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 عربً:ص خمل
التعرؾ على مستوى االداء الفوضوي لدى العبً كرة الصاالت من خالل بناء ممٌاس  البحث إلىٌهدف 

االداء الفوضوي الذي ٌتمتع بالثبات والصدق والتمٌز، واعداد برنامج معرفً سلوكً لخفض االداء 

تتلخص بأن الباحث الحظ وجود اداء فوضوي لدى  اما مشكلة البحثالفوضوي لالعبً كرة الصاالت. 

 ة الصاالت نتٌجة للضؽوط النفسٌة التً ٌتعرض لها الالعب اثناء المباراة من )حكم ،جمهور،..(العبً كر

حدد الباحث مجتمع و .  ؾ وهذا ٌشكل عبء على المدربٌندهاٌؤدي ظهور حالة من االداء ؼٌر ال مما

عبً كرة بأسلوب الحصر الشامل على اندٌة الدرجة االولى فً منطمة الفرات االوسط من ال عٌنة بحثه

)مجموعة التجرٌبً استخدم الباحث المنهج ( العباً.061الصاالت، ولد كان عدد الالعبٌن الذٌن اختٌروا )

. استؽرق تطبٌك التجربة ضابطة ومجموعة تجرٌبٌة ذات االختبار المبلً والبعدي (لمالئمته لطبٌعة البحث

(وحدة وتضمن البرنامج دمج اسالٌب 01)( اسابٌع بوالع وحدتٌن فً االسبوع وبذلن بلػ عدد الوحدات 9)

وتمنٌات من خالل عدد من جلسات واالنشطة المدروسة بشكل علمً دلٌك تهدؾ الى احداث التؽٌرات 

أن ممٌاس االداء الفوضوي المستخدم فً البحث صالح لمٌاس االداء  االستنتاجاتالمطلوبة فً االداء. 

ً فً خفض االداء الفوضوي لالعبً كرة الصاالت، وأثبت البرنامج  الُمعد لالعبٌن نجاحا

ممٌاس االداء الفوضوي واستخدام البرنامج المعرفً السلوكً الُمعد من  االستفادة من التوصٌات.الفوضوي

اختبار ،الوسط الحسابً ،الوسٌط، معمل االلتواء  الوسائل االحصائٌة لبل الباحث على بمٌة اللعاب الجماعٌة.

t. معمل بٌرسون ،اختبار لفٌن ، معمل كرونباخ ، معامل االختالؾ، 

 ًاالداء الفوضوي ( -الكلمات المفتاحٌة )برنامج معرفً سلوك 

 Abstract 
Researcher/ Muslim, Muhammad’s phone.....University of Al-

Qadisiyah - College of Physical Education and Sports Sciences 
Researcher/ Muslim, Muhammad hatif.....University of Al-
Qadisiyah - College of Physical Education and Sports Sciences 
The research aims to identify the level of chaotic performance of futsal players 
by building a measure of chaotic performance that enjoys stability, honesty and 
excellence, and preparing a cognitive behavioral program to reduce the chaotic 
performance of futsal players. As for the research problem, it is summarized that the 
researcher noticed a chaotic performance of futsal players as a result of the 
psychological pressures that the player is exposed to during the match (referee, 
audience The researcher identified a community and a sample of his research by a 
comprehensive inventory method on the first-class clubs in the middle Euphrates 
region of futsal players, and the number of players who were selected was (160) 
players. The researcher used the experimental method to suit the nature of the study. 
The application of the experiment took (9) weeks with two units per week, thus the 
number of units reached (18) units. The program included integrating methods and 
techniques through a number of sessions and activities studied in an accurate 
scientific manner aimed at bringing about the required changes in performance The 
conclusions that the chaotic performance scale used in the research is valid for 
measuring the chaotic performance of the futsal players, and the program prepared for 
the players proved successful in reducing the chaotic performance. Recommendations 
to take advantage of the chaotic performance scale and use the cognitive behavioral 
program prepared by the researcher on the rest of the collective games 
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 الممدمة:   -1 
ٌشهد العالم تطوراً كبٌراً فً جمٌع المجاالت ومنها المجال الرٌاضً واصبح التمدم الرٌاضً مؤشراً للتمدم  

وان تحمٌك النتائج ‘ العلمً ،لما له من دالله فً استخدام االسس العلمٌة لخدمة الرٌاضة فً المجاالت المختلفة
لم ٌأت من فراغ وانما جاء نتٌجة الستخدام  الرٌاضٌة الجٌدة اصبح الطابع الممٌز لعصرنا الحاضر وهذا

 المعرفة والعلوم الرٌاضٌة المختلفة وال سٌما مجال علم النفس الرٌاضً للوصول الى المستوٌات العلٌا.
علم النفس واحد من العلوم الذي احتل مكانه علمٌة بٌن سائر العلوم لكونه ٌشمل كم هائل من وٌعد المعلومات  

