػاكس والخطيػة )FiguralFluencyالطالقة التصورية)

Subtraction& Lines Strategy(والتدوير العقمي )Mental Rotation.)( Barkley & Murphy2010) 
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(: القػػػدرة عمػػػى تشػػػكيؿ مجموعػػػة غيػػػر محػػػددة ومتكػػػررة مػػػف FiguralFluencyالطالقػػػة التصػػػورية) 1-6-2
 االشكاؿ والمفاهيـ خالؿ فترة زمنية محددة.

(: القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػويف Addition Strategy)اسػػػػػػػػػػػتراتيجيات التفكيػػػػػػػػػػػر باالضػػػػػػػػػػػافة 1-6-3
 اساس االشكاؿ السابقة .اشكاؿ وصور جديدة  وغير مكررة تبنى عمى 

( القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى تكػػػػػػػويف Subtraction Strategy اسػػػػػػػتراتيجية التفكيػػػػػػػر المتعػػػػػػػاكس 1-6-4
 اشكاؿ جديدة مف خالؿ حذؼ اعمدة أو خطوط مكونة مف الشكؿ السابؽ.  

(  القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػويف اشػػػػػػػػػكاؿ Lines Strategyاسػػػػػػػػػتراتيجية االضػػػػػػػػػافة الخطيػػػػػػػػػة)  1-6-5
 عمى الشكؿ السابؽ. جديدة وغير مكررة مف خالؿ اضافة اعمدة

(: القدرة عمى تكويف اشكاؿ جديدة وغير مكررة مف خالؿ Mental Rotationالتدوير العقمي) 1-6-6
 (Santa,et al,2001 )( Fernandez, et al,2009 ).عكس وتدوير االشكاؿ المكونة سابقا

 الدراسات النظرية والمشابهة  -2
 الدراسات النظرية ١-٢
 مفهوم الوظائف التنفيذية ١-1-٢
ينتمي مفهوـ الوظائؼ التنفيذية إلى حزمة العمميات المعرفية الضرورية في مجاؿ فهـ السموؾ والسيطرة عميه  

والتحكـ فيه. وهو يضـ وتسمى ايضا بعمميات السيطرة المعرفية. اذ اف االنتقاء الناحج لفعاليات التحكـ 
يات المعرفية هي السيطرة االنتباهية والكؼ العقمي تؤدي إلى تحقيؽ اهداؼ الفرد وحاجاته.  اف مف اهـ العمم

 وتستمـز(.Miyake,et al,2000المعرفي والسيطرة عمى عمميات الكبح والذاكرة العاممة والمرونة المعرفية.)
تمؾ الفعاليات مف األفراد درجة عالية ومضاعفة مف مكونات الوظائؼ التنفيذية مثؿ الذكاء السائؿ  عممية اداء

واالستدالؿ العقمي وحؿ المشكالت. تتطور الوظائؼ التنفيذية عند الفرد بشكؿ تدريجي خالؿ مجرى 
برات والمفاهيـ ( اذ يمكنه اف يحسف مستوياتها كما ونوعا عف طريؽ اكتساب الخDiamond,2013الحياة.)

النظري استخدمت اختبارات الطالقة غير المفظية في الماضي مف اجؿ لقياس حساسية اعتالؿ والمتنوعة. 
الوظائؼ التنفيذية وعمى اية حاؿ فاف استخدامها في فترة قصيرة اشار بوضوح إلى اهميتها وجودتها فضال 

 المغةعف انها تعد مف االختبارات غير المفظية ومتحررة مف عامؿ 
إلى اف جوهر عمميات الوظائؼ التنفيذية  Diamond,2013ويشير مكونات الوظائف التنفيذية  2-١-٢

( والسيطرة الذاتية Response Inhibition( ويعنى بعمميات كؼ االستجابة)Inhibitionتشمؿ مفهوـ الكؼ)
(Self-control(ومقاومة االغراءا )Resisting Temptations ومنه السموؾ االندفاعي واالنتبا  االنتقائي )
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 Cognitive( واخيرا المرونة المعرفية)Working memoryوالكؼ المعرفي.ثـ مفهوـ الذاكرة العاممة)
Flexiblity  التي تضـ التفكير االبداعي الذي يعنى بعمميات التكييؼ والتوافؽ المرف والسريه مه الظروؼ )

الطالقة التصورية مجموعة مف المهارات مثؿ الكؼ والتحديث  تضـ.ة الفردالمتغيرة والمتنوعة في حيا
مف الناحية التشريحية والفسيولوجية تحدث عممية التصور العقمي في الفص  (Diamond,2013) .والتبديؿ

واف االعتالؿ في هذ  الوظائؼ يؤثر عمى القدرات الوظيفية لمفرد سواء اكاف ذاؾ في ميداف  االمامي لمدماغ
إلى اف اعتالؿ أو ضعؼ الطالقة التصورية يرتبط مه ضعؼ Barkley & Murphy  العمؿ .لقد بينت دراسة 

          االداء المهني واف ضعؼ الطالقة له عالقة مه تقييـ الموظفيف الداء العمؿ ونوعية العمؿ لمراشديف
( Barkley & Murphy2010) يستعمؿ بنطاؽ واسه لقياس الطالقة في ميداف الدراسات  اف توليد االجابات

