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 -التعريف بالبحث: -1

 مقدمة البحث واهميته:  1-1

ان العلوم المختصة بالتربية البدنية وعلوم الرياضية بأنواعها تمثل احدى العلوم التي تبين تقدم 
األمم ونهوضها الحضاري الرياضي نتيجة للتقدم العلمي الحاصل في هذا المجال المذكور 

، والمجال الرياضي واحدًا من هذه المجاالت التطور قياسا للعلوم والمجاالت األخرى الذي طالها
التي شملها التطور  إذ عمل الباحثون جاهدين إلى الوصول في كافة األلعاب الرياضية إلى 
أفضل المستويات ومن كافة الجوانب )البدنية والمهارية والخططية ... ألخ( وكذلك تفاعل علوم 

همت وبشكل ملحوظ ومباشر في تطوير ورفع مستوى التربية البدنية مع العلوم االخرى التي اس
 اإلنجاز الرياضي وكذلك الرياضيين فضاًل عن تطور األلعاب والفعاليات في كل وقت وزمن . 

وان لألبحاث العلمية والدراسات والتقارير في العلوم الرياضية وخاصة في مجال التعلم الحركي 
اعتماد االساليب العلمية في تطوير أداء الفريق الدور الكبير في تقدم الحركة الرياضية وذلك ب

واالقتصادية في الجهد البدني  الن عملية التعلم تعد احد مرتكزات العملية التعليمية )المعلم 
دته وحتى وفاته التي تميز حياة الكائن الحي منذ و المتعلم والمحتوى او المادة المراد تعليمها ( وال

ختلف انواعه من التعلم والتعليم  ومن هنا فقد اصبح التعلم ، إذ ال يخلو النشاط البشري بم
والتعليم اساس كل شيء ومن الضروري االنتباه والتركيز واالعتماد عليه بصورة رئيسية 
للوصول بجيل ينهض بالواقع الرياضي نحو االمام وعلى خطى المدارس العالمية االخرى الن 

ب المختلفة هي اللبنة االساسية ألعداد الع المدارس واالكاديميات المختصة في المجاالت
راد تعلمها وتعليمها لهذه الشريحة الكبيرة واالساسية في المجال يمتميز في كل فعالية او لعبة 

 الرياضي . 
وتعد لعبة كرة القدم واحدة من األلعاب التي كانت والزالت تالقي اهتمامًا عالميًا متزايدًا بوصفها 

من حيث عدد  لى عالميًا من بين األلعاباللعبة األو  تم حيث عدية في العالاألكثر شعب
الممارسين والمتابعين والمهتمين على النطاق الشعبي والرسمي العالمي مما جعل المختصين 
يسعون دائمًا إلى تطوير اللعبة من خالل رفع مستويات الالعبين في جميع النواحي المختلفة 

 ك اإلداريين وجميع المجاالت المختصة بعالم هذه اللعبةللوصول الى المستويات العليا وكذل
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واالستمرار في تمييزها عن غيرها من األلعاب واعطاءها جانبًا حيويًا ومتجددًا للظهور بالمستوى 
مهارات مارسين لهذه الفعالية وتعليمهم المطلوب ولهذا وجب التركيز على البراعم والناشئين الم

الدقة المميزة النهم األساس في مزاولة هذه اللعبة واستمراريتها لذا األساسية بالصورة الصحيحة و 
وجب على جميع المدربين والمدرسين والمعلمين والمختصين بالمجال الرياضي لهذه الفعالية 

واللبنة األساسية لمزاولة هذه اللعبة واالستمرار عليها  لشريحة المميزة والكبيرةااللتفات الى هذه ا
 أللعاب لكي تظهر بالمستوى الالئق والمطلوب والمراد للوصول اليه .             دون غيرها من ا

فتكون للعمليات العقلية دور كبير في تعلم المهارات األساسية والحركية وتطبيقها بالشكل  
المهارات األساسية بكرة و  هتحقيقولصالح الهدف المراد  الصحيح والمطلوب وبالسرعة الممكنة

تحقيق الهدف من هذه و لتي يجب يتعلمها الناشئ وتطبيق هذه المهارات بالصورة األمثل ا القدم
القرارات الصائبة الصحيحة بالوقت المناسب وهذه األوامر كلها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا 

العقلية وكيفية تطبيقها بالشكل األمثل اثناء األداء والمنافسة الرياضية تحت مختلف عمليات بال
 . التي تطرأ على الالعبالظروف 

منهج تعليمي لألداء المهاري وفق االنموذج السببي العقلي بكرة بناء وتتجلى أهمية البحث على 
العتماد منهجية جدية في بناء المناهج التعليمية تساعد  جديداً  والتي من خاللها يفتح باباً  القدم

الرتقاء بمستوى الالعبين وخصوصا والعاملين في تدريب كرة القدم ألجل ا والمعلمين المدربين
 الناشئين والشباب منهم . 

    
 :  مشكلة البحث 1-2

من خالل اطالع الباحث على المراجع والمصادر العلمية واخذ اراء الخبراء والمختصين في 
مجال لعبة كرة القدم وخبرة الباحث المتواضعة العبًا ومدرسًا ومدرب للفئات العمرية من خالل 

ان اغلب المدربين يركزون على أجراء تعليم المهارات األساسية بكرة القدم دون ذلك الحظ 
 . لك المهارات وخصوصا اثناء األداءالتركيز على العمليات العقلية المؤثرة ت

ومن هنا ارتأى الباحث بناء ثالث مناهج تعليمية وكل مجموعة يطبق عليها منهج معد األولى 
 والثالثة عقلي مهاري وهنا يجب اإلجابة على السؤال التالي : يعقلوالثانية  مهاري تطبق منهج 
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 أي من المناهج التعليمية الثالث أكثر تأثيرًا في األداء المهاري ؟ 
 أم المنهج العقلي المهاري ؟العقلي أم المنهج المهاري المنهج 

 
 :   يهدف الباحث الى اهداف البحث : 1-3

 العقلية والمهارات األساسية .لعمليات بين ا التعرف على آنموذج العالقات السببية -1
 في تعلم األداء المهاري . اعداد منهج تعليمي عقلي وفق االنموذج السببي -2
 . اعداد منهج تعليمي  مهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري  -3
 اعداد منهج تعليمي عقلي مهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري . -4
  لتعرف على أي من المناهج له األفضلية في تعلم األداء المهاري ا -5

 

 : يفترض الباحث على انفروض البحث :  1-4

 يؤثر المنهج التعليمي العقلي وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري . - 1
 يؤثر المنهج التعليمي  المهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري . - 2
 لمنهج التعليمي العقلي المهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري .يؤثر ا - 3
 المنهج التعليمي العقلي المهاري له األفضلية في تعلم األداء المهاري . - 4

 

 -لبحـث:ات الامجــ 1-5
موسم لل ناشئين (11-13عمار من )االكاديمية الكروية لأل العبوا :لبشريا ،لالمجا 1-5-1

 في محافظة القادسية . 2222/2221
 التربية كلية فيالنفس  علم مختبر  - مالعب االكاديميات الكروية: ني المكا ،لالمجا 1-5-2

         .قاعة منتدى اإلسكان  –القادسية  جامعة - الرياضة البدنية وعلوم
 (11/7/2221)  الخميس ولغاية (4/10/0000) حدللمدة من اال: نيالزمال المجا 1-5-3

 
 



 

 الثـــــاني فصـلال
 مشابهةالدراسات النظرية والدراسات ال 2-1
 التعلم والتعليم       2-1-1
 التعلم الحركي      2-1-2
 مراحل التعلم الحركي     2-1-3
 منظومة الريهاكوم المعرفية     4 -2-1
 ماهي منظومة الريهاكوم  2-1-4-1
 مميزات منظومة الريهاكوم المعرفية   4-2 -2-1
 المهارات األساسية بكرة القدم    2-1-5
 األنموذج السببي     2-1-6
  مراحل بناء النماذج السببية  1- 2-1-6
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 :مشابهةلالدراسات النظرية والدراسات ا -2
 -الدراسات النظرية : 2-1
  -:التعلم والتعليم  2-1-1

قبل الخوض في توضيح المعنى الدقيق للتعلم يجب أن نوضح مصطلحي التعلم والتعليم حتى اليختلط  
على القارئ هذان المصطلحان ، إذ يفهم على أنهما مصطلحان لمفهوم واحد ولكن في الحقيقة إن 

تمال اكلكل منهما مفهوم خاص به على الرغم من أن هذين المصطلحين وجهان لعملة واحدة هدفهما 
رمز إلى المفاهيم فالتعلم ي،  العملية التعليمية وتطويرها وال يمكن الفصل بينهما الرتباطهما المتماسك

لتي تخص اواالمكانيات والقدرات والوسائل والطرق عملية التعلم والمتغيرات التي ترتكز عليها والمبادئ 
لم من خالل العملية وتسخير مفاهيم ومبادئ التعفي حين يرتكز التعليم على التطبيقات  الفرد والمتعلم

 .(1)االستخدامات التعليمية الموجهة والمرشدة للمتعلم من قبل المعلم أو المدرب
( بأنه "تغير دائم نسبيا في السلوك يحدث 0222وقد عرف التعلم تعريفات كثيرة منها عرفته ليندا )  

 .(0)"وال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة  عملية تحدث داخل الكائن الحي، وهو لخبرةنتيجة ا
( أّن التعلم " سلسلة من التغييرات تحدث خالل خبرة معينة مكتسبة لتعديل 0222وعرفه )وجيه، 

 (3)السلوك لإلنسان، وهو عملية تكييف االستجابات لتناسب المواقف المختلفة".
يستطيع الفرد تكوين قابليات او ( " هو العملية التي من خاللها 0222في حين يعرفه )نزار وكامل،

 .(4)مهارات جديدة او تعديل قابلياته او مهاراته عن طريق الممارسة والتجربة"
 ،لمتعلم باشراف المعلم أو من دونههو نشاط يؤديه االتعلم  ( ان0210ويعرفه )كفاح يحيى وآخرون ،

 (5)يهدف الى اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير سلوك "

                                                           

األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس .  ظافر هاشم إسماعيل : ( 1)
 .10،ص2002،جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية أطروحة دكتوراه غير منشورة،

  11،ص2000،القاهرة، دار الدولة لالستثمارات الثقافية،1،محمد عمر، ط ، )ترجمة( سيد الطواب التعلم وعملياته األساسية:  ( ليندا دافيدوف2) 
 .4، ص 0020، مطبعة وزارة التربية ، ، بغدادنظريات التعلم والتطور الحركي وجيه محجوب)وآخرون(:( 3) 
 33، ص2000، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 2، طعلم النفس الرياضيمل لويس : انزار الطالب و ك( 4) 

 11، ص2012، دمشق، 1، ط نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية ( كفاح يحيى صالح العسكري )وآخرون(:5)
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معينة لتكوين  مهارةأداء ن التعلم هو ) التغيير في السلوك البشري الناتج عن تكرار الفرد ويرى الباحث ا
مهارات جديدة او تعديلها الغرض منه الوصول الى الشكل األمثل للمهارة المراد تعلمها عن طريق الممارسة 

 وهو نشاط يهدف الى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة (
( على انه " تحديد للتعلم و تحكم في شروطه  1997 الخوالدة فقد عرفه ) محمد ليملتعفيما يخص ا

 . (1)و ظروفه حيث يمكن للمتعلم ان يتعلم ذاتيا او تلقائيا او تعلم عرضيا  او مصاحبا"
ويرى الباحث ان التعليم ) هي عملية منظمة تهدف الى إيصال المعلومات المراد تعلمها الى 

 مباشر او غير مباشر (المتعلم بشكل 
 التعلم الحركي 2-1-2
التعلم الحركي يعد نوعًا من انواع التعلم وشكل من اشكاله وان الهدف من التعلم الحركي هو  

نسبة للمهارة ة بالبالشكل الصحيح والثبات على اآللياكتساب المهارة الحركية المطلوب تعلمها واتقانها 
 ءالرياضي من تطبيق هذه المهارة واستخدامها بأفضل وجه واتقان اثناالمراد تعلمها بحيث يتمكن الشخص 

 .اللعب والمنافسة وكذلك التمرين
التعلم الحركي هو" التطور بالقدرة على االداء الحركي وهو مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب 

 (0)لمهاري".والخبرة الذي يقود الى تغيرات ثابتة نسبيًا في قابلية الفرد على االداء ا

بانه "مجموعة من العمليات المرتبطة بالتحديد والخبرة والذي يؤدي الى ( 0222)وجيه ،ومنه عرفه 
 (3)تغيرات ثابتة نسبيًا في قابلية الفرد على االداء المهاري"

بانه "تغير دائم في السلوك الحركي نتيجة التكرار والتصحيح وان هذا التغير ( 0221)يعرب ، هوكذلك عرف
 .  (4) يمكن تقويمه بصورة مباشرة وانما بصورة غير مباشرة عن طريق السلوك الحركي" ال
 

                                                           

 3, ص 1991, اليمن , مطبعة وزارة التربية والتعليم اليمنية ,  1ط , طرق التدريس العامةمحمد محمود الخوالدة و اخرون : (1)

(2) Schmidt A.R.I Chard: Motor Learning And Performance, Human Kinetics Champing.III Inois, 

1991,P.155. 

 . 1، ص 2000، بغداد ، مكتب العادل للطباعة الفنية ،  التعلم وجدولة التدريب :وجيه محجوب  (3)
 . 11، ص 2001، بغداد : مكتب العادل للنشر والتوزيع ،  التعلم بين المبدأ والتطبيق :يعرب خيون (4)
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 (1) " ل التدريب او التمرين او التكرارهو سلسلة من التغيرات تحدث خالنه " وعرف أ

والتعلم الحركي هو "مجموعة العمليات التي تحدث خالل التمرينات التي تؤدي الى تغيير ثابت في 
 (0)قدرات ومهارة الفرد " 

وايضًا يقصد به "التغير الثابت نسبيًا في االداء نتيجة الخبرة والممارسة والذي يتم بفعل وتغيرات  
 . (3)مستقلة ذات تأثيرات دائمة نسبيًا" 

التصحيح و هو التغيير بالسلوك الحركي نتيجة التدريب والممارسة والتكرار التعلم الحركي )ان حث ويرى البا
 ل الى السلوك األمثل للحركة او المهارة المراد تعلمها (و الغرض منها الوص

 

 (4) مراحل التعلم الحركي : 0-1-3

كما  ،الظروف والبيئة المحيطةع اختالف من المعروف ان التعلم الحركي عملية مستمرة ومتغيرة م 
د مراحل ي، ومن هنا جاء االختالف في تحدهذه العملية كثيرة ال يمكن حصرهاان التغيرات المؤثرة في 

ومنهم  لى ثالث مراحل،، فمنهم من قسمها اء حول تحديد مراحل التعلم الحركيراالتعلم، فقد اختلفت اآل
الث حركي الى ثراء اتفق الى تقسيم مراحل التعلم الاآل مراحل، ونجد ان هناك عددًا منقسمها الى خمس 

 : مراحل هي

  التوافق الخام للحركة وهو اداء الحركات الرياضية بشكل اولي الذي يتعلم  :مرحلة التوافق الخام
كل المسار االساسي للحركة بش به الفرد سير الحركة االساسية بشكل خام او هي مرحلة اكتساب

 : الناشئ في هذه المرحلةيتسم اداء ، و عام

 . دًا ال يتناسب مع حجم الحركةالجهد المبذول عال ج .1
 عدم وجود انسيابية في الحركة .  .0

                                                           

 . 32، ص 2012، المنهجية، دار عمان، 1، ط اساسيات في التعلم الحركي:  عبد زيد الدليمي  (ناهدة1)
 .22, ص  4201, دار الكتب العلمية , بيروت ,  1, ط  التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضيةوسام صالح و سامر يوسف : ( 2)

, نشرة فصلية دورية تصدرها المجموعة العلمية للتعلم الحركي , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية  مترادفات في التعلم الحركي ( قاسم لزام :3)

 2001, العدد االول , اذار 

رسالة  , قدمل بكرةاألساسية والمعرفي لبعض المهارات المهاري األداء تأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعليم  : وسام توفيق حمادي البياتي( 4)

 1, ص 2005,  ماجستير غير منشورة , جامعة بابل
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 الح العديد صأتوافق الجيد للحركة التي تتميز بوهي مرحلة ال :)الدقيق ( توافق الجيدمرحلة ال
 من االخطاء وتنقية الحركة من الشوائب وتحسين نوعية االداء . 

 ويتسم اداء الناشئ في هذه المرحلة : 

 االداء اصبح اكثر اقتصادية في الجهد المبذول .  .1
 يتطور التوقع الحركي .  .0

 كبت الخوف ويؤثر على التوافق الجيد .  .3

  وهي مرحلة اتقان وتثبيت المهارة ويصل بها المتعلم الى ما يسمى بااللية  : مرحلة الثبات واآللية
 بمرحلة تثبيت التوافق في االداء ويسمى ايضًا 

  ويتسم اداء المتعلم في هذه المرحلة :
 الشعور العضلي بالمهارة .  .1
 الوصول بالمهارة الى متطلبات التكنيك .  .0

 االقتصاد بالجهد حتى لو كانت المهارة صعبة .  .3

 وجود انسيابية في المهارة . .4
 

 :(1) العقليةالعمليات  2-1-4
جابة الحداث التي تدور داخل الدماغ منذ لحظة دخول المثير الى لحظة اتخاذ القرار باالوتعرف على انها ا

ومية ل كل ما يمر به في حياته اليالنسان من خاال عن ذلك المثير ، تعد العمليات العقلية هي اساس حياة
لبات ومتط عمال بدنية او ذهنية وهي تعتمد على ما يدور في محيط الفردالمن اعمال سواء كانت هذه ا

عمله ، وبين ما يمتلك من خبرات ومعلومات مخزونة في الدماغ فكلما كانت خبرات ومعلومات الفرد 
جب ان حيط يمنسان عندما يتعامل مع الال، حيث ان ا كثيره كلما كانت عملياته العقلية واسعه وجيدة

فة هو ول لهذه المعر الا والشرط خطار التي تواجههاليعرف هذا المحيط حتى يستطيع حماية نفسة من ا

                                                           
   82 .-81, ص  م 2015العراق , النجف , دار الضياء للطباعة ,  , 1, ط   دراسات متقدمة في علم النفس الرياضي: علي يوسف حسين (1)
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ان ينتبه الى ما يهمه من هذه البيئة وان يدركها بحواسه كي يستطيع ان يؤثر فيها وان يسيطر عليها 
 تهالبعقله وعض

ل المعلومات وتحو العمليات العقلية هي عمليات فسيولوجية عقلية تحدث في الدماغ وتتعامل مع المحيط و 
 يمكن القيام بأي نشاط حركي أو سهم في عملية التعلم اذ الحيث تمن شكل الى آخر وهي غير مرئية 

 .في اال عن طريق العمليات العقليةمعر 

ان للجهازين العصبي والعضلي الدور المهم في هذه العملية اذ ان الجهاز العصبي هو الجهاز الذي 
مل ان تتم اال عن عيتحكم في حركات االنسان بالكامل وان عملية تعلم أداء المهارات الحركية ال يمكن 

ة وبعد تحليلها ريالجهاز العصبي ويتم استالم المثيرات عن طريق المستقبالت الحسية والسمعية والبص
  (ر عن طريق االعصاب الى العضالت ألداء الواجب الحركي )المهارةعطاء األواموتفسيرها يتم بأ

 دورت التي األحداث هي المعلومات برمجة األحيان بعض في تسمى والتي العقلية "العمليات ان وكما
 مرت مراحل وهناك المثير ذلك على لإلجابة القرار اتخاذ لحظة الى المثير دخول لحظة منذ الدماغ داخل

 عن لذاكرةا في البحث ثم ومن تحديدها ثم المركزي  العصبي الجهاز الى دخولها من ابتداء المعلومات بها
 هذا يجةنت ويكون . الجديد المثير وبين الذاكرة في موجود ما بين التفاعل ثم، بها عالقة لها معلومات

 الجهاز لىا المركزي  العصبي الجهاز من حسية اشارات طريق عن القرار هذا وتنفيذ قرار اتخاذ التفاعل
 .(1)ثم العضالت المطلوب عملها" ومن المحيطي

رد أي العقلية هي صفة يحددها سلوك الفثائر غباري وخالد شعيرة( ان" القدرة نقاًل عن ثيرستون ويرى )
بمعنى انها صفة تتحدد بما يمكن ان يؤديه الفرد او ما يقوم به، فهي صفة تظهر نتيجة اداء معين، وبهذا 

وقد عرفها عبدالله الالمي بأنها " عمليات  (2)فأنها تمثل سلوكا ظاهريا يمكن مالحظته وبالتالي قياسه"
فاعل مع المحيط وتحول المعلومات من شكل الى شكل آخر وهي غير فسيولوجية تحدث في الدماغ وتت

                                                           

 . 43، ص 2002،  مصدر سبق ذكرهيعرب خيون :  (1)
  14ص 2010عمان االردن، ، مكتب المجمع العربي للنشر، 1، طالعقلية بين الذكاء واالبداعالقدرات : ائر احمد غباري وخالد ابو شعيرةث (2)
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مرئية اذ إنها تلعب دور مهم في حياة األنسان حيث تسهم في عملية التعليم اذ ال يمكن ان تقوم بأي 
 .(1)"نشاط حركي او معرفي اال عن طريق العمليات العقلية

 يلمطلوب سواء كان حركيا او معرفيا والمراحل هوتمر العمليات العقلية بعدة مراحل لحين تنفيذ النشاط ا"
  .(2) " البحث في الذاكرةو  صورة اولية عن المثيرو  وجود حافز او مثير

 
  (3)خصائص العمليات العقلية للرياضيين  1- 0-1-4

  :ومن هذه الخصائص ما يلي ةومفيد ةن للعمليات العقلية خصائص عاما
ستنفار ال، ويرتبط مستوى ظهورها بدرجة اوخاصة عند الصراع الحادهر بوضوح ان هذه العمليات تظ . 1

   للقوى النفسية
قصى تصل العمليات العقلية العليا الى اقصى ثقتها وتحسينها في اداء الستنفار االفي ظروف ا . 2

  .الوظيفة
  . ان مدة استمرار النشاط يتوقف على نوع النشاط الممارس. 3
 نفعالية المؤثرةالوربما تتغير بشكل حاد عند ظهور العوامل ا سهولة ارتفاع ترددها ،. 4
  
 :قدمالعقلية لالعبي كرة ال عملياتاهمية ال 0- 0-1-4

الخرى سواء ا عملياتعن سواها من ال لالعقلية اهمية كبيرة بالنسبة لالعبي كرة القدم ال تق ان للعمليات
ان لم تكن هي االساس الذي يستند عليه عمل باقي القدرات االخرى، وان تميز  كانت بدنية أو مهارية

 الالعب بها يجعله العبًا متفوقًا في تنفيذ الواجبات المتعلقة باللعبة.
اذ تعتبر ضرورية لما لها من دور في عملية القدرة على تفسير المعلومات الواردة للدماغ وتحليلها واتخاذ 

زمن اذ "ان انسجام وتفاعل العمليات العقلية يؤدي الى امتالك القدرات الحركية قصر بشأنها في ا مما يلز 
في اختيار الالعبين  . وألهمية هذه العمليات(4)الخاصة والتي تتداخل فيها هذه القدرات بدرجة خاصة"

                                                           

 . 22، ص 2004، مجموعة مؤيد الفنية ،  1، العراق ، القادسية ، ط اساسيات التعلم الحركي(عبدالله حسين الالمي : 1)
 .41، ص  2014،   مصدر سبق ذكره( وسام صالح و سامر يوسف : 2)
 .154، ص1120مطبعة النبراس للطباعة والتصميم ، العراق ،  ،1، ط  فسيولوجية التعلم الحركيمحمد عواد :  ماهر(3)
 . 33,ص 2001, عمان , دار وائل للنشر ,  1, ط نظريات التعلم والتطور الحركي( وجيه محجوب : 4)
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الدراك ا يذكر)محمد حسن عالوي( "عند االختبار النتقاء الالعبين الناشئين يجب التركيز على اختبارات
. (1)الحركي واختبارات االنتباه واختبارات الذكاء وغير ذلك من االختبارات العقلية في المجال الرياضي"

العقلية من الموضوعات التي ركز عليها واهتم بها الباحثين في المجال الرياضي لدراستها  وتعبر العمليات
 العملياته وتفسير هذ من هذه العمليات ستوى تمتع كل العبوالتعرف على الفروقات بين الالعبين وم

على اسس علمية وتشير الدراسات بهذا الخصوص الى وجود اختالفات وتباين في مقدار تمتع الالعبين 
اختالف الالعبين في مواجهة  على عطاء كل العب اثناء المباراة ومدى ظوهذا ما يالح العملياتمن هذه 

 ها ومعالجتها. اللعب المختلفة وكيفية التصرف مع مواقف
تعد القدرات العقلية من أهم الموضوعات التي يجب االهتمام بها وتنميتها عند العب كرة القدم وذلك "و 

للدور الذي تؤديه في السلوك الحركي وفي انفعاالت الالعب واستجاباته خالل المشاركة في النشاط 
 ، لقدرات الخططيةالرياضي، كما تعد من أهم العوامل والمحددات في عملية تعلم المهارات الحركية وا

ويستقبل الالعب المعلومات من البيئة المحيطة التي يعيش فيها ويقوم بترجمتها الى أفعال عن طريق 
 المستقبالت الحسية التي تقسم الى :

  .: تستقبل المثيرات من البيئة الخارجيةالمستقبالت الحسية الخارجية .1
  عضاء الجسم الداخلية: تستقبل المثيرات من ا المستقبالت الحسية الداخلية  .2
  .(2)": تستقبل المثيرات من الجهاز الحركيالمستقبالت الحسية الحركية .3

 -: ومن خصائص العمليات العقلية

والعمليات  (3)هذه العمليات وتتحسن خالل االعداد المهاري والخططي باستخدام طرق ووسائل خاصة"
العقلية العليا في كرة القدم تعتمد على اليات استشعار المثير عن طريق حواس الالعب وقابليته لسرعة 
توصيلها الى مركز التحكم العقلي، وعملية صنع القرار واالستجابة النظرية لهذه المثيرات والتي تتطلب 

ة في إتمام له ومرونة التفكير وحيويته والسرعالدقة في انتقاء البرنامج المناسب للمثير والتوقيت المالئم 
 .(4)هذه العملية، ثم االيعاز الى العضالت العاملة والمساندة عمليا على ذلك المثير

                                                           

 . 61,ص 1991كز الكتاب للنشر ,, القاهرة , مر1, ط سيكولوجية النمو لمربي الرياضي( محمد حسن عالوي : 1)

 ..22، ص 2000، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،  1، ط فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة( عبد الستار جبار الضمد : 2)
 .96، ص 2010،عمان ،األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،  1، ط مبادئ علم النفس(عامر سعيد جاسم الخيكاني: 3)
 . 91م ، ص2001، النجف ، العراق، دار الضياء للطباعة والتصميم، 1، ط سيكولوجية كرة القدم(عامر سعيد جاسم الخيكاني: 4)
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والعمليات العقلية هي عمليات فسيولوجية عقليه تحدث في الدماغ وتتفاعل مع المحيط وتحول المعلومات "
ب دورا مهما في حياة االنسان، فهي تسهم في عملية التعلم من شكل الى اخر وهي غير مرئية اذ انها تلع

حيث ال يمكن القيام باي نشاط حركي او معرفي االعن طريق العمليات العقلية حيث يبني االنسان معارفه 
   .(1)وعلومه وتفكيره من خاللها"ونشاطه 

الفعال كثيرة ودقيقة منها التفكير السريع و  أمور"ولما سبق ندرك ان العمليات العقلية العليا تشتمل على 
لالستجابة، وسرعة اتخاذ القرار، والتوقع الصحيح لحركات الزمالء والمنافسين، وسرعة رد الفعل، وكذلك 
السرعة في تعديل القرار في اللحظة المناسبة والتوقيت الحركي المالئم، وعمق الرؤيا، وخصائص عملية 

  .فعالية بين العمليات العقلية المختلفة المشتركة في المواقف المتنوعة في اللعباالنتباه، واالستجابات االن
شك ان هذه العمليات تدخل في جميع القدرات الحركية الخاصة لالعبين، لذا فان انسجام او تفاعل وأل

 .(2)"فضل في التحكم الحركي لهؤالء الالعبينأالعمليات العقلية العليا يؤدي الى امتالك إمكانية 
 
 
 
 (3)منظومة الريهاكوم المعرفية :  5 -0-1

تعد منظومة الريهاكوم المعرفية الرائدة في جميع دول العالم والمعتمدة في المراكز النفسية فضال عن 
ون العاجزين عن الحركة او الذين يجدا فيها من خدمات تخص الرياضيين و امكانية توفرها في المنزل لم
 تتعلق بالمنطقة الجغرافية.صعوبة في التنقل ألسباب 

                                                           

  41، ص 2014، دار الكتب العالمية بيروت 1، ط مصدر سبق ذكرهوسام صالح عبد الحسين و سامر يوسف : ( 1)
 . 91, ص 2001,  مصدر سبق ذكره(عامر سعيد جاسم الخيكاني: 2)
( سنة للمدارس التخصصية بكرة  16 -14ختبار للقدرات العقلية النتقاء الالعبين بأعمار ) ا( عقيل محمد كشاش : تحديد بطارية  3)

 23، ص2020جامعة القادسية ، ماجستير غير منشورة ،  رسالة  ، القدم
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 ( يوضح منظومة الريهاكوم المعرفية1شكل )

زودت المنظومة ببرامج واختبارات نوعية، من خاللها يتم استخدام مقاييس تشخيص مختلفة اعتمادا على 
نوع االختبار المطلوب وقد يخضع الرياضي للعالج البدني فضال عن العالج النفسي المعرفي واعادة 

وفق البرامج التدريبية للمنظومة لتقليل الضرر واستعادة المهارات المفقودة وتطوير استراتيجيات التأهيل 
 التعويض ومساعدة المراجع على التقدم الى اعلى مستوى ممكن من االستقالل، 

وتعرف منظومة الريهاكوم بالمنظومة الشاملة الحتوائها على وحدات فحص وتشخيصية وبرامج تدريبية 
درجة عالية من الدقة والموضوعية وبعيدة عن التحيز والتدخل ووصفت برامجها بالتكيفية كما لها تتميز ب

 امكانية خلق الدافع والرغبة في التدريب باستقاللية وتحكم ذاتي فضال عن مميزات اخرى كثيرة.
 