لخلك  المعرفٌة السلوكٌةً تساعد الرٌاضً للوصول الى االنجاز من خالل بناء البرامج واالسس العلمٌة  الت

العبٌن موهوبٌن فً جمٌع المجاالت وخاصه فً كره المدم للصاالت، وان   عملٌة بناء البرامج  المعرفٌة 

السلوكٌة هو محاولة لتنمٌة الثمة بالنفس ولتحمٌك مستوى افضل من االداء وتهٌئة الالعبٌن لمواجهة المراحل 

ال البرامج المعرفٌة السلوكٌة ذات االهداؾ الواضحة الممبلة ،فمد اشارت العدٌد من الدراسات واالدبٌات الى ادخ

 لها اثر فً تعدٌل السلون وعالج الكثٌر من المشكالت  .

وٌُعد االداء الفوضوي من اكبر التحدٌات التً تواجه المدرب لٌس ألنه ٌحتوي على مشكالت متداخله ولكن 

ن االمور التً تؤثر على اداء العبً الفرٌك اثاره تنسحب على االداء وبالتالً ٌنعكس على نتٌجة المباراة ،وم

وحالتهم النفسٌة هو تلمً الفرٌك عدد كبٌر من االهداؾ فً مرماه فً ولت لصٌر جداً مما ٌؤدي الى ظهور 

الفرٌك بمستوى ؼٌر الئك سواء من حٌث االداء الفنً او فً استجابات انفعالٌة تتصؾ بالخروج عن لوانٌن 

او العنؾ ، وهنان اٌضاً صعوبات تواجه الفرٌك اثناء المباراة وتسبب اضطراباً داخل ولواعد اللعبة او العدوان 

صفوؾ الفرٌك وٌترتب علٌها ردود افعال سلبٌة هو خروج احد الالعبٌن الممٌزٌن والمؤثرٌن فً اداء الفرٌك او 

ٌؤثر على ادائهم  اصابته فهنان العب ٌمثل لوة ضاربة للفرٌك ووجوده ٌمثل ضرورة نفسٌة وؼٌابة ألي سبب

ونتٌجة لإلحساس الفرٌك بالنمص وعدم الثمة تظهر حاله من التوتر العام تؤثر على اداء الفرٌك .وٌترتب على 

هذه الموالؾ حاله من االحباط التً تؤدي الى عدم لدرة الالعب على ضبط سلوكه وتحكم فٌه وبالتالً ارتكاب 

بٌنها )العدوان ، العنؾ، كسر لوانٌن ولواعد اللعبة ،ضعؾ  اخطاء ؼٌر مدركه وظهور ردود افعال سلبٌة ومن

وتسرع فً االداء ،االستثارة ،التوتر ، عدم المدرة على التركٌز،.....( وتظهر حاله من االداء ؼٌر الهادؾ 

 )الفوضوي( مما ٌؤدي الى خسارة المباراة وهذا ٌشكل عبء على المدربٌن .

خططه ورفع لدرات الالعبٌن على االداء هنان بعض الجوانب لم ورؼم التطور الحاصل فً طرائك اللعب و

 تلك االهتمام المطلوب ومنها الجوانب المعرفٌة السلوكٌة التً تساعد فً تحسٌن االداء بشكل عام  .

وتكمن اهمٌه البحث فً تمدٌم معلومات مهمة ومفٌده لمدربً كرة الصاالت حول تأثٌر االداء 
وضرورة تصمٌم برامج معرفٌة سلوكٌة لخفض االداء الفوضوي االمر الذي  الفوضوي على اداء االعبٌن،

 .ٌؤدي الى تحسٌن مستوى الالعبٌن وتمدٌم اداء جٌد وتحمٌك انجازات عالٌة 

 الغرض من الدراسة: -2

تجلت اهمٌة البحث فً اعداد برنامج معرفً سلوكً لخفض االداء الفوضوي لدى العبً كرة 
االمر الذي ٌؤدي الى تحسٌن مستوى  معلومات مهمة لمدربً كرة الصاالتمدٌم الصاالت مما ٌساهم فً ت

ً  الالعبٌن وتمدٌم اداء جٌد.  خدم اسلوب الحصر الشامل للمجتمع .ان الباحث است علما

 :تواإلجراءاالطرٌمة  -3
 مجتمع وعٌنة البحث: 3-1

االولى فً منطمة الفرات االوسط بكرة المدم بحثه بطرٌمة الحصر الشامل على اندٌة الدرجة  حدد الباحث مجتمعِ 

 .    ( العباً 061( اندٌة لٌكون عدد الالعبٌن )01للصاالت والبالػ عددهم )

 ( العب33اختار الباحث عٌنة استطالعٌة للممٌاس عددها ) . 