لقد طمب مف المستجيبيف اف يقدموا وينتجوا  (fama 1998) .والنفسية  والعصبيةوالتجريبية  اإلكمينيكية
 بعض االجابات المتفردة قدر استطاعتهـ خالؿ مدة زمنية محددة مه تاكيد نمط الحؿ وتجنب تكرار االشكاؿ

الصحيحة تعد موشرا لمقدرة عمى  اإلجاباتاف عدد  طمب انساؽ او اشكاؿ او كممات صورالمهمات قد تت
المباداة واالبقاء.لقد اعتبرت الجوانب النوعية والكمية شيئا واحدا.اذ كيؼ يتعامؿ المفحوص مه هذ  المهمات 

راتيجيات التي كيؼ تساعد المرونة في تبديؿ كيؼ تكسر قواعد االحكاـ )الكؼ والتبديؿ ( وماهي االست
 ( goebal ,et,al,2009) .مراحؿ البحث أولىتستعمؿ في 

 الطالقة التصورية  ٣-١-٢
اختبار الطالقة التصورية . اذ اف ١٩٩٧عاـ  (Jones- Gotman and Milnerلقد ابتكر كؿ مف  )   

متعددة خالؿ فترة زمنية  تصميـ االختبار يتطمب مف المريض اف ينتج قدر ما يستطيه اشكاال وانماطا
االمامي والصدغي صعوبة في اداء  يف الدماغييفالفصفي اضرار لقد وجد األفراد الذيف  يعانوف مف  محددة.

والثبات  المعيارية غير المالئمة والناقصةاية حاؿ لقد عد االختبار معيارا لحساب المعمومات  االختبار.عمى
( صيغة Regard)نشر  ١٩٨٢جز االداء الحركي.في عاـ الضعيؼ وصعوبة تفسير تاثيرات ضعؼ أو ع

 ابسيط اجري تعديالو ( (Regard,etal.1982االصمي سمي اختبار النقاط الخمسة .  ختباربديمة لال
اكثر تعقيدا مف االختبار لالختبار مف قبؿ راؼ وسمي اختبار الطالقة التصورية لروؼ والذي يعد اطوؿ و 

. عموما اف اختبار النقاط الخمسة بوصفه مصمـ لقياس الطالقة التصورية حساس لقياس اعتالؿ PTالسابؽ 
( في دراسته إلى اف اختبار Lee,etal1997اشار ) حيث(  Berning,etal1998عمؿ الفص االمامي)

صابييف النقاط الخمسة يمكف اف يميز بيف المرضى المصابيف باعتالؿ الفص االمامي والمرضى النفسييف الع
والمرضى العصابييف غير المصابيف باضطراب الفص االمامي.تقارير الدراسات الحديثة اكدت وجود ارتباط 
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. (Festman,etal,2010بيف االداء عمى اختبار النقاط الخمسة والجانب الظهري القشرة المخية االمامية.)
مزدوجا ومضاعفا بيف  اف هناؾ تمايزا١٩٩٧عاـ  (Jones- Gotman and Milnerكؿ مف  )وبيف 

لكف هذ  الفرضية قد اثارت جدال  الطالقة المغوية والتصورية عند المرضى المصابيف الفص االيمف و االيسر
( اف الضعؼ الطالقة غير المفظية Butler,et ai,1993:Ruff,et al,1994:Tucha,et al,1999واسعة)

( بينما الطالقة المفظية Baldo,et al,2001مرتبطة بشكؿ اساسي مه الخمؿ في الفص االمامي االيمف.)
مف الدماع  األيمف  األماميفص وهكذا فاف المرضى المصابيف في ال تضـ منطقة الفص االمامي االيسر.

( كما انهـ يميموف Jones-Gotman& Milner,1977حظ اف لديهـ ضعفا في الطالقة التصورية)يال
 ( اف ضعؼ االداء في اختبار النقاط الخمسة الRoss,et al,2003واشكاال اقؿ بشكؿ عاـ.) اأنماط إلنتاج

( هناؾ بعض Ruff,etc al,1986يفسر عمى وجود ضعفا في الذاكرة وال في سرعة االداء الحركي والمغوي.)
 Regard,et al,1982 Ruff,etالمتغيرات ذات الصمة في تفسير االداء عمى اختبار النقاط الخمسة)

al,1988نماط المنتجة وعدد االشكاؿ التي تتماثؿ مه القواعد فضال عف نمط ونوعية ( عدد االشكاؿ أو اال
االداء الذي يعد ناجحا مقايسة بعدد القواعد المنتهكة وغير الناجحة أو الفاشمة . ايضا عدد االستراتيجيات 

النسخة  وعمى اية حاؿ اف )التدوير العقمي مثاال( وكذلؾ نسبة االخطاء ونسبة االشكاؿ الصحية المنتجة.
المبكرة والنسخة الكتابية تعكس بشكؿ عاـ التحميؿ الكمي عدد االجابات الصحيحة المتماثمة.اف 
االستراتيجيات المستعممة قمما تقيـ لقد اشارت الدراسات إلى اف المرضى العصابييف والذهانييف سجموا ضعفا 

