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 التعريؼ بالبحث -8

 المقدمة واىمية البحث 8-8

 العالقة بيف الذكاء والتفوؽ في الفعاليات الرياضية

ىناؾ عدة بحوث عممية تشير الى اف ىناؾ عالقة بيف ذكاء الفرد وقابمياتو في تعمـ الفعاليات 

 الرياضية والتقدـ بيا .

 البدنية والنجاح في الفعاليات الذىنية .فيناؾ بحوث تشير الى وجود عالقة ايجابية بيف المياقة 

اف ىذه الدراسات تؤكد القوؿ المأثور )العقؿ السميـ في الجسـ السميـ( فقد اثبتت احدى ىذه 

الدراسات اف نسبة الطالب ذوي المياقة البدنية الضعيفة كانت عالية بيف الطالب الدارسيف في 

 الدروس االكاديمية .

اف ىناؾ عالقة بيف درجة الذكاء والقابمية في تعمـ الفعاليات الحركية  اف الفكرة السائدة اليـو ىي

 المعقدة فقط , اما الفعاليات البسيطة او السيمة فال عالقة لمذكاء في تعمميا او التقدـ فييا .

 الذكاء والتعمـ الحركي :

مـ الحركي قد اف نتائج البحوث العممية بخصوص العالقة بيف درجة الذكاء وقابمية الفرد في التع

تربؾ الطالب المبتدئ , فيناؾ عدة دراسات تؤكد اف ىناؾ عالقة ايجابية بيف العامميف , بينما 

ىناؾ دراسات اخرى تؤكد عدـ وجود أي عالقة , اف الدراسات المختمفة تشير الى اف في 



و في تعمـ المحيط المدرسي العادي يوجد عالقة ايجابية ضعيفة بيف الذكاء العاـ لمطالب وقابميت

 الميارات الحركية .

اما العالقة بيف الذكاء والميارات الحركية فتعتمد عمى نوع االختبار المستخدـ وعمى الميارة 

المطموب اختيارىا دقة ومتابعة الفشاؿ خطط الخصـ ونظرًا ألىمية الذكاء كقدرة عقمية تؤثر في 

 .(8)المستوى المياري اراد الباحث معرفة ىذه العالقة

 -مة البحث :مشك 8-7
يعتبر الذكاء مف اىـ العمميات الفعمية التي ينتج عنيا توقيت صحيح لتحركات الخصـ فأداء 

الميارات المختمفة يتطمب ذكاء عاؿ في استقباؿ الكرة والسيطرة عمييا ودحرجتيا وضربيا في 

الحموؿ  المرمى وكذلؾ يحتاج الى الدقة في تمرير الكرة مف بيف الخصـ الى الزميؿ فاف اتخاذ

الصحيحة في الواجبات الحركية يتطمب ذكاء عالي المستوى في التكتيؾ الجيد , وكذلؾ مراقبة 

الخصـو يتطمب معرفة بأساليب المخادعة والتضميؿ التي ينفذىا العبو الفرؽ لذلؾ يجب اف 

 يكوف الالعبوف عمى دراية بمختمؼ الحموؿ مف اجؿ النجاح في تطبيؽ الواجبات داخؿ الممعب .

فالذكاء في تنفيذ الخطط يعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ الخاصة كذلؾ فاف لعب كرة الطائرة 

الحديثة يمتاز بالسرعة والدقة المطموبة ومف مالحظة الباحث اف ىناؾ كثيرًا مف الفرؽ تعاني 

                                                           
 .1992نزار الطالب , كامل لويس : عمم النفس الرياضي , بغداد , جامعة بغداد , كمية التربية الرياضية ,  (1)



مف مشكمة فقد الذكاء اثناء تنفيذ الواجبات داخؿ الممعب وبالتالي عدـ القدرة عمى امتالؾ الحموؿ 

 لذلؾ اراد الباحث دراسة ىذه المشكمة .