 ( العب .013اختار الباحث عٌنة بناء الممٌاس ) 

  ( للتجربة الرئٌسٌة بطرٌمة العمدٌة من نادًٌ )01تم اختٌار ً ( فً محافظة الدٌوانٌة تم الدٌوانٌة ،الدؼارة(العبا

(العبٌن لكل مجموعة وتم تمسٌم العٌنة بالطرٌمة العشوائٌة 01تمسٌمهم الى مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة وبعدد)

 (1وكما فً الجدول )البسٌطة 
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 (1جدول )
 وعٌنة البحثٌبٌن مجتمع 

 العدد التفاصٌل ت

عٌنة التجربة االستطالعٌة   .0
 للممٌاس

35 

 22 10 عٌنة المجموعة الضابطة  .0

 10 عٌنة المجموعة التجرٌبٌة  .3

 

 تصمٌم البحث: 3-2
" طبٌعة المشكلة هً التً تُحدد تصمٌم البحث الُمناسب ، كونِِه ٌُعَد األكثرُر ُمالئَمرة لهرا ، وُهنران نمراذج َعردة مرن 
التصامٌم التجرٌبٌة ، وما علرى الباحرث  ال أن ٌَخترار التصرمٌم المناسرب ، الختبرار صرحة نتائجرهُ المسرتنبطة مرن 

                   راسرررة وشرررروطها والظرررروؾ الترررً تجرررري فٌهرررا " الفرررروض ، وٌتولرررؾ اختٌرررار التصرررمٌم بحسرررب طبٌعرررة الد
اعتمد الباحرث التصرمٌم التجرٌبرً) المجموعرة الضرابطة والتجرٌبٌرة ذات االختبرار المبلرً وعلٌه   . (112:  1)

 ( ٌوضح ذلن.0والشكل ) والبعدي (كونه مناسب لطبٌعة المشكلة.

 

 (  ٌوضح التصمٌم التجرٌب1ًشكل )

  المتؽٌرات المدروسة: 3-3

 تم تحدٌد متؽٌر االداء الفوضوي لالعبً كرة الصاالت موضوعة بحثه.

 :االختبارات المستخدمة 3-4
 اوالً: االختبارات المبلٌة

تم اجراء االختبارات المبلٌة لعٌنة البحث من خالل تطبٌك ممٌاس االداء الفوضوي الُمعد من لبل الباحث  فً ٌوم 
فً لاعة نادي الدؼارة الرٌاضً وراعى الباحث الظروؾ المتعلمة باالختبارات والمتمثلة  01/0/0100االحد 

العمل المساعد ، وذلن بهدؾ اٌجاد نفس الظروؾ بالمكان والزمان واالدوات المستخدمة وطرٌمة التنفٌذ وفرٌك 
 فً االختبارات البعدٌة لدر المستطاع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجموعة 
 التجرٌبٌة

برنامج 
معرفي 
 سلوكي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 القبلي

اجملموعة 

 الضابطة
االختبار 
 البعدي
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 ً  االختبارات البعدٌة :ثانٌا

السلوكً على عٌنه البحث تم اجراء االختبارات البعدٌة لعٌنة  تهاء من تطبٌك البرنامج المعرفًبعد االن

فً تمام الساعة الثالثة  03/3/0100البحث من خالل تطبٌك ممٌاس االداء الفوضوي  فً ٌوم الثالثاء 

 ظهراً فً لاعة نادي الدؼارة الرٌاضً.

 التجربة الرئٌسٌة: 3-5

( 9سلوكٌة ولمده ) -( وحده تدرٌبة معرفٌة01لباحث من)السلوكً  الذي اعد من لبل ا ٌتكون البرنامج المعرفً

( دلٌمة لٌومً السبت 01( وحدة وزمن كل وحدة تدرٌبة تبلػ )0اسابٌع حٌث ٌكون عدد الوحدات فً االسبوع )

( وحدة 01( دلٌمة موزعة على )101والثالثاء وبذلن اصبح الزمن الكلً للمنهج التدرٌبً النفسً بالدلائك )

 . تدرٌبٌة نفسٌة

السلوكً  وعرضه على مجموعة  الباحث بتموٌم البرنامج المعرفً لبل البدء بتطبٌك البرنامج على الالعبٌن لام

(  لمعرفه مدى مالئمته على العٌنة 0من الخبراء والمختصٌن فً علم النفس العام وعلم النفس الرٌاضً ملحك )

.وٌتضمن البرنامج وحدات عملٌة تجري فً المٌدان )الملعب( ووحدات نظرٌة فً الماعات المؽلمة وتستخدم 

ات تدرٌبة وفنٌات وأسالٌب وتمنٌات ٌموم بألمائها الباحث بالتعاون مع فٌها صور توضٌحٌة وافالم فٌدٌوٌه وكراس

 مدرب الفرٌك.

واما المكان الذي  ٌتم تطبٌك البرنامج فٌه فانه ٌحتوي على تهوٌه صحٌه واضاءه جٌده مناسبه مرٌحه واماكن 

 للجلوس بحٌث تتوفر للعٌنه جو مناسب .