ف اختالال في الفص االمامي  في اختبار الطالقة التصورية وبشكؿ خاص عند المرضى الذيف يعانوف م
وكذلؾ الذيف تعرضوا لصدمة الجراحة الدماغية ومرضى الباركنسوف اصابات االوعية المخية الكابة الحادة  

 (Cattelani,et al,2011 )االلصرع اضطرابات الهستيريا.
 استرتيجيات التفكير ٤-١-2

 مػف تبػدأ أنهػا حيػث مػف( The Circle of Thought) التفكيػر دورة المعرفيػوف الػنفس عممػاء حسػـ لقػد    
 جهػػاز الػػى لتػػذهب بنػػا  المحػػيط العػػالـ مػػف المثيػػرات تسػػتمـ التػػي( Sensory Systems) الحسػػية األجهػػزة
 تفاصػػيمها يحػػدد ثػػـ والمعمومػػات المثيػػرات هػػذ ( Describe)يصػػؼ الػػذي( Perceptual System)اإلدراؾ
 الػذاكرة  أنظمػة فػي الموجػودة المعمومػات مػه وعالقاتهػا وصػالتها وحيثياتهػا دقائقهػا في( Elaborate)ويسهب
. والداخميػة الخارجيػة العوامػؿ وكػؿ والموقػؼ  المشػكمة طبيعػة مػه ذلػؾ كػؿ يػوازف ثػـ الماضػية لمخبػرات كخزيف
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 إلػػى تتػػرجـ أف تمبػػث ال التػػي. المناسػػبة( Plan)الخطػػة بخصػػوصDecisions making) ) قػػرارا يتخػػذ كػػي
 .الجديدة التفكير لدورة طبقا جديدة معمومات نستقبؿ عندما تتغير أفعالنا كؿ فإف لذا(. Actions)افعاؿ
 شػػػػػدتها ودرجػػػػػة المشػػػػػكمة لطبيعػػػػػة طبقػػػػػا تسػػػػػهؿ او تصػػػػػعب هػػػػػذ  التفكيػػػػػر دورة إف بالػػػػػذكر الجػػػػػدير ومػػػػػف    

ذا. وصػػعوبتها  الحسػػػية المثيػػرات معمومػػات معالجػػة عمميػػة انػػه نقػػوؿ أف فػػيمكف التفكيػػر نعػػرؼ أف لنػػا جػػاز وا 
 .الػػدماغ فػػي الرمزيػػة الصػػي  مػػف عػػاؿ مسػػتوى عمػػى( Incoming Stimulus Information) المسػػتممة
 (٢٢٧ ص٢1١٤)النعيمي 

 (Mental Rotation)التدوير العقمي ٥-١-٢
 مػػػف تتشػػػكؿ كػػػي العقميػػػة الصػػػورة تػػػدوير عمميػػػةالػػػى اف التػػػدوير العقمػػػي يعنػػػى ب١٩٩٣ عػػػاـ(Henry)يشػػػير    

 خالؿ قدرة الفرد عمى اعادة تشكيؿ ابعاد الصورة واستنتاج ابعادها الثنائية والثالثية. مف.جديد
 التمثػػػيالت أوجػػػه يمكنػػػه ادراؾلمرياضػػػي مػػػف االهميػػػة بمكػػػاف  بالنسػػػبةلممحػػػيط المػػػدرؾ  التػػػدوير العقمػػػياف     

 فالجسػـ. البيئة في األشكاؿ مف لشكؿ الصورية المدركات مف ومتسمسمة متتابعة عممية فهي  لممحيط المكانية
 منهػا واحػدة كػؿ متتابعػة تػدوير عمميػات ثػالث إجػراء يقتضػي معػيف باتجػا  درجػة(٦1) بزوايػة تػدوير  يػتـ الذي

 يقػػوـ أف بعػػد بصػػريا والمنظػػورة الواقعيػػة األشػػكاؿ عػػف بمعػػزؿ تحصػػؿ التػػدوير عمميػػة واف. درجػػة( ٢1) بمقػػدار
 الحقيقػػي الشػػكؿ بتػػدوير يقػػوـ وال يػػدرؾ مػػا( يػػدرور) فاإلنسػػاف األشػػكاؿ لهػػذ  الدقيقػػة التفصػػيالت بػػادراؾ األفػػراد

 عمميػػػػة فػػػػي والفشػػػػؿ النجػػػػاح طبيعػػػػة فػػػػي يػػػػؤثر الواقعيػػػػة األشػػػػكاؿ فػػػػي التشػػػػويش فػػػػاف وعميػػػػه أصػػػػال الموجػػػػود
 الصػػورة بتػػدوير فقػػط مرتبطػػة ليسػػت الجيػػدة التػػدوير قػػدرة أف إلػػى( Strawson) ستراوسػػوف أشػػار فيمػػا.التػػدوير
 تميػػز أف شػػانها مػػف والنهايػػات لمشػػكؿ حػػدود لوضػػه مػػنظـ عمػػؿ إجػػراء إلػػى ذلػػؾ تتعػػدى بػػؿ هػػي كمػػا المدركػػة
 الشػػكؿ أبعػػاد معرفػػة إف أخػػرى بكممػػة  التػػدوير حػػاؿ األبعػػاد هػػذ  مواقػػه تغييػػر سػػهولة إلػػى يػػؤدي ممػػا أبعػػاد 