 مميزات منظومة الريهاكوم المعرفية :   5-1 -2-1
 Modular structureتركيب الوحدات  -

 basic functionsبرنامج تدريبي في الوظائف المعرفية االساسية  25تضم المنظومة اكثر من  
باإلضافة الى برامج اكثر تعقيدا خصصت للتدريب على الوظائف بدءا في مستوى منخفض من الصعوبة، 

 ويمكن للمراجع التقدم لحل المهام االكثر تعقيدا.

  Adaptively and Individualizationالتكيف والتفرد  -
الذي يتكيف تعقيد كل  auto adaptiveتتميز البرامج التدريبية في منظومة الريهاكوم بالتكيف التلقائي  

مهمة تلقائيا الى االداء الفعلي للمراجع كما يوفر البرنامج للمراجع فرصة التحدي وتكون المتطلبات ليست 
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والعالج محفزة وتخلق درجة عالية من الدافعية مرتفعة جدا وال منخفضة جدا مما يجعل عملية التدريب 
 فضال عن انها مجنبة لإلحباط.

  Effectivenessالفعالية  -
( ومدى كفاءتها في Rehacomوهناك العديد من الدراسات التي تدعم علميا فعالية منظومة الريهاكوم )

 العمليات والوظائف المعرفية وما تحرزه من تقدم في عمل تلك الوظائف.

 Error-Specific Feedbackالفعل الخاصة بالخطأ ردود  -
تعمل منظومة الريهاكوم كمراقب ومتابع محايد مع عمل تعليقات موضوعية على اداء المتدرب، ويعطي  

اذا لزم االمر ردود الفعل الخاصة بالخطأ، وهذا يؤدي الى خلق ثقة اعلى بالنفس للمتدرب والتي بدورها 
ر الجانبية الناجمة في كثير من االحيان عن تلف في الدماغ مثل االكتئاب يمكن ان تقلل من مخاطر االثا

  Low self-esteemاو التقدير الواطئ للذات 

  Continuity and controlاالستمرارية والتحكم  -
دورة تدريبية جديدة من حيث  ( بحفظ جميع نتائج التدريب، وتبداRehacomتقوم منظومة الريهاكوم ) 

انتهت اخر دورة تدريبية خاصة بالمتدرب، وبالتالي فمن الممكن السيطرة والتحكم في مسار العالج وضبط 
فورا اذ يكون لدى المعالج القدرة على تحليل جميع بيانات المفحوص لمواصلة  parametersالمعلميات 

 تطوير استراتيجيات العالج.

  Efficiencyالكفاية  -
( اذ يقوم المتدرب والمعالج Rehacomدربين من خالل منظومة الريهاكوم )تيمكن تدريب العديد من الم

في بداية ونهاية التدريب بتحديد الهدف من العالج ومناقشة النتائج وجها لوجه. كما يمكن للمتدربين 
المعرفية  اء القدراتاستكمال تدريبهم المعرفي بشكل مستقل كما يمكن للمعالج ان يقضي وقتا في بن

 وتنشيطها، والمزيد من الوقت في العمل على اهداف اخرى مثل تطوير استراتيجيات االتصال.
يمكن تطبيق البرامج التدريبية الخاصة في المنظومة في العيادات الطبية للمختصين العمل مع العديد  

ة نظومات الرائدة في السوق العالميمن المراجعين في وقت واحد، وهذا يمكن ان يكون سبب اخر جعلها الم
 في اعادة التأهيل المعرفي القائم على الحاسوب في العالم كما انها تمتاز بــــ:
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 ذات تكيف تلقائي الحتياجات المراجعين.برامج على شكل مهام تقتضي التحدي و صممت ال -
جميع  في تعد وسيلة سهلة الستخدام اداة عالج وتشخيص تغطي جميع االضطرابات المعرفية -

 الفئات العمرية.
 تعطي الكثير من الوقت لرعاية الذين بحاجة الى التدريب. -
 تعتبر جهاز عالج طبي يساعد في تحقيق هدف العالج الخاص بنجاح وبسرعة. -
 ولوحة المفاتيح الخاصة بالمراجعين ، سهولة التعامل والتدريب عن طريق شاشة اللمس -
 فة لكونها سهلة التعلم والفهم.مصممة خصيصا الحتياجات المراجعين اضا -
  يمكن االشراف على التدريب من قبل المعالج عبر االنترنت -
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 (1) اختبار المراجع بواسطة وحدات الفحص   2-1-5-2
ويقيس المعالج او المشرف مستوى أداؤه من خالل وحدات الفحص،  يتم خالل هذه الخطوة، ادخال بيانات المراجع ؛

 للتعرف على مستوى الوظائف المعرفية.
من نفس الجنس والعمر، ومن  healthy sampleتوفر وحدات الفحص نتائج بالمقارنة مع عينة معيارية لألصحاء  

 وحدات فحص وهي: 9الجدير بالذكر، بان المنظومة تتكون من
  ALET" alertness"اليقظة -
 divided attentionاالنتباه المنقسم  -
  selective attention االنتباه االنتقائي -
 spatial numberالبحث الرقمي المكاني  -
 working memoryالذاكرة العاملة  -
  logical reasoningاالستدالل المنطقي -
  visual fieldمحيط الرؤيا -
 visual scanالمسح البصري  -
 memory of wordذاكرة الكلمات  -

وبعد اكمال االختبار والحصول على نتائج، يتم التوصية بتحديد البرنامج التدريبي في المنظومة بما يتناسب 
 .واحتياجات المفحوص

وهي من اهم االختبارات في منظومة الريهاكوم والتي من خاللها يتم قياس مراحل اليقظة الذهنية . : اليقظة  -1
توصف اليقظة بصورة عامة بأحد أنواع العمليات المعرفية التي تجعل وبشكل مناسب لمهمة محددة ، وهي األساس 

المسبق في أي عمل مناسب ودقيق . في أي أداء يقضي درجة من االنتباه مهما كان نوع االنتباه ، وهي الشرط 
يتم التمييز بين االستثارة النشطة أي الحالة العامة في بقاء الفرد مستيقظًا واالستثارة المرحلية والتي توصف بزيادة 

 سرعة االستجابة والتوقع لالحداث .
لم النفس في عومن الناحية التاريخية كانت اليقظة الذهنية مرتبطة بالحركة الروحية واالتجاه السائد 

 (2) ولها جذور في البوذية  Buddhistوهي تقنية ابتدائية استخدمت في التأمل البوذي 
 تحدد اليقظة بعمليات مختلفة وبأيجاز :

 اليقظة العامة وهي االستثارة النشطة  -
                                                           

 21، ص مصدر سبق ذكره(هدى جميل  عبد الغني : 1)
  (2) Kabat –Zinn: Full catastrophe  living, pain and illness, New York.1990, p. 15 
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 اليقظة الجوهرية وهي الحفاظ على االستجابة الطول فترة من الزمن . -
 اليقظة المرحلية تركز االنتباه قصير األمد لحدث متوقع  -

يقصد باالنتباه المنقسم قدرة الفرد على االنتباه في اكثر من مهمة أو مهام متعددة االنتباه المنقسم :  -2
ونشاطات في وقت واحد وفي فترة زمنية قصيرة ، لذا يعبر عنه بأنه منافسة المنبهات ويطلق عليه 

 . دة ويعتبر من أهم العمليات المعرفية في الحياة المهنيةقدرة المهام المتعد
هو القدرة على القيام برد فعل بطريقة مناسبة تحت ضغط الوقت ، وبشكل آني والتحكم االنتباه االنتقائي :  -3

بالدفعات السلوكية عند ظهور منبهات أخرى ، ومن الضروري التحكم أو السيطرة على رد الفعل الناجم عن المنبه 
 الخارجي لصالح السلوك الذي يسيطر عليه داخليًا . 

البصرية المكانية ووظيفة الذاكرة البصرية المكانية فضاًل عن التعلم البصري  قياس الذاكرةالذاكرة العاملة :  -4
 المكاني والذاكرة العاملة .

هو اعتماد قانون منطقي ضمني يحاول به التمييز والتعرف على الحلول ، اذ تعرض االستدالل المنطقي :  -5
 . المنطقيباالختيار  على الشاشة اربع حلول وعلى المفحوص ملئ الحقل المستهدف

الرؤيا اختبار اولي لمتابعة وتقييم العجز او الضعف الموجود ضمن حدود المجال  مجاليعد محيط الرؤيا :  -6
 .البصري وتوفير معلومات عن شدة العجز ليشكل التقييم األكثر شمواًل 

في هذه الوحدة تكون مهمة المفحوص الكسف عن رمز معين ويشار اليه )المنبه المستهدف  المسح البصري : -1
( المتواجد في حقل من الرموز ) المشوشة او غير ذات الصلة ( والتي يتم عرضها على الشاشة يتحدد المنبه 

الضغط على  لجميع المنبهات غير المستهدفة وعلى المفحوص Fبينما يستخدم الحرف  Eالمستهدف بالحرف 
 على شاشة العرض. Eوالضغط على السهم األيمن في عدم وجوده الحرف Eالسهم االيسر في حال وجود الحرف 

 
 : causal model)األنموذج السببي ) 1-2 -2

إذ  ياضيار يستخدم األنموذج السببي لتفسير وتحديد العالقة بين المتغيرات وترجمة تلك العالقات      
 وتحديد تلك المعادالت في النماذج منويتم صياغة تعبر عن المكونات األساسية للظاهرة قيد الدراسة 

( والمتغيرات Causesقبل الباحث وفقًا للفرضية التي يحدد من خاللها العالقة بين المتغيرات السببية )
حصائية المستخدمة في تحليل (. ويعد أسلوب تحليل االنحدار من األساليب اإلEffectsالمتأثرة بها )

النماذج السببية والتي تصف العالقة بين عدد من المتغيرات التوضيحية بمتغير معتمد بعد أن يتم حساب 
القيم التقديرية لمعلماته المجهولة إذ إن افتراض نماذج معينة لتمثل الظاهرة موضوع البحث تكون اقرب 
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هل في تفهم سدراسة العالقات السببية بين المتغيرات مما ي  ما يمكن تمثيله لواقع هذه الظاهرة من خالل 
محاكاة او تجريد مبسط للواقع العملي في صورة "حالة المشكلة قيد الدراسة. وبهذا يعرف النموذج بأنه 

 .(1) "مجموعة من المعادالت والرموز الرياضية
بأنه مجموعة من المفاهيم المترابطة منطقيًا والتي تشكل سلسلة مسارات تقود الباحث  االنمـوذجيعرف 

الى فهم السبب والنتيجة بطريقة وصفية اذ تعد النماذج لالسلوب الوحيد من األساليب الوصفية الذي 
لوصول ليفسر النتيجة تفسيرا مقبواًل يجعله بمصافي البحوث التجريبية وهو ايضًا يمثل الحجر األساس 

الى النظرية وبالتالي فهو أداة مهمة وناتجة لفهم الظاهر المختلفة في العلوم السلوكية والتربوية واإلدارية 
والرياضية واالجتماعية والفسلجية وغيرها من العلوم . ومن وجهة نظر إحصائية فهو تمثيل رياضي او 

ن خاللها على حقائق علمية وصوال الى بياني او تخطيطي لنظام من البيانات لظاهرة ما واالستدالل م
 النظرية . 

يتكون االنموذج مما اليزيد عن خمس أنواع من المتغيرات حسب طبيعة االنموذج المراد دراسته وهذه 
 المتغيرات هي : 

وهو المتغير الذي يحدث تأثير في المتغيرات األخرى أي كان نوعها)تابعة او  المتغير المستقل : .1
 بغيره . وسيطة( وال يتأثر

وهو متغير تابع للمتغير المستقل من جهة وهو بنفسه متغير مستقل لمتغير تابع يليه  المتغير الوسيط : .2
، بمعنى انه يتوسط العالقة بين السبب والنتيجة ليكون هو بدوره من يضفي هذه الصبغة من خالل انتاج 

 العالقات المباشرة وغير مباشرة .
ًا المتغير المعدل وهو المتغير الذي يتفاعل مع المتغير المستقل فيعدل ويسمى ايض المتغير التفاعلي : .3

 من اثره في المتغير التابع اذ يعدل قوة او اتجاه العالقة السببية بين المتغير المستقل والتابع .
وهو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل او الوسيط او التفاعلي وبالطبع فهو آخر  المتغير التابع : .4

 لسلة االنموذج من حيث المخطط الرياضي ألنه يتأثر وال يؤثر .س

                                                           

 ، عمان ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع  ، النماذج والطرق الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في الحاسوب( ثائر مطلق عياصرة : 1)
 .  49، ص2010
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او المتغير الرقابي وهو ليس احد المتغيرات األربعة سابقة الذكر وال يدخل في تصميم المتغير الضابط : .5
النموذج ولكننا أحيانا نحتاج لتحديد تأثير بعض المتغيرات من نتيجة االنموذج ليكون االنموذج خالي 

ات الجانبية التي قد تدخل فتجعل النتائج غير دقيقة وبالتالي فأننا ندرس اثر المتغيرات الدخيلة من التأثير 
على المتغيرات التابع لغرض إزالة تأثيرها فقط اذ ان اهمالها يعني بقاء تأثيرها وتدخلها ومثالها ) الجنس 

 والعمر والذكاء ..... (
 
 :  (1)انموذج تحليل المسار بناء  خطوات 2-1-2-1

تتكون عملية بناء نموذج تحليل المسار من عدة خطوات , تعد كل خطوة منها شرطاً اساسياً لنجاح الخطوة 

 التالية , والخطوات الالزمة لبناء هذا النموذج هي :

 بناء نموذج سببي . -1

 انشاء نمط للعالقات بين المتغيرات بالترتيب . -2

 المتغيرات .رسم نموذج تخطيطي لمسار العالقات بين  -3

 حساب معامالت المسار . -4

 اختبار حسن التطابق مع النموذج األساسي  -5

 (2)تقييم أداء النموذج السببي بإجراء االختبارات المناسبة -2

 .(3)تحليل النموذج وتفسير النتائج ووضع التوصيات المالئمة -1
 

 (4)موس أالنموذج البنائي في برنامج 
في النموذج البنائي يقوم الباحثون بتجميع المتغيرات المراد دراستها في الدراسة وتعتمد مواضع هذه 
المتغيرات في النموذج البنائي على كيفية تفسيرها نظريًا لترتبط بعضها ببعض أو بعبارة أخرى ، اعتمادًا 

 لنموذجيم الرسم التخطيطي لعلى الرسم التخطيطي للنموذج . ان ميزة برنامج أموس هي قدرته على تصم

مباشرة على شكل واجهة رسومية .عالوة على ذلك يتم استخراج التحليل والنتائج من الرسم التخطيطي 
 لوضعها في شكل أكثر سهولة باستخدام أموس  .

                                                           

 219، ص  2021، 1، بابل ، مطبعة الضياء ، ط إحصاء المقاييس فلسفة وتطبيقهنداوي : هشام ( 1)
 .152 - 115، ص 1915،القاهرة ، دار الفكر العربي ، تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربوية( صالح الدين محمود عالم : 2) 

(3) Bollen, Kenneth A. Structural Equations with Latent Variables John Willey & Sons. New York. 
1989,p523 

 15، ص نمذجة المعادالت باستخدام برنامج أموس دليل مبسط لتعلم برمجة أموسد. زين الدين اوانغ : ( 4)
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 النموذج البنائي : نمذجة العالقة االرتباطية :
هذا العالقة الترابطية بين متغير جودة مثال النموذج البنائي حيث يمثل رسم أموس  (2)يوضح الشكل

الخدمة )مع عشرة عناصر استجابة ( ومتغير رضا العمالء )مع خمسة عناصر استجابة ( . في هذا 
النموذج البنائي الشكل يعتزم الباحث تقدير العالقة االرتباطية بين جودة الخدمة ورضا العمالء حيث يتم 

ناصر استجابة في حين يتم قياس بنية رضا العمالء باستخدام قياس بنية جودة الخدمة باستخدام عشرة ع
 خمسة عناصر استجابة .

ان العالقة االرتباطية تتمثل في سهم مزدوج الرأس في واجهة أموس الرسومية . يجب رسم هذا السهم في 
 اتجاه عقارب الساعة لربط متغير كامن واحد مع آخر .

 
 يربط بين جودة الخدمة ورضا العمالء( يوضح النموذج البنائي الذي 2الشكل )

 :النموذج البنائي : نمذجة العالقة السببية 
( مثال للنموذج البنائي للعالقة السببية وهو يقيس التأثيرات السببية لمتغير جودة الخدمة 3في الشكل )

ن ي)مع عشرة عناصر قياس( على متغير رضا العمالء ) مع خمسة عناصر قياس ( كال المتغيرين كامن
)مقاسة بشكل غير مباشر عن طريق عناصر االستبيان ( يتم عرض عناصر القياس الخاصة بمتغير 

 ( 3جودة الخدمة ورضا العمالء في الشكل )
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 النموذج البنائي الذي يربط بين جودة الخدمة ورضا العمالءيوضح  (3) الشكل

يتم استخدام السهم احادي الراس لتقدير االثار السببية لجودة الخدمة على رضا العمالء في النموذج 
 البنائي أعاله . يهتم الباحثون بتحديد التأثير السببي لمتغير جودة الخدمة على متغير رضا العمالء 

 النموذج البنائي : نمذجة المتغير الوسيط 
( على النموذج البنائي مع متغير وسيط ويقدم رسم أموس دور الوسيط لبناء رضا 4يرد في الشكل )

العمالء ،حيث يشير السهم السببي المتجه من متغير جودة الخدمة الى متغير رضا العمالء الى هذه 
 الدراسة تعتقد ان أداء جودة الخدمة له تأثير سببي في رضا العمالء . في هذه االثناء ينشأ سهم آخر من

متغير رضا العمالء يتجه الى متغير والء العمالء ، حيث يشير الى ان مستوى رضا العمالء يعتقد ان 
 له تأثيرًا سببيًا في والء العمالء 

 
 النموذج البنائي الذي يربط بين جودة الخدمة ورضا العمالءيوضح ( 4الشكل )
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( يهتم بتقييم الدور الوسيط لرضا العمالء في ربط جودة الخدمة ووالء العمالء . هنا رضا 4في الشكل )
العمالء هو متغير وسيط . يقوم هنا بنمذجة بنية التوسط لرضا العمالء تضمنت معادالت االنحدار هذا 

 النموذج البنائي :
 والء العمالء هو نتيجة لجودة الخدمة . .1
 العمالء .  والء العمالء هو نتيجة لرضا .2
 رضا العمالء هو نتيجة لجودة الخدمة . .3

  
 :(1)أنواع النماذج

االنموذج البسيط : وهو األكثر شيوعاً واستخدام في مجاالت كثيرة ويعتبر اسهل الطرق النه يشمل  -1

 نوعين فقط من المتغيرات وهما المستقلة والتابعة .

 

 
 
 

وهناد يدخل المتغير الوسيط ليحل بين المتغير المستقل والتابع اذ يعتبر نقطة االنموذج الوسيط :  -0

مرور منطقية وهو نموذج شائع في البحوث اإلدارية ونادر في التخصصات األخرى , وهو على 

 نوعين :

في هذه الحالة يكون هناك متغير مستقل واحد فضالً عن وجود  االنموذج الوسيط البسيط : .أ

 وسيط ومتغير تابع : 

 
 
 
 
 

                                                           

 293، ص  مصدر سبق ذكرههشام هنداوي :  (1)

 متغير تابع  متغير مستقل 

 متغير مستقل

 

 متغير تابع  متغير وسيط 
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: في هذه الحالة يتعدد المتغير المستقل ليكون اكثر من واحد االنموذج الوسيط المتعدد  .ب

 :  وصعودا وهو من النماذج قليلة االستخدام

 
 
 

وفي هذه الحالة يظهر وجود متغير يتفاعل مع المتغير المستقل لكي يؤثران االنموذج التفاعلي :  -3

لتأثير في المتغير التابع بوجود او بدون وجود المتغير في المتغير التابع وبطبيعة الحال فأن ا

التفاعلي قد يتغير فيؤثر في شكل وقوة العالقة وهذه مشكلة تتطلب تصميم هذا االنموذج علماً انه 

من النماذج النادرة جداً في الدراسات العربية على الرغم من الحاجة له التي تفرضها الكثير من 

 المشاكل البحثية .
 

 
 
 
 
 

عربية لوهو انموذج نادر حتى في الدراسات األجنبية فضالً عن ا االنموذج التفاعلي الوسيط :  -4

وهنا تتشكل العالقة بين المتغير المستقل والتفاعلي لتؤثر في المتغير الوسيط ذهاباً باتجاه المتغير 

َ المتغير الوسيط من ناحية التسلسل في  التابع , ففي هذا النموذج يكون المتغير التفاعلي سابقا

 النموذج : 

 
 
 
 
 

1متغير مستقل  

 

2متغير مستقل  

 

 متغير وسيط 

 

 متغير تابع 

 

 المتغير الوسيط  المتغير المستقل 

 المتغير التفاعلي 

 المتغير التابع 

 المتغير التابع  المتغير المستقل 

 المتغير التفاعلي 
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وهو االندر على االطالق ولم يحصل منه أي دراسة عربية او االنموذج الوسيط التفاعلي :  -5

محلية قط وهو نفس االنموذج السابق اال انه يتميز بأن المتغير الوسيط يسبق التفاعل وليس 

 كاالنموذج السابق الذي يتقدم فيه التفاعل على المتغير الوسيط . 
 