 اىداؼ البحث : ييدؼ البحث الى : 8-4

 معرفة العالقة بيف الذكاء وبعض الميارات االساسية بكرة القدـ

 فروض البحث : يفترض الباحث ما يمي : 8-3

 وجود عالقة طردية بيف الذكاء وبعض الميارات االساسية بكرة القدـ

 مجاالت البحث : 8-9

 ري : العبوا نادي عفؾ الرياضي المجاؿ البش 8-9-8

 71/3/7182 – 4/87/7186المجاؿ الزماني :  8-9-7

 المجاؿ المكاني : ممعب نادي عفؾ الرياضي  8-9-4
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 الدراسات النظرية  -7

 الذكاء والتعمـ الحركي  7-8

نفيـ ما ىي ىذه الظاىرة وكيؼ قبؿ اف ندخؿ في عالقة الذكاء في التعميـ الحركي عمينا اف 

 يفسرىا عمماء النفس كظاىرة عقمية لدى الفرد .

( الذكاء عمى انو عامؿ يشمؿ جميع االعماؿ التي يقـو بيا الفرد في 8525فيعرؼ سبيرماف )

( الذكاء بأنو الظاىرة الناتجة عف 8525الفعاليات المختمفة في حيف يعرؼ ثورانديؾ وىسكف )

ص المختمفة واف قابمية ىذا الشخص قد تكوف جيدة او ممتازة في احدى مجموع قابميات الشخ

 الفعاليات االخرى .

وبذلؾ يكوف عامؿ الذكاء عاماًل خاصًا وليس عامًا كما اشار العالـ النفسي سبيرماف الذي يؤكد 

 عمى اف الشخص الذكي ىو ذكي في كؿ الفعاليات الفكرية والحركية . 

قد ال يبدو واردًا بشكؿ كبير فقد نجد العبًا جيدًا في لعبة فرقية وفي حقيقة االمر فاف ذلؾ 

تحتاج الى تفكير خططي عاؿ مثؿ لعبة كرة السمة او اليد ولكنو غير جيد في دروسو المدرسية 

( تفسيرًا عمميًا لظاىرة الذكاء يعد اكثر واقعية 8533كدرس الرياضيات مثاًل ويعطينا ديجسمر )



بميات الفرد لمعمؿ المجدي والتفكير المنطقي والتعامؿ المستمر مع البيئة فيعرفو )انو مجموعة قا

)(7). 

 

 عالقة الذكاء باالداء الحركي : 7-8-8

فيما يخص الذكاء بالتعمـ الحركي فاف ىناؾ دراسات تشير الى وجود عالقة ايجابية بيف 

اشرنا الى كوف ظاىرة  العامميف بينما توجد دراسات اخرى تشير الى عدـ وجود ىذه العالقة وكـ

 الذكاء ىي عامؿ خاص ورجحاف كفة ىذا المفيوـ عمى المفيوـ االخر وىو العامؿ العاـ ..

اما فيما يخص التفوؽ في الفعاليات عمى مستوى االنجاز الرياضي فتشير البحوث ايضًا الى 

 ا ..وجود عالقة بيف ذكاء الفرد وقابميتو عمى تعمـ الفعاليات الرياضية والتطور بي

وقد شارت بعض الدراسات الى وجود نسبة عالية لمطالب الراسبيف مف ذوي المياقة البدنية 

الضعيفة كما اشارت بعض الدراسات الى وجود عالقة بيف مستوى الذكاء والقابمية عمى تعمـ 

كاء الفعاليات المعقدة فقط والتقدـ بيا بمستوى التفوؽ اما الفعاليات البسيطة فال توجد عالقة لمذ

بموضوع تعممًا او التصور بيا فال حاجة لمذكاء في تعمـ الركض او ركوب الدراجات بينما 

تظير الحاجة لمذكاء في تعمـ ميارات حركية مفتوحة ومركبة كحركات لعبة كرة السمة وخططيا 

. 
                                                           

الرياضية , مديرية المطبوعات ,  نوري بركان /عالل عبد الكريم : عمم النفس الرياضي , جامعة تشرين , كمية التربية (2)
 م.2006-2007



 الميارات االساسية : 7-7

عرؼ بأنيا قابمية الفرد عمى تعرؼ الميارة بأنيا القدرة الفنية والنوعية عمى انجاز عمؿ وكما ت