. بػالعكس والعكػس يسػير  تدوير عممية لمفرد تتيح بينهما العالقة طبيعة وتمرثؿ له التفصيمية والبروزات ومحيطه
 (٧1 ص٢1١١()عبد الستار٢١٨ ص٢1١٤)النعيمي 

 فيينا اختبارات منظومة 2-1-6
إحػدى المنظومػات الحديثػة  ( Vienna Test System)عػد منظومػة اختبػار فينػا لمفحػص والتقػويـ النفسػيت

عبارة عف منظومة متكاممػة لمفحػص والتقػويـ والتشػخيص النفسػي مػف  في ميداف القياس النفسي التجريبي.وهي
خالؿ الحاسوب.إذ يمكػف مػف خاللهػا إجػراء العديػد مػف االختبػارات العقميػة والنفسػية والعصػبية والػنفس حركيػة. 
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واالسػػتفادة منهػػا فػػي تخصػػص عمػػـ الػػنفس الرياضػػي عمػػى مسػػتوى معيػػاري عػػالمي وعػػالي الدقػػة والموضػػوعية. 
ة فينا إلى امتالؾ أسػس وأدوات عمميػة دقيقػة فػي عمميػة القيػاس النفسػي الرياضػي وذلػؾ لمواكبػة تهدؼ منظوم

جػػراء وتطبيػػؽ  التطػػورات الحاصػػمة ففػػي معظػػـ الػػدوؿ المتقدمػػة فػػي مجػػاؿ الحاسػػوب وتكنولوجيػػا المعمومػػات. وا 
بارات الشخصية ومقاييس مختمؼ الفحوص واالختبارات واالستبيانات واألدوات والمقاييس النفسية والعقمية واخت

الػػذكاء واالسػػػتعدادات المهنيػػػة واالختبػػػارات اإلكمينيكيػػػة التشخيصػػػية واختبػػػارات المياقػػػة البدنيػػػة لمختمػػػؼ الفئػػػات 
العمرية  وفي كافػة المجػاالت والتخصصػات العمميػة ومنهػا تخصػص عمػـ الػنفس الرياضي.فضػال عػف اختبػار 

ثنػػاء المياقػػة البدنيػػة لمرياضػػييف والالعبػػيف وتقػػويـ  القػػدرة عمػػى التحمػػؿ والمرونػػة النفسػػية والضػػغط النفسػػي قبػػؿ وا 
 (٣٩٦  ٢1١٤)النعيمي   المنافسات الرياضية.

 منهج البحث: 3-1
مجتمه البحػث :تكػوف مجتمػه البحػث مػف طمبػة كميػة التربيػة األساسػية فػي  مجتمع البحث وعينته:  ٢-٣    

( ٣٦٤٢)الدراسػػة الصػػباحية حيػػث بمػػ  عػػدد الطمبػػة فػػي الكميػػة  ٢1١٧-٢1١٦جامعػػة ديػػالى لمعػػاـ الدراسػػي 
 طالب. (١٧٣٦( طالبة و)١٩1٦بواقه )

طالبػػة تػػـ اختبػػارهـ  ١٨و طالػػب ٢٦( اختيػػروا بشػػكؿ عشػػوائي بواقػػه ٤٤عينػػة الدراسػػة :بمغػػت عينػػة الدراسػػة )
 عمى اختيار النقاط الخمسة.

 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث 3-3
( لقيػػاس الطالقػػة point test-5:اسػػتعمؿ الباحػػث اختبػػار النقػػاط الخمسػػة ) اختبةةار النقةةاط الخمسةةة      

التصورية وهو احد اختبارات منظومة اختبارات فيينا لمفحص والتشخيص والتقويـ والعالج. وهو اختبار يتكوف 
مػػف خمسػػة نقػػاط مرسػػومة بشػػكؿ مربػػه داخمهػػا نقطػػة خامسػػة والمطمػػوب مػػف المفحػػوص اف يكػػوف خػػالؿ مػػدة 

اط الخمسػة . وتعكػس طريقػة االسػتجابة زمنية بسيطة اكبر عػدد مػف االشػكاؿ مػف خػالؿ ايصػاؿ خػط بػيف النقػ
وسػػػرعتها ونمػػػط االشػػػكاؿ المنتجػػػة مػػػف قبػػػؿ المفحػػػوص مجموعػػػة مػػػف الوظػػػائؼ التنفيذيػػػة كالطالقػػػة التصػػػورية 
واسػػتراتيجيات التفكيػػر )االضػػافة والتعػػاكس ( والتػػدوير العقمػػي. وعنػػد انتهػػاء االجابػػة مػػف قبػػؿ المفحػػوص يقػػدـ 

 يمية لطبيعة االستجابة المقدمة وعمى النحو االتي:البرنامج المحوسب لالختبار صورة تحم
مجموعة المعمومات الديموغرافية لممفحوص تتضمف االسـ والعمر والجنس والمستوى الدراسي ومػدة  3-3-1

 االستجابة واليـو الذي تـ فيه االختبار والوقت الذي اختبر فيه المفحوص.
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االشػػػػكاؿ التػػػػي كونهػػػػا المفحػػػػوص خػػػػالؿ فتػػػػرة درجػػػػة الطالقػػػػة التصػػػػورية وتعنػػػػي العػػػػدد الكمػػػػي مػػػػف ٢-٣-٣
 دقيقتاف؟بصرؼ النظر عف ادائه.وتضـ الدرجة الخاـ والدرجة المعيارية التائية.