 
 
 

 
 المهارات األساسية بكرة القدم:     2-1-1

نبا مهما امباريات كرة القدم اذ تحتل جالمهارات األساسية هي الركيزة األولى لتحقيق االنجاز في "
ارس عليها لفترات طويلة حتى يتم إتقان المهارات لنوع النشاط المم التعلماليومية حيث يتم  التعلمفي وحدة 

 (1)."يعد من األمور المهمة التي يعتمد عليها التنفيذ الخططي في مواقف اللعب المختلفة
ومدى  وأداءه بالكرة الطالبالقدم هي بمثابة تكنيك  وعلى ضوء ذلك فالمهارات األساسية بكرة"

انسجامها مع مهاراته الحركية وحسن استخدامها في المباراة بشكل مناسب وفقًا لحاالت اللعب المختلفة 
 (2)."كانت هذه الحركات بالكرة أو بدون الكرة أوفي إطار قانون كرة القدم سواء 

رة ك األساسية ينبغي أن يمتلكها العبوأن المهارات مع ما جاء الباحث  يتفقوبناًء على ما تقدم 
القدم ، فنجاح المتعلمين يعتمد في الدرجة األولى على امتالكهم لتلك األساسيات للمهارة، لذا ينبغي أن 

 يتم التعلم . فمن المهم أنالطالبلمدرسين والمدربين و اتنال هذه األساسيات الحركية جزءًا كبيرًا من اهتمام 
على المهارات األساسية على أسس متينة وصحيحة وعلى يد مدرسين ومدربين أكفاء وذلك من خالل 

، مثل : ةيد اللجوء إلى الوسائل اإليضاحيوضع برامج تعليمية تتناسب مع أمكانية المتعلم المبتدئ مع تأك

                                                           

 .11،ص. 2001، دار دجلة ، عمان ،  1ط،  التعلم والمهارات االساسية في كرة القدمموفق أسعد محمود:  (1)
 .45، ص 2011، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، 1، ط التدريب ( –كرة القدم ) المفاهيم (غازي صالح محمود: 2)
 

تغير المستقل الم  المتغير الوسيط  

 المتغير التفاعلي 

 المتغير التابع 
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لمتعلمين تعمل على ترغيب امشاهدة المباريات فيديو، أو مشاهدة المباريات الحية وغيرها من الوسائل التي 
 بكرة القدم وكيفية أداء مهاراتها دون الشعور بالملل 

 )1(( المهارات األساسية في كرة القدم على النحو اآلتي :  1999ويقسم ) زهير الخشاب وآخرون ، 
 . الدحرجة 
  المناولة والتهديف والتشتيت( ضرب الكرة بالقدم (. 
 . )السيطرة على الكرة )اإلخماد 
 . المراوغة والخداع 
 . ) المهاجمة ) القطع 
 . المكاتفة 
 . ضرب الكرة بالرأس 
 . الرمية الجانبية 
 . مهارات حارس المرمى 

هو مستوى الالعبين ومدى اتقانهم للمهارات التي تتضمنها اللعبة ويشير الى الصورة األداء المهاري : 
 ية معينة .ية لالداء الفني والطريقة الفعالة لتنفذ مهمة حركالمثال

ويرى الباحث ان األداء المهاري الشكل المثالي للحركة المراد تطبيقها ناتج عن تعليم المهارة بالشكل 
 الصحيح 

 وفيما يلي شرح للمهارات األساسية التي تتضمنها الدراسة بأنواعها :
 الدحرجة : -1

تعد الدحرجة بالكرة من المهارات الفردية حيث يستخدمها الالعب من أجل التقدم باتجاه مرمى )
عبين لرؤية الال الملعب، وخالل الدحرجة بالكرة يجب أن يكون نظر الالعب موزعًا بين الكرة و  المنافس

،والالعب الذي يتقن هذه المهارة ال يحتاج إلى استمرار التركيز بالنظر إلى الكرة وإنما يمكن أن يكون بين 
ومالحظة الكرة والمواقف الذي فيه ره لألمام أو إن يكون مع النظرة الشاملة ظكل لمستين للقدم يوجه ن

ويجب على الالعب أن يقوم بالدحرجة بأقصى سرعة ويراقب تحركات زمالئه إلعطاء مناولة ".(الالعبون 
                                                           

 . 142،  ص  1999، الموصل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، كرة القدمالخشاب وآخرون:  زهير( 1)
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بالوقت المناسب والالعب يتحرك بدون الكرة أسرع بكثير مع تحركه بالكرة لذلك وجب عدم القيام بالدحرجة 
ك الالعب إمكانية إعطاء مناولة الن االحتفاظ بالكرة يؤدي إلى ال يمتل ذيإال في الحاالت الضرورية وال

(1). تأخير الهجوم 

جود خر في مناطق ضيقة بو آتعني قدرة الالعب على التحرك واالنتقال بالكرة من مكان إلى "ن الدحرجة إ
موزونة قصيرة و ما بشكل مستقيم أو عرضي أو قطري وعلى شكل خطوات أخصم أو أكثر ، ويتم التحرك 

 (2). "مع المحافظة على الكرة تحت السيطرة  
هناك عوامل كثيرة تؤثر في الدحرجة منها سرعة حركة الالعب، أرضية الملعب، موقع الزمالء، "

ن يأخذ كل هذه العوامل بالحسبان لتحقيق الغاية التي من أموقع الخصم، الريح وغيرها، وعلى الالعب 
من أكثر المهارات استخدامًا في واحدة  دة تعدحرجويرى الباحث إن مهارة ال (3). "اجلها تمت الدحرجة 

االنتقال مع الكرة من مكان الى اخر وكذلك مراوغة المنافس بالشكل هي تمثل قدرة الالعب في الملعب و 
ولهذا تعتبر من المهارات األساسية بكرة القدم وكذلك تعتبر بداية كل والسرعة المطلوبة والوقت المناسب 

يوضح مهارة الدحرجة( 5شكل )الهجمة بعد تطور أساليب كرة القدم الحديثة . و 
 

 

 

 
 

 (5شكل )ال
 الدحرجة يوضح مهارة

                                                           

 121، ص1991، بغداد ، دار الحكمة للطباعة ،  كرة القدم للصفوف الثالثة: صباح رضا جبر وآخرون ( 1)
 . 1، ص 2009، مطبعة النخيل ، البصرة ،  1ط ، كرة القدم تعليم تدريب: عادل تركي وسالم جبار( 2) 
 . 132،ص1992، بغداد، مديرية مطبعة وزارة التربية ، كرة القدم :سامي الصفار و آخرون ( 3)
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 (1):  أهداف الدحرجة

 . اجتياز المنافس والتخلص منه 
 . اختراق صفوف المنافس والقيام بالمناولة والتهديف 
 . عندما ال يتوفر مجال للمناولة في الوقت المناسب 
 . سحب الالعب المنافس لخلق مساحة خالية لالعب الزميل 
  . تأخير اللعب وكسب الوقت عندما يكون الفريق متقدما بنتيجة المباراة 

 :  التهديــف  -2
التهديف على إنه "المحاولة الفعلية والجادة لاّلعب المهاجم إلدخال الكرة إلى هدف  (1811ه)زهير،يعرف

 (2)"الخصم مستغال قابليته النفسية والفنية والذهنية ضمن إطار القانون الدولي لكرة القدم
 عملية ادخال الكرة بمرمى الفريق المنافس من قبل الالعب عن طريق القدم او ويرى الباحث ان التهديف

  بطريقة قانونية دون مخالفة تسجل على الالعب . الرأس او الصدر أي
تعد مهارة التهديف نحو المرمى من المهارات األساسية في لعبة كرة القدم ألهميتها في إحراز و  

 األهداف إذ عن طريقها يكون حسم نتائج الكثير من المباريات.
خير اليتحقق النجاح ، والتهديف هو القرار اال كبيرة لتحقيق الفوز ومن دونها ن لمهارة التهديف " اهمية ا

لحالة الفوز في جميع انحاء العالم وفرقها المتقدمة ، وهناك مشكلة اسمها التهديف على الرغم من التطور 
 (3) "ساليب العلمية التي انتجت في هذا المجالالوبالذات في ا الحاصل في مجال كرة القدم 

ذكر وألهمية التهديف والغاية األساسية منه هو فوز الفريق وحسم المباراة من خالل التهديف  ومن خالل ما
تعليم وتدريب الالعبين المبتدئين والناشئين في االعمار  وجب على جميع المدربينيرى الباحث وهنا 

غرض منها هو زايدة ليكون الالصغيرة على التهديف من جميع انواعه واشكاله وبصورة مكثفة وبتكرارات مت

                                                           

 . 144، ص 1999، مصدر سبق ذكره: ( زهير قاسم الخشاب وآخرون 1)
 .224( ، ص1911دار الكتب للطباعة و النشر ،  : )الموصل ،2، طكرة القدم: ( زهير قاسم الخشاب و آخرون 2) 
، الجزائر، طبع في المدرسة العليا ألساتذة التربية البدنية والرياضية ، متنغام ،  كرة القدم( فيصل عباس الدليمي ، وأحمد عبد الخالق : 3)

  . 11، ص1991
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تعليم الالعبين الناشئين والمبتدئين على اتقان هذه المهارة بجميع أنواعها في الوحدات التعليمية والتدريبية 
 وإعطاء الوقت الكافي لها في اتقانها بالشكل الصحيح . 

 اد :ــاإلخم -3

ء مرتفعة قلياًل او عالية في الهواعملية استقبال الكرة من قبل الالعب سواء كانت كرة أرضية او هي 
بطريقة قانونية دون حدوث خطأ يحاسب عليه الالعب ومن خالل االخماد يمكن لالعب السيطرة على 

يراه مناسب له وقد يكون بهدف التمرير لزميل او التهديف او مراوغة منافس  الكرة والتصرف فيها حسب ما
الدقة سرعة اداءها و اسيات كرة القدم وخصوصًا انها تتميز باسفي واالخماد يعد من المهارات المهمة جدًا 

 . لما بعدها من المهارات األخرى   تحضيريةوتعتبر مهارة  في استقبالها
إن مهارة اإلخماد واسعة ومتعددة من حيث التنفيذ ألنها تشمل جميع أجزاء الجسم ماعدا )اليدين( وأن   

يخمد الكرة القادمة باتجاه الجزء الذي يراه مناسبا بأسرع وقت الالعب الماهر والجيد هو الذي يستطيع أن 
وبأقل جهد لغرض المناولة أو الدحرجة أو التهديف ، وعليه فان هذه المهارة تتطلب توقيتا سريعا ودقيقا 
وإحساس بالغ ألعضاء الجسم المختلفة التي تشترك باألداء ، وان أي خطأ في اإلخماد قد يؤدي إلى 

  (1).ع فرصة ال تعوض في تحقيق هدف خسارة أو ضيا
لكرة عملية استقبال ا بأنها ن تعرفأأن مهارة اإلخماد يمكن مع ما جاء من تعاريف الباحث  ويتفق

والسيطرة عليها من قبل الالعب بأي جزء من أجزاء الجسم ماعدا اليدين ليضعها تحت تصرفه ومن ثم 
بالشكل المطلوب ووجب على المدربين وخصوصا مدربي الفئات العمرية التركيز على تعليم  التحكم  فيها

نظر ي وتدريب هذه المهارة األساسية للناشئين والمبتدئين الن لها أهمية التقل عن سابقتها من المهارات
 (.6شكل )

 
 

 
 

                                                           

 . 159, ص مصدر سبق ذكرهزهير قاسم الخشاب وآخرون :  (1)
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 (6شكل )ال
 يوضح مهارة اإلخماد

 (1)ما يلي :  ةعملية اإلخماد يجب مراعاولغرض نجاح 
 ـ استقبال الكرة بالجزء المرتخي من الجسم ) الغير متصلب ( .  1
 ـ استقبال الكرة بالرجل يجب ان يكون وزن الجسم على قدم االرتكاز .  2
التي ترتبط و لكرة ) المالحظة الجيدة ( لـ الرؤيا الجيدة والتوافق بين العين على الكرة والرجل المستقبلة  3

 بدقة االستقبال . 
 ـ التوازن عند استقبال الكرة .  4
 ـ التخلص من مزاحمة الخصم من خالل الدوران عند استقبال الكرة .  5
 ـ تمرير الكرة عند االستقبال مباشرة ) سرعة االداء ( .                  6

 (2)عديدة من اإلخماد  اً وهناك أنواع

 اإلخماد بالجزء الداخلي من القدم .  .1
 اإلخماد بالجزء الخارجي من القدم .  .2
 اإلخماد أسفل القدم .  .3
 .اإلخماد بوجه القدم  .4
 اإلخماد بالفخذ .  .5

                                                           

 .  112، ص 1911، ترجمة ماهر البياتي وسليمان على حسن ، الموصل ، دار الفكر ،  كرة القدمكونترة : الفريد  (1)
 . 129، ص مصدر سبق ذكرهموفق أسعد محمود :  (2)
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 اإلخماد بالصدر .  .6
 اإلخماد بالرأس   .  .1

 ي شرح ألنواع اإلخماد التي تضمنتها الدراسة :لوفي ما ي
 اإلخماد بالجزء الداخلي من القدم :

لقدم عندما تكون الكرة قادمة من الجانب وبمستوى ابإخماد الكرة بالجزء الداخلي من  عبالليقوم ا
لفخذ حيث يعمل الالعب المستقبل للكرة على ثني القدم المستقبلة بصورة متناسبة مع ارتفاعها وذلك ا

 خلف بصورة متناسبة مع ارتفاعها بتحريكها لإلمام ثم تسحب الى ال
 القدم :اإلخماد بوجه 

تتم السيطرة على الكرات الساقطة من األعلى بوجه القدم األمامي وذلك باستقبال الكرة بالرجل 
 المنفذة مع سحبها إلى األسفل بتوقيت مناسب للسيطرة عليها .

 
 اإلخماد بالفخذ :

كلما كان الجزء الذي يستقبل الكرة كبيرا ساعد ذلك على استقبال الكرة وإخمادها والسيطرة عليها 
 بشكل صحيح وذلك لعدم ارتداد الكرة بقوة  ويتم التأكيد على عدم تصلب الجسم عند استقبال الكرة .

 اإلخماد بالصدر :
وى الصدر لعالية أو التي تأتي بمستيستخدم الالعب اإلخماد بالصدر عند استقباله للكرات الطويلة ا

، فيتحرك الالعب الستقبالها ، وذلك لكبر مساحة الصدر ، مما يجعل السيطرة عليها بشكل أفضل 
ويجعلها تحت سيطرته ، ويمكنه توجيه الكرة مباشرة إلى الزميل من خالل أداءه لحركة بسيطة بجذعه ، 

 .عب او بعد أدائه قفزه بسيطةلالما من حالة استقرار وثبات اأويؤدي هذا النوع 
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 الدراسات المشابهة  -0-0

 (1)) ماجد عبد الحميد (  دراسة -2-2-1
تأثير منهج تدريبي وفق أنموذج العالقات السببية للمتغيرات البدنية والمهارية ) بعنوان

 ( .لتطوير األداء الخططي لالعبين الشباب بكرة القدم 
عملية التدريب والتطوير في كرة القدم تعتمد بدرجة كبيرة على مناهج التدريب ان  وتكمن مشكلة البحث

المنظمة والمؤثرة والفعالة التي تستند على تقدير االحتياجات الحقيقية لالعب والفريق من النواحي البدنية 
لتقديرات ااذا ما تم بناء مناهج تدريبية وفق  والخططية عن طريق التحليل االحصائي الكمي والمهارية 

الكمية الصحيحة ووفق االحتياجات الحقيقية لالعب والفريق والتي تعتمد على التحليل االحصائي الدقيق 
عن طريق العالقات المباشرة وغير المباشرة للصفات البدنية والمهارية ومدى ارتباطها باالداء الخططي  

ذج بناء أنمو  لدراسة إلى التعرفوشملت أهداف اوير هذا االداء بشكل جيد ومناسب فسيؤدي الى تط
العالقات السببية عن طريق بحث العالقة بين المتغيرات البدنية والمهارية مع بعضها البعض لكشف 

 التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على االداء الخططي .

بين الشباب عارية لالاعداد منهج تدريبي وفق أنموذج العالقات السببية للمتغيرات البدنية والمهومن ثم 
التعرف على تأثير المنهج التدريبي وفق أنموذج العالقات السببية للمتغيرات البدنية ومن بعدها بكرة القدم 

الشباب  من الالعبين اشتملت العينةكما  والمهارية  لتطوير األداء الخططي لالعبين الشباب بكرة القدم
 اندية ( 1والبالغ عددهم ) 2011/  2011 للموسم ري اندية المحافظة للشباببكرة القدم والمشاركين بدو 

ب بكرة بالعبي منتدى شباب االسكان في الديوانية الشبا ةوالمتمثلعينة البحث الثانية بالطريقة العمدية  اما
عتماد نماذج العالقات السببية ، ويوصي الباحث بأ العباً  20سنة والبالغ عددهم  11 -16القدم بأعمار 

                                                           

العبين ل تأثير منهج تدريبي وفق أنموذج العالقات السببية للمتغيرات البدنية والمهارية لتطوير األداء الخططي( ماجد عبد الحميد : 1)
 . 2011روحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القادسية ، الشباب بكرة القدم ، أط
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وبناء المناهج التدريبية وفق العالقات التي تظهرها هذه النماذج لما لها من أهمية  في عملية التدريب
 . وفاعلية كبيرة في تحقيق تقدم شامل وايجابي في العملية التدريبية

أما أوجه التشابه بين الدراسة وهذه األطروحة كانت في طبيعة العمل اإلحصائي حيث يستخدم تحليل 
 حث .المسار إليجاد فرضيات الب

 :أما أوجه االختالف بالنسبة لدراسة السابقة نذكر منها ما يأتي 
 . أختالف طبيعة العينة -1
أختالف الدراسة األولى حيث تناولت الجانب الخططي بينما الدراسة الثانية تناولت الجانب العقلي   -2

 وبناء منهج تعليمي وفق االنموذج السببي العقلي بكرة القدم . 
 مكملة للدراسة الحالية .ويعتقد الباحث بأن هذه الدراسة 

 (1))مهند ياسر دايخ (دراسة   2-2-2

)التنبؤ بأنموذج سببي لألداء المهاري بداللة أهم القياسات الجسمية والبدنية والحركية  بعنوان
 والوظيفية النتقاء األشبال بكرة القدم(

من خالل خبرة واطالع الباحث الحظ إغفال عملية االنتقاء الموضــــــوعي على وفق مشــــــكلة البحث تكمن 
القياســــــات الجســــــمية ، والبدنية ، والحركية ، والوظيفية( كذلك لم تلق هذه العناصــــــر االهتمام )المتغيرات 

ي للعبته ضـــــالكافي لجمعها ومعرفة تأثيراتها فيما بينها فضـــــاًل عن تأثيرها باألداء المهاري عند إعداد الريا
وهذه مشــــــــكلة تحتاج إلى من يتصــــــــدى لها بالدراســــــــة والتحليل.. خاصــــــــة اذا علمنا ان هذه األعمار تعد 

-10مرحلــة البلوغ األولى بعــد اجتيــازهم لمرحلــة الطفولــة المتــأخرة او الطفولــة الثــانيــة والتي تنتهي بعمر)
 حاولة الباحث لمعالجة هذا الخلل( ســـــنة ، وإن هذه المرحلة التي تتميز بالنمو الســـــريع عليه جاءت م12

في عملية اإلعداد والتخطيط لبناء قاعدة واســــعة وواعدة يمكن من خاللها التأســــيس لمســــتقبل زاهر لقطاع 

                                                           

 التنبؤ بأنموذج سببي لألداء المهاري بداللة أهم القياسات الجسمية والبدنية والحركية والوظيفية النتقاء األشبال بكرة القدم :( مهند ياسر  1)

 2015, أطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة القادسية ,
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الكرة ، محاواًل إيجاد صـيغ علمية العتماد القياسات الجسمية والبدنية والحركية والوظيفية ومعرفة تأثيراتها 
مســـــــــــــتوى الرياضـــــــــــــي مهاريًا وكذلك االرتقاء بالجانب التدريبي من اجل الســـــــــــــببية  كداللة لما يؤول إليه 

االقتصــاد بالجهد والمال في انتقاء وإعداد رياضــيين يتمتعون باســتعدادات عالية للوصــول إلى المســتويات 
وفيه اســتخدم الباحث المنهج الوصــفي باألســلوب المســحي والعالقات االرتباطية ، ووصــف لعينة  العليا .

يقة اختيارها ، ووســـــائل جمع البيانات التي اشـــــتملت على األجهزة واألدوات واســـــتمارة ترشـــــيح البحث وطر 
أهم القياسـات الجسـمية والصـفات البدنية والحركية والمؤشـرات الوظيفية ، وتحديد المهارات األسـاســية لكرة 

ية والمهارية ية والحركالقدم وأهم المؤشــرات الوظيفية وكذلك تحديد أهم االختبارات الخاصــة بالصــفات البدن
وتضــــــــمن التجربة االســــــــتطالعية واألســــــــس العلمية لالختبارات  المســــــــتخدمة بالبحث والتجربة الرئيســــــــية 

ضــرورة اعتماد النماذج الســببية في عملية التنبؤ ألداء مهارات  بوصــى الباحث يو  والوســائل اإلحصــائية
 ) السيطرة ، المناولة ، الدحرجة ، اإلخماد ، المناولة (

أما أوجه التشابه بين الدراسة وهذه األطروحة كانت في طبيعة العمل اإلحصائي حيث يستخدم تحليل 
 .وكذلك استخدم المنهج الوصفي المسار إليجاد فرضيات البحث 

 :أما أوجه االختالف بالنسبة لدراسة السابقة نذكر منها ما يأتي 
 . أختالف طبيعة العينة -1
الثانية  بينما الدراسة والمنهج الوصفي الدراسة األولى حيث تناولت القياسات الجسمية  أختالف  -2

تناولت الجانب العقلي وبناء منهج تعليمي وفق االنموذج السببي العقلي بكرة القدم وكذلك استخدم 
 الباحث المنهج الوصفي والتجريبي على نفس العينة . 

 مكملة للدراسة الحالية واالستفادة منها في جميع مجاالت ويعتقد الباحث بأن هذه الدراسة 
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 نية :الميداته  اءاجرالبحث وامنهجية  -3

 لبحث:امنهـج  3-1
 ،منهج البحث الذي يالئم طبيعة المشكلة يوصل الى تحقيق أهداف البحث ختيارأإن 
"الطريقة السليمة التي يعتمدها الباحث للوصول إلى هدفه المنشود الذي حدده في بداية  فالمنهج هو

 (1)بحثه".
 استعملبداية في الجريبي ( تفي التحليلي والمنهج الصا )المنهج الو على منهجين همأشتمل البحث 

 المهاري  دا ألاتؤثر في تعرف على العالقات السببية التي الباحث المنهج الوصفي التحليلي لل
المؤثرة في ( ثم بنا  النموذج السببي والتعرف على العالقات المباشرة Amosبرنامج ) باستعمال

لمالئمته لطبيعة  ثالث مجاميعالباحث المنهج التجريبي بأسلوب  استعملوعلى ضو  ذلك  دا األ
لحل العديد من المشكالت بصورة ريبي "يمثل االقتران االكثر صدقًا اذ ان المنهج التج ،المشكلة 

 (2)علمية ونظرية"

 

 

 :  لبحثامجتمع وعينة  3-2
و ا طبيعة المجتمعلتي تحدد اهي  استخدمهيلتي ا ات ارـ جالاحث و البا التي يضعها .فاهدالان ا" 
حدد الباحث مجتمع البحث العبين االكاديمية الكروية في الديوانية للعام  (6)"ارهالتي يختالعينة ا
االكاديميات حدى أل مدياً وتم اختيار عينة العمل ع ( اكاديمية.02دها )والبالغ عد (0202/0202)

 .وتطبق عليها المناهج
اكاديميات مختلفة والبالغ  من خمساالنموذج الستخراج قيم بنا  ولى اال عينة البحث اختيار تمو     

في  اختباراتوكذلك وفي مالعب مختلفة ( العب وكانت االختبارات مهارية 011عدد الالعبين )
الموجودة في مختبر علم النفس في كلية المعرفية  الريهاكوممنظومة عقلية من خالل ال العمليات

 :وكما مبين بالجدول التاليوم الرياضة في جامعة القادسية التربية البدنية وعل
 
 

                                      
 .01، ص 2102، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، 0، ط منهجية البحث العمليعامر أبراهيم : (0)
، القاهرة ، دار الفكر العربي وعلم النفس الرياضي  البحث العلمي في التربية الرياضية( محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب: 2)

 202، ص 0111، 
 .10، ص 0111الموصل ، مطابع جامعة الموصل ، ، مناهج البحث في التربية الرياضيةريسان مجيد خريبط  : ( 6)
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 (1جدول )ال
 يبين افراد عينة بناء النموذج

  ت
 االكاديمية

 
 عدد الالعبين

 22 لمستقبلا  1
 12 عمو بابا 2
 22 مهند 3

 22 االبرار 4

 22 المواهب 2

 العب 122 المجموع

 : ( التطبيق  ةتجريبية ) عينعينة البحث ال 3-2-2
عينــة البحــث الثانيــة بالطريقــة العمديــة " ويقصــد بهــا الحصــول علــى مفــردات  اختيــار تــم      

تخدمها الباحــث اســبهــا وقــادرة علــى تــوفير المعلومــات و  االتصــالالدراســة لســهولة  قيــدمــن المجتمــع 
ة القـــدم بكـــر  اكاديميـــة النهـــرين فـــي الديوانيـــة للناشـــ ين بالعبـــي ةاليهـــا والمتمثلـــ عنـــدما يريـــد الحصـــول

بالطريقـة البسـيطة تقسـيمهم عشـوائيا وتـم  ،العبا 10والبالغ عددهم )ناش ين( سنة ( 16-31)بأعمار
تعمــل علــى المــنهج المهــاري فقــط المعــد مــن قبــل  اولــى مجموعــةتجريبيــة  مجــاميع  1إلــى )القرعــة( 

ن المـــنهج الباحـــث والمجموعـــة الثانيـــة تســـتخدم المـــنهج العقلـــي بمنظومـــة الريهـــاكوم فقـــط ويســـتخدمو 
المهــاري المعــد مــن قبــل مــدرب االكاديميــة امــا المجموعــة الثالثــة تســتخدم المــنهج المهــاري المعــد مــن 
ـــل الباحـــث وكـــذلك المـــنهج العقلـــي بمنظومـــة الريهـــاكوم ويكـــون تحـــت اشـــراف الباحـــث لكـــن يقـــوم  قب

مبــين ( العــب وكمــا 30وتتضــمن كــل مجموعــة ) بتعلــيمهم المــدرب المســؤول علــيهم فــي االكاديميــة 
 (2في الجدول )

 (2جدول )ال  
 والمنهج المستعمل ةيبين افراد العين

 المنهج المستعمل ةعدد أفراد العين المجموعة
 فقط مهاري باحث المنهج المعد من قبل ال 30 1تجريبية ال

 + منهج المدرب عقلي المنهج المعد من قبل الباحث 30 2 ةالتجريبي
 قبل الباحث مهاري + عقليالمنهج المعد من  30 3التجريبية 
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 لعينـة البـــحث :والتكافؤ التـجانس   3-3
 : العينة تـجانـس 3-3-1

تؤثر في نتائج  التي قد راتـالمتغيـب لتجن لبــحثاة ـلعين وي اـواحد ومتسللبـــد  بـــخط شـروع 
لتجانس على عينة ا  البــاحث بــأجرا مقا العبيناللموجودة بــين االفردية  الفروق من حيث  البــحث

السبعة  المعرفية الريهاكوممنظومة والعمليات العقلية الموجودة في  المهاري  دا األ بــقياسالبــحث 
والعمر التدريبي والعمر والذكا  )من خالل اختبار رافن عدا البحث المكاني الرقمي وذاكرة الكلمات 

( 6)دول ـوج  ليفينل ـمعام بــحساب راتـه المتغيذـة لهـات اإلحصائيـالمعالج ى رـ جا وبــعد ذلكللذكا ( 
 يبــين ذلك( 1و)

 ( 1الجدول ) 
 والعمر الذكاء والعمر التدريبي يبــين تجانس بــين افراد المجاميع من حيث 

 الحسابي الوسط وحدة القياس المتغيرات ت
 3م 2م 1م

 2 2 2 سنة العمر التدريبي 1
 51.. 555. 55.. درجة الذكاء 2
 1555 1559 1555 سنة العمر 3

 
 (4جدول )ال

 التجريبية األولى المجموعة فراد التوزيع الطبيعي أل

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 الداللة االختالف االلتوا  الوسيط االنحراف الوسط

2 
 

اليقظة 
 الذهنية

 بدون اشارة
 درجة

 متجانس 23245 3.00. 4.324 432.5 4.35

 43205 .396. 45 .306. 453.5 مع االشارة
 متجانس

0 
 

المسح 
 البصري 

معدل وسط 
 .4355 43442- 0.6 3.46.. 0.0349 درجة المسح الموازي

 متجانس

معدل الوسط 
 23.90 ..35.- 445.34 43962. 445.36 المسح الرقمي

 متجانس

3 
محيط 
 الرؤيا

 معدل العين اليسار
 متجانس 63626 .4345- 6.34. .23.9. 434.. درجة

 3492. .349. 34... 423.04 .63.. معدل العين اليمين
 متجانس

4 
 االنتباه

 النتقائيا
 سرعة رد الفعل

 مل ثانية
 متجانس ..632 ..432- 2364 3222. 23.44

 423402 3992. 232.4 3265. 5..23 التحكم برد الفعل
 متجانس
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5 
االنتباه 
 المنقسم

 السمعي
 درجة

 متجانس 3.22. 3.45. 49304 23246 4930

 .395. 3462.- 4036 232.6 403.0 البصري
 متجانس

 متجانس 4..43 3499. 236.4 3404. 23649 درجة االستدالل المنطقي 2

 متجانس 223445 434.4- 4399 3.92. 2..43 درجة الذاكرة العاملة 7

 متجانس 463640 ...3. .43 .395. .43 درجة للدحرجة مهاري ال داءاأل 8

 متجانس 243490 3545.- .43 39.2. 534 درجة لالخماد  المهاري  داءألا 9

 متجانس 463664 ...3. 534 .364. 534 درجة المهاري للتهديف داءاأل 22

  3 ±العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االلتوا  ينحصر بين 
  32> العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االختالف  

 
 (5جدول )ال

 التجريبية الثانية     المجموعةفراد طبيعي ألالتوزيع ال

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 االلتوا  الوسيط االنحراف الوسط
االختال