 .(4)استخداـ معرفتو بصورة فعالة وسيمة

وتعد الميارات االساسية احد المكونات اليامة لمعبة كرة القدـ او العامؿ الميـ لتنفيذ خطط لمعب 

) اف الميارات االساسية ىي عماد االداء فييا وبدوف  8553وحسـ المباراة , ويرى مفتي ابراىيـ 

عالية تصبح ميمة تنفيذ الخطط صعبة فيي الوسيمة الوحيدة لتعامؿ الالعب مع  اجادتيا بدرجة

الكرة وىناؾ عالقة ارتباط ايجابية بيف اجادة الميارات االساسية وارتفاع مستوى االداء الخططي 

)(3). 

 مناولة الكرة : 7-7-8

اف االنسجاـ والتفاىـ بيف اعضاء الفريؽ مف االسس الضرورية لمتطمبات المعب الجماعي 

الحديث والتي تفرض عمى الالعب حاجة اساسية ىي امتالكو لممناولة الجيدة والناجحة لمكرة 

بأي مف القدميف بما يسيؿ الميمة عمى الالعب سواء كانت المناولة مباشرة او الى الفراغ 

ليس ىناؾ مف شيء يحطـ القدميف والالعبيف اكثر مف المناولة غير الدقيقة واف  المناسب وانو

)) اتقاف الفرد لمميارات الحركية االساسية بالدرجة التي تسمح باالداء بصورة قرب مف االلية 

                                                           
 .45, ص 1985وديع ياسين : )النظرية والتطبيق في رفع االثقال ( دار الكتب ,  (3)
 , 1985مفتي ابراهيم : ادا االعداد المهاري والخططي لدى العبي كرة القدم , دار الفكر العربي ,القاهرة ,  (4)



ويسمح الى حد كبير باالقتصاد يجيد تفكير الالعب ويعمؿ عمى توجيو االىتماـ والتركيز في 

 .(9)لخططية وكؿ ما يتعمؽ بالمنافسة ((حسـ النواحي ا

 

 

 

 التيديؼ : 7-7-7

) ىو النتيجة النيائية لمحاوالت الفريؽ المياجـ وعصارة الجيد المبذوؿ مف العبي الفريؽ 

 .(6)المياجـ مف خالؿ زمف المباراة (

ائؿ ويعد التيديؼ مف اىـ الميارات اليجومية التي يجب اف يتقنيا الالعب لكرة القدـ واحد وس
المعب اليجومي اذ اف التيديؼ ليس فقط الجزء المثير مف المعبة بؿ واىـ جزء في المعب 
اليجومي الذي مف خاللو ترجمة جميع الحركات التي يقـو بيا الالعبوف الدخاؿ الكرة في مرمى 

 .(2)الخصـ 

جـ الدخاؿ ( باف ميارة التيديؼ مف المحاولة الفعمية والجادة لالعب الميا8555ويرى الخشاب )
 .(1)الكرة في ىدؼ الخصـ

                                                           
االردن ,  –ساسية بكرة القدم , تعميم تدريب قانون , دار الفكر والنشر والتوزيع , عمان يوسف الزم كماش : المهارات اال (5)

1999. 
 . 1984سامي الصفار : االعداد الفني في كرة القدم , مطبعة الجامعة , بغداد ,  (6)
 .855, ص1991داد يتسانوف : كرة القدم لمناشئين , ترجمة كاظم الربيعي , عبد اهلل , الطبعة دار الحكمة , بغ (7)
 276, ص 1988زهير الخشاب واخرون : كرة القدم , تعميم المهارات , قانون مطبعة جامعة الموصل , ن  (8)



ولمتيديؼ تأثير كبير في الحالة النفسية لالعبي الفريؽ او يسيـ في رفع الحالة المعنوية لالعبيف 

, والتيديؼ الجيد ىو السالح القوي  (5)وتصعيد قدراتيـ وقابميتيـ عمى التنافس وتحقيؽ الفوز

لالعب الجيد الذي يجيد التصويب تخشى الذي يمتمكو الفريؽ لمتيديؼ عمى الفريؽ االخر وا