عدد االجابات الصحيحة التي تتضمف االشكاؿ التي كونها المفحػوص وتضػـ الدرجػة الخػاـ والدرجػة  ٣-٣-٣
 المعيارية التائية.

حة والتي يحسب مف خالؿ حاصؿ ضرب عدد االشكاؿ الصػحيحة الدرجة المئينية لالجابات الصحي ٤-٣-٣
 ومقسومة عمى العدد الكمي لالجابات التي قدمها المفحوص. ١11×
 عدد االستجابات المكررة ونسبتها والدرجة المئينية لالجابات الصحيحة والنسبة المئوية لها. ٥-٣-٣
ة.وتعني الطريقة التي تـ فيها اضافة خط جديد عدد المرات التي تـ فيها استعماؿ استراتيجية االضاف ٦-٣-٣

 واضافي عمى الشكؿ المنتج في المحاولة السابقة.
عػدد المػرات التػي تػـ فيهػا اسػتعماؿ اسػتراتيجية الطرح.وتعنػي الطريقػة التػي تػـ فيهػا حػذؼ خػط عمػى  ٧-٣-٣

 الشكؿ المنتج في المحاولة السابقة.
االسػػتراتيجية عنػػدما يكػػوف المفحػػوص اشػػكاال جديػػدة مػػف  اسػػترتيجية التػػدوير العقمػػي وتحصػػؿ هػػذ   ٨-٣-٣

 خالؿ تدوير الشكؿ السابؽ وعمؿ محور متعاكس لنمط الشكؿ نفسه.
 استراتيجية التكرار وتشمؿ عدد االشكاؿ المكررة والمتشابهة التي انتجها المفحوص عمى االختبار. ٩-٣-٣

ت والتفسػػػيرات التػػػي تعطػػػي صػػػورة تحميميػػػة اف كػػػؿ اسػػػتراتيجة منتجػػػة تحمػػػؿ فػػػي طياتهػػػا مجموعػػػة مػػػف الػػػدالال
 واضحة عف الخصائص العقمية والمعرفية لممفحوص.

 الخصائص السيكومترية لالختبار : 3-3-2
 الموضوعية  3-3-2-1

اوال الموضوعية:تتحقؽ موضػوعية االختبػار عنػدما يكػوف هنػاؾ تمػاثال بػيف المنطػؽ القياسػي االحصػائي وبػيف 
مػف موضػوعية االختبػار مػف خػالؿ الحصػوؿ عمػى نفػس التفسػيرات التاطير النظػري لممفهػـو . وقػد تػـ التحقػؽ 

 واالستنتاجات مف قبؿ الباحثيف.
: يشير الثبات إلى مفهوـ الدقة واالستقرار في القياس عبر الػزمف . دوف حصػوؿ الثبات االختبار ٢-٢-٣-٣

االتسػػاؽ الػػداخمي لالختبػػار عمػػى عينػػة  تشػػوهات أو اخطػػاء فػػي عمميػػة القيػػاس والتكميـ.لقػػد تػػـ اسػػتخراج ثبػػات
 .1.٨٦كبيرة وبم  معامؿ االتساؽ الداخمي له 
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االختبػػػػػػػػػػػار الصػػػػػػػػػػػادؽ هػػػػػػػػػػػو االختبػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػػػػيس الظػػػػػػػػػػػاهرة  االختبةةةةةةةةةةةار:  صةةةةةةةةةةةد  3-3-2-2
 التي وضه مف اجؿ قياسها. وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خالؿ االتي:

بػػػػػػػػػػػػػيف نتػػػػػػػػػػػػػائج االختبػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػه اختبػػػػػػػػػػػػػارات الورقػػػػػػػػػػػػػة والقمػػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػػػدمها  التكػػػػػػػػػػػػػافؤ  ١-٢-٢-٣-٣
المفحوص.حيػػػػػػػػػث تعػػػػػػػػػػرض عينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف األفػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػى االختبػػػػػػػػػػار ومػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـ طمػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػنهـ اف يقػػػػػػػػػػدموا 

 وصفا لحالتهـ مف خالؿ الورقة والقمـ وقد وجد اف هناؾ تماثال بيف اإلجابتيف.
ات النفسػػػػػػػػػػػػػػية والعصػػػػػػػػػػػػػػبية: المقارنػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف نتػػػػػػػػػػػػػػائج االختبػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػه نتػػػػػػػػػػػػػػائج اختبػػػػػػػػػػػػػػار -٢-٢-٢-٣-٣