 ف
 الداللة

2 
 

اليقظة 
 الذهنية

 بدون اشارة
 درجة

 متجانس 53.05 365. 453.4 23.40 4.399

 .5324 34.5. 4534 ...23 4532 مع االشارة
 متجانس

0 
 

المسح 
 البصري 

دل وسط مع
 3.94. 32.2.- ..0 6..5.3 0.036 درجة المسح الموازي

 متجانس

معدل الوسط 
 93906 3.49. 445.34 44.30 .445 المسح الرقمي

 متجانس

3 
محيط 
 الرؤيا

معدل العين 
 93565 3294.- 9.34. 436. 635.. درجة اليسار

 متجانس

معدل العين 
 .9300 3925. 34... 03500. 32... اليمين

 متجانس

4 
 االنتباه

 النتقائيا
 سرعة رد الفعل

 مل ثانية
 متجانس 439.0 30.9.- 23.54 .340. 4..23

 4532 .3.6.- 23.24 0..3. .23.4 التحكم برد الفعل
 متجانس

5 
االنتباه 
 المنقسم

 السمعي
 درجة

 متجانس .326. 6..43- .043 ...53 4935

 039.5 .43.2 45304 36.0. 4034 البصري
 متجانس

 متجانس 63.92 3.06.- 23604 3244. .2360 درجة االستدالل المنطقي 2

 متجانس ...263 3542.- 23.24 3596. 2..43 درجة الذاكرة العاملة 7

 متجانس 443409 ..35.- .43 3.69. 432 درجة للدحرجة مهاري ال داءاأل 8

 متجانس 2.3.09 3.22.- .43 4..43 530 درجة لالخماد  المهاري  داءاأل 9

 متجانس 493404 3.69. .53 .365. 535 درجة المهاري للتهديف داءاأل 22

  3 ±العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االلتوا  ينحصر بين 
  32> العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االختالف  
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 (6جدول )ال
   ثالثة التجريبية ال المجموعةفراد التوزيع الطبيعي أل

 راتالمتغي ت
وحدة 
 الداللة االختالف االلتوا  الوسيط االنحراف الوسط القياس

2 
 

اليقظة 
 الذهنية

 بدون اشارة
 درجة

 متجانس 3.06. 39.2.- 45344 .4364 4.36

 53424 .326. 453.4 23246 4536 مع االشارة
 متجانس

0 
 

المسح 
 البصري 

معدل وسط 
 443.6 35.2.- .0293 0.30 .04 درجة المسح الموازي

 متجانس

معدل الوسط 
 43.60 .3.4.- 44.6 .0.35 4404 المسح الرقمي

 متجانس

3 
محيط 
 الرؤيا

معدل العين 
 42345 .366.- 9.34. 5.30 934.. درجة اليسار

 متجانس

معدل العين 
 45329 3220. 0434. 4.356 534.. اليمين

 متجانس

4 
 االنتباه

 النتقائيا
 سرعة رد الفعل

 مل ثانية
 متجانس 03.04 3.56.- .2304 34.6. 23025

 4234 3224. 234.4 3.42. 235.9 التحكم برد الفعل
 متجانس

5 
االنتباه 
 المنقسم

 السمعي
 درجة

 متجانس 3.2. 35.9. 4436 53564 46

 .354. 3405.- 403.4 ..439 4436 البصري
 متجانس

 متجانس ..63 43224- .2366 ..32. ..236 درجة االستدالل المنطقي 2

 متجانس 293.4 35.5.- ...23 3442. .43.2 درجة الذاكرة العاملة 7

 متجانس 45350 3400.- ...43 6..3. 434 درجة للدحرجة مهاري ال داءاأل 8

 متجانس .4035 ..35. ...43 3.69. 536 درجة لالخماد  المهاري  داءاأل 9

 متجانس 443.4 34.2.- ...53 30.2. 532 درجة المهاري للتهديف داءاأل 22

  3 ±العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االلتوا  ينحصر بين 
  32> العينة متجانسة اذا كان قيم معامل االختالف  
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 تكافؤ عينة البحث : 3-3-2
، قام الباحث باستخدام أسلوب التكافؤ ولذلك أستخدم لتأكد من التجانس داخل كل مجموعةبعد أن تم ا

ألوساط حث هنا تحليل التباين لمعرفة نوع الفرق بين األوساط الحسابية فتبين عدم وجود فروق معنوية بين االبا
 ( 2، وهذا ما يبينه الجدول )الحسابية للمجاميع الثالث

 (7جدول )ال
 يبين التكافؤ بين المجموعات 

 ت
مجموع  مصدر التباين المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 الداللة لفين الداللة المحسوبة

2 
 

اليقظة 
 الذهنية

 

 بدون اشارة 

بين 
 4922. .24 548.1 المجموعات

.42.9 

 

.47.. 

 5457 .4020 

داخل 
 04.29 .274 9241 المجموعات

 4015. .294 .9.4 المجموع

 مع االشارة

بين 
 4981. .24 54975 المجموعات

.4275 

 

.47.. 

 .495 .4.50 

داخل 
 04.02 .274 98 المجموعات

 4.57. .294 ..5 المجموع

0 
 

المسح 
 البصري 

معدل وسط 

المسح 

 الموازي

بين 
 0747 .24 .714 المجموعات

.4.5. 

 

.498. 

 .457 .48.1 

داخل 
 2.0.47 .274 7550 المجموعات

 .2.724 .294 .7525 المجموع

ط معدل الوس

 المسح الرقمي

بين 
 580840 ..24 .0.7 المجموعات

.4298 

 

.47.1 

 24.. .45.. 

داخل 
 5.148. .274 ...5 المجموعات

 45...8 .294 57.51 المجموع

3 
 

محيط 
 الرؤيا

معدل العين 

 اليسار

بين 
 588 ..24 .07.4 المجموعات

.4522 

 

.488. 

 54.9 .40.9 

داخل 
 51.0 .274 5.81. المجموعات

 5705 .294 5..2. المجموع

معدل العين 

 اليمين

بين 
 24.0. .24 8.48 المجموعات

.4.29 

 

.4975 

 .481 .4.0. 

داخل 
 1..5 .274 09.22 المجموعات

 5.87 .294 095.7 المجموع

4 
سرعة رد  االنتباه 

 الفعل

بين 
 49.2. 4.02. .24 1..4. المجموعات

 

.4.58 

 .4.0. .274 49.9.داخل  4192. 410. 
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 المجموعات النتقائيا
 8..4. .294 .54.0 المجموع

التحكم برد 

 الفعل

بين 
 2..4. .24 .452. المجموعات

.4..5 

 

.410. 

 .457 .48.1 

داخل 
 4.97. .274 24.51 المجموعات

 4519. .294 24709 المجموع

5 

نتباه اال 
  المنقسم

 السمعي

بين 
 .7418 ..24 5145 المجموعات

.412. 

 

.4..5 

 24.. .45.. 

داخل 
 5.41 .274 09049 المجموعات

 2245 .294 9.. المجموع

 البصري

بين 
 .240 .24 4725. المجموعات

.4299 

 

.47.. 

 5457 .4020 

داخل 
 7488 .274 25249 المجموعات

 .5.42 .294 .2574 مجموعال

2 

 االستدالل المنطقي

بين 
 7..4. .24 4.51. المجموعات

.4511 

 

.4818 

 .4.5 .4..7 

داخل 
 7..4. .274 .5427 المجموعات

 .4.1. .294 .5429 المجموع

7 

 الذاكرة العاملة

بين 
 7..4. ..24 .4.5. المجموعات

.4.05 

 

.497. 

 2475 .4.8. 

 داخل
 4225. .274 1497 المجموعات

 4228. .294 1498 المجموع

8 

 المهاري للدحرجة  دا ال 

بين 
 ..45. ..24 ..42. المجموعات

.45.. 

 

.48.1 

 .495 .4.50 

داخل 
 4.81. .274 5841 المجموعات

 4781. .294 5847 المجموع

9 

 المهاري  لالخماد دا ال 

بين 
 4200. ..24 7..4. المجموعات

.4217 

 

.4771 

 .4... .4100 

داخل 
 49.7. .274 2.41 المجموعات

 ..545 .294 2.49 المجموع

22 

 المهاري للتهديف  دا ال 

بين 
 4200. ..24 7..4. المجموعات

.4082 .4.8. .4811 .4.0. 

داخل 
 4.55. .274 5.41 المجموعات

 ..48. .294 5.49 المجموع
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 األدوات واالجهـزة والوسائـل المستـعملة في البــحث:3-4
 :وسائـل البــحث العلمي 3-4-1

 لخبـــرا  والمختصيــن المقــابــالت الشخصيـة مـع ا 

 االختبار والقياس 

 المصادر والمراجع العلمية العربية واألجنبية 

 
 :دوات واالجهـزة المستــدمـة في البــحـثاأل 3-4-2

 رـرا تصويـكامي،( نوعSONY )( 2 / ثا عدد ) ةصور  ( 25 ردد )ـت،لصنع ذات سرعة ا صيني 

 ع و ن،ولـمحمب از حاسو ـجه(DELL) وحاسوب  (2( وحاسوب لينوفا عدد )5عدد ) الصنع صينـي
hp (6عدد) 

 والوزن  اس الطولـطبــي لقي .ازــجه  

 ساعة توقيت ( الكترونية نوعCasio) 

 مطاطي ط قياسـشري  

  ةمكتبــي دواتاو ( 3عدد) ملون سم(  5الصق بــعرض )شريط 
 (01قدم قانونيـة )وكرات ب ملع 

 ( موبايل للتصوير نوعNote 10 )   

 (0( وستاند حامل موبايل عدد )2عدد ) حامل كاميرا ستاند 

 ( 2صافرة عدد) 

 ) جهاز عرض البيانات )داتو شو 

  ورق طابعة و  

 ( منظومة الريهاكومRehaCom المعرفية عدد )(0) 

  اهداف صغيرة متحركة للتمرين 

  درج مطاطي وشواخص 

  أقالم حبر واقالم رصاص 
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 : والعمليات العقلية رة القـدمعض المهــارات االساسيـة بكتحديـد بــ  3-2
والواجـب دراسـتها فـي  اهم المهارات األساسية بكرة القدم وكذلك العمليات العقليةلغرض تحديد 

فـي كـرة القـدم ، أسـتعان الباحـث بـالمراجع والمصـادر  مهـاري ال دا ر فـي األوالتي يمكن ان تـؤث البحث
وعـــدد مـــن الخبـــرا  كونـــه خبيـــر فـــي مجـــال كـــرة القـــدم الخاصـــة فـــي كـــرة القـــدم والتشـــاور مـــع المشـــرف 

المهـارات غـرض تحديـد اهـم هـذه ل( *)كـرة القـدماختصـاص  التعلم الحركي وعلـم الـنفسوالمختصين في 
 ومة الريهاكوم .وجودة في منظوالعمليات العقلية الماألساسية بكرة القدم 

 تحـديد اختبــارات المهــارات االساسيـة قيـد الدراسـة : 3-6
االنسب لتحديد االختبارات المهارية  االختبــار تم تحديدالمهاري المستخدم بالبحث و  دا ألاتـم تحديــد  

 رة القــدم .اسيـة بكاالس لكـل مهـارة من المهـارات  االساسية قيد البحث
، من الخبــرا  على مجموعـة .( اختبــارات لكـل مهـارة6استمارة تحتوي على )تم عرض و 
من خالل  .ومعالجتـها احصائيـاً ،وبــعد تفريغ االستمـارات كرة القدم في مجـال (**)لمختصيـناو 
 ( يبين ذلك5مهـارة وجدول ) لكل أهميةترشيـح االختبــارات االكثـر تـم و الم ـوية  النسب .ستخراجا

 (8جدول )ال
 يبــين االهمية النسبية للخبرا  الختيار االختبــارات المهاريـة بــكرة القدم

 المهارة
النسبــة  االختبــار 

 الم وية

 االخماد
 %22 إخماد الكرة داخل القدم وهي في الهوا  . -
 %82 ( متر 2تر داخل مربع ) ( م 3التحكم بإيقاف حركة الكرة من مسافة ) أختبار  -
 %22 إخماد الكرة المرتدة من األرض . -

 الدحرجة 
 %75 م( بين الحواجز .25لكرة )دحرجة ا -
 %25 ( ياردة والعودة .01الدحرجة من خط الهدف إلى خط ) -
 %22 (م63الدحرجة بالتباين ذهابا بقدم اليمين والعودة باليسار لمسافة) -

 التهديف
 %22 مستطيالت مرسومة على الحائطالتهديف على  -
 %22 اختبار دقة التهديف على دوائر متداخلة -
 %82 قياس دقة التهديف -

 ل على اكبــر نسبــةـذي حصـاد االختبــار الـم اعتمـت*
 

_________ 
 (0انظر ملحق رقم ) (*)

 (0)**( انظر ملحق رقم )
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 عرض اختبارات المهارات القيد البحث  3-6-1
 (1)متر(  2( متر داخل مربع )  6التحكم بإيقاف حركة الكرة من مسافة ) ر أختبا -3

  اإلخماد ) التحكم بإيقاف حركة الكرة ( -:الهدف من االختبار 
( متر  3( ، مربع طول ضلعه متران برسم خط يبعد)  5كرات قدم عدد )  -: األدوات المستعملة

 عن المربع .

نطقة االختبار المحدد أو يقوم المختبر برمي الكرة  عالياً لالعب يقف الالعب خلف م -: داءطريقة األ

الذي يتقدم إلى داخل منطقة االختبار محاوالً إيقاف حركة الكرة واالنطالق ثانية وهكذا يكرر 

 ( . 2الالعب المحاوالت الخمس المتتالية ينظر الشكل) 

  يجب إيقاف حركة الكرة ضمن المنطقة المحدودة لالختبار 

  أخطأ المختبر في الرمي تعاد المحاولة أذا 

  -ال تحسب المحاولة صحيحة في أي الحاالت التالية :

  إذا لم ينجح الالعب في إيقاف حركة الكرة 

  أذا أجتاز الالعب المنطقة المحدودة لالختبار 

 أذا لمست الكرة الذراع في أثناء إيقاف حركتها  

لمسة األولى ، درجة واحدة لكل محاولة صحيحة درجتان لكل محاولة صحيحة ومن ال -التسجيل :

          ومن اللمسة الثانية ، صفر أذا خرجت الكرة خارج منطقة المحدودة لالختبار
 دا حيث يعرض عليهم تصوير فيديوي يبين األ الفني للمهارة من خالل الخبرا  دا يحتسب األ القياس :

 المهاري الى القسم التحضيري والرئيسي والختامي  داالمهاري لكل العب واستمارة تسجيل مقسمة األ

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (7الشكل )
 يوضح اختبار اإلخماد

                                      
 .201-211. ص0111، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  كرة القدم( زهير الخشاب واخرون :  1) 
 

 م
 م2 
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 . (1) الدحرجة اختبار -2
 م( بين الحواجز .25لكرة )دحرجة ا:اسم االختبـــــار

  قياس الدحرجة  من االختبار : الهدف
 شواخص ،ساعة توقيت ، كرات قدم . ةخمس األدوات المستعملــة :

 م( وعلى بعد من الشاخص األول يرسم خط البداية2توضع خمس شواخص بين كل منها ) صف االختبـــار :و
 بالطريقة نفسهاحول الشواخص ويعود  (زكزاك )  ، يقوم الالعب عند إشارة البد  بالدحرجة بالكرة (م1.5بمسافة )

 .( 1حتى يصل نقطة خط البداية . ينظر الشكل ) 

 
 ( 1الشكل ) 

 م( بين الحواجز25الجري بالكرة )اختبار يوضح 
ين حيث يعرض عليهم تصوير مالفني للمهارة من خالل المحك دا يحتسب األ التسجيـــــــل : -

المهاري الى القسم  دا واستمارة تسجيل مقسمة األالمهاري لكل العب  دا يبين األفيديوي 
 .التحضيري والرئيسي والختامي 

 
 أختبار التهديف -  6
 (2) لقياس دقة التهديف :هدف من االختبارال

( ياردة ثم يبدأ بالتسديد على المربعات 01( كرات على خط )5توضع للمختبر ): إجراءات االختبار
االختبار من وضع الركض ويبدأ  أدا سم( للمربع على أن يتم  11المرسومة على الهدف وبمساحة )

 . وضح ذلك( ي1( ، والشكل )5( وينتهي بـ)0االختبار من )

                                      
 .059.ص2989، االعداد البدني ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  كرة القدم بين النظرية والتطبيق( طه اسماعيل وآخرون: 2)
 .025ص.2999،   مصدر سابق ذكرهزهير الخشاب، وآخران :  )2)
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الفني للمهارة من خالل المحكمين حيث يعرض عليهم تصوير فيديوي  دا يحتسب األ التسجيل :
المهاري الى القسم التحضيري  دا المهاري لكل العب واستمارة تسجيل مقسمة األ دا يبين األ

 .والرئيسي والختامي
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (1شكل )ال

 يوضح اختبار دقة التهديف
 

 بارات العمليات العقلية القيد البحثعرض االخت 3-6-2
 "  Alertness   "ALET:  (1)اختبار اليقظة الذهنية -1

عمل الباحث باستخدام اختبار اليقظة الذهنية بعد االطالع المباشر على منظومة الريهاكوم  المعرفية 
نها "اختبار والتي تعد المنظومة الشاملة الحتوائها على وحدات فحص تشخصية، وبرامج عالجية، ومن ضم

اليقظة الذهنية" ومن خالل االستعانة باالدبيات الخاصة باالختبار واجرا  المقابالت الشخصية واالستفسار المباشر 
المعرفية، وكيفية اجرا  االختبار ومدى مصداقية  الريهاكوم  التعرف بالشكل الدقيق على منظومة استطاع الباحث

كرة بلعبة  الناش ينبيق هذا االختبار على الالعبين تبين للباحث امكانية تطالنتائج التي يتم الحصول عليها وكذلك 
" وهي االستثارة general tonic، إذ أن المتغيرات التي يقيسها اختبار اليقظة الذهنية هي )اليقظة العامة "القدم 

الذهنية بدون اشارة " وهي )بعد اليقظة intrinsic alertness، واليقظة الجوهرية ""tonic arousalالنشطة "
" وهي )اليقظة phasic arousalصوتية( وهي الحفاظ على االستجابة الطول مدة من الزمن، واليقظة المرحلية "

وهي )تركيز االنتباه قصير األمد لحدوث متوقع( والذي يعد من المتغيرات المهمة لالعبين  الذهنية باشارة صوتية(
والتغيير في  واالنتباه والتركيز في اكثر لحظات سير المباراة  دا األن سرعة في لما تمتاز به هذه اللعبة م كرة القدم

 .في اكثر األحيان وخصوصا وان الالعبين ناش ين مجريات اللعب 

                                      
 .05_04ص ،مصدر سبق ذكره( هدى جميل عبد الغني: 1)
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 مواصفات اختبار اليقظة الذهنية:
 يتم التحقق من وقت رد الفعل في اليقظة تحت ظرفين: * شكل االختبار:

)الحفاظ على االستجابة الطول فترة زمنية ممكنة( يظهر على الشاشة جوهرية االول: من اجل قياس اليقظة ال
شكل هندسي بموقع ثابت يتغير عشوائيا ضمن فواصل زمنية قصيرة، وتكون مهمة المفحوص ان يتفاعل باسرع 

 ما يمكن مع الشكل الذي تم تغييره بالضغط على زر لوحة المفاتيح.
)تركيز االنتباه قصير األمد(، يظهر الشكل على  alertness "phasicلية "الثاني: ومن اجل قياس اليقظة المرح

 الشاشة بشكل هندسي بموقع ثابت، وقبل ان يتغير بفاصل عشوائي، تسمع تحذير باشارة صوتية.
  Implementation and Duration:   (1)التطبيق ومدة االختبار

ون رد الفعل مبكر أي قبل ظهور الشكل وقبل تغييره يبدأ االختبار مع رسالة تظهر على الشاشة في حالة يك
االختبار  أدا عشوائيا، وال تنتهي مرحلة التمرين اال اذا كانت ردود االفعال صحيحة كل محاوالت التمرين، ويكون 

على جزئين ويطلق عليه التصميم البسيط في المرحلة االولى من االختبار يتم قياس زمن االستجابة للمفحوص في 
ر مجرد ظهور مربع ممتلئ على الشاشة. أما في المرحلة الثانية، يتم قياس زمن االستجابة لنفس المنبه النق

البصري اثنا  سماع صوت االشارة قبل ظهور المربع، وعلى المفحوص النقر فقط عند ظهور المربع الممتلئ، 
 عل عند سماع االشارة الصوتية.واالنتظار حتى يظهر مربع على الشاشة للنقر، وليس عليه القيام باي رد ف

 ( دقائق بدون مرحلة التمرين.2يستغرق االختبار مدة اقصاها ) * مدة االختبار:
 يمر اختبار اليقظة الذهنية بثالث مراحل هي:مراحل اختبار اليقظة الذهنية: 

مهمة للشخص وهي مرحلة التعليمات يتم في هذه المرحلة اعطا  التعليمات الضرورية وال :المرحلة االولى -2
المفحوص وبشكل متدرج حسب تدرجها في شكل االختبار وطبيعته ومن خالل تعريف المفحوص بكيفية 
ظهور المثيرات وتحديد المستهدف منها والتغاضي عن الغير مستهدف، وكيفية االجابة عند ظهور المثير 

 الشاشة  المستهدف والتاكيد على قرا ة المفحوص للتعليمات بشكل جيد التي تظهر على
 
 
 
 
 
 

 
 ( 22كل )شال
 الخاصة باختبار اليقظة الذهنية  يوضح مرحلة التعليمات

                                      
 .23_25، ص مصدر سبق ذكره( هدى جميل عبد الغني: 1)
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وهي مرحلة التمرين التي تلي مرحلة التعليمات ويتم فيها تطبيق المفحوص لالختبار  المرحلة الثانية: -2
ر وال تنتهي مرحلة كتمرين له من اجل التعرف على كيفية االستجابة للمنبهات والتعرف على طبيعة االختبا

التمرين اال اذا كانت ردود افعال المفحوص بشكل صحيح وبكل محاوالته للتاكد بان المفحوص قد فهم تعليمات 
 وطبيعة االختبار بشكل دقيق.

( دقائق دون مرحلة التمرين 2وهي مرحلة تطبيق اختبار اليقظة الذهنية البالغة مدته ) المرحلة الثالثة: -3
( مراحل حيث تصل عدد 4وتية او منبه وبعدم وجود اشارات صوتية او منبه وخالل )بوجود اشارات ص

( منبهات واكثر في حالة رد 2_5( منبهات لكل مرحلة ويتم اضافة )22( منبه بواقع )42المنبهات الى )
عد ( منبه باشارة صوتية، وب02( منبه بدون اشارة صوتية و)02الفعل الخطا اي في كل مرحلة يكون هناك )

احدهما لليقظة الذهنية بدون  Z- VALUEاالنتها  من االختبار يتم حساب نوعين من درجة القيمة الزائية 
 اشارة صوتية واالخرى لليقظة الذهنية باشارة صوتية.

  "Selective Attention "GONT:(1)اختبار االنتباه االنتقائي -2
 :وصف االختبار

في ُمدد عشوائية، وتعرض على الشاشة منبهات بخطوط  يتم عرض نقطة مركزية في منتصف الشاشة
( في okافقية او خطوط عمودية، عندما يظهر المنبه ذو الخطوط االفقية على المفحوص الضغط على زر )

 اسرع وقت ممكن، بينما ال يقوم باي رد فعل نحو المنبه الظاهر بخطوط عمودية.
ار، فالمتوقع من االشخاص الذين لديهم اعاقة او ضعف ومن السهولة التمييز بين االشكال في هذا االختب

 يستطيعون التحكم بدفعاتهم حال عرض الشكل المتمثل بالخطوط االفقية.
 طريقة التطبيق ومدة االختبار:

يبدا التمرين من خالل رسالة تظهر على الشاشة توجه للمفحوصين يوضح فيها آلية رد الفعل عند ظهور 
نحو منبه غير فعل خاط ة في حال القيام برد فعل يسبق ظهور المنبه او القيام برد  المنبهات، وتعد االجابات

 صحيح، وال تنتهي مرحلة التمرين اال عند قيام المفحوص برد فعل صحيح، يقتضي هذا االختبار ما يلي:
 توجيه النظر الى النقطة المركزية في منتصف الشاشة. -
 سرع وقت ممكن عندما يعرض المنبه ذو الخطوط االفقية. ( في اokعلى المفحوص الضغط على زر ) -
 على المفحوص عدم االستجابة عندما يتم تقديم حافز مع خطوط عمودية. -

 مدة االختبار:
 ( دقيقة دون مرحلة التمرين.0مدة اختبار االنتباه االنتقائي )

 
 

                                      
 .66_62، صمصدر سبق ذكرههدى جميل عبد الغني:  (1)
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  Data analysis: (1)تفسير وتحليل البيانات
 : االنتقائي يتم احتساب نوعين من درجة القيمة الزائيةفي تحليل نتائج االنتباه 

 قيمة زائية لمتغير )سرعة رد الفعل( بحساب جميع متوسطات زمن رد الفعل للمنبهات ذات العالقة. -
 قيمة زائية لمتغير )التحكم برد الفعل( بحساب عدد ردود االفعال للمنبهات غير ذات العالقة. -

 :يمر اختبار االنتباه االنتقائي بثالث مراحل هي :تقائيمراحل اختبار االنتباه االن
وهي مرحلة التعليمات يتم في هذه المرحلة اعطا  التعليمات الضرورية والمهمة للشخص  المرحلة االولى: -2

المفحوص وبشكل متدرج حسب تدرجها في شكل االختبار وطبيعته ومن خالل تعريف المفحوص بكيفية ظهور 
ستهدف منها وهي الخطوط االفقية واهمال المنبهات الخاط ة وهي الخطوط العمودية، وكيفية المنبهات وتحديد الم

االجابة عند ظهور المثير المستهدف والتاكيد على قرا ة المفحوص للتعليمات بشكل جيد التي تظهر على 
ي استعمال الماوس او الشاشة، والشرح عن كيفية استعمال لوحة المفاتيح الخاصة بمنظومة الريهاكوم واختياره ف

 ( في اسرع وقت ممكن.okاللمس على الشاشة لالستجابة للمثير من خالل الضغط على زر )
وهي مرحلة التمرين التي تلي مرحلة التعليمات ويتم فيها تطبيق المفحوص لالختبار  المرحلة الثانية: -0

طبيعة االختبار وال تنتهي مرحلة  كتمرين له من اجل التعرف على كيفية االستجابة للمنبهات والتعرف على
التمرين اال عند قيام المفحوص برد فعل صحيح للتاكد بان المفحوص قد فهم تعليمات وطبيعة االختبار بشكل 

 دقيق.
 
 
 
 
 
 
 

 ( 22شكل )ال
 مرحلة التمرين الخاص باختبار االنتباه االنتقائي  يوضح

( دقيقة دون مرحلة 0االنتقائي البالغة مدته )وهي مرحلة تطبيق اختبار االنتباه  المرحلة الثالثة: -3
( منبه، اما في حالة حدوث اخطا  فسوف يزيد عدد المنبهات 02التمرين ويتوجب على المفحوص التفاعل مع )

 Z- VALUE( منبه كحد اقصى، وبعد االنتها  من االختبار يتم حساب نوعين من درجة القيمة الزائية 02الى )

                                      
 .65_66ص ،مصدر سبق ذكره( هدى جميل عبد الغني: 1)
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د الفعل( بحساب جميع متوسطات زمن رد الفعل للمنبهات ذات العالقة والثانية قيمة احدهما لمتغير )سرعة ر 
 زائية لمتغير )التحكم برد الفعل( بحساب عدد ردود االفعال للمنبهات غير ذات العالقة.