 .(81)الفرؽ االخرى واف تسجيؿ االىداؼ في مرمى الفريؽ اعداءه يحقؽ ىدؼ المباراة

 

 
 

 

 

 

 الباب الثالث
 

                                                           
 .62,ص1996, اجستير غير منشورة, جامعة بغداد, رسالة ماعيل: واقع التدريبين في العراقثامر محسن اسم (9)
 1989, مطبعة جامعة بغداد ,  ثامر محسن اسماعيل : اصول التدريب بكرة القدم (10)



 

 

 

 

 

 

 

 

 منيج البحث واجراءاتو الميدانية -4

 منيج البحث : 4-8

المشكمة منيـ ييتـ استخدـ الباحث المنيج الوصفي العالقات االرتباطية لمالءمتو مع طبيعة 

بالكشؼ عف العالقات بيف متغيريف او اكثر لمعرفة مدى االرتباط بيف ىذه المتغيرات والتعبير 

 عنيا بصورة رقمية .

 مجتمع البحث : 4-7

( 77حدد مجتمع البحث بالعبوا كرة القدـ المتقدميف في نادي عفؾ الرياضي والبالغ عددىـ )

 العب .



 الجيزة واالدوات المستخدمة :وسائؿ جمع البيانات وا 4-4

 ( .7ساعة توقيت عدد )  -8

 ( .9كرة القدـ عدد ) -7

 ( 1شواخص عدد )  -4

 طباشير  -3

 (7صفارة عدد )  -9

 ( لقياس الذكاء 71استمارات اختبار رافف لمذكاء عدد )  -6

 االختبارات : 4-3

 اختبار رافف لمذكاء 4-3-8

 ثانية( 71اختبار دقة المناولة نحو الحائط لمدة ) 4-3-7

 اختبار التيديؼ نحو المرمى المقسـ الى خمس اقساـ مف الثبات 4-3-4

 ـ7-ـ8اختبار اخماد الكرة داخؿ دائرتيف قطرىما  4-3-3

 التجربة االستطالعية : 4-9

( العب مف خارج 87عمى عينة مف ) 75/87/7186قاـ الباحث بالتجربة االستطالعية بتاريخ 
 التجربة الرئيسية الغراض منيا :

 ة وقت التجربةمعرف  -8
 معرفة مدى ومالئمة االختبار لممختبريف  -7



 تدريب فريؽ العمؿ المساعد  -4
 معرفة قابمية المختبريف  -3
 معرفة االخطاء التي تصادؼ التجربة الرئيسية د  -9

 

 اجراءات التجربة الرئيسية : 4-6

يـو  قاـ الباحث باجراء ىذه التجربة عمى العبي نادي عفؾ وعمى ممعب عفؾ الرياضي لمنادي
حيث اجراء الباحث اختبار )رافف( لمعرفة دقة الذكاء واختبارات التيديؼ  83-8-7182

 والمناولة واالخماد .

 الوسائؿ االحصائية : 4-2

 استخدـ الباحث الوسائؿ االحصائية التالية :

 معامؿ االرتباط البسيط لمعرفة العالقة بيف الذكاء والميارات االساسية  -
 

 

 

 



 
 الباب الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج ومناقشتيا  -3
 عرض نتائج الذكاء وعالقتو بدقة بعض الميارات االساسية بكرة القدـ 3-8

 (8جدوؿ رقـ )

 داللة االرتباط قيمة )ر( الجدولية * قيمة )ر( المحسوبة  



 
 

 الذكاء

 
 التيديؼ
 المناولة
 االخماد

 
19154 
19255 
19638 

 
 

19455 

 
 معنوية
 معنوية
 معنوية

 (81( ودرجة حرية )1.19عند مستوى داللة ) -*

( وعند مقارنتيا بجدوؿ داللة 19255( اف ىناؾ عالقة ارتباط )8يتضح مف الجدوؿ رقـ )

معامالت االرتباط اتضح اف االرتباط معنوي ويعزو الباحث سبب ذلؾ الى كثرة التدريب عمى 

اليجمات وقيادة المعب كما ىي لغة ميارة المناولة باعتبارىا اكثر الميارات التي تستخدـ لبناء 