 السلوكً: االعتبارات التً  تراعى فً البرنامج المعرفً

 حدد الباحث مجموعة من االعتبارات التً ٌجب مراعاتها عند تنفٌذ البرنامج وهً :

 اتباع اسلوب الحوار المناسب االستماع الى اراء الالعبٌن .-0

 استخدام اللؽة السهلة التً تالئم ادران العبً كرة المدم للصاالت .-0

ث عدد الجلسات واهدافها والمدى الزمنً تحدٌد اجراء تطبٌك جلسات البرنامج النفسً من حٌ-3

 لكل جلسه بشكل ٌمكن ان ٌحدث تأثٌر اٌجابٌا على الالعبٌن .

 (2جدول )

 السلوكً -ٌبٌن مواعٌد وأولات تطبٌك جلسات البرنامج المعرفً 

 تسلسل الجلسة عنوان الجلسة الٌوم التارٌخ الزمن

 االولىلجلسة ا الجلسة االفتتاحٌة الثالثاء 09/0/0100 د 01

استراتٌجٌات التفكٌر فً المنافسات  السبت 03/0/0100 د 01
 الرٌاضٌة

 الجلسة الثانٌة

التدرٌب على اسلوب االسترخاء  الثالثاء 06/0/0100 د 01
 النفسً والذهنً

 الجلسة الثالثة

 الجلسة الرابعة تنمٌة الثمة بالنفس السبت 31/0/0100 د 01

 الجلسة الخامسة التصور العملً والتكرار العملًتمنٌات  الثالثاء 0/0/0100 د 01

 الجلسة السادسة السٌطرة على حالة الملك السبت 6/0/0100 د 01

 الجلسة السابعة التغلب على حاجز الخوف الثالثاء 9/0/0100 د 01

 الجلسة الثامنة تنمٌة التفكٌر االبداعً السبت 03/0/0100 د 01

 الجلسة التاسعة على تركٌز االنتباه المدرة الثالثاء 06/0/0100 د 01

 الجلسة العاشرة المدرة على مواجهه الضغوط النفسٌة السبت 01/0/0100 د 01
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الجلسة الحادٌة  التدرٌب على الحدٌث الذاتً الثالثاء 03/0/0100 د 01
 عشر

الجلسة الثانٌة  التدرٌب على اٌماف االفكار السلبٌة السبت 01/0/0100 د 01
 عشر

الجلسة الثالثة  التردد النفسً الثالثاء 0/3/0100 د 01
 عشر

الجلسة الرابعة  المدرة على اتخاذ المرارات الصحٌحة السبت 6/3/0100 د 01
 عشر

الجلسة الخامسة  استدعاء خبرات النجاح الثالثاء 9/3/0100 د 01
 عشر

الجلسة السادسة  تنمٌة النضج االنفعالً السبت 03/3/0100 د 01
 عشر

الجلسة السابعة  تنمٌة التماسن الحركً الثالثاء 06/3/0100 د01
 عشر

الجلسة الثامنة  الختامٌة السبت 01/3/0100 د01
 عشر

 

 النتائج: -0
 عرض نتائج لٌم االداء الفوضوي وتحلٌلها ومنالشتها : 4-1
 عرض نتائج لٌم االداء الفوضوي للمجموعة الضابطة وتحلٌلها ومنالشتها0-1-1

 (3الجدول)
 ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة فً لٌم االداء الفوضوي للمجموعة الضابطة

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 االختبار البعدي االختبار المبلً
 ع ف َس ف

 tلٌمة 
 المحسوبة

مستو
ى 

 الداللة
 ع س ع س

 درجة االداء الفوضوي
61.311 1.100 30.311 00.300 01.111 

01.00
0 0.009 1.111 

                
( الفروق فً لٌم االداء الفوضوي 3فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث ، ٌبٌن الجدول )

فً االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة الضابطة وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة أظهرت 
ً بٌن االختبارٌن المبلً  والبعدي للمجموعة الضابطة . وباستخدام اختبار     )ت ( للعٌنات المترابطة فرولا

ً معنوٌة ،  ذ بلؽت لٌمتها المحسوبة ) (  1.111( عند مستوى داللة )0.009الستخراج الفروق اظهرت فرولا
 .ضابطة ولصالح االختبار البعدي  ( ، بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة ال 9ودرجة حرٌة ) 

ض  مستوى االداء الفوضوي للمجموعة الضابطة بٌن االختبار المبلً واالختبار البعدي ،مما اخفاننالحظ 
 ٌدل على وجود فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .

تنفٌذها من وٌعزو الباحث ذلن الى وجود دور لمدرب الفرٌك من خالل المناهج التدرٌبٌة التً ٌتم 
 لبله حٌث ال ٌخفى على الجمٌع ان هنالن اهداؾ ٌتم تحمٌمها من خالل البرامج التدرٌبٌة.
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 عرض نتائج لٌم االداء الفوضوي للمجموعة التجرٌبٌة وتحلٌلها ومنالشتها:4-1-2
 (4الجدول)

 للمجموعة التجرٌبٌةٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة فً لٌم االداء الفوضوي  

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 االختبار البعدي االختبار المبلً
 ع ف َس ف

 tلٌمة 
 المحسوبة

مستو
ى 

 الداللة
 ع س ع س

 درجة االداء الفوضوي
10.111 1.190 36.011 3.006 

33.11
1 

00.30
0 6.363 1.111 

 
( الفروق فً لٌم االداء الفوضوي 0الجدول )فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث ، ٌبٌن 

فً االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة أظهرت 
ً بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة . وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة  فرولا

ً معنوٌة ،  ذ بلؽت لٌمتها المحسوبة )الستخراج الفرو (  1.111( عند مستوى داللة )6.363ق اظهرت فرولا
 ٌبٌة  ولصالح االختبار البعدي  .( ، بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجر 9ودرجة حرٌة ) 

الباحث لخفض وٌعزو الباحث ذلن الى فاعلٌة البرنامج المعرفً السلوكً الذي تم اعداده من لبل 
ى، حٌث كانت االداء الفوضوي لدى العبً كرة المدم للصاالت لألندٌة الفرات االوسط الدرجة االول

ً لجدول زمنً معد بشكل سلٌم  هنالن جلسات معرفٌة سلوكٌة  عدة وفعالٌات متنوعة تم تنفٌذها وفما
، ولد أستخدم  عبً كرة المدم للصاالتوصحٌح كان الهدؾ منه خفض االداء الفوضوي لدى ال

ومن خالل أسلوب المنالشة الجماعٌة والنشاطات واالداء الفعلً  الباحث العالج المعرفً السلوكً
  .والنمذجة وعرض مماطع فٌدٌوٌة وصور وؼٌرها

عرض نتائج لٌم االداء الفوضوي  للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة وتحلٌلها 4-1-3
 ومنالشتها:

 (5الجدول)
 ختبار البعدي فً لٌم االداء الفوضوي  بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌةٌبٌن الفروق فً اال

 

 ت
 المتغٌرات

وحدة 
 المٌاس

 tلٌمة  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة
 المحسوبة

 الداللة

 ع س ع س

 1.110 3.606 3.006 36.011 00.300 30.311 درجة االداء الفوضوي   0

 
( الفروق لٌم االداء الفوضوي فً 3المستخرجة ألفراد عٌنة البحث ٌبٌن الجدول )فً ضوء البٌانات 

االختبار البعدي بٌن المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة افراد العٌنة 
ملة الستخراج أظهرت فرولا بٌن المجموعتٌن فً االختبار البعدي ، وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المست

( ودرجة حرٌة ) 1.110( عند مستوى داللة )3.606الفروق اظهرت فرولاً معنوٌة  ذ بلؽت لٌمتها المحسوبة )
 ( بٌن المجموعتٌن فً االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .  01

وهذا ٌؤكد أن هنان فرلا معنوٌا فً المٌاسٌن البعدٌٌن بٌن أفراد المجموعتٌن ولصالح أفراد المجموعة 
تم تطبٌك جلسات التجرٌبٌة فً خفض االداء الفوضوي لدى العبً كرة المدم للصاالت خاصة  ذا ما علمنا أنه 

السلوكً تائج  لى أن البرنامج المعرفً نالسلوكً علٌهم بشكل متواصل . وٌعزو الباحث هذه ال البرنامج المعرفً
ٌؤكد فاعلٌة البرنامج المعرفً  لد ساهم فً خفض االداء الفوضوي لدى العبً كرة المدم للصاالت ، وهذا

ٌه من استراتٌجٌات  ونشاطات المطبك من لبل الباحث على أفراد المجموعة التجرٌبٌة لما اشتمل عل السلوكً
 و المناسب لتحمٌك اهداؾ البحث.منالشات ساعدت على تهٌئة الجو

االنخفاض الواضح لمستوى االداء الفوضوي فً االختبارات البعدٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ، كما ولد أن 
لدور االٌجابً اكدت  البٌانات المستخرجة الفروق بٌن االختبارٌن ولصالح المجموعة التجرٌبٌة، وٌرى الباحث ا

ة معرفٌة ( جلس01وتضمن ) ث تم تطبٌمه وفك اسس علمٌة رصٌنةعد من لبله حٌلمُ السلوكً ا للبرنامج المعرفً
ؼٌر اهم بشكل او اخر فً خفض االداء سلوكٌة شخصت الجوانب التً من شأنها ان تعزز االداء الجٌد وتس

هم فً وتناولت الجلسات )استراتٌجٌات التفكٌر فً المنافسات الرٌاضٌة (التً تساالهادؾ )االداء الفوضوي ( 
وصول الالعب الى حالة االداء المثالً والتؽلب على الضؽوط النفسٌة من )جمهور ،فرٌك منافس، الحكم، 
......الخ( وتحمٌك االداء األفضل  حٌث ٌتطلب التفوق الرٌاضً التكامل التام بٌن العمل والجسد ومن هنا نالحظ 