 (1)اختبار االنتباه المنقسم  - 3
تم تصميمه بدرجة عالية من يمثل هذا االختبار عملية االنتباه المنقسم بدقة ، حيث وصف االختبار : 

 الصدق وفيه يتوجب على الالعب االستجابة لمنبهات سمعية وبصرية بطريقة موازية متمثلة بمهام وهي :
يبدأ الالعب بتمرين ومن اجل اجتيازه ينجاح على الالعب المختبر  التطبيق ومدة االختبار :

يبدأ االختبار الفعلي كما على ان يتفاعل مع المنبهات السمعية والبصرية ذات الصلة بعدها 
الالعب المختبر مالحظة الشكل المعروض على الشاشة والذي يتكون من خمس دوائر مع 
فتحتات في المواقف المتغيرة عندما تكون الدائرة مغلقة والضغط على زر موافق بشكل متزامن 

مرتين على  وتعرض اإلشارات الصوتية عالية ومنخفضة بالتناوب وعندما تصدر نفس النغمة
 التوالي عندها فقط االستجابة برد فعل بالنقر على )موافق(

 دقائق عدا مرحلة التمرين  3 مدة االختبار :
 يتم احتساب نوعين من القيم الزائية : تحليل البيانات :

مقصود بها وتحتسب بالقيمة القياسية لعدد ردود األفعال واالغفال وال القيمة الزائية لالنتباه السمعي المنقسم : -
 عدد اإلجابات المفقودة للمنبهات السمعية والزوجية المتطابقة .

هي عدد مرات االغفال البصري أي عدد التفاعالت المفقودة لمنبه  القيمة الزائية لالنتباه البصري المنقسم : -
 صلة .بصري ذي 

 
 

                                      
 .60-21، صمصدر سبق ذكره(هدى جميل عبد الغني: 1)
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 (1)الذاكرة العاملة  اختبار - 4
لى الشاشة مربع بلون ازرق بداخله مجموعة نقاط في هذا االختبار تعرض ع طريقة التطبيق :

فردية ذات لون ابيض على شكل دائرة مغلقة تتحول النقاط الفردية بالتتابع الى اللون األحمر ثم 
( نقاط في ترتيب معين وبعد 22تختفي ويتكون التسلسل األول من نقطتين عشوائيتين من بين )

قاط بنفس الترتيب الذي تم عرضها به ولكل عرض التسلسل على الالعب المختبر تحديد الن
بتسلسل جديد وهي تسلسالت غير قابلة للتكرار مع التسلسل السابق فاذا اختار الالعب سلسلة من 
النقاط بشكل صحيح يتحول لون النقطة الى األخضر ويزداد عدد النقاط في المراحل التالية 

 فائها .لالختبار وعلى الالعب تذكر النقاط المضي ة بعد اخت
الالعب ويقلل  أدا يعتبر اختبار الذاكرة العاملة ذو طبيعة تكيفية اذ يقيس مستوى الصعوبة من 

منها اذا اقتضى ذلك وينتهي االختبار في حالة نسخ الالعب النقاط المضي ة مرتين متتاليتين 
 دقائق 7بشكل غير صحيح او بعد 

 
 

 :التنفيذ ومدة االختبار 
، هو مهمة إعادة انتاج سلسلة من نقطتين بشكل صحيح وبعد انتها  التمرين االختبار بتمرينيبدأ 

يبدأ االختبار والذي يستوجب الالعب ان يحفظ مواقع وتسلسل النقاط الوامضة الملونة ويتكون 
التسلسل األول من نقطتين مضي ة وعلى الالعب إعادة انتاج السلسلة بشكل صحيح ثم يزداد عدد 

تم تمديد التسلسل عندما يتم نسخ متواليتين متتتاليتين من نفس المدى دون النقاط التي تضئ وي
خطأ فأذا حدث خطأ في النسخ يتم تقديم عدد أقل من النقاط ويقل طول تسلسل النقاط . ينتهي 

 الفحص اما في نسخ تسلسالن متتالين بشكل غير صحيح وينتهي الفحص في حالتين :
 غير صحيح  اذا تم نسخ تسلسالن متتالين بشكل -
بشكل غير صحيح اذا كان العمل على المهمة بأستمرار دون إعادة انتاج تسلسلين متتالين  -

 دقائق . 7عندها، عندها ينتهي بعد 
 .    دقيقة 7-0مدة االختبار من  مدة االختبار :

                                      
 .62_63، صمصدر سبق ذكره: ( هدى جميل عبد الغني1)
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 :(1) االستدالل المنطقي - 5

تتبعية في اختبار االستدالل من اجل تعريف المفحوص بالية السالسل ال:  تعليمات االختبار
المنطقي ،يعرض على الشاشة فقرتين في البداية لتوضيح كيفية إيجاد العالقة المنطقية ، وتكون 
أدوات ادخال اإلجابة اما بالفارة او لوحة المفاتيح او شاشة اللمس وتعاد التوجيهات بعرضها على 

تم اجتياز هذه المرحلة حتى يفهم الالعب الشاشة مجددًا في حال اإلجابة الخاط ة في التمرين والي
 . اختيار الحلول الصحيحة

 إدارة وتحديد وقت االختبار :
من ضمن التوجيهات الالحقة اعالم الالعب بان هناك وقت محدد لإلجابة واختيار الحلول الدارة 

،  الوقت ، وتسجيل اربع دوائر فارغة في اعلى الشاشة )الوقت( عندما يصبح على وشك النفاذ
ثانية( مع انتها  الوقت المحدد ويبلغ الوقت  22ويظهر مل  الدوائر ضمن بفواصل زمنية )

ان ينفق في المتوسط دقيقة واحدة لكل تسلسل ، ( دقيقة وهذا يعني ان الالعب يمكن 23اإلجمالي )
بسرعة  دا كما يمكن الحصول على احتياطي زمني للتسلسالت األكثر صعوبة من خالل األ

 0ت السابقة والتي تكون اسهل من الالحقة حيث اليزال كل بند لديه حد زمني فردي من للتسلسال
( دقيقة اال على المفحوص عدم الوصول 0دقيقة ... وبالرغم من ان الحد األقصى لإلجابة يكون )

 لذلك كي التحتسب اإلجابة )اغفال( وتعرض بعدها السلسلة التالية.
                                      

 .50-49، ص مصدر سبق ذكره( هدى جميل عبد الغني: 1)
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ذا اكل ما زاد عن ذلك يحتسب كأجابة )مهملة( في تقييم النتائج فدقيقة و  23يستغرق مدة االختبار 
لم يتم اختيار أي حل او حلول او كانت غير صحيحة ، بعد ثالثة تسلسالت متتالية يتم إيقاف 

 الفحص وينتهي االختبار بظهور النتائج البيانات من نقطة التوقف . 
 تحليل البيانات 

 -ت التالية :قييم المعلماتفي هذا االختبار يتم 
 االشكال التي اختيارها كحلول صحيحة .: الصحيحة  -
 االشكال التي تم اختيارها بصورة خاط ة .: الـاطئة  -
 لم يتم اختيار أي شكل ضمن الوقت المحدد او حتى انتها  وقت االختبار .: المتجاهلة  -

العب يكون اقصى وقت لحلول لمن قبل ااما اذا لم يتم اختيار حلول ، بمعنى اخر لم يكن هناك أي رد فعل 
 .  الفقرات ضمن الوقت الكلي لالختبار

 
 

 
  -:(1)محيط الرؤيا  -2

الهدف من هذه المهمة حصر االنتباه على الدائرة الموجودة في وسط شاشة العرض حيث تظهر 
 بصورة متقطعة دائرة صغيرة ،بداخلها دائرة اخف لونًا وأصغر داخل حجمًا ، بينما تكون الدائرة

( من المنبهات في %42المحيط بلون اغمق وأكبر حجمًا وتشكل هذه المهمة المركزية حوالي )

                                      
 54، ص مصدر سبق ذكره: ل عبد الغني( هدى جمي1) 
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االختبار من خالل هذا التناقض بين الدائرة الداخلية المضي ة والدائرة الخارجية المحيطة بوصفها 
 األكثر عتمة .

( درجة من 5)اذا ركز ضمن  حيث تجعل المفحوص قادرًا على ادراك التناقض الذي يحدث فقط
منتصف الدائرة . فاذا وجه االنتباه بنظره الى المحيط ، يفقد المفحوص القدرة على تمييز التباين 
في الدائرة المركزية ويفضل وضع ضوضا  خفيفة قلياًل وحساسية التباين الطبيعي لتساعد على 

ختبار اثنا  التمرين تمييز الدائرة الداخلية االخف ، ويمكن التحقق من ذلك في مرحلة ماقبل اال
 م. ث الذي يعد وقت قصيرًا جدًا  022وتستغرق وقت عرض المنبهات المركزية 

 
 

 المهمة المحيطية : 
في هذا االختبار تتطلب المهمة المحيطية سلوك رد الفعل واالنتباه االنتقائي ويكون المنبه ذا 

ئرة أخرى في النهايات ، اما العالقة عبارة خط يشع من المركز مع دائرة ويستمر ليرتبط بدا
المنبهات غير ذات الصلة فهي خط يشع من المركز بدون دائرة في نهايته وكما موضح في 
الشكل وعندما يتم تقديم منبه غير ذي صلة على المفحوص عدم القيام بأي رد فعل ، ويعد 

أي رد فعل ضغط على المفتاح عند ظهور منبه غير ذات صلة )خطأ( ، اما لم يقوم المفحوص ب
إزا  المنبهات ذات الصلة حينها تحسب اإلجابة محذوفة أو تم اهمالها وتعرض الشاشة في 

 م. ثا( فقط . 022المهمة المحيطية كال المنبهين لمدة )
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اما اذا كان المفحوص لديه عجز محيطي فهو يحتاج الى مدة أطول ويتوفر العرض بوقت 
عرض المنبهات القصيرة ، ويستمر الى ما بعد ( م. ثا ويبدأ وقت رد الفعل مع وقت 022)

عرض المنبه ، ليسمح بحد أقصى وقت لالستجابة بمدة أطول من عرض المنبه ولكي يتمكن 
الالعب يتوفر لدى لدى  المرضى االبطأ من التكيف والن المنبه يظهر في وقت قصير جدًا ، وال

 الوقت لتوجيه تركيزه نحو موقع المنبه .

 
 

 : مدة االختبار
تعتمد مدة االختبار )بدون مرحلة التدريب ( على الضبط المعلمي والسلوك الذي يعمل به المفحوص ، ويمكن 
ايضًا الضبط المسبق للمعلميات بمدة افتراضية او تمديد الفاصل الذي يتضمنه االختبار اثنا  عرض المنبهات 

تبار الضبط االفتراضي ، يكون معدل وقت الداخل بأقصى وقت وأرتفاع نسبة التحكم بالثبات ، وفي حالة اخ
دقائق ، اما اذا  22ب ( م.ثا وتوقفات قصيرة ، حيث يستغرق اجرا  االختبار مايقارب 222-822االستجابة )

 كان للمفحوص بعض المشكالت في التركيز واالنتباه سوف يستغرق االختبار مدة أطول .
 :(1)المسح البصري -7

 تعليمات االختبار :
 .FاوE ( عناصر ويعرض كل عنصر منبه واحد اما 22تنفيذ الفعلي مهمة تمرين تتكون من )يسبق ال

على الشاشة واالستجابة بشكل مناسب بالضغط على مفتاح  Eتتلخص مهمة الالعب في البحث عن الحرف 
اح السهم االيسر أو األيمن لممارسة وقت رد فعل الالعب غير ذات صلة . اما اذا ضغط الالعب على مفت

                                      
 .27ص ،مصدر سبق ذكره( هدى جميل عبد الغني: 1) 
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السهم غير الصحيح ، تظهر كلمة غير صحيح على الشاشة وفي حالة ارتكاب أخطا  اثنا  التمرين باإلمكان 
 تكرار التمرين ، وفي حالة عدم تكرار التمرين يبدأ االختبار وال يتلقى أي رسائل تنبيه لعنصر غير صحيح .

 :التنفيذ ومدة االختبار 
ار بمجموعة المهام التي تتطلب وضع البحث الموازي فقط ، وتزداد بعد اكتمال التمرين بنجاح يبدأ االختب

صعوبة المهام مع زيادة كثافة المنبهات المستخدمة في أحد العناصر وكما تقل سهولة التمييز بين المنبهات 
 المستهدفة وغير المستهدفة وتقل سهولة تمييز المنبهات المستهدفة عن غير المستهدفة من الوضع الموازي الى

 وضع البحث التسلسلي ، يتكون كل وضع للمنبهات من خمس مهام وبكثافة متزايدة حسب المهام .
 مدة االختبار :

 دقيقة  20يستغرق مدة االختبار 

 
  ومة الريهاكوم الى درجة تائية من م بتحويل الدرجة التي تظهر في منظلكي نقوم باالحصا  نقو

   ×10) +50 الدرجة الزائية= ( التائية الدرجةالمعادلة التالية  خالل
الن عند قيامنا باالختبارات تظهر درجات سالب تحت الصفر وموجب عند القيام بالعمليات 

 ئية اإلحصائية يجب علينا تحويل الدرجة الزائية الى تا
 ة:االستطالعي التجربــة 3-7

مسبق واعداد لرئيسة " وهي عملية لكشف المعوقات التي قد تواجه الباحث أثنا  القيام بالتجربة ا
صالحية األجهزة واألدوات وغيرها ، الكوادر المساعدة ،الكلفة ،الوقت جهةلمتطلبات التجربة من 

"(1).  
                                      

، عمان ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،  االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةمروان عبد المجيد إبراهيم :  ( 1)
 . 92، ص2999
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 : التجربة االستطالعية 1 -7 -3

البــحث  عـة من مجتمـاستطالعية على عين ام بــتجربــةـزم القيـلـة يـربــة الرئيسـالتج وض فيـقبــل الخ
فضاًل عن وكذلك الوقت وعمل الفريق المساعد  البــحث وأدواته ختبــار وسائلا اـنهرض مـوالغ

خ ـبــتأري ةــتجربــة استطالعي را ـبــأج م الباحثقالعلمية لالختبــارات اذ ااستخراج األسس 
ن ـمالعبين ( 30من ) ةـة مكونـعلى عين عصراً  (1المـوافق الخميس الساعة ) (32/33/2020)

 ها هو :ـرض منـالغ انـة البــحث وكـعينخارج 
 .ةيسـالتجربــة الرئي ا ـه العمل أثنـي تواجـالت المعوقات على لتعرفاـ  3

 األدوات واألجهزة المستخدمة في تطبيق االختبارات أكد من ـالت . 2 
 هاـ( عند إجرائالختبــاراتامن انسيابــية )و  ل المساعدـا ة فريق العمـن كفـأكد مــ الت1
 .عية المالئمةالتأكد من وضع الكاميرات بالمكان المناسبة والوض. 4
 االختبارات بالشكل الدقيق  دا . التأكد على الزمن المستغرق أل5
 . معرفة فهم الالعبين لالختبارات والزمن الذي يحتاجونه للتطبيق بالشكل الصحيح6
 الختبارات على الالعبين . معرفة الصعوبات الميدانية التي تواجه الباحث عند تطبيق ا7
 االختبارات  دا كان أل. التحقق من مالئمة الم8
دون أي صعوبات وان  ألفراد عينة البحث وسهولة تطبيقها ختباراتالتحقق من مدى مالئمة اال .9

 مثل .الباحث بتذليلها وحلها بالشكل األواجهة صعوبات يقوم 
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 -:تاراختبلال ،لعلميةا سسالا 1-8
 دق:لصـا 1-8-3
 (1)"قيس بها االختبار وما وضع من اجله ويعرف على انه الدقة التي ي"

عرض االختبارات على مجموعة من الخبرا   من خالل محتوى عتمد الباحث على الصدق الأ  .حيث
 / اختصاص كرة القدم . والتعلم الحركي التدريبوالمختصين في مجال 

 ت:الثبــا 1-8-2
على نفس االفراد تحت نفس  ة لها اذا اعيد تطبيقهـلنتائج او مقاربنفس ا ،يحقق .االختبارهو ان  

 الظروف اكثر من مرة 
 مكونة من ) .على عينة االختبار واعادة تطبيق االختبار .ولحساب معامل الثبات تم اختيار طريقة

 عيدوا مسا ًا  1الساعة  االحد (15/33/2020) من خارج عينة البحث بتاريخ  العبين ( 30
 1الساعة (  22/33/2020 )االحديوم  بار بعد مرور سبعة ايام على االختبار االول فياالخت

  مسا ًا .
 لموضوعية :ا 1-8-1

من لتسجيل نتائج االختبارات  .في البحث تم االستعانة بحكمين ،المستخدمة .ان االختبارات
 ة االختباراتـموضوعيقيمة  استخراج اذ تمخالل عرض التصوير الفيديو لهم مع استمارة التقييم 

م.د ماجد عبد الحميد ، م.د محمد ) )بيرسون ( بين نتائج  الحكمين باستخدام معامل االرتباط البسيط
 (راضي

                                      
،  0222، دار الضيا  للطباعة والنشر ، النجف االشرف ، 2، ط رات التربية الرياضيةاالسس النظرية الختبا: ( محمد الياسري 1)

 50ص
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 (  9جدول ) ال

 والموضوعية،يبين قيم معامل الثبات 

 راختبالاسم ا ت
 

مل امع
 تالثبا

مل امع
 لموضوعيةا

 2.845 2.825 التهديف  2
 2.893 2.843 الدحرجة  0
 2.805 2.735 االخماد  3

 
 
 

 : المهاري والعمليات العقلية  داءنموذج الدراسة لألا 6-1
ذ ا، المهاري  دا العقلية واأللمتغيرات ليوضح أنموذج الدراسة النظري التالي عالقة التأثيرات   

تغيرات الدراسة ، مبين  لموجودةاعلى طبيعة التأثيرات  التعرفأنموذج الدراسة  عن طريقيمكن 
 :يوضح األنموذج النظري للدراسة  ةتياآل شكالواال

 المهاري للتهديف. داءلأل السببي العقلينموذج األ-0
 .المهاري لالخماد  داءلأل السببي العقلينموذج األ-2

 .المهاري للدحرجة داءلأل السببي العقلينموذج األ-6
 
 

 :المهاري للتهديف داءلأل السببي العقلينموذج األ-0 
المهاري للتهديف  دا العقلية واأل لمتغيراتاعالقة  الذي يبينيوضح أنموذج الدراسة النظري        

تغيرات الدراسة ، مبين  الموجودةعلى طبيعة التأثيرات  التعرفأنموذج الدراسة  عن طريقذ يمكن ا، 
 :تهديف المهاري لل دا سببي العقلي لأليوضح األنموذج الوالشكل 
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 ( 02شكل )

 المهاري للتهديف بكرة القدم دا لأل لعقليةنموذج السببي للمتغيرات األايوضح 
 

تبين أن جميع المتغيرات قيد الدراسة قد تفاعلت فيما بينها إلظهار ارتباطات ( 00وفي الشكل )
  ( المهاري للتهديف دا األمباشرة وأخرى غير مباشرة للتأثير في المتغير التابع ) 

 (01الجدول )
 مع البيانات االفتراضي قيم مؤشرات تطابق النموذج

 محك القبول القيمة المحسوبة المؤشر ت
 مؤشرات دليل قبول النموذج

 غير دال Chi –Square 6.493مربع كاي  2
 - 2 درجات الحرية 0
 > 0.05 2.372 مستوى الداللة 3
 2.28 2≤  df /2X (df /2Xمربع كاي المعياري  ) 4
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 مؤشرات المطابقة المطلقة  
 2.992 0.90  <GFI (GFIجودة المطابقة ) 5
 0.959  0.90 < AGFI (AGFIجودة المطابقة المعدل ) 6
الجذر التربيعي لمتوسط خطأ  7

 (RMSEAرمسي ) –االقتراب 
0.000 0.08> 

 مؤشرات المطابقة المتزايدة
 2.952 0.90 < TLI (TLIلويس توكر ) 8
 2.929 0.90 < NFI (NFIالمطابقة المعياري ) 9
 2.992 0.90 < CFI (CFIالمطابقة المقارن ) 10

( لمؤشرات حسن المطابقة للنموذج أنه يحوز على أفضل القيم لكل 10يظهر من الجدول )
ضمن المؤشرات، وهذا يعني مالئمة النموذج مالئمة مقبولة للبيانات، حيث جا ت جميع المؤشرات 

 الحدود المتفق عليها، والتي يتم عرضها كاآلتي:
 مؤشرات دليل قبول النموذج: -أوال

( وان قيمة مستوى المعنوية المرافقة لها 6.493قيمة )مربع كاي( جا ت بمقدار )يبدو أن 
: ( وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تقول بأنه0.05( وهي أكبر من )1.621جا ت بمقدار )

وبالتالي فإنه يدلل على حسن المطابقة بين مصفوفة التباين بين النموذج النظري والبيانات( ق ال فر )
( وهذا يؤكد ما جا  2كما أن قيمة )مربع كاي المعياري( جا ت أصغر من ). المالحظة والمتوقعة

 آنفا من أن النموذج يطابق البيانات.
 

 :مؤشرات المطابقة المطلقة -ثانيا
وهذا ( 0.90أكبر من ) ا( جا تودة المطابقة، جودة المطابقة المعدل)ج ي مؤشر  تيإن قيم

داللة على مطابقة البيانات للنموذج مطابقة جيدة، باإلضافة إلى مؤشر )رمسي( وهو من أهم 
هذا المؤشر يقيس االختالف بين مصفوفة التباين للنموذج الذي أخذت  -المؤشرات في النموذج 

( وكلما كان أقل كان أفضل، وكلما أقترب 0.08أن يكون أقل من )منه العينة والمجتمع، ويفضل 
أن قيمة مؤشر )رمسي( كما تبدو من الجدول )( جا ت بمقدار  -من الصفر زادت نسبة التطابق 

 ( وهذا يعني أن هناك تطابق تام.0.00)
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 مؤشرات المطابقة المتزايدة: -ثالثا 
المطابقة المعياري، المطابقة  توكر لويس،أن جميع قيم مؤشرات المطابقة المتزايدة وهي: )

يمكن القول بأن هناك ارتباطات بين  النتائج ذهوبه (.0.90)( جا ت أكبر من المعيار المقارن 
 ، والنموذج مقبول .متغيرات النموذج، وأن النموذج يبتعد عن النموذج الصفري 

 (00جدول )ال

 قات بين متغيرات البحثقيم التقديرات المعيارية وغير المعيارية لمسارات العال
 

 المتغيرات

 

الخطأ  التقديرات

 القياسي

 

 (tقيمة)

 اإلحصائية
مستوى 

غير  الداللة

 معيارية

 معيارية

 464. 731. 8.529 092. 6.239 اليقظة مع اشارة ---> الذاكرة العاملة

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
-.095 -.061 

.156 
.607 .544 

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
.140 .090 

.163 
.859 .390 

 206. 1.265 8.854 164.- 11.197- اليقظة بدون اشارة ---> االستدالل المنطقي

 683. 409. 8.420 051. 3.443 اليقظة بدون اشارة ---> الذاكرة العاملة

المسح البصري 

 )الموزاي(
 118.- 181.- ظة بدون اشارةاليق --->

.195 
.931 .352 

المسح البصري 

 )الرقمي(
 077.- 140.- اليقظة بدون اشارة --->

.228 
.614 .539 

 886. 143. 8.969 018. 1.282 اليقظة مع اشارة ---> االستدالل المنطقي

المسح البصري 

 )الموزاي(
 102.- 160.- اليقظة مع اشارة --->

.197 
.810 .418 

المسح البصري 

 )الرقمي(
 193.- 358.- اليقظة مع اشارة --->

.231 
1.548 .122 

 ---> االستدالل المنطقي
االنتباه المنقسم 

 السمعي
-4.096 -.059 

7.112 
.576 .565 

 ---> الذاكرة العاملة
االنتباه المنقسم 

 السمعي
-13.148 -.193 

6.763 
1.944 .052 

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

نتباه المنقسم اال

 السمعي
-.027 -.014 

.183 
.146 .884 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
.117 .090 

.139 
.846 .398 

 

 الذاكرة العاملة
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
.369 .006 

6.007 
.061 .951 

 ---> االستدالل المنطقي
االنتباه المنقسم 

 البصري
-.299 -.005 

6.316 
.047 .962 

 ---> االستدالل المنطقي
 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل ( 
-3.137 -.067 

5.337 
.588 .557 

 ---> الذاكرة العاملة
 االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
1.098 .024 

5.075 
.216 .829 

المسح البصري   103. 1.629 117. 183.- 191.- االنتباه االنتقائي  --->
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 عل ()سرعة رد الف )الموزاي(

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

 االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
.138 .112 

.138 
1.007 .314 

 ---> االستدالل المنطقي
 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-2.114 -.047 

4.966 
.426 .670 

 ---> الذاكرة العاملة
 ي االنتباه االنتقائ

 )التحكم برد الفعل (
-9.043 -.206 

4.722 
1.915 .056 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.177 -.175 

.109 
1.621 .105 

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.010 -.008 

.128 
.078 .938 

 ---> المنطقياالستدالل 
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
.085 .162 

.054 
1.562 .118 

 ---> الذاكرة العاملة
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
-.016 -.031 

.051 
.312 .755 

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
.001 .079 

.001 
.794 .427 

المسح البصري 

 )الرقمي(
<--- 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-.001 -.197 

.001 
2.014 .044 

 ---> الذاكرة العاملة
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-.026 -.117 

.022 
1.196 .232 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
.000 .006 

.001 
.059 .953 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

 ؤيا محيط الر

 ) العين اليمين(
-.001 -.072 

.001 
.712 .476 

 ---> االستدالل المنطقي
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
.017 .074 

.023 
.733 .464 

 551. 597. 140. 064.- 084.- اليقظة بدون اشارة ---> المهاري للتهديف داءاأل

 734. 340. 002. 028. 001. االستدالل المنطقي ---> المهاري للتهديف داءاأل

 925. 095. 002. 008.- 000. الذاكرة العاملة ---> المهاري للتهديف داءاأل

 ---> المهاري للتهديف داءاأل
المسح البصري 

 )الموزاي(
-.226 -.267 

.071 
3.161 .002 

 

 المهاري للتهديف داءاأل
<--- 

المسح البصري 

 )الرقمي(
.074 .103 

.061 

 
1.207 .228 

 ---> مهاري للتهديفال داءاأل
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
.000 .035 

.000 
.413 .680 

 ---> المهاري للتهديف داءاأل
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
.001 .052 

.001 
.598 .550 

 ---> المهاري للتهديف داءاأل
 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.148 -.173 

.080 
1.847 .065 

 ---> المهاري للتهديف داءاأل
 االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
-.301 -.340 

.085 
3.535 *** 

 ---> المهاري للتهديف داءاأل
االنتباه المنقسم 

 البصري
.233 .210 

.099 
2.339 .019 

 018. 2.364 143. 256.- 337.- اليقظة مع اشارة ---> المهاري للتهديف داءاأل

 ---> ي للتهديفالمهار داءاأل
االنتباه المنقسم 

 السمعي
.313 .237 

.114 
2.756 .006 



 35           ....  منهجية البحث واجراءاته الميدانية الفصل الثالث ...................................................
 