بػػػػػػػػػػيف  1.1١حيػػػػػػػػػػث توصػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػاحثوف إلػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػود عالقػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػائيا عنػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػة 
وظػػػػػػػػػػػػػائؼ االدراؾ  اختبػػػػػػػػػػػػػار النقػػػػػػػػػػػػػاط الخمسػػػػػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف اختبػػػػػػػػػػػػػار تكػػػػػػػػػػػػػويف المحػػػػػػػػػػػػػاوالت واختبػػػػػػػػػػػػػار

 مف الراشديف ٢٨٥واالنتبا . اجريت عينة مكونة مف 
التػػػػػػػػػػػائي لعينتػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتقمتيف وتحميػػػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتعماؿ االختبػػػػػػػػػػػار  :الوسةةةةةةةةةةةائ  ا حصةةةةةةةةةةةائية 3-4

التبػػػػػػػػػػػػػايف ومعامػػػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػػػاط بيرسػػػػػػػػػػػػػوف لمعالجػػػػػػػػػػػػػة البيانػػػػػػػػػػػػػات باالسػػػػػػػػػػػػػتعانة بالحقيبػػػػػػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػػػػػػائية 
spss . 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -4
التدوير العقمي( -استراتيجيات التفكير-قياس مفهوـ الوظائؼ التنفيذية متعدد األبعاد )الطالقة التصورية ١-٤

 (١. الجدوؿ)ديالى مف طمبة قسـ التربية الرياضية في كمية التربية األساسية في جامعةلدى عينة 
 البعاد الوظائؼ التنفيذية ( يوضح الخصائص اإلحصائية١جدوؿ )                

Case Summaries 

 الطالقة 

  التصورٌة

استراتٌجٌات 

 اضافٌة

استراتٌجٌات 

 متعاكسة

تراتٌجٌات اس

العقلً  تدوٌرال طولٌة مدخالتال   

N 44 44 44 44 44 44 

Mean 48.8182 51.5000 52.2955 70.3409 42.6591 44.6591 

Std. Error of Mean 1.16606 1.42334 1.39107 1.79615 1.00787 1.28454 

Median 48.5000 53.0000 50.5000 72.0000 42.0000 45.5000 

Variance 59.827 89.140 85.143 141.951 44.695 72.602 

Std. Deviation 7.73477 9.44137 9.22731 1.19143E1 6.68543 8.52068 

Skewness -.187- .232 .684 -1.351- .876 -.478- 

Kurtosis -.088- -.784- -.672- 1.950 1.495 -.213- 
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Maximum 66.00 73.00 73.00 80.00 64.00 59.00 

Minimum 32.00 40.00 44.00 29.00 32.00 27.00 

Sum 2148.00 2266.00 2301.00 3095.00 1877.00 1965.00 

Range 34.00 33.00 29.00 51.00 32.00 32.00 

 

 -التفكير استراتيجيات -االبعاد)الطالقة التصورية تعرؼ الفروؽ في قياس الوظائؼ التنفيذية متعدد ٢-٤
وتشمؿ  .كمية التربية االساسية عمى وفؽ متغير الجنس التدوير العقمي( لدى طمبة قسـ التربية الرياضية

 التحقؽ مف الفرضيات االتية:

تـ ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في الطالقة التصورية عمى وفؽ متغير الجنس.  ١-٢-٤
ة اذ بمغت معالجة بيانات هذ  الفرضية باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .حيث قبمت هذ  الفرضي

ومستوى  ٤٢عند درجة حرية  2.021الجدولية البالغة  Tوهي اصغر مف قيمة  1.183قيمة االختبار التائي 
.مما يشير إلى انه التوجد فروؽ ذات داللة معنوية في الطالقة التصورية بيف الذكور واإلناث 1.1٥داللة 

 ( يوضح ذلؾ٢والجدوؿ)

 الطالقة التصورية عمى وفؽ متغير الجنسالختبار داللة الفروؽ  ( يوضح القيمة التائية٢جدوؿ)          

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean T-TEST الجنس 

 1.183 1.59632 8.13965 28.5769 26 1 الطالقة

2 18 25.6667 7.84407 1.84886 

 

هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في التدوير العقمي عمى وفؽ متغير الجنس. .تـ  ليس  ٢-٢-٤
معالجة بيانات هذ  الفرضية باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.حيث قبمت هذ  الفرضية اذ بمغت 

ومستوى  ٤٢حرية  عند درجة 2.021الجدولية البالغة  Tوهي اصغر مف قيمة  1.175قيمة االختبار التائي 
.مما يشير إلى انه التوجد فروؽ ذات داللة معنوية في التدوير العقمي بيف الذكور واإلناث  1.1٥داللة 

 ( يوضح ذلؾ٣والجدوؿ)
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 التدوير العقمي عمى وفؽ متغير الجنس( يوضح القيمة التائية الختبار داللة الفروؽ 3جدوؿ)          

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean T-TEST الجنس 

 0.175   1.25639 6.40637 42.8077 26 ذكور تدوٌر

 1.70968 7.25358 42.4444 18 اناث

 

 