االداء الفوضوي مما ٌؤدي الى استمرار عملً لدى  اهمٌة تطوٌر المدرات العملٌة الرتماء بمستوى االداء وخفض
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" ان استراتٌجٌات التفكٌر تساعد  (1:4:2) 1الالعب وبالتالً عدم ظهور االخطاء. وهذا ما اكده دراسة
 الالعب على تكوٌن محتوى التفكٌر الذي ٌستطٌع من خالله مواجهة الضؽوط وتحمٌك االداء االفضل "

الى اسلوب االسترخاء النفسً والذهنً ، حٌث ٌوجد هنان حالتٌن سلبٌتٌن ٌمر ولد تتطرق الباحث فً برنامجه 
بها العبٌن كرة المدم للصاالت اثناء المباراة وحتى اثناء الوحدات التدرٌبة اما نجدهم ٌعانون من توتر عالً او 

       (2:6:3)نجدهم ؼٌر مبالٌن بأهمٌة هذه المباراة .  
وطرق للتدرٌب على االسترخاء النفسً والذهنً عن طرٌك اداء مجموعة من ومن هنا وضع الباحث أسالٌب  

تمارٌن االسترخاء داخل الملعب تضمنت استرخاء كل اجزاء جسم الالعب والتأكٌد على استخدام هذه التمارٌن 
وخاصة  لبل الوحدات التدرٌبٌة ولبل المباراة ، كما  وتم توضٌح مفهوم االسترخاء وأهمٌته فً المجال الرٌاضً

 فً كرة المدم للصاالت  حٌث تم عرض نماذج وصور حول استراتٌجٌات واسالٌب االسترخاء النفسً والذهنً
مبالً فً كلتا الحالتٌن ٌؤدٌان الى عدم ظهور الالعب بمستوى المطلوب الؼٌر ،ان الالعب المتوتر او الالعب 

عصاب الالعبٌن والحد من التوتر العالً من وظهور حالة من االداء الفوضوي لذلن عمل الباحث على اراحة ا
 اجل تحسٌن االداء .

السلوكً  تنمٌة الثمة بالنفس لدى العبً كرة المدم للصاالت وتوضٌح اهمٌتها فً وتضمن البرنامج المعرفً 
المباراة من خالل اتخاذ المرارات الصحٌحة فً الموالؾ الصعبة من المباراة ،اضافة الى الدور الكبٌر الذي 

لعبه الثمة بالنفس تحمٌك االنجاز الرٌاضً وتحمٌك الفوز وتجعل من الالعب لادر على االداء الواجبات المكلؾ ت
بها من لبل المدرب وتنفٌذها بشكل المطلوب سواء كانت واجبات مهارٌة او خططٌة او بدنٌة .كما تم التعرؾ 

 على اداء الالعب . على االثار السلبٌة الناتجة من انعدام الثمة بالنفس وتأثٌرها
 بالنفس تنمح الالعب كفاءة التعامل مع االخطار"  الثمة" واحٌرا ان

 (4 :333) 
 ان االفتمار الى الثمة بالنفس هو حالة من االفتمار الى ثمة االداء"  . "(5::5دراسة)واكدت 

السلوكً اٌضا تنمٌة النضج االنفعالً لدى العبً المجموعة التجرٌبٌة لما لهو من  وتضمن البرنامج المعرفً
اهمٌة فً لدرة الالعب على ضبط انفعاالته والمدرة على ضبط النفس واالبتعاد عن التهور والتصرفات 

الضبط  النضج االنفعالً :ان كفاءة الالعب تحدد من خالل( 13:6)ٌة فً الموالؾ الضاؼطة . حٌث اكدالفوضو
 بٌن العمل واالنفعال والموازنة بٌنهما فحٌن ٌرتفع احدهما فان الثانً ٌنخفض.

وتضمن البرنامج من خالل جلساته المتواصلة تنمٌة التماسن الحركً لعٌنة البحث باعتباره من الركائز المهمة 
الجماعً المنظم المعد له  لفرٌك كرة المدم حٌث ال ٌستطٌع فرٌك كرة المدم تحمٌك النتائج اال من خالل اللعب

مسبما ، وفك معاٌٌر حركٌة تعمل على تنسٌك جهود االعبٌن فٌكون العمل متماسن، وان طبٌعة كرة المدم ماهً 
اال صراع ضمن مفهوم التماسن الحركً حٌث تحاول الفرق المتنافسة على االحتفاظ بتماسكها الحركً فً 

 س .الدفاع والهجوم وتفكٌن تماسن الفرٌك المناف
"التماسن الحركً هو محصلة لجمٌع الموى التً تجذب الفرٌك الى توجٌه ادائهم  (:12:،:حٌث اشار )  