المخاطبة بيف العبي الفريؽ الواحد في الممعب وىذا ما يساعد عمى اتقانيا وىذا يتفؽ مع محمد 

( ) اف التدريب الكثير المتنوع عمى الميارة يجعؿ الالعب يركز عمى سرعة رد 8517لطفي )

 .(88)ز بعد التدريبالفعؿ العضائو ويطور ارادتو والتحكـ بميارتو فيو عنصر يمتا

( نجد اف ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف الذكاء والتيديؼ بمغت 8ومف مالحظة الجدوؿ رقـ )

( حيث يعزو الباحث سبب ذلؾ اف التصويب نحو المرمى يتطمب ميارة فنية عالية في 19154)

) اف النظر الى  (87)(8525تنفيذ انواع ركؿ الكرة باليد وىذا ما يتفؽ مع ما اشار اليو ايريؾ )

 المرمى قبؿ التصويب كما يعزو الباحث سبب ذلؾ الى ارتفاع العامؿ النفسي .

                                                           
محمد لطفي محمد : خصائص االنتباه لدى العبي كرة السمة وعالقتها بمستوى الالعب ومركزه , رسالة ماجستير غير  (11)

 .81, ص 1982منشورة , جامعة حموان , القاهرة , 
(12) Erec Baty: saccer couching modern way-London Faber 1979p.79 



( ) مف العوامؿ التي تتوقؼ عمييا دقة التيديؼ 8511وىذا ما يتفؽ مع ما اشار اليو الخشاب )

د العامؿ النفسي والقدرة عمى اختيار الوقت المناسب والمحظة الحاسمة والقدرة عمى التركيز عن

 .(84)التصويب والثقة العالية بالنفس (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, سامي الصفار ,  20, ص1988واخرون : كرة القدم تعميم , تدريب , مطبعة التعميم العالي , الموصل  زهير الخشاب 13

 االعداد الفني 
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 االستنتاجات والتوصيات -9
االستنتاجات : مف خالؿ النتائج االحصائية التي حصؿ عمييا الباحث فقد استنتج ما يمي  9-8

: 



واالخماد وجود عالقة ارتباط معنوية عالية بيف الذكاء والميارات االساسية وىي التيديؼ  -

 والمناولة .

 التوصيات : 9-7 

 في ضوء االستنتاجات التي خرج بيا الباحث فانو يوصي بما يمي :

 ضرورة االىتماـ بتشييد العمميات العقمية لمرياضي لتطوير مستوى االداء ليـ .  -8

التأكيد عمى تدريب الميارات االساسية بشكؿ متنوع وتحت ظروؼ تشبو ادائيا اثناء المباراة   -7

. 

 التأكيد عمى تطوير عناصر المياقة البدنية لتطوير االداء المياري .  -4

 التأكيد عمى االختبارات والقياس لمعرفة مستوى تطور الالعبيف اثناء التدريب .  -3

 

 

 

 المصادر

نزار الطالب , كامؿ لويس : عمـ النفس الرياضي , بغداد , جامعة بغداد , كمية التربية   -8

 .8557الرياضية , 



نوري بركات , ىالؿ عبد الكريـ : عمـ النفس الرياضي , جامعة تشريف , كمية التربية   -7

 ـ .7112 -7116الرياضية , مديرية الكتب والمطبوعات , 

 .33, ص 8519وديع ياسيف : النظرية والتطبيؽ في رفع االثقاؿ , دار الكتب   -4

رة القدـ , دار الفكر العربي مفتي ابراىيـ : اداء االعداد المياري والخططي لدى العبي ك  -3

 .8519, القاىرة , 

يوسؼ الـز كماش : الميارات االساسية بكرة القدـ : تعميـ : تدريب : قانوف , دار الفكر   -9

 .8555االردف  -لمنشر والتوزيع , عماف

 .8513سامي الصفار : االعداد الفني في كرة القدـ , مطبعة الجامعة , بغداد ,   -6

: كرة القدـ لمناشئيف , ترجمة كاظـ الربيعي , عبد اهلل , مطبعة دار الحكمة ,  بستانوؼ  -2

 .899, ص8558بغداد 
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