ليس هناؾ فروؽ ذات داللة معنوية لدى الطمبة في استراتيجيات التفكير عمى وفؽ متغير الجنس.  ٣-٢-٤
تـ معالجة بيانات هذ  الفرضية باستعماؿ اختبار تحميؿ التبايف االحادي قبمت One way ANOVA حيث

القيمة الفائية وهي اصغر مف   0571. -3071. -١.٦٨1المحسوبة ةالفائي ـهذ  الفرضية  اذ بمغت القيم
مما يشير إلى انه التوجد    1.1٥( ومستوى داللة ٤٣-١عند درجتي حرية )  ٤.1٨٤٨ الجدولية البالغة

المتعاكسة(عمى وفؽ متغير  –الطولية -)االضافة  ناؾ فروؽ ذات داللة احصائية في استراتيجيات التفكيره
 يوضح ذلؾ (٤الجنس  والجدوؿ)

 
في استراتيجيات التفكير ( اختبار تحميؿ التبايف االحادي لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ ٤جدوؿ)

الجنس. عمى وفؽ متغير ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

استراتٌجٌة 

 االضافة

Between Groups 3.646 1 3.646 1.680 .202 

Within Groups 91.150 42 2.170   

Total 94.795 43    

 Between Groups 9.232 1 9.232 .307 .583 ط..اس

Within Groups 1263.496 42 30.083   

Total 1272.727 43    

 Between Groups .070 1 .070 .057 .813 متع.س

Within Groups 51.816 42 1.234   

Total 51.886 43    
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االرتباطية  متعدد األبعاد وتقويـ دالالتهاة العالقة االرتباطية بيف متغيرات مفهـو الوظائؼ التنفيذي تحري ٣-٤
 البحث. لدي عينة

لتحقيؽ  بيف متغيري الطالقة التصورية والتدوير العقمي. ليس هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا 4-3-1 
.حيث رفضت هذ  الفرضية اذ ظهر اف  Personهذ  الفرضية تـ معالجة البيانات باستعماؿ معامؿ ارتباط 

 معامل وهو 11516 ،تساوي العقلً والتدوٌر التصورٌة الطالقة متغٌري درجات بٌن ارتباط معامل قٌمة

 عالقة المتغٌرٌن هذٌن بٌن العالقة ان إلى ٌشٌر مما 1115داللة ومستوى 42 حرٌة درجة عند احصائٌا دال

 ( 5) والجدول1 للصدفة خاضعة غٌر حقٌقٌة

 الطلبة عٌنة لدى العقلً والتدوٌر التصورٌة الطالقة متغٌري بٌن االرتباط معامل( 5)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيف متغيري الطالقة التصورية واستراتيجيات التفكير.  ليس هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا ٢-٣-٤
.اذ ظهر اف قيمة معامالت  Personلتحقيؽ هذ  الفرضية تـ معالجة البيانات باستعماؿ معامؿ ارتباط 

وهي  2631.االرتباط بيف درجات متغير الطالقة التصورية واستراتيجيات التفكير االضافي تساوي  تساوي 
  فيما بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينها وبيف 1.1٥ومستوى داللة  ٤٣عند درجة حرية  غير دالة احصائيا

وهو معامؿ ارتباط داؿ احصائيا ويشير إلى وجود عالقة حقيقية  7361.استراتيجية التفكير الطولي
عامؿ وهو م 1 **475.بينهما.فيما بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينها وبيف استراتيجية التفكير المتعاكس 

   ( يوضح ذلؾ.٦ارتباط داؿ ايضا ويعبر عف عالقة حقيقية غير خاضعة لمصدفة. والجدوؿ )

Correlations 

  
 تدوٌر الطالقة

Pearson Correlation 1 .516 الطالقة
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 44 44 

Pearson Correlation .516 تدوٌر
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 
 

N 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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-الطولي  –متغير الطالقة التصورية واستراتيجيات التفكير) االضافي ( معامالت االرتباط بيف ٦جدوؿ )
 المتعاكس

Correlations 

 متع.س ط..اس اض.است الطالقة  

Pearson Correlation 1 .263 .736 الطالقة
**
 .475

**
 

Sig. (2-tailed)  .084 .000 .001 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .263 1 .012 .413 اض.است
**
 

Sig. (2-tailed) .084  .938 .005 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .736 ط..اس
**
 .012 1 .256 

Sig. (2-tailed) .000 .938  .093 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .475 متع.س
**
 .413

**
 .256 1 

Sig. (2-tailed) .001 .005 .093  

N 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

بيف متغيري التدوير العقمي واستراتيجيات التفكير. هناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا ٣-٣-٤   
.اذ ظهر اف قيمة معامالت  Personلتحقيؽ هذ  الفرضية تـ معالجة البيانات باستعماؿ معامؿ ارتباط 

وهي غير  1371.االرتباط بيف درجات متغير التدوير العقمي واستراتيجيات التفكير االضافي تساوي  تساوي 
  فيما بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينها وبيف 1.1٥ومستوى داللة  ٤٣عند درجة حرية  دالة احصائيا