 (02جدول )ال

 قيم التقديرات المعيارية وغير المعيارية للعالقات بين العمليات العقلية 

 المتغيرات

 التقديرات

الخطأ  

 القياسي

 (tقيمة)

 اإلحصائية

مستوى 

غير  الداللة

 معنوية
 المعنوية

 محيط الرؤيا

 ين اليمين() الع
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
-1529 -.088 1758.324 .870 .384 

االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
6.605 .033 20.382 .324 .746 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
-11.401 -.058 19.714 .578 .563 

االنتباه المنقسم 

 البصري
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
4.744- -.030 15.739 .301 .763 

 <--> اليقظة مع اشارة
 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
10.077 .077 13.234 .761 .446 

 <--> اليقظة بدون اشارة
 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
-12.529 -.094 13.439 .932 .351 

االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين(
-19.284 -.220 9.002 2.142 .032 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين(
-18.102 -.214 8.685 2.084 .037 

االنتباه المنقسم 

 البصري
<--> 

لرؤيا ) محيط ا

 العين اليمين(
8.295 .123 6.839 1.213 .225 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين(
9.368 .166 5.755 1.628 .104 

 <--> اليقظة مع اشارة
 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين(
8.620 .152 5.759 1.497 .134 

 <--> اليقظة بدون اشارة
 محيط الرؤيا

 ن اليمين() العي
3.441 .060 5.784 .595 .552 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
<--> 

 االنتباه االنتقائي

)التحكم برد الفعل 

) 

.420 .427 .107 3.909 *** 

االنتباه المنقسم 

 البصري
<--> 

 االنتباه االنتقائي

)التحكم برد الفعل 

) 

-.147 -.187 .080 1.827 .068 

م االنتباه المنقس

 السمعي
<--> 

 االنتباه االنتقائي

)التحكم برد الفعل 

) 

-.010 -.015 .066 .149 .882 

 <--> اليقظة بدون اشارة

 االنتباه االنتقائي

)التحكم برد الفعل 

) 

-.178 -.266 .069 2.555 .011 

االنتباه المنقسم 

 البصري
<--> 

 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
-.184 -.243 .078 2.345 .019 

 <--> اليقظة مع اشارة
 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
-.147 -.231 .066 2.240 .025 
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 <--> اليقظة بدون اشارة
 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
-.214 -.331 .068 3.127 .002 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

االنتباه المنقسم 

 البصري
.110 .217 .052 2.106 .035 

 <--> اليقظة مع اشارة
االنتباه المنقسم 

 البصري
.171 .336 .054 3.166 .002 

االنتباه المنقسم 

 البصري
 138. 1.485 052. 151. 078. اليقظة بدون اشارة <-->

 <--> اليقظة مع اشارة
االنتباه المنقسم 

 السمعي
.025 .060 .043 .592 .554 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
 374. 889. 044. 090.- 039.- يقظة بدون اشارةال <-->

 *** 4.991 050. 580. 251. اليقظة بدون اشارة <--> اليقظة مع اشارة

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
-.001 -.002 .064 .019 .985 

 <--> اليقظة مع اشارة

 االنتباه االنتقائي

فعل )التحكم برد ال

) 

-.122 -.186 .067 1.816 .069 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار(
-8.174 -.062 13.183 .620 .535 

 
 (06الجدول )

 قيمة العالقة بين المتغيرات بالطريقة المباشرة وغير المباشرة
 

 محيط الرؤيا  المتغيرات 

 ) العين اليسار(
 محيط الرؤيا 

اليمين( ) العين  

ائياالنتباه االنتق  
)التحكم برد  

  (الفعل

ائياالنتباه االنتق  
ل( )سرعة رد الفع   

 اليقظة
بدون اشارة   

م االنتباه المنقس
 البصري 

غير  مباشر 
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

االستدالل 
 المنطقي

.074 .000 .162 .000 -.047 .000 -.067 .00 
-

.164 
.000 -.005 .00 

ي المسح البصر 
 )الرقمي(

-.197 .000 .079 .000 -.008 .000 .112 .00 
-

.077 
.000 .090 .00 

ي المسح البصر 
 )الموزاي(

.006 .000 -.072 .000 -.175 .000 -.183 .00 
-

.118 
.000 .090 .000 

 000. 006. 000. 051. 00. 024. 000. 206.- 000. 031.- 000. 117.- الذاكرة العاملة

المهاري  داءاأل
 للتهديف 

.035 .000 .052 .000 -.173 .040 -.340 .051 
-

.064 
.024 .210 -.016 
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سم االنتباه المنق المتغيرات 
 السمعي

اليقظة مع 
  اشارة

االستدالل 
  المنطقي

 المسح البصري 
 )الرقمي(

 المسح البصري 
لذاكرة العاملةا )الموزاي(   

غير  مباشر 
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

االستدالل 
 المنطقي

-.059 .000 .018 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

المسح 
البصري 
 )الرقمي(

-.014 .000 -.193 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

المسح 
البصري 
 )الموزاي(

-.061 .000 -.102 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

الذاكرة 
 العاملة

-.193 .000 .092 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 دا األ
المهاري 
 للتهديف 

.237 .019 -.256 .009 .028 .000 .103 .000 
-

.267 
.000 -.008 .000 

 
( أن قيم العالقات المباشرة بين )محيط الرؤيا )العين اليسار ، العين 06من خالل الجدول )

اليمين( ، االنتباه االنتقائي ) التحكم برد الفعل ، سرعة رد الفعل(، اليقظة الذهنية )بدون إشارة ، 
ستدالل المنطقي ، المسح البصري ) مع اإلشارة ( ، االنتباه المنقسم ) البصري ، السمعي ( ، اال

المهاري للتهديف اكبر من العالقات الغير  دا الرقمي ، الموزاي ( ، الذاكرة العاملة ( مع األ
 مباشرة لكن بنسب متفاوتة 
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 .المهاري لالخماد  داءلأل السببي العقلينموذج األ-2

على طبيعة  التعرفج الدراسة أنموذ عن طريقذ يمكن ايوضح أنموذج الدراسة النظري ،        
المهاري  دا سببي العقلي لأليوضح األنموذج التغيرات الدراسة ، والشكل مبين  الموجودةالتأثيرات 

 لالخماد

 
 ( 06شكل )ال

 المهاري لالخماد بكرة القدم دا لأل لعقليةنموذج السببي للمتغيرات األايوضح 
راسة قد تفاعلت فيما بينها إلظهار ارتباطات تبين أن جميع المتغيرات قيد الد( 06وفي الشكل )

  ( المهاري لالخماد دا األمباشرة وأخرى غير مباشرة للتأثير في المتغير التابع ) 
 (01الجدول)

 قيم مؤشرات تطابق النموذج االفتراضي مع البيانات
 محك القبول القيمة المحسوبة المؤشر ت

 مؤشرات دليل قبول النموذج
 غير دال Chi –Square 7.587مربع كاي  2
 - 2 درجات الحرية 0
 > 0.05 2.072 مستوى الداللة 3
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 2.024 2≤  df /2X (df /2Xمربع كاي المعياري  ) 4
 مؤشرات المطابقة المطلقة  

 2.988 0.90  <GFI (GFIجودة المطابقة ) 5
 2.945  0.90 < AGFI (AGFIجودة المطابقة المعدل ) 6
متوسط خطأ الجذر التربيعي ل 7

 (RMSEAرمسي ) –االقتراب 
2.205 0.08> 

 مؤشرات المطابقة المتزايدة
 2.952 0.90 < TLI (TLIلويس توكر ) 8
 2.949 0.90 < NFI (NFIالمطابقة المعياري ) 9
 2.983 0.90 < CFI (CFIالمطابقة المقارن ) 10

على أفضل القيم لكل ( لمؤشرات حسن المطابقة للنموذج أنه يحوز 06يظهر من الجدول )
المؤشرات، وهذا يعني مالئمة النموذج مالئمة مقبولة للبيانات، حيث جا ت جميع المؤشرات ضمن 

 الحدود المتفق عليها، والتي يتم عرضها كاآلتي:
 مؤشرات دليل قبول النموذج: -أوال

قة لها جا ت ( وان قيمة مستوى المعنوية المراف7.587قيمة )مربع كاي( جا ت بمقدار )يبدو أن 
ال : )( وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تقول بأنه0.05( وهي أكبر من )1.221بمقدار )

وبالتالي فإنه يدلل على حسن المطابقة بين مصفوفة التباين ق بين النموذج النظري والبيانات( فر 
هذا يؤكد ما جا  ( و 2كما أن قيمة )مربع كاي المعياري( جا ت أصغر من ). المالحظة والمتوقعة

 آنفا من أن النموذج يطابق البيانات.
 :مؤشرات المطابقة المطلقة -ثانيا

وهذا داللة على ( 0.90أكبر من ) ا( جا ت)جودة المطابقة، جودة المطابقة المعدل ي مؤشر  تيإن قيم
 مطابقة البيانات للنموذج مطابقة جيدة، باإلضافة إلى مؤشر )رمسي( وهو من أهم المؤشرات في

هذا المؤشر يقيس االختالف بين مصفوفة التباين للنموذج الذي أخذت منه العينة  -النموذج 
( وكلما كان أقل كان أفضل، وكلما أقترب من الصفر 0.08والمجتمع، ويفضل أن يكون أقل من )

( 1.125أن قيمة مؤشر )رمسي( كما تبدو من الجدول )( جا ت بمقدار ) -زادت نسبة التطابق 
 ني أن هناك تطابق تام.وهذا يع

 



 21           ....  منهجية البحث واجراءاته الميدانية الفصل الثالث ...................................................
 

 مؤشرات المطابقة المتزايدة: -ثالثا 
( المطابقة المعياري، المطابقة المقارن  أن جميع قيم مؤشرات المطابقة المتزايدة وهي: )توكر لويس،

 (.0.90)جا ت أكبر من المعيار 
بتعد عن يمكن القول بأن هناك ارتباطات بين متغيرات النموذج، وأن النموذج ي النتائج ذهوبه

 . ، والنموذج مقبولالنموذج الصفري 
 (05جدول )

 قيم التقديرات المعيارية وغير المعيارية للعالقات بين العمليات العقلية

 المتغيرات

 التقديرات
الخطأ 

 القياسي

( tقيمة)

 اإلحصائية

 مستوى

 الداللة
غير 

 معنوية
 المعنوية

 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
<--> 

نتباه االنتقائياال  

)التحكم برد الفعل (   
.420 .427 .107 3.909 *** 

 االنتباه االنتقائي

( )التحكم برد الفعل  
رياالنتباه المنقسم البص <-->  -.147 -.187 .080 1.827 .068 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.010 -.015 .066 .149 .882 

 <--> اليقظة مع اشارة
 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.122 -.186 .067 1.816 .069 

 <--> اليقظة بدون اشارة
 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.178 -.266 .069 2.555 .011 

 االنتباه االنتقائي

 )سرعة رد الفعل (
رياالنتباه المنقسم البص <-->  -.184 -.243 .078 2.345 .019 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
<--> 

 االنتباه االنتقائي 

()سرعة رد الفعل  
-.001 -.002 .064 .019 .985 

 <--> اليقظة مع اشارة
 االنتباه االنتقائي

)سرعة رد الفعل (   
-.147 -.231 .066 2.240 .025 

 <--> اليقظة بدون اشارة
 االنتباه االنتقائي

فعل ()سرعة رد ال   
-.214 -.331 .068 3.127 .002 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
رياالنتباه المنقسم البص <-->  .110 .217 .052 2.106 .035 

رياالنتباه المنقسم البص <--> اليقظة مع اشارة  .171 .336 .054 3.166 .002 

رياالنتباه المنقسم البص <--> اليقظة بدون اشارة  .078 .151 .052 1.485 .138 

معياالنتباه المنقسم الس <--> اليقظة مع اشارة  .025 .060 .043 .592 .554 

معياالنتباه المنقسم الس <--> اليقظة بدون اشارة  -.039 -.090 .044 .889 .374 

 *** 4.991 050. 580. 251. اليقظة مع اشارة <--> اليقظة بدون اشارة
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 (03جدول )ال

 ر المعيارية لمسارات العالقات بين متغيرات البحثقيم التقديرات المعيارية وغي
 

 المتغيرات

 التقديرات

الخطأ 

 القياسي

( tقيمة)

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة
غير 

 معنوية
 

 معنوية

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
 432. 786. 097.- 097.- 12.668- اليقظة بدون اشارة --->

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار( 
 043. 2.024 256.- 256.- 77.556- اليقظة بدون اشارة --->

 121. 1.550 198.- 198.- 13.564- اليقظة بدون اشارة ---> االستدالل المنطقي

 494. 684. 084. 084. 5.655 اليقظة بدون اشارة ---> الذاكرة العاملة

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
 261. 1.124 138. 138. 18.346 اليقظة مع اشارة --->

محيط الرؤيا ) العين 

 اليسار(
 063. 1.857 234. 234. 72.071 اليقظة مع اشارة --->

 649. 456. 058. 058. 4.037 اليقظة مع اشارة ---> االستدالل المنطقي

 626. 487. 060. 060. 4.078 اليقظة مع اشارة ---> الذاكرة العاملة

 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين( 
<--- 

نتباه المنقسم اال

 السمعي
19.656 .148 .148 1.500 .134 

 ---> االستدالل المنطقي
االنتباه المنقسم 

 السمعي
-2.860 -.041 -.041 .402 .688 

 ---> الذاكرة العاملة
االنتباه المنقسم 

 السمعي
-12.802 -.188 -.188 1.904 .057 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين( 
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
-.689 -.006 -.006 .059 .953 

 محيط الرؤيا

 ) العين اليسار( 
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
-19.204 -.074 -.074 .687 .492 

 ---> االستدالل المنطقي
االنتباه المنقسم 

 البصري
-.678 -.012 -.012 .106 .916 

 ---> الذاكرة العاملة
االنتباه المنقسم 

 البصري
.878 .015 .015 .145 .884 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
<--- 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
-13.256 -.149 -.149 1.353 .176 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
<--- 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
-26.221 -.127 -.127 1.126 .260 

 ---> االستدالل المنطقي
تقائي االنتباه االن

 )سرعة رد الفعل (
-4.696 -.101 -.101 .883 .377 

 ---> الذاكرة العاملة
االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
1.990 .044 .044 .396 .692 

االنتباه االنتقائي  ---> محيط الرؤيا  -13.401 -.156 -.156 1.461 .144 
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 )التحكم برد الفعل ( ) العين اليمين(

 محيط الرؤيا 

 العين اليسار( )
<--- 

االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
9.425 .047 .047 .432 .666 

 ---> االستدالل المنطقي
االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-3.090 -.069 -.069 .621 .535 

 ---> الذاكرة العاملة
االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-9.072 -.206 -.206 1.928 .054 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
-25.531 -.083 -.083 .819 .413 

المسح البصري 

 )الموزاي(
 390. 859. 109.- 109.- 168.- اليقظة بدون اشارة --->

المسح البصري 

 )الموزاي(
 461. 737. 093.- 093.- 145.- اليقظة مع اشارة --->

البصري المسح 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 السمعي
-.125 -.080 -.080 .789 .430 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه االنتقائي 

 )سرعة رد الفعل (
-.187 -.179 -.179 1.599 .110 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.198 -.196 -.196 1.792 .073 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

محيط الرؤيا ) العين 

 اليمين(
-.001 -.079 -.079 .770 .441 

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

محيط الرؤيا ) العين 

 اليسار(
.000 -.008 -.008 .082 .935 

المسح البصري 

 )الموزاي(
 844. 197. 019. 019. 000. االستدالل المنطقي --->

البصري  المسح

 )الموزاي(
 297. 1.043 106.- 106.- 002.- الذاكرة العاملة --->

المسح البصري 

 )الموزاي(
<--- 

االنتباه المنقسم 

 البصري
.118 .091 .091 .858 .391 

 

 
 (02الجدول )

 قيمة العالقة بين المتغيرات بالطريقة المباشرة وغير المباشرة
 

سم االنتباه المنق المتغيرات
 البصري 

النتباه ا
 االنتقائي 
(ل)التحكم برد الفع  

نتباه اال 
 االنتقائي

(رد الفعل )سرعة   

سم االنتباه المنق
 السمعي

 اليقظة
مع اشارة   

 اليقظة
بدون اشارة   

غير  مباشر 
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

 000. 084. 000. 060. 000. 188.- 000. 044. 000. 206.- 000. 015. الذاكرة العاملة

 000. 198.- 000. 058. 000. 041.- 000. 101.- 000. 069.- 000. 012.-االستدالل 
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 المنطقي
 محيط الرؤيا

) العين  
 اليسار(

-.074 .000 .047 .000 -.127 .000 -.083 .000 .234 .000 -.256 .000 

 محيط الرؤيا
) العين  
ليمين(ا  

-.006 .000 -.156 .000 -.149 .000 .148 .000 .138 .000 -.097 .000 

ي المسح البصر 
 )الموزاي(

.091 
-

.001 
-.196 .033 -.179 .006 -.080 .013 

-

.093 
-.028 -.109 

-

.005 

 المهاري  داءاألا
 لالخماد

.  12  .000 -.02 .001 .030 .105 .  11  .061 .014 .016 .21 .02 

 

تالمتغيرا  محيط الرؤيا االستدالل المنطقي الذاكرة العاملة 
) العين اليسار(   

 
 محيط الرؤيا

) العين اليمين(   
 

غير  مباشر 
 مباشر

 غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. الذاكرة العاملة

االستدالل 
 المنطقي

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 محيط الرؤيا
() العين اليسار  

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 محيط الرؤيا
() العين اليمين  

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 المسح البصري 
 )الموزاي(

-.106 .000 .019 .000 -.008 .000 -.079 .000 

المهاري  داءاألا
 لالخماد

-.0 11  .000 -.001 .000 -.010 .015 -.032 .001 

،السمعي( ،  ( أن قيم العالقات المباشرة بين )االنتباه المنقسم)البصري 02من خالل الجدول )
االنتباه االنتقائي ) التحكم برد الفعل ، سرعة رد الفعل(، اليقظة الذهنية )بدون إشارة ، مع اإلشارة 

لعاملة ، محيط الرؤيا ) العين اليسار ، العين اليمين (( مع ( ،  االستدالل المنطقي ، الذاكرة ا
 المهاري لالخماد اكبر من العالقات الغير مباشرة لكن بنسب متفاوتة دا األ
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 المهاري للدحرجة داءلأل السببي العقلينموذج األ -6

موذج أن عن طريقذ يمكن المتغيرات ، اعالقة  الذي يبينيوضح أنموذج الدراسة النظري        
يوضح األنموذج تغيرات الدراسة ، والشكل مبين  الموجودةعلى طبيعة التأثيرات  التعرفالدراسة 

 المهاري للدحرجة  دا سببي العقلي لألال

 

 
 ( 01شكل )

 بكرة القدم لدحرجةالمهاري ل دا لأل لعقليةنموذج السببي للمتغيرات األايوضح 
د الدراسة قد تفاعلت فيما بينها إلظهار ارتباطات تبين أن جميع المتغيرات قي( 01وفي الشكل )

  ( المهاري للدحرجة دا األمباشرة وأخرى غير مباشرة للتأثير في المتغير التابع ) 
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 (01الجدول )
 قيم مؤشرات تطابق النموذج االفتراضي مع البيانات

 محك القبول القيمة المحسوبة المؤشر ت
 مؤشرات دليل قبول النموذج

 غير دال Chi –Square 6.497بع كاي مر  2
 - 4 درجات الحرية 0
 > 0.05 2.225 مستوى الداللة 3
 2.204 2≤  df /2X (df /2Xمربع كاي المعياري  ) 4

 مؤشرات المطابقة المطلقة  
 2.988 0.90  <GFI (GFIجودة المطابقة ) 5
 2.920  0.90 < AGFI (AGFIجودة المطابقة المعدل ) 6
التربيعي لمتوسط خطأ  الجذر 7

 (RMSEAرمسي ) –االقتراب 
2.23 0.08> 

 مؤشرات المطابقة المتزايدة
 2.903 0.90 < TLI (TLIلويس توكر ) 8
 9552 0.90 < NFI. (NFIالمطابقة المعياري ) 9
 2.973 0.90 < CFI (CFIالمطابقة المقارن ) 10

 
ج أنه يحوز على أفضل القيم لكل ( لمؤشرات حسن المطابقة للنموذ03يظهر من الجدول )

المؤشرات، وهذا يعني مالئمة النموذج مالئمة مقبولة للبيانات، حيث جا ت جميع المؤشرات ضمن 
 الحدود المتفق عليها، والتي يتم عرضها كاآلتي:

 مؤشرات دليل قبول النموذج: -أوال
نوية المرافقة لها جا ت ( وان قيمة مستوى المع6.497قيمة )مربع كاي( جا ت بمقدار )يبدو أن 
ال : )( وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية التي تقول بأنه0.05( وهي أكبر من )1.035بمقدار )

وبالتالي فإنه يدلل على حسن المطابقة بين مصفوفة التباين ق بين النموذج النظري والبيانات( فر 
( وهذا يؤكد ما جا  2غر من )كما أن قيمة )مربع كاي المعياري( جا ت أص. المالحظة والمتوقعة

 آنفا من أن النموذج يطابق البيانات.
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 :مؤشرات المطابقة المطلقة -ثانيا
وهذا ( 0.90أكبر من ) ا( جا ت)جودة المطابقة، جودة المطابقة المعدل ي مؤشر  تيإن قيم

داللة على مطابقة البيانات للنموذج مطابقة جيدة، باإلضافة إلى مؤشر )رمسي( وهو من أهم 
هذا المؤشر يقيس االختالف بين مصفوفة التباين للنموذج الذي أخذت  -المؤشرات في النموذج 

( وكلما كان أقل كان أفضل، وكلما أقترب 0.08منه العينة والمجتمع، ويفضل أن يكون أقل من )
أن قيمة مؤشر )رمسي( كما تبدو من الجدول )( جا ت بمقدار  -من الصفر زادت نسبة التطابق 

 ( وهذا يعني أن هناك تطابق تام.1.16)
 مؤشرات المطابقة المتزايدة: -ثالثا 

المطابقة المعياري، المطابقة  أن جميع قيم مؤشرات المطابقة المتزايدة وهي: )توكر لويس،
 (.0.90)( جا ت أكبر من المعيار المقارن 
النموذج يبتعد عن يمكن القول بأن هناك ارتباطات بين متغيرات النموذج، وأن  النتائج ذهوبه

 . ، والنموذج مقبولالنموذج الصفري 

 

 (01جدول )ال

 قيم التقديرات المعيارية وغير المعيارية لمسارات العالقات بين متغيرات البحث

 المتغيرات

 التقديرات

S.E. C.R. P 
 

غير 

 معنوي

 معنوي

 034. 2.117- 181. 252.- 384.- اليقظة بدون اشارة ---> االنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل (

 301. 1.035- 8.498 129.- 8.797- اليقظة بدون اشارة ---> االستدالل المنطقي

 720. 359. 194. 045. 070. اليقظة مع اشارة ---> االنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل (

 923. 097. 9.088 013. 877. اليقظة مع اشارة ---> االستدالل المنطقي

 815. 234. 152. 023. 036. االنتباه المنقسم السمعي ---> باه االنتقائي )التحكم برد الفعل (االنت

 545. 606.- 7.135 062.- 4.321- االنتباه المنقسم السمعي ---> االستدالل المنطقي

 049. 1.972- 6.778 196.- 13.364- االنتباه المنقسم السمعي ---> الذاكرة العاملة

نتقائي )التحكم برد الفعل اال االنتباه

) 
 157. 1.415- 132. 145.- 187.- االنتباه المنقسم البصري --->

 889. 140. 6.207 015. 868. االنتباه المنقسم البصري ---> االستدالل المنطقي

 576. 559. 5.655 055. 3.160 االنتباه المنقسم البصري ---> الذاكرة العاملة

 298. 1.040 6.694 104. 6.960 ليقظة بدون اشارةا ---> الذاكرة العاملة

 038. 2.072- 001. 200.- 002.- محيط الرؤيا ) العين اليمين( ---> االنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل (

 068. 1.824 053. 184. 096. محيط الرؤيا ) العين اليمين( ---> االستدالل المنطقي

 834. 210. 050. 020. 010. يا ) العين اليمين(محيط الرؤ ---> الذاكرة العاملة

االنتقائي )التحكم برد الفعل  االنتباه

) 
 925. 095.- 000. 009.- 000. محيط الرؤيا ) العين اليسار( --->
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 418. 810. 023. 083. 019. محيط الرؤيا ) العين اليسار( ---> االستدالل المنطقي

 135. 1.493- 022. 148.- 033.- العين اليسار( محيط الرؤيا ) ---> الذاكرة العاملة

 792. 264. 083. 026. 022. المسح البصري )الرقمي( ---> االنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل (

 973. 034. 3.894 004. 133. المسح البصري )الرقمي( ---> االستدالل المنطقي

 068. 1.822- 3.666 182.- 6.681- المسح البصري )الرقمي( ---> الذاكرة العاملة

 732. 343. 149. 039. 051. اليقظة بدون اشارة ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 032. 2.150- 155. 253.- 333.- اليقظة مع اشارة ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 008. 2.654 124. 249. 329. االنتباه المنقسم السمعي ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 015. 2.428 107. 234. 259. االنتباه المنقسم البصري ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 ---> المهاري للدحرجة داءاأل
 االنتباه االنتقائي 

 )التحكم برد الفعل (
-.183 -.214 .082 -2.233 .026 

 660. 440. 002. 040. 001. االستدالل المنطقي ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 949. 064. 002. 006. 000. الذاكرة العاملة ---> هاري للدحرجةالم داءاأل

 238. 1.179 001. 111. 001. محيط الرؤيا ) العين اليمين( ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 524. 638. 000. 060. 000. محيط الرؤيا ) العين اليسار( ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 468. 727. 067. 069. 049. سح البصري )الرقمي(الم ---> المهاري للدحرجة داءاأل

 
 (21جدول )ال

 قيم التقديرات المعيارية وغير المعيارية للعالقات بين العمليات العقلية 

 المتغيرات

 التقديرات

S.E. C.R. P 
 

غير 

 معنوي 

 معنوي 

 035. 2.106 052. 217. 110. االنتباه المنقسم البصري <--> االنتباه المنقسم السمعي

 002. 3.166 054. 336. 171. االنتباه المنقسم البصري <--> اليقظة مع اشارة

 138. 1.485 052. 151. 078. االنتباه المنقسم البصري <--> اليقظة بدون اشارة

 554. 592. 043. 060. 025. االنتباه المنقسم السمعي <--> اليقظة مع اشارة

 374. 889.- 044. 090.- 039.- المنقسم السمعياالنتباه  <--> اليقظة بدون اشارة

 *** 4.991 050. 580. 251. اليقظة مع اشارة <--> اليقظة بدون اشارة

 <--> االنتباه المنقسم البصري
 محيط الرؤيا

 ) العين اليمين(
8.295 .123 6.839 1.213 .225 

 <--> االنتباه المنقسم السمعي
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
9.368 .166 5.755 1.628 .104 

 <--> اليقظة مع اشارة
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
8.620 .152 5.759 1.497 .134 

 <--> اليقظة بدون اشارة
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
3.441 .060 5.784 .595 .552 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
<--> 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-1529 -.088 1758 -.870 .384 

 <--> االنتباه المنقسم البصري
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-4.744 -.030 15.739 -.301 .763 

 <--> االنتباه المنقسم السمعي
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-8.174 .062- 13.183 -.620 .535 

 446. 761. 13.234 077. 10.07 محيط الرؤيا  <--> اليقظة مع اشارة
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 ) العين اليسار(

 <--> اليقظة بدون اشارة
 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
-12.52 -.094 13.439 -.932 .351 

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليسار(
 033. 2.136- 24.998 220.- 53.3- المسح البصري )الرقمي( <-->