 1الحركً الى وجهه تاكتٌكٌة موحدة"
ولتوضٌح نمول ان مستوى االداء الفوضوي لد لل لدى العبً المجموعة الضابطة واٌضا لدى العبً المجموعة 

لسبب هنا الى البرنامج ان الفروق واضحة لصالح المجموعة التجرٌبٌة وٌعود االتجرٌبٌة فً االختبار البعدي اال 
السلوكً الذي تم اعداده وفك اسس علمٌة مدروسة وتم عرضة على مجموعة من الخبراء ملحك  المعرفً

(فً مجال علم النفس وعلم النفس الرٌاضً وذلن لخفض االداء الفوضوي لدى العبً كرة المدم للصاالت 0)
 اعتبر البرنامج اضافة مهمة لخفض االداء الفوضوي لدى العبً كرة المدم للصاالت  وبذلن

وٌعتبر االمر منطمٌا الن البرنامج استهدؾ حفض االداء الفوضوي لدى العبً المجموعة التجرٌبٌة . كما 
ٌتعرض لها  السلوكٌة فً  معالجة الضؽوط النفسٌة التً –اظهرت الدراسة الحالٌة اهمٌة البرامج المعرفٌة 

العبً كرة المدم وتخفٌؾ منها لدر المستطاع  من خالل ما توفره هذه البرامج من أسالٌب وفنٌات  وتمنٌات 
وتتٌح الفرصة امام الالعبٌن لمعالجه مشاكلهم وتعدٌل وتشذٌب  سلوكهم  وتملٌل من االستثارة االنفعالٌة التً 

 واجهة الضؽوط النفسٌة .تتولد نتٌجة االحباط وتنمٌة لدراتهم العملٌة  وم
 (132: :الٌة دراسة ) ما توصلتمع الدراسة  وتتفك هذه

السلوكً تؽٌرات اٌجابٌة وتحسن لدى افراد المجموعة التجرٌبٌة وهذا ٌرجع الى حٌث احدث البرنامج المعرفً 
 االسلوب  المعتمد فً تحمٌك االهداؾ .

المعرفٌة السلوكٌة هً " ن االفراد هم أنفسهم الذٌن  ّن الفرضٌة األساسٌة التً تموم علٌها النظرٌة 
لذلن ٌموم  (432،:3")ٌوجدون مشكالت نتٌجة للطرٌمة التً ٌفسرون بها األحداث والموالؾ التً تواجههم

 السلوكً بعملٌة  عادة للتنظٌم المعرفً عند الالعب بما ٌنتج عنه  عادة للتنظٌم السلوكً.  -البرنامج المعرفً 
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 االستنتاجات : -5
 من خالل عرض النتائج ومنالشتها واستعمال الباحث للوسائل االحصائٌة توصل الى االستنتاجات االتٌة :

ممٌاس االداء الفوضوي المستخدم فً البحث صالح لمٌاس االداء الفوضوي لالعبً كرة المدم  -1
 للصاالت. 

ً فً خفض االداء - -2 الفوضوي مما ٌؤكد على ضرورة أثبت البرنامج المعد لالعبٌن نجاحا
 االستعانة بمثل هذا النوع من البرامج خفض االداء الفوضوي  وتعزٌز االداء الجٌد.

ً ومعنوٌاً ساهم بشكل كبٌر فً المدرة على مواجهة  -3 ً نفسٌا أعطى البرنامج لالعبٌن دعما
 الضؽوط النفسٌة وتعدٌل وتشذٌب السلون  فً المنافسات الرٌاضٌة.

المجموعة التجرٌبٌة أداًء أظهروا فٌه  مكانٌاتهم البدنٌة والمهارٌة  والتً أدت  لدم العبً  - -4
  لى ظهور حاله من االداء الهادؾ.

 –اتضح للباحث ان الفنٌات وتمنٌات  واالستراتٌجٌات المستخدمة فً برنامجه المعرفً  -5
 .السلوكً كان لها اثر كبٌر فً تعدٌل اداء الالعبٌن فً المنافسات الرٌاضٌة

 :التوصيات -6
 بعد االطالع على نتائج  البحث ومعطياته يمكن تقديم التهصيات اآلتية :

االستفادة من مقياس االداء الفهضهي الذي تهصل إليو البحث الحالي في خفض االداء الفهضهي لدى  .1
 العبي كرة القدم لمراالت  فزاًل عن إمكانية استثساره  في االلعاب الجساعية  األخرى.

 استخدام البرنامج السعرفي الدمهكي السعد من قبل الباحث في دراستو عمى بقية االلعاب الجساعية . .2

 االستعانة بخبرات االختراص الشفدي اثشاء التدريبات وفي السشافدات الرياضية. .3

ابو الدمهكي في تدييل ميسة الباحثين مدتقبال" لبشاء برامج مذ امكانية االستفادة من البرنامج السعرفي .4
 خاصة في تحدين وتظهير اداء الالعبين.