وهو معامؿ ارتباط داؿ احصائيا ويشير إلى وجود عالقة حقيقية  7031. استراتيجية التفكير الطولي
عامؿ ارتباط وهو م 1 *308.المتعاكس بينهما.فيما بمغت قيمة معامؿ االرتباط بينها وبيف استراتيجية التفكير 
 ( يوضح ذلؾ.٧داؿ ايضا ويعبر عف عالقة حقيقية غير خاضعة لمصدفة. والجدوؿ )
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– الطولً – االضافً) التفكٌر واستراتٌجٌاتالتدوير العقمي  متغٌر( معامالت االرتباط بين 7جدول )        

    المتعاكس

Correlations 

 ط..اس متع.س اض.است تدوٌر  

Pearson Correlation 1 .137 .308 تدوٌر
*
 .703

**
 

Sig. (2-tailed)  .377 .042 .000 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .137 1 .413 اض.است
**
 .012 

Sig. (2-tailed) .377  .005 .938 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .308 متع.س
*
 .413

**
 1 .256 

Sig. (2-tailed) .042 .005  .093 

N 44 44 44 44 

Pearson Correlation .703 ط..اس
**
 .012 .256 1 

Sig. (2-tailed) .000 .938 .093  

N 44 44 44 44 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 والمقترحات  االستنتاجات والتوصيات -5
 :االستنتاجات  5-1
اف عينػػػػػػػػػػػة طمبػػػػػػػػػػػػة قسػػػػػػػػػػػـ التربيػػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػديها مسػػػػػػػػػػػػتوى متوسػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػف الوظػػػػػػػػػػػػائؼ  ١-١-٥

التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػػػػػـ الطالقػػػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػػػورية واسػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات التفكيػػػػػػػػػػػػػػر االضػػػػػػػػػػػػػػافي والطػػػػػػػػػػػػػػولي 
 والمتعاكس والتدوير العقمي ولكنها ليست بمستويات عالية.

ليسػػػػػػػػػػػػػت هنػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػػػػػي متغيػػػػػػػػػػػػػرات الوظػػػػػػػػػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػػػػػػػػػة  ٢-١-٥
التػػػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػػػػـ الطالقػػػػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػػػورية واسػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات التفكيػػػػػػػػػػػػػر االضػػػػػػػػػػػػػافي والطػػػػػػػػػػػػػولي والمتعػػػػػػػػػػػػػاكس 

 والتدوير العقمي عمى وفؽ متغير الجنس.
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 التوصيات 5-2
خػػػػػػػػػػػػػالؿ العمػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػتويات الوظػػػػػػػػػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػدى الطمبػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف  ١-٢-٥

تطػػػػػػػػػػػػوير المنػػػػػػػػػػػػاهج الدراسػػػػػػػػػػػػية ورفػػػػػػػػػػػػدها بالجوانػػػػػػػػػػػػب التطبيقيػػػػػػػػػػػػة والعمميػػػػػػػػػػػػة خصوصػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػدى طمبػػػػػػػػػػػػة 
 المراحؿ كافة.

العمػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ االختبػػػػػػػػػػػػػػارات الموجػػػػػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػػػػػي منظومػػػػػػػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػػػػػػػارات فيينػػػػػػػػػػػػػػا  ٢-٢-٥
لمفحػػػػػػػػػػػػػص والتشػػػػػػػػػػػػػخيص والقيػػػػػػػػػػػػػاس والعػػػػػػػػػػػػػالج لتػػػػػػػػػػػػػوافر شػػػػػػػػػػػػػروط الموضػػػػػػػػػػػػػوعية والصػػػػػػػػػػػػػدؽ والثبػػػػػػػػػػػػػات 

 النظرية والتطبيقية.والدقة العممية في الدراسات 
 المقترحات 5-3
اجػػػػػػػػػػػػػػراء دراسػػػػػػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػدرس تػػػػػػػػػػػػػػاثير برنػػػػػػػػػػػػػػامج تعميمػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػػػػة الوظػػػػػػػػػػػػػػائؼ  ١-٣-٥

 الوظائؼ التنفيذية المفضمة لدى الرياضييف.
 . BوAاجراء دراسة تتناوؿ عالقة استراتيجيات التفكير مه نمط الشخصية  ٢-٣-٥
دراسػػػػػػػػػة تتنػػػػػػػػػاوؿ تنميػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػدوير العقمػػػػػػػػػي واثرهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرعة رد الفعػػػػػػػػػؿ  اجػػػػػػػػػراء ٣-٣-٤

 لبعض المهارات الحسحركية.
 

 6- المصادر
 دار غيداء لمتوزيه والنشر ١( دراسات معاصرة في عمـ النفس المعرفي ط٢1١١عبد الستار مهند محمد)

  عماف  االردف
  المطبعة ١ ط في التربية وعمـ النفس ( القياس النفسي٢1١٤النعيمي  مهند محمد عبد الستار)

 المركزية جامعة ديالى.العراؽ.
   المطبعة المركزية جامعة ديالى .العراؽ.١  طعمـ النفس المعرفي(٢1١٤)النعيمي  مهند محمد عبد الستار 
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