 محيط الرؤيا 

 ) العين اليمين(
 624. 490. 10.548 049. 5.168 المسح البصري )الرقمي( <-->

 995. 007. 095. 001. 001. المسح البصري )الرقمي( <--> االنتباه المنقسم البصري

 797. 257. 079. 026. 020. المسح البصري )الرقمي( <--> االنتباه المنقسم السمعي

 022. 2.283- 082. 236.- 186.- المسح البصري )الرقمي( <--> اليقظة مع اشارة

 070. 1.814- 082. 185.- 148.- المسح البصري )الرقمي( <--> ظة بدون اشارةاليق

 
 
 

 (20الجدول )
 قيمة العالقة بين المتغيرات بالطريقة المباشرة وغير المباشرة

 المسح البصري  المتغيرات
 )الرقمي(

 محيط الرؤيا
) العين 
 اليسار(

 محيط الرؤيا
) العين  

 اليمين(

سم االنتباه المنق
ري البص  

م االنتباه المنقس
 اليقظة مع اشارة السمعي

غير  مباشر 
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

الذاكرة 
 العاملة

-.182 

-6.68 -.148 -.033 .020 .010 .055 3.160 -.19 -13.36 .000 .000 

االستدالل 
 المنطقي

.004 

.133 .083 .019 .184 .096 .015 .868 -.062 -4.321 .013 .877 

االنتباه 
االنتقائي 
د )التحكم بر 
 الفعل (

 

 

.026 .022 -.009 .000 -.200 -.002 -.145 -.187 .023 .036 .045 .070 

 داءاأل
المهاري 
 للدحرجة

 

.062 

 .049 .064 .000 .161 .001 .266 .259 .240 .329 -.26 -.333 

 

اتالمتغير  إشارةاليقظة بدون    االنتباه االنتقائي االستدالل المنطقي الذاكرة العاملة 
 )التحكم برد الفعل (

 غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر غير مباشر مباشر 
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 6.960 104. الذاكرة العاملة

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 8.797- 129.- االستدالل المنطقي
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لتحكم االنتباه االنتقائي )ا
 برد الفعل (

-.252 -.384 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

المهاري للدحرجة داءاأل  .089 .051 .006 .000 .040 .001 -.214 -.183 

لمنقسم ( أن قيم العالقات المباشرة بين )المسح البصري)الرقمي( ، االنتباه ا20من خالل الجدول )
)البصري( ، اليقظة الذهنية )بدون إشارة( ،  االستدالل المنطقي ، الذاكرة العاملة ، محيط الرؤيا ) 

 دحرجةالمهاري لل دا العين اليسار ، العين اليمين(،)االنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل ( ( مع األ
القات المباشرة بين )االنتباه المنقسم اكبر من العالقات الغير مباشرة لكن بنسب متفاوتة اما قيم الع

المهاري للدحرجة اصغر من العالقات الغير  دا السمعي ، اليقظة الذهنية مع اإلشارة ( مع األ
 المهاري للدحرجة . دا مباشرة مما يعني ان تأثيرها غير مباشر على األ

 

 لقبلية :ا تاراختبالا  3-12
البحث والغرض من االختبار هو عرض البيانات  ( العب خارج عينة222قام الباحث بأختبار )

الستخراج االنموذج من خالل برنامج اموس وكانت االختبارات عقلية ومهارية وكانت االختبارات 
( ولمدة عشرة أيام وعلى 4/22/0202القبلية لعينة التطبيق يوم االحد المصادف ) قبل االختبارات

لى منظومة الريهاكوم في مختبر علم النفس في كلية مالعب االكاديميات لالختبارات المهارية وع
ومجموعتها التربية البدنية وعلوم الرياضة ولمدة اكثر من عشرة أيام على شكل مجاميع كل اكاديمية 

ومن واستغرقت هذه الفترة لتفريغ البيانات وتحليلها واستخراج النماذج المراد دراستها  من الالعبين
الختبارات القبلية للمجاميع التجريبية الثالث الموافق األربعا  ا بأجرا الباحث بعدها قام 

( وعلى ملعب )اكاديمية النهرين( وبوجود الباحث وبمساعدة فريق العمل 05/22/0202)
وعرضها على الخبرا  الغرض منها تقويم الالعبين من الباحث بتصوير االختبارات  قامو  )*(المساعد

  . الالعبين أدا خالل استمارة ب

روف نفسها ــق الظـل تحقيــرا  االختبارات من اجـروف وطريقة اجــبتثبيت الظ باحثـلا مقاو 
 :  يوقد تم من خاللها ما يل د اجرا  االختبارات البعديةـــعن
 قبل اجرا  االختبار على افراد العينة .  بصورة مفصلةاألساسية ـ  شرح المهارات  3
 طبقا للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار  دا صوير األت. 2

___________ 
 (2انظر ملحق ) )*(
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 (CDبعد وضعها على أقراص ) الخبرا  السادة  علىاالختبارات  عرض .1

 في يوم االحد المصادف اما العمليات العقلية فقد قام الباحث بأجرا  االختبارت القبلية 
مجموعة يومين متتالين بسبب  على شكل مجاميع لكلللمجاميع البحثية الثالث ( 29/33/2020)

البحث المكاني الرقمي وذاكرة الكلمات عدا  9عمليات من اصل  7كثرة العمليات المستخدمة وهي 
التي أبعدت من قبل الخبرا  ولكونها بعيدة عن تفاصيل المهارات األساسية بكرة القدم المراد دراستها 

ريهاكوم تبحث عن قياس اختبار ذاكرة حيث كانت هاتين العمليتين المتواجدتين في منظومة ال
ويتطلب قرا ة الكلمات وتعلمها الكلمات جانبا من الذاكرة اللفظية وفقًا لنموذج الحروف المتكررة 

بالتكرار وحفظها في الذاكرة وعلى الالعب استرجاع المعلومات من الكلمات المكتسبة هذه بالنسبة 
واالنتباه  دا يستخدم ارقام الختبار سرعة األفهو  لذاكرة الكلمات اما عن البحث المكاني الرقمي

 االنتقائي وذلك من خالل سرعة التقاط العنصر الرقمي .
 
  لتعليمي وطريقه تنفيذه:المنهج ا  3-11
 التعرف على آنموذج العالقات عن طريق عينة بحث بعد أجرا  االختبارات لمتغيرات ال

ية المباشرة والغير مباشرة للعمليات العقلية التي تؤثر والتعرف على شكل العالقات االرتباط السببية 
 على تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم .

ضــوئها بعــد االطــالع علــى المصــادر العلميــة والدراســات الســابقة فــي  علــى عليمــيتــم بنــا  المــنهج الت
 عليمـــيت المـــنهج التلعبـــة كـــرة القـــدم واالســـتعانة بـــالخبرة العلميـــة للمشـــرف قـــام الباحـــث بأعـــداد مفـــردا

لعينــة البحــث للوصــول الــى  التعليميــةوالحالــة ( )الناشــ ين الف ــة العمريــة بأســلوب علمــي صــحيح مراعيــاً 
يـق مباشـر مـن الثالثـة التـي كانـت تحـت اشـراف الباحـث وتطب التجريبيـةاميع أفضل النتائج علـى المجـ

 .قبل مدرب االكاديمية
 
 
  العقلي  دا والثاني لأل للمجموعة االولى هاري الم دا مناهج تعليمية واحد لأل 1إعداد

للمجموعة الثالثة لكل مجموعة منهجها الخاص  العقلي المهاري  دا لأل الثوالثللمجموعة الثانية 
 بها يختلف عن االخر.
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 ( وحدة تعليمية 64( وحدة لكل مجموعة فيكون عدد الوحدات )36مدة المنهج التعليمي )
كون الوحدات التعليمية ت ليمية في األسبوع الواحد لمدة شهرينلكل المجاميع بواقع وحدتين تع

 أدا  المجموعة الثانيةوالثالثا  واالثنين مهاري  أدا االولى المجموعة  السبت واالحدكالتالي )
عقلي هكذا يكون  أدا المجموعة الثالثة واألربعا  والخميس  مهاري  أدا والمجموعة الثالثة  عقلي

 .(لتطبيق المنهج التعليمي للمجاميع الثالثترتيب أيام األسبوع 

 فقط تكون وحدة تعليمية خاصة باألدا  العقلي ام الوحدات التعليمية الخاصة باألدا في أي 
 .اليوم مهاري في ذلك أدا العقلي دون استخدام أي 

 فيطبق المهاري يطبق على المجموعة فقط في األيام المحددة اما بقية األيام  دا بالنسبة لأل
 المنهج المعد من قبل المدرب 

  لتجنب العوامل الدخيلة ومن ضمنها المنهج الممارس من قبل المدرب بالنسبة للمجموعات
عليمية وزيادة القسم قام الباحث بزيادة الوحدة الت )األولى والثالثة( التي تمارس العقلي والمهاري 

العملية التعليمية وبنفس الفترة  التطبيقي( حتى يتساوى المجاميع فيما بينها من حيثالرئيسي )
 ( وحدة تعليمية 36خالل فترة المنهج وهو شهرين بمجموع )

 للمجموعة األولى والثالثة اما ( دقيقة 110المهاري ) دا زمن الوحدة التعليمية الواحدة لأل
والزمن الكلي للوحدات التعليمية للمجموعة الواحدة ( دقيقة 90المجموعة الثانية فهو باقي )

دقيقة ومجموع الزمن الكلي للمجموعتين اللتان  (1760المهاري يكون ) دا لتي تطبق األا
 العقلي  دا مهاري دون األ أدا ( دقيقة فقط 3520المهاري يكون ) دا تطبقان األ

 م الباحث بعرض مقاطع فيديوية وصور وانموذج للمجموعة التجريبية لمشاهدة تطبيق قا
 ب أهميتها السببية. عن تدريب للعمليات العقلية حسالمهارات المراد دراستها فضال

 خدم الباحـث المنهج التعليمي المعد على مجاميع البحث الثالثة حيث يكون المجموعة است
المهاري بينما  دا وفق االنموذج السببي في تعلم األ المهاري األولى تستخدم المنهج التعليمي 
 دا وفق االنموذج السببي في تعلم األ العقلييمي المنهج التعلالمجموعة الثانية سوف تستخدم 

المهاري والمجموعة الثالثة سوف تستخدم المنهج التعليمي العقلي المهاري وفق االنموذج السببي 
 .حت اشراف الباحث في تطبيق المنهجوتكون المجاميع الثالثة تالمهاري  دا في تعلم األ

 دمان المنهج العقلي كان حضورهم في مختبر يستخ وحدات التعليمية للمجموعتينفي بداية ال
ستخدام المنظومة لباحث بامنظومة الريهاكوم لكن بعد فترة قام ا ىعلم النفس الرياضي عل
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بتطبيق المنهج المعد لكل العب حسب امكانياته التي بالحاسبات وكان لكل العب حاسبة يقوم 
 .حسب البرنامج االحصائي لكل العب وجدت

 زمن الوحدة ( وحدة تعليمية للمجموعة الواحدة و 36ليمية للعمليات العقلية )عدد الوحدات التع
 قيقة( د3280)للوحدات الكليوالزمن  ( دقيقة80)للعمليات العقلية هي  التعليمية الواحدة

اللتان تستخدمان العمليات العقلية في منهجهما وهي  والزمن الكلي للمجموعتينللمجموعة الواحدة 
وبعد مرور الوقت يقل زمن الوحدة  ( دقيقة2560يكون )ة والمجموعة الثالثة المجموعة الثاني

سبب تعلم الالعب ورفع المستوى العقلي حسب التعليمية بالنسبة للعمليات العقلية وذلك ب
بالنسبة للعمليات قيد الدراسة وقد يصل الى المستويات المتواجدة في منظومة الريهاكوم المعرفية 

وتقليل فترة  ويمكن ذلك من خالل رفع مستوى التدريبات وحدة التعليمية الواحدة( دقيقة في ال60)
مستوى حسب نوع  20مستوى او  36لف مستوى التدريبات من حيث تتأ للتدريب العقلي دا األ

 . التدريب المراد تطبيقه

 لكن  تدريبات 30من  عبارة عن أكثر عرفيةان التدريبات المتواجدة في منظومة الريهاكوم الم
، تدريبات وهي )اليقظة الذهنية، سلوك رد الفعل 9يد الدراسة كانت الخاصة بالعمليات الق

االستدالل المنطقي، ، لعمليات المكانية ثنائية االبعاد، االستعادة البصرية، التحكم باالستجابةا
 ( اليقظة المستمرة )الحذر(، االنتباه والتركيز، القدرات البنائية البصرية

 طول فترة التدريب الواحد بالنسبة للعمليات العقلية لذا قرر الباحث وبعد استشارة نظرًا ل
، الخبرا  على تقليص التدريبات الى اهم اربعه شاملة للعمليات العقلية كلها وهي )اليقظة الذهنية

حيث كانت شاملة وهادفه وقريبة جدًا ( االنتباه والتركيز، سلوك رد الفعل، التحكم باالستجابة
 لعمليات العقلية المراد دراستها ل

   25واالنتباه والتركيز  الواحدة دقيقة في الوحدة التدريبة 35وقت تدريب اليقظة الذهنية 
دقيقة كانت هذه األوقات في بداية  20دقيقة والتحكم باالستجابة  20دقيقة وسلوك رد الفعل 

احدة لكن بمرور الزمن وتفاعل ( دقيقة للوحدة الو 80الوحدات التعليمية التي كان مجموعها )
الالعبين مع الوحدات قد تقلصت الوحدات التعليمية بسبب زيادة معرفة ورفع مستوى الالعبين 

مستوى او  36الن بمرور الزمن يزيد مستوى الالعب بالنسبة للبرنامج التدريبي الذي يتألف من 
سب قابلية الالعب معرفية وححسب نوع التدريبات الموجودة في منظومة الريهاكوم ال مستوى  20
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وهناك فروقات بين خالل الوحدات التعليمية وادراكه للتمرينات  ومدى تعلمه وزيادة في تطوره 
 .الالعبين من حيث المستويات كل حسب مستواه 

  تعزيز مستوى الدافعية وتحسين وظائف العمليات العقلية من خالل تحسين وظائف العمليات
 تباه والتركيز والذاكرة ومجال الرؤيا فضال عن الوظائف التنفيذية المعرفية بما فيها االن

 (00جدول )
 لوحدة التعليميةلوالزمن المحدد لها والزمن الكلي والنسب الم وية  الوحدة التعليميةيوضح محتوى 

  المعد من قبل الباحث 

زمن النشاط  المحتوى  أقسام الوحدة التعليمية
 خالل الوحدة

الزمن الكلي 
 ط الوحدةلنشا

النسبة الم وية 
 لكل نشاط

 القسم التحضيري 
 د 05

 %4.54 د 82 د 5  المقدمة
 %4.54 د 82 د 5 اإلحما  العام

 %23.23 د 042 د 25 اإلحما  الخاص

 القسم الرئيسي
 د 82

 %23.23 د 042 د 25 التعليمي
 %52.92 د 892 د 52 التطبيقي

 %9.2 د 222 د 22 االختبارات التقويمية

 %3.24 د 24 د 4 تمارين تهدئة  د 4 القسم الختامي

 99.98 2722 د 222  المجموع

 
 بعديةلا ،تاراختبالا 3-12
جرى الباحث أاميع المـج علىمن قبل الباحث  بعد االنتهـا  من عملية تطبيق البرنامـج التعليمي 

 دا من خالل تصوير األجريبية التالمهاري للمجاميع الثالثة  دا باأل .االختبارات البعدية الخاصة
ي إقامة بها االختبارات المهاري للمجاميع المبحوثة وعرضها على الخبرا  تحت نفس الظروف الت

م بتوزيع التصوير الفيديوي على قاثم  كرة قدم ( في ملعب35/7/2023)الخميس في يوم القبلية 
مستقلــة لكل مجموعة من اجل معالجتها النتـائج بقوائــم  يغفر الخبرا  ومن خالل االستمارة يقوم بت

 .البحــثف بغيــة التوصـل الى تحقيــق اهــدا احصائياً 
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وقام الباحث بأجرا  االختبارات العقلية البعدية على المجاميع الثالث في مختبر علم النفس الرياضي 
 ختبارات العقلية .ألجرا  اال متتالين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ولكل مجموعة يومين

 
 
 
 
 
 -ئية :احصالا ئلالوسا 3-23

 .االكسل .برنامج( و Amos22وبرنامج ) (SPSSتخدم البــاحـث الحقيبــة االحصائيـة )اس
 الستخراج الوسائل االحصائية التالية :  

  االنحراف المعياري           -1        معامل ارتباط بيرسون  -2     بي .     الوسط الحسا -3
 معامل ليفين  -F        7 -6              مربع كا -5              لم وية النسبة ا -4
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 -: عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-4

ن االختبارات ع، بعد ان استكمل الباحث جمع البيانات الناتجة نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها يتناول هذا الفصل عرض
ة للبحث وألنها أداة توضيحية مناسب؛ لما تمثله من سهولة في استخالص االدلة العلمية  ،جداولب توضعالتي المستخدمة 

 الباحث . بها وء اإلجراءات الميدانية التي قامفي ض هوأهداف من تحقيق فرضيات البحث نتمك
 
 وتحليلها ومناقشتها :  العمليات العقلية قيم عرض نتائج-4-1
 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية األولى ات العقلية عمليال قيم عرض نتائج-4-1-1

 (23) الجدول
 التجريبية االولى للمجموعة ات العقلية عمليال قيم رات القبلية والبعدية فييبين الفروق بين االختبا

 اتالمتغير  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 54555 4.25. ..444 24855- 0..44 004255 .4425 004.55 درجة بدون اشارة  1

 54555 4.4248 0..54 4505.- 0..54 084.55 .5408 0.40.5 مع االشارة  2

معدل وسط  3
 54555 4444.4 ...224 844545- 204.5 08.4055 00454 05040.5 درجة المسح الموازي 

معدل الوسط  4
 54555 84002 .4.4.8 084055- 20445 4482445 044.8 44.0485 المسح الرقمي 

معدل العين  5
 54555 .0400 224440 04.55.- 404.4 4.4.55. ..024 0.44055 درجة ار اليس

معدل العين  8
 54555 4.4224 ..848 54555.- 424.2 484555. 42450 0.84555 اليمين

 54555 2.4280 54440 54800 .5440 448.0 54222 24.44 ثا.مل  سرعة رد الفعل  7

 54555 04.45 54050 540.0 544.5 440.4 .5428 .2400 التحكم برد الفعل  6

 54555 2242.0 44424 4.55.- 0..44 0.4055 24248 0.4055 درجة السمعي  9

 54555 4..4.4 24542 4225.- 04254 004.85 24208 004.05 البصري 11

االستدالل  11
 المنطقي

 درجة
2484. 54404 .4.50 54208 -4408. 542.. 4845.5 54555 

 .5455 04.44 0..54 .5404- 54250 24080 540.2 2..44 درجة ةالذاكرة العامل 12

 
 )ات العقلية عمليالقيم ( الفروق في 23يبين الجدول ) ، في ضوووووووووووووووء البيانات المسووووووووووووووتخرجة ألفراد عينة البحث

ا المسووالمسووا البصووري معدل الوسووا ،  معدل وسووا المسووا الموا ي المسووا البصووري ،   اشووارة اليقظة مع ،  بدون اشووارة
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،  لفعلسوووووووووورعة رد االيمين ، االنتباه االنتقائي معدل العين ، محيا الرؤيا  معدل العين اليسووووووووووار، محيا الرؤيا   الرقمي

الذاكرة ،  الل المنطقياالسووتد، االنتباه المنقسووم السوومعي ، االنتباه المنقسووم البصووري ،  التحكم برد الفعلاالنتباه االنتقائي 
العينة  فرادأمبين في الجدول أعاله فإن طبيعة  التجريبية االولى وكمان القبلي والبعدي للمجموعة في االختباري(   العاملة

 التجريبية االولى . قبلي والبعدي للمجموعة بين االختبارين الفروقًا أظهرت 
فروقًا هرت اظت المترابطة السووووووتخراو الفروق سووووووتخدام اختبار ) ت ( للعيناباو ة بدون اشووووووارة  ظاليقمتغير ففي 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )7.721المحسوووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
  ولصالا االختبار البعدي  .التجريبية االولى القبلي والبعدي للمجموعة 

رت فروقًا اظهالفروق  ت المترابطة السوووتخراووباسووتخدام اختبار ) ت ( للعيناشووارة  االة مع ظاليقمتغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووووتوى داللة )17.216المحسووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 

 .  ولصالا االختبار البعديالتجريبية االولى القبلي والبعدي للمجموعة 
فروق ت المترابطة السووتخراو ال( للعيناوباسووتخدام اختبار ) ت المسووا البصووري معدل وسووا المسووا الموا ي متغير في و 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )11.141المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 ولصالا االختبار البعدي  .التجريبية االولى االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

 ت المترابطةوباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينامسووووووووا الرقمي  المسووووووووا البصووووووووري معدل الوسووووووووا المتغير في أما 
درجة و  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )6.382المحسووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية السوووووتخراو الفروق 

 . ولصالا االختبار البعديالتجريبية االولى بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9حرية ) 
وق ت المترابطة السووووووووتخراو الفر وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا معدل العين اليسووووووووارر محيا الرؤيا متغيفي و 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )8.584المحسوووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 ار البعدي  .ولصالا االختبالتجريبية االولى االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

روق ت المترابطة السووووووتخراو الفوباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااليمين معدل العين متغير محيا الرؤيا في أما 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )14.221المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 

 . ولصالا االختبار البعدييبية االولى التجر االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
الفروق  ت المترابطة السووووووووتخراووباسوووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا سووووووورعة رد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في و 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )24.268المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 ولصالا االختبار البعدي  .التجريبية االولى ي والبعدي للمجموعة االختبارين القبل
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تخراو الفروق ت المترابطة السوووباسووتخدام اختبار ) ت ( للعينا التحكم برد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في أما 

بين ، (  9ة ) درجة حريو  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )8.711المحسوووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 . ولصالا االختبار البعديالتجريبية االولى  االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة

ظهرت ات المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسووووووم السوووووومعي في و 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووووووتوى داللة )22.295المحسوووووووووووووووبة ) قيمتهوابلغوت  ، إذفروقوًا معنويوة 

 ولصالا االختبار البعدي  .التجريبية االولى االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
ظهرت ات المترابطة السوووتخراو الفروق وباسوووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسوووم البصوووري في أما 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111عند مسوووووووووووووتوى داللة ) ( 14.491المحسووووووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذفروقًا معنوية 

 الل المنطقياالسووووووووووووووتدمتغير في .  و  ولصووووووووووووووالا االختبار البعديالتجريبية االولى االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
ة محسوووووووووووووبال قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية ت المترابطة السووووووووووووتخراو الفروق وباسووووووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا

التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووووتوى داللة )16.191)
 ولصالا االختبار البعدي  .االولى 

روقًا اظهرت فت المترابطة السووووووووووووووتخراو الفروق وباسووووووووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا الذاكرة العاملةمتغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.114( عند مسووووووووتوى داللة ) 3.911المحسوووووووووبة ) تهاقيمبلغت  ، إذمعنوية 

 . ولصالا االختبار البعديالتجريبية االولى القبلي والبعدي للمجموعة 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ( 15الشكل )

  االولىالتجريبية للمجموعة العمليات العقلية في قيم الفروق في االختبارات القبلية والبعدية يوضا 
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للعمليات العقلية بشكل طفيف وذلك بسبب عدم ممارسة تدريبات  االولىويعزو الباحث على تطور المجموعة 

المراد دراستها مما يؤدي إلى تطورها بشكل طفيف بسبب ممارسة في منظومة الريهاكوم وتمرينات العمليات العقلية 
ت العقلية المهاري الذي كان سبب رئيسي في  يادة تطور العمليالمهارات األساسية بكرة القدم وكذلك النشاط البدني وا

 لعقليةا عقليه في الوحدات التعليمية حتى تنمي وتطور العملياتوتدريبات بإضافة تمارين  حثبشكل طفيف وينصا البا
ي تعلم بعض فالعقلية التي تؤثر بشكل كبير  يجيا مما يسهم في  يادة القابليةبالشكل المطلوب او  يادة تطورها تدر 

وخصوصاً في االعمار الصغيرة كالناشئين النهم يعتبرون اللبنة األساسية لممارسة أي نشاط  المهارات األساسية بكرة القدم
 رياضي او فعالية رياضية .

 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية الثانية ات العقلية عمليالقيم  عرض نتائج-4-1-2
 (24الجدول)

 التجريبية الثانيةللمجموعة ات العقلية عمليال قيم ين االختبارات القبلية والبعدية فييبين الفروق ب

 اتالمتغير  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 54554 4..4. 4004. 4045.- .04.0 044055 24000 5..004 درجة بدون اشارة  1

 54555 ..048 .24.4 040.5- ...44 0540.5 .2405 0.4255 مع االشارة  2

معدل وسط  3
 .40450 254855. 4058.. 050488 درجة المسح الموازي 

-
4404.25 .04.20 .48.. 54555 

معدل الوسط  4
 8044.8 42004.5 .44040 44.540 المسح الرقمي 

-
4424.05 044.0. 04800 54555 

ل العين معد 5
 0040.0 84.55.. .00488 0.84.5 درجة اليسار 

-
4254555 .042.8 045.0 54554 

معدل العين  8
 54555 224.24 4.08. 54055.- 0.40.2 4855... 004.00 425..0 اليمين

 54555 2445.2 54250 44000 54400 440.0 54400 24.04 مل .ثا سرعة رد الفعل  7

 54555 404200 54280 44082 54400 4..54 54000 24000 التحكم برد الفعل  6

 54555 .448. 4.05. 444205- ...04 5..54. 4000. 5..0.4 درجة السمعي  9

 54555 04085 4222. 4.40.5- 5..04 54.25. 048.0 004405 البصري 11

االستدالل  11
 المنطقي

 درجة
24805 54204 04.8. 540.0 -2402. 54..8 4.40.2 54555 

 54555 04.00 54088 .4428- 5..54 04524 8..54 44.02 درجة الذاكرة العاملة 12

 )العقلية  عملياتالقيم ( الفروق في 24يبين الجدول ) ، في ضوووووووووووووووء البيانات المسووووووووووووووتخرجة ألفراد عينة البحث
 صووري معدل الوسوواالمسووا الب،  معدل وسووا المسووا الموا ي المسووا البصووري ،   اشووارة اليقظة مع ،  بدون اشووارةاليقظة 
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 رعة رد الفعلساليمين ، االنتباه االنتقائي معدل العين ، محيا الرؤيا  معدل العين اليسار، محيا الرؤيا   المسا الرقمي

الذاكرة ،  دالل المنطقياالست، االنتباه المنقسم السمعي ، االنتباه المنقسم البصري ،  التحكم برد الفعل، االنتباه االنتقائي 
العينة أظهرت  فرادأمبين في الجدول أعاله فإن طبيعة  وكما لتجريبية الثانيةلفي االختبوارين القبلي والبعدي (   العواملوة
 . التجريبية الثانيةقبلي والبعدي للمجموعة بين االختبارين الفروقًا 

هرت فروقًا اظ ت المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعيناة بدون اشووووووارة  ظاليقمتغير ففي 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )4.991المحسوووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 

  ولصالا االختبار البعدي  . ريبية الثانيةلتاالقبلي والبعدي للمجموعة 
روقًا اظهرت فراو الفروق ت المترابطة السووووووووتخ( للعيناة مع اشووووووووارة وباسووووووووتخدام اختبار ) تظاليقمتغير في أما 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )8.674المحسوووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
 .  ولصالا االختبار البعدي الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 

تخراو ت المترابطة السووت ( للعينا وباسووتخدام اختبار )المسووا البصووري معدل وسووا المسووا الموا ي متغير في و 
(  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووتوى داللة )7.679المحسوووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية الفروق 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثانيةالتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، 
ت المترابطة وباسوووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعيناالمسوووووووووا الرقمي  معدل الوسووووووووواالمسوووووووووا البصوووووووووري متغير في أما 

درجة و  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )8.685المحسووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية السوووووتخراو الفروق 
 . ولصالا االختبار البعدي الثانيةالتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9حرية ) 

وق ت المترابطة السووووووووتخراو الفر وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا معدل العين اليسووووووووارتغير محيا الرؤيا مفي و 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )5.143المحسوووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 

 ختبار البعدي  .ولصالا اال الثانيةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
روق ت المترابطة السووووووتخراو الفوباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااليمين معدل العين متغير محيا الرؤيا في أما 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )22.421المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 . ولصالا االختبار البعدي الثانيةلتجريبية ااالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

الفروق  ت المترابطة السووووووووتخراووباسوووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا سووووووورعة رد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في و 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )21.192المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة االختبارين 
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تخراو الفروق ت المترابطة السوووباسووتخدام اختبار ) ت ( للعينا التحكم برد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في أما 

بين ، (  9رجة حرية ) دو  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )15.288المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 . ولصالا االختبار البعدي الثانيةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

ظهرت ات المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسووووووم السوووووومعي في و 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111لة )( عند مستوى دال7.167المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذفروقًا معنوية 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
ظهرت ات المترابطة السوووتخراو الفروق وباسوووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسوووم البصوووري في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مستوى داللة )8.361المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذفروقًا معنوية 

باستخدام اختبار و  االستدالل المنطقيمتغير في . و  ولصوالا االختبار البعدي الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
( عند مسووتوى 17.372لمحسوووبة )ا قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية ت المترابطة السووتخراو الفروق ) ت ( للعينا

تبار ولصووووووووووووالا االخ الثانيةالتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111داللة )
 البعدي  .