ضرورة ان يحتهي كل نادي شخص متخرص نفدي، يكهن مدؤوال ومذرفا عمى تظبيق السشاىج  .5

 .الشفدية
 : المصادر

اخالص وباجً مصطفى : طرق البحث العلمً وتحلٌل االحصائً فً المجاالت التربوٌة والنفسٌة  عبد الحفٌظ، -1
             .0111للنشر،الماهره،والرٌاضٌة ،مركز الكتاب 

،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشوره  المبارٌاتسلٌمان عباس :أثر برنامج ارشادي نفسً لتخفٌؾ للك الرٌاضٌن لبل بدء  -2
 .0110،كلٌة التربٌة ابن الرشد ،جامعة بؽداد،

 .096،ص0111كرة المدم ،دار الضٌاء للطباعة ، سٌكولوجٌةمر سعٌد الخٌكانً : عا -3
 .331،ص0991،دار الفكر العربً ، 0كامل راتب : الثمة بالنفس الرٌاضٌة ،طاسامه  -4
 .39،ص0996دمحم العربً ،شمعون عبد النبً : التدرٌب العملً فً النفس ندار الفكر العربً ، -5
 .13،ص0119دمحم حسام عرب ،حسٌن علً كاظم : علم النفس الرٌاضً ،دار الضٌاء للطباعة ، -6
 .019،ص0110الدٌن : سٌكولوجٌة الفرٌك الرٌاضً ،الماهرة ،دار الفكر العربً ، امٌن فوزي وطارق دمحم بدر -:
، اإلمارات العربٌة ، مكتبة الفالح ،  0النفسً ، ط اإلرشاد فً ـبشٌر صالح الرشٌدي و راشد علً السهل :ممدمة -3

(0111.) 
كتوراه،منشورة،جامعة حتراق ،اطروحة ددمحم الصٌاح:فاعلٌة برنامج ارشادي معرفً سلوكً لخفض درجة اال -:

 .0100دمشك،كلٌة التربٌة،
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 املالحق
 جلسة من جلسات البرنامج )المعرفً السلوكً(

 الجلسة: الرابعة عشر                                                               الٌوم: السبت

6/3/0100التارٌخ:                      دلٌمة                                          01زمن الجلسة:   

 الهدؾ من الجلسة:  استدعاء خبرات النجاح

 الزمن المحور الخطوات االجرائٌة المتبعة فً الجلسة

والتدرٌب علٌة فً الجلسة السابمة كما  منالشته مما تلام الباحث باستعراض 
 والمباراة وتمعلى تطبٌك ما تعلموه فً التدرٌب الراضً  التأكٌدولد تم 

 االجابة عن جمٌع االسئلة التً طرحت من لبل الالعبٌن
 
 
 
 

ٌمثل استدعاء خبرات النجاح او ما ٌسمى االحساس بالفوز من اهم الطرق 
المستخدمة للمواجهة الضؽوط النفسٌة فً المنافسات الرٌاضٌة وتعتمد هذه 

تعمل على الطرٌمة على استدعاء الموالؾ المصاحبة للفوز وهذه الموالؾ 
زٌادة االستثارة والحماس والدافعٌة لدى الالعبٌن اثناء المباراة وبذلن تساهم 

هذه الخبرات السابمة على مساعدة الالعب على مواجهة الضؽوط النفسٌة 
 اثناء المباراة وبالتالً تحسٌن االداء وهو المطلوب .

 
 
 

 *ٌطلب من الالعب استدعاء مولؾ ٌشعر به بالفوز
 

الموالؾ واختٌاره كرمز لالعب *تحدٌد هذا  
 

 *منالشة الالعب فً الجوانب االنفعالٌة المرتبطة بالمولؾ
 

 *استخدم التصور العملً فً جوانبه المتعددة
 

 *تكرار التدرٌب على استدعاء هذه الموالؾ
 

*عرض نماذج عالمٌة تتحدث عن النجاح ونشوه الفوز عن طرٌك مماطع 
 فٌدٌو ومنالشتها

 
( 3سن عندما تفوز فً مباراة مهمة بٌن ذلن من خالل )س/ ماهً احسا

 موالؾ ؟
 
 
 

تم تعزٌز االجابات االٌجابٌة ومنالشة تلن الموالؾ واالجابة على اسئلة 
 الالعبٌن

طلب الباحث من كل العب ان ٌروي مولؾ ظرٌؾ حدث اثناء مباراة 
 وتمكن فرٌمة من الفوز فً تلن المباراة

 

لام الباحث بالربط بٌن 
 جلسات البرنامج

 
 
 
 
 
 

مفهوم استدعاء خبرات 
النجاح وأهمٌته فً 

 المجال الرٌاضً
 
 
 
 
 
 

 كٌؾ ٌتم استدعاء
 خبرات النجاح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السؤال من الوالع
 
 
 
 

 الفعالٌة والمرح
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