روقًا اظهرت فت المترابطة السووووووووووووووتخراو الفروق وباسووووووووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا الذاكرة العاملةمتغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.114( عند مسووووووووووتوى داللة )8.933المحسوووووووووووبة ) قيمتهالغت ب ، إذمعنوية 

 . ولصالا االختبار البعدي الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
( تبين ان هناك فروق معنوية  لالختبار البعدي على حساب االختبار القبلي للمجموعة 24ومن خالل الجدول )

ه المجموعة الثانية على منظومة الريهاكوم له دور فعال ان المنهج العقلي الذي كان يمارسوووووووووية ويعزو الباحث لذلك الثان
 لمعرفيةاستخدام منظومة الريهاكوم اذلك إلى  السبب فيعلى تطور العمليات العقلية المراد دراستها وكذلك يعزو الباحث 

ي وكون هووذا االسوووووووووووووولوب من التوودريووب العقلي تطوير المتغيرات المبحوثووة ف وايجووابي لموا لهووذه المنظومووة من توبثير كبير 
منظومة من توفره هذه ال فضوووووووووووووواًل عن مايعتبر جوديود ويحاكي الواقع كما لو ان الالعب في وحدة تدريبية تعليمية عقلية 
 اختبارات وتدريبات جديدة على مثل هذه الفئات العمرية خصوصًا الناشئين . 

اللها يتم والتي من خ التي استخدمها الباحث كانت مبنية على أسس علمية دقيقةت الحديثة التقنيا استخدامان 
، ( RehaCom) وبشكل مباشر، ومنظومة الريهاكوم المعرفية أكثر دقةوبالتالي الحصول على نتائج  الصعوبات تخطي

  . المبحوثةغيرات التي سميت بالمنظومة الشاملة الحتوائها على أدوات الفحص الشامل في قياس المت
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لناشئين ل قدم رةك العبيعلى  الموجودة في منظومة الريهاكوم اتاالختبار  هأمكانية تطبيق هذ انلباحث ا ويرى   

 تغيراتواحتياجاتهم لهذه الم الالعبينلعبة والمهام الواقعة على الوتماشي مع طبيعة  لالعب مهمةتعد من المتطلبات ال
 RehaCom Cognitive) الريهاكوم المعرفية منظومة عدتو  ات األساسية بكرة القدم .المبحوثة في تعلم بعض المهار 

system) ،  االجراءات العالمية الرائدة في  ىأحد عد أيضاً تأحد أهم أجهزة المختبر النفسي كما و من االجهزة المتطورة
"غالبا ما تعتمد االلعاب  (2114ر )كنبا حسين علي ويشير  ة .الرياضفي مجال وال سيما التدريب المستخدمة  تمجاال

الرياضية على الحوافز او المنبهات الحسية سواء كانت منبهات )سمعية او بصرية( والتي تعتمد على اثارة المراكز 
المسؤولة عن الحركة اذ تعد االنظمة الحسية واحدة من السبل التي تسما للجها  العصبي بالسيطرة والتحكم في المثيرات 

 .(1)صنيفها وعزلها من تسهيل مهمة ادراكها"القادمة وت
( إلى أن " المتعلم دائم التشوق لرؤية كل جديد من الحركات التي يعرضها المعلم عليه لغرض 2114ويذكر عمر )

تعلمها ، فمهما بلغت دقة الوصف اللفظي أو الشرح ال يمكن ببي حال من األحوال أن يعوض المتعلم عن رؤية األنموذو 
 (2)"حركة إذ أن عملية التعلم ترتبا ارتباطا وثيقا بالصورة المرئية الحقيقيةالخاص بال

"الجها  العصبي يتيا للعين تتبع حركات االجسام من خالل مجموعة من العمليات يمكن تلخيصها في حركات العين 
  (3)"والتي تعني استخدام العين في عمليات المسا السريع

رات على الجها ين البصري والعصبي وعلى المثي اناليسار يعتمدوالعين يمين كذلك ان  من رد الفعل للعين الو 
استخراو و الهدف منها انجا  الواجب المراد تطبيقه بالشكل الصحيا و المنبهات الحسية من مسافات واحجام و وايا رؤية 

عاب غالبا ما تعتمد االل" كةالمسؤولة عن الحر  الموجودة بالعضالت استجابة مناسبة وسريعة واثارة المراكز العصبية
الرياضية على الحوافز او المنبهات الحسية سواء كانت منبهات )سمعية او بصرية( والتي تعتمد على اثارة المراكز 

                                  
 127، ص2114، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طالمجال الرياضيالوظائف والمهارات البصرية في حسين علي كنبار:  (1) 
الخياط : تبثير منهج تعليمي مقترح باستخدام شبكة المعلومات العالمية )األنترنت( في تعلم بعض المهارات  ق(عمر محمد عبد الر ا2) 

 15، ص 2114األساسية بلعبة التنس ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، 
، دار صفاء للطباعة والنشر  1ط ،برامج تدريب عالجية -اختبارات تشخصية –منظومة الريهاكوم المعرفية هدى جميل عبد الغني: ( 3)

 89،ص2119 والتو يع، بابل ،
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المسؤولة عن الحركة اذ تعد االنظمة الحسية واحدة من السبل التي تسما للجها  العصبي بالسيطرة والتحكم في المثيرات 

  (1)وعزلها من تسهيل مهمة ادراكها" القادمة وتصنيفها
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 (18شكل )ال

 الثانيةللمجموعة التجريبية العمليات العقلية في قيم الفروق في االختبارات القبلية والبعدية يوضا 
 

النظر)وسا المسا  احدى الحواس اما  عن طريق الخارجي للبيئة يرى الباحث أن الدماغ يبخذ صور عن المحياو 
ري الموا ي( وجمع المعلومات البصرية او )وسا المسا البصري الرقمي( او عن طريق السمع وتحويل هذه البص

توى عالي هذا بمسوالسمعي يكون المسا البصري  هويتم التعامل معها بشكل افضل وعليالتي تدخل للدماغ المعلومات 
رعه والتتبع لألشياء المحيطة ،حيث ان سسمع واليؤشر على العمل الجيد للجها  العصبي في التحكم بحركات العين 

من  نقل الصورة الى الدماغب يقوم الجها  العصبي  اذالجها  العصبي بالدرجة االولى رد الفعل تعتمد على سالمة 
ا م يعطي االستجابة المناسبة في اقصر فترة ممكنة "ان البصر يشكل كنز ثوالذي يقوم بدورة بتحليلها المحيا الخارجي 

                                  
 127ص، 2114، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  الوظائف والمهارات البصرية في المجال الرياضيحسين علي كنبار العبودي : (1)
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طاقة الرياضين ولحاسة البصر دور مهم في التعليم والتدريب وذلك من خالل عرض نموذو على المتعلم والمتدرب لرفع 

    (1)حتى يكون له صورة للحركة والتوصل اليها"

شكل دقيق كان ب هوبذلك كلما كانت القدرات البصرية بحالة مثالية وعمل الجها  العصبي في تفسير المعلومات الواردة الي
 موقف يواجه اثناء المباريات في أي قوية  الالعبن رد الفعل البصري في افضل حاالته وتكون االستجابة عند  م
 

 
 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية الثالثة  العمليات العقليةقيم  عرض نتائج-4-1-3

 (25الجدول)
 التجريبية الثالثةللمجموعة  لعقليةالعمليات ا قيم يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في

 اتالمتغير  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 54555 4440.0 04.00 424.05- .0402 004085 44840 004825 درجة بدون اشارة  1

 54555 444008 24002 4.55.- 8..04 0.4055 24208 0.4855 مع االشارة  2

معدل وسط  3
 54555 0..04 0.44.0 42.4055- .444.0 0.40.5. ..0.40 .04545 درجة المسح الموازي 

معدل الوسط  4
 54555 454000 8.4880 2.04005- 2.45.2 4.04445 0.4.00 440040 المسح الرقمي 

معدل العين  5
 54555 404820 44.50. 25.4255- 0545.0 0804.55 .402.. 405..0 درجة اليسار 

معدل العين  8
 54555 4.05. ..4504 04.4555- .4.2.. 0.04455 .004.8 445..0 اليمين

 54555 ..2240 54240 44000 545.0 .4458 544.8 .2402 مل. ثا سرعة رد الفعل  7

 54555 4.44.0 54280 44.00 .5440 ...54 54042 ...24 التحكم برد الفعل  6

 54555 .454.4 4505. 204205- ..48. 844055 4.84. 0845.5 درجة السمعي  9

 54555 48.2.. ...44 284285- 44.05 8.4585 44.50 004855 البصري 11

االستدالل  11
 المنطقي

 درجة
248.5 54205 04002 540.4 -04.82 54.24 204480 54555 

 54555 4055. 54020 448.4- 54.20 .0404 54042 44.20 درجة الذاكرة العاملة 12

 
                                  

 85، ص2116، أطروحة ، منشورة ، مصر ، جامعة المانيا ،  تبثير تدريب الرؤيا البصرية على أداء العبي كرة القدم: محمود عبد الحسن  (1)
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 )ات العقلية عمليالقيم ( الفروق في 25يبين الجدول ) ، في ضوووووووووووووووء البيانات المسووووووووووووووتخرجة ألفراد عينة البحث

المسووا البصووري معدل الوسووا ،  معدل وسووا المسووا الموا ي المسووا البصووري ،   اشووارة اليقظة مع ،  بدون اشووارةاليقظة 
 رعة رد الفعلساليمين ، االنتباه االنتقائي معدل العين ، محيا الرؤيا  معدل العين اليسارؤيا ، محيا الر   المسا الرقمي

الذاكرة ،  دالل المنطقياالست، االنتباه المنقسم السمعي ، االنتباه المنقسم البصري ،  التحكم برد الفعل، االنتباه االنتقائي 
العينة  فرادأمبين في الجدول أعاله فإن طبيعة  التجريبية الثالثة وكماة في االختبارين القبلي والبعدي للمجموع(   العاملة

 . التجريبية الثالثةقبلي والبعدي للمجموعة بين االختبارين الفروقًا أظهرت 
هرت فروقًا اظت المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعيناة بدون اشووووووارة  ظاليقمتغير ففي 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووتوى داللة )11.843المحسووووووووبة ) قيمتها بلغت ، إذمعنوية 
  ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 

ت فروقًا اظهر ت المترابطة السوووووتخراو الفروق وباسوووووتخدام اختبار ) ت ( للعيناة مع اشوووووارة  ظاليقمتغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووووتوى داللة )11.586المحسووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذنوية مع

 .  ولصالا االختبار البعدي الثالثةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
تخراو سووت المترابطة الوباسووتخدام اختبار ) ت ( للعيناالمسووا البصووري معدل وسووا المسووا الموا ي متغير في و 
درجة حرية و  ( 1.111( عند مستوى داللة )7.6795.995المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية الفروق 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9) 
 ت المترابطةخدام اختبار ) ت ( للعيناوباسووووووووتالمسووووووووا البصووووووووري معدل الوسووووووووا المسووووووووا الرقمي  متغير في أما 

درجة و  ( 1.111( عند مسوووتوى داللة )11.835المحسووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية السوووتخراو الفروق 
 . ولصالا االختبار البعدي الثالثةالتجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9حرية ) 

وق ت المترابطة السووووووووتخراو الفر وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا عدل العين اليسووووووووارممتغير محيا الرؤيا في و 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )15.625المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
روق ت المترابطة السووووووتخراو الفوباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااليمين معدل العين متغير محيا الرؤيا في أما 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووتوى داللة )9.431المحسوووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 . لصالا االختبار البعديو  الثالثةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
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الفروق  ت المترابطة السووووووووتخراووباسوووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا سووووووورعة رد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في و 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )22.544المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 
 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية جموعة االختبارين القبلي والبعدي للم

تخراو الفروق ت المترابطة السوووباسووتخدام اختبار ) ت ( للعينا التحكم برد الفعلمتغير االنتباه االنتقائي في أما 
ين ب، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوتوى داللة )19.193المحسووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية 

 . ولصالا االختبار البعدي الثالثةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
ظهرت ات المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسووووووم السوووووومعي في و 

بين ، (  9ة حرية ) درجو  ( 1.111( عند مسووووووووووووووتوى داللة )11.419المحسوووووووووووووووبة ) قيمتهوابلغوت  ، إذفروقوًا معنويوة 
 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

ظهرت ات المترابطة السوووتخراو الفروق وباسوووتخدام اختبار ) ت ( للعينامتغير االنتباه المنقسوووم البصوووري في أما 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111داللة ) ( عند مسووووووووووووووتوى 44.642المحسوووووووووووووووبة ) قيمتهوابلغوت  ، إذفروقوًا معنويوة 

 . ولصالا االختبار البعدي الثالثةالتجريبية االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
رت فروقًا اظهت المترابطة السووووووتخراو الفروق وباسووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا االسووووووتدالل المنطقيمتغير في و 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111عند مسوووووووتوى داللة ) (28.163المحسووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 

 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
روقًا اظهرت فت المترابطة السووووووووووووووتخراو الفروق وباسووووووووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينا الذاكرة العاملةمتغير في أما 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )9.811وبة )المحسوووووووووو قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
 .  ولصالا االختبار البعدي الثالثةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 

 عاليز ذهني بتركيو  وحدة التعليميةاثناء ال في أداء التمرينات وتعلم المهارات على االسوووووتمرار ينان قدرة الالعب
توى لدى الالعبين تحسن المستعلم و تعلم الالعب كيفية التركيز واالنتباه ومن ُثم باإلشارة وبدون إشارة ذهنية ، فاليقظة ال

عات الواحدة وكذلك عدد السووووووووووا الوحدة التعليميةة المنجزة وكمية التمرينات خالل عليميالذي يعتمد على عدد الوحدات الت
ق مع الالعبين حول مفهوم اليقظة الذهنية ، وهذا يتف علمعلى تطبع وتي يسوووووووووووووواعد عليميوة الكلية خالل المنهج التعليمالت

"أن الالعب اليقظ يتمكن من تمييز المعلومات منذ بدء عرضوووووها ثم يعالجها من خالل التفسوووووير الواعي ( 2115)يونس 
 (1) "(ص لهاخصلها، ألن اليقظ يصنف المدخالت المعرفية ثم يعالجها حتى يتمكن من السيطرة عليها ضمن السياق الم

                                  
ة رسالة ماجستير غير منشورة، جامع اليقظة العقلية وعالقتها ببساليب التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية،يونس أسمهان عباس:  (1) 

 .6، ص 2115ية التربية، واسا، كل
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تعتبر اليقظة الذهنية للرياضيين وخصوصًا في كرة القدم  من االساسيات لتحسين أداء الالعب مثلها مثل 

 الجانب البدني والمهاري والخططي 
( "أن اليقظة الذهنية تعني القدرة على خلق فئات جديدة واستقبال المعلومات Langer  2002ترى )و 

ت نظر مختلفة والسيطرة على السياق والتاكيد على النتيجة وبعبارة أخرى الجديدة واالنفتاح على وجها
اليقظة الذهنية هي القدرة على النظر في األشياء بطرق جديدة ومدروسة مما يؤدي الى ردود تلقائية التي 

 (1)تعمل على جعلنا قادرين على اتخاذ الخيارات"

ثل في حالة الوعي كما هي في اللحظة الحالية مع الشعور الهادف ( " مكونين لليقظة الذهنية األول يتمbrowenويذكر )
أي التركيز الموجه، ويتمثل المكون الثاني في المعالجة المعرفية لليقظة الذهنية ويفسر هذا المكون على أنه مالحظة 

( 1994ماأكده ) ينل،وهذا  (2)"محايدة بدون أصدار أحكام تقييمية على المنبهات أو المثيرات كما هي في الوقت الحاضر
 (3) "في استغالل الفرص وخاصًة في حاالت التهديف اذ ان "القابلية الذهنية للناشئ تساعد كثيراً 

ويرى الباحث ان اليقظة الذهنية بنوعيها باإلشارة وبدون إشارة لها تبثير جدًا مهم على انتباه الالعب وكلما  ادت درجة 
يقظته وتركيزه في كل المواقف التي يمر بها الالعب وخصووووووووصوووووووا اذا كان الالعب هذا التبثير يزيد من انتباه الالعب و 

في طور النمو وبداية ممارسته لكرة القدم فيجب على المدرب أو المعلم التركيز واالنتباه الى هذه العملية العقلية وإعطاء 
 قدم .ليم المهارات األساسية بكرة الالتمارين والتدريبات الخاصة بهذه العملية الن لها تبثير مباشر على تعلم وتع

 
( "ان األلعاب التي تستخدم فيها الكرة فبن الالعب يؤدي ردود أفعال متعددة ببتجاه الكرة 2552ويشير يعرب خيون )

فالكثير من األلعاب تتطلب رد فعل سريع للسيطرة على مناورات الالعب المنافس ، كذلك رد فعل سريع لمجاراة حركة 
 (.)ق ، فالالعب يولد ردود فعل لعشرين أو ثالثين موقف ببقل من ثانية واحدة"أعضاء الفري

                                  
, 2002, p. 211.Mindfulness Positive EvaluationBing: -Langer , Well (1) 

 (2)Brown, p: Teaching mindfulness to individuals with schizophrenia, unpublished 
doctoraldissertation.2011, P.3 

 . 87، ص 1994مطبعة عبود ، ،عمان ،  كرة القدم للناشئينعبد القادر  ينل : ( 3)
 .33، ص 2112، بغداد، مكتب الصخر،التعلم الحركي  بين المبدأ والتطبيقعرب خيون: ي (4)
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ويعد " رد الفعل من العناصر المهمة في حياة الرياضي وتختلف أهميته من لعبة إلى أخرى ومن مهارة 
إلى أخرى فهو ضروري في كثير من األلعاب الرياضية كما في فعاليات االركاض السريعة والمالكمة 

 (1)"ار ة وجميع األلعاب الخاصة بالكرةوالمب
( "ان الزيادة في عدد التكرارات الناتجة عن التدريب 2114يشير كل من وسام صالح وسامر يوسف )وكذلك 

والممارسة على االستجابة لحافز ما يؤدي الى التعجيل في اتخاذ القرار المناسب والتقليل من  من رد الفعل للحركة 
الباحث ان سرعة رد الفعل وكذلك التحكم به له تبثير إيجابي وسلبي بنفس الوقت على الالعب ويرى   .(2)"المطلوبة

فالالعب الذي يتمتع برد فعل سريع يمكنه من استغالل هذه الميزة في تطبيق المهارة المراد ممارستها وكذلك التحكم برد 
وبذلك لالعب افيقينًا سيكون رد الفعل سلبي على  الفعل فاذا كان الالعب ال يتمتع بالتحكم برد الفعل بالشكل الصحيا

بحالة مثالية كلما تمكن الالعب من تفسير المعلومات الواردة اليه والتحكم بسرعة رد الفعل كلما كانت سرعة رد الفعل 
 وبالتالي تحقيق النتائج االيجابية .وإعطاء الواجب الصحيا لهذه المعلومات بشكل دقيق 

ى المودربين والمعلمين وجميع القوائمين على تعليم هذه الفئة المهمة من الالعبين ان يطوروا ومن هنوا نسووووووووووووووتنتج ان عل
ويعلموا هذه العملية العقلية بشوقيها ألنها اثبتت أهميتها في تعلم المهارات األسواسوية بكرة القدم  وخصووصوًا عند الناشئين 

 .لية يسرع ردود األفعال وان تعلم المهارات والوصل لآلاو حديثي الممارسة لهذه اللعبة 
لتحديد  هلى عاتقوالذي يقع ع هيحتاو الى ان يكون منتبهًا ذو تركيزه عالي لتنفيذ الواجب المطلوب من والالعب في كرة القدم

  بالوقت المناسبمنه في  أداء الواجب المطلوبالكرة وبالتالي  ة وارتفاعاتجاه وسرع
لكرة او ا متابعة الزميل او المنافسمل الجها  العصبي بصورة مباشرة في يرى الباحث ان المسا البصري يعتمد على ع

اثناء تحركها اذ عندما يكون المسا البصري بمستوى عالي هذا يؤشر على العمل الجيد للجها  العصبي في التحكم بحركات 
مصطفى )هذا ما يذكره و سا البصري يتمتعون بمستوى جيد في الم الالعبينالعين والتتبع لألشياء المحيطة ،مما يشير الى ان 

"الجها  العصبي يتيا للعين تتبع حركات االجسام من خالل مجموعة من العمليات يمكن تلخيصها في  (2102,62طه: 
 (3) حركات العين والتي تعني استخدام العين في عمليات المسا السريع"

                                  
 88، ص2116، مطبعة المتنبي ، العراق ، ديالى ،  مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد الله : ( 1)
  62، ص 2114، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1،ط طبيقاته في التربية الرياضيةالتعلم الحركي وت( وسوام صوالح وسوامر يوسف متعب : 2)  
اشووووووئي حركية لن –مصووووووطفى طه محمود: تبثير التدريبات البصوووووورية على تطوير سوووووورعة ودقة بعض المهارات الهجومية والمدركات الحس ( 3)

 .28ص  2115نين، هوكي الميدان، اطروحة دكتوراه، جامعة بنها، كلية التربية الرياضية للب
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 اجبو ة وواسعة لتكوين صورة عن الكرة التخاذ الالمسا البصري لمسافات بعيدلالعب القدرة على كما يجب ان يكون  

" أن الدماغ يبخذ صور عن المحيا اما عن طريق النظر ( 5106662محمد العربي:)وهذا ما ذكره الحركي المناسب 
وجمع المعلومات البصرية او عن طريق السمع وتحويل هذه المعلومات االرشادية والوصفية الى صورة تدخل الدماغ ويتم 

                                                  .(1)معها بشكل افضل" التعامل
ما تعتمد االلعاب الرياضية على الحوافز او المنبهات الحسية سواء كانت منبهات )سمعية او بصرية( والتي تعتمد  دائماً "

 لتي تسما للجها  العصبي بالسيطرةعلى اثارة المراكز المسؤولة عن الحركة اذ تعد االنظمة الحسية واحدة من السبل ا
وبذلك كلما كانت  (62002,65حسين علي:) (2)والتحكم في المثيرات القادمة وتصنيفها وعزلها من تسهيل مهمة ادراكها"

القدرات البصرية بحالة مثالية وعمل الجها  العصبي في تفسير المعلومات الواردة الية بشكل دقيق كان  من رد الفعل 
 فضل حاالته البصري في ا

وتشير )أروة محمد( "ببن الفرد يستطيع عن طريق االنتباه المنقسم القيام بعدة مهام في وقت واحد عن طريق 
 (3)تقسيم أنتباهه بين هذه المهام"

"أذ أن االفراد ذوي القدرة العالية على تقسيم أنتباههم على أكثر من مثير وأداء عدد من المهمات في آن واحد 
وح عالي وثقة بالنفس، ويميلون نحو تحقيق أداء مميز ، والحرص على الدقة في أداء الفعاليات بصورة يتمتعون بطم

 (4)متقنة، فضآل عن الميل لالنتباه نحو التفاصيل والجزئيات الدقيقة في االداء"
لتدريبات على اللمحيا الخارجي التي تؤثر على الالعب اثناء  ولهذا قام الباحث باعطاء تمارين وتدريبات مشابهة

منظومة الريهاكوم الغاية منها تطوير االدراك المحيا الخارجي لالعب على الحاسبة حتى تؤثر عليه في المنهج التعليمي 
 المهاري المعد من قبل الباحث لتعلم المهارات األساسية بكرة القدم  المراد تعلمها 

عد من المتغيرات العقلية المستخدمة بكثرة في مباراة ويرى الباحث ان العب كرة القدم يحتاو الى االدراك النه ي
كرة القدم واذا كان الالعب يمتلك ادراك عالي يستطيع ان يؤدي المهارة بشكل سريع ومتقن ، اذ ان مهارات كرة القدم 

  كي(مد وهذا مايتفق معه )محالعمليات العقلية كاملة لكي يستطيع يمارسها الرياضي بشكل المطلوب منه  تحتاو الى

                                  
 48، ص1995، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  التدريب العقلي في المجال الرياضي والقياس النفسي( محمد العربي شمعون : 1)
 127، ص2114( حسين علي كنبار العبودي : مصدر سبق ذكره ، 2)
 251، ص 2112لطباعة والنشر ، ، بغداد ، مكتب عدنان ل1، ط علم النفس المعرفيأروة محمد ربيع الخيري :( 3)

, New Jersey , 1973 ,p.147. : Attention and EffortKahenman .D (4) 
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"ان الرؤيا لها المقدرة على ان ترى الهدف او الشخص بحدة ووضوح اثناء حركته فسرعة ودقة حركة العين تختلف نوعًا 

 (1)"ما عن حركة الجسم والرأس وكما تساعد على تحقيق افضل توا ن في التوجيه

رينات العقلية من خالل التم وهذا مايطلبه الباحث من المدربين والمعلمين ان يقوموا بتعليم وتطوير العمليات
والتدريبات التي تؤثر ايجابًا على العمليات العقلية والهدف من تطويرها و يادة قابلية الرياضي للعمليات العقلية التي تكون 

ى تطوير وهذه التمرينات تعمل علسبب رئيسي لتعلم المهارات األساسية بكرة القدم وهذا ما اشارت اليه ناهدة عبد  يد "
مليات العقلية المختلفة وذلك من خالل تمرينات التوافق بين العقل والجسم التي تتطلب انتباه وتركيز من قبل الفرد ومن الع

 (2)" خالل االبتكار والتحليل الذي يحتاجه الفرد عند اداءه للتمرينات
تجابة لمثير د االسووونقوم به كل فرد عوايضوووا ان مراحل العمليات العقلية من االنتباه االنتقائي والذاكرة العاملة هي ما ي"

معين، وهذه العمليات العقلية تبخذ وقتا قصويرا جدا وخصووصا في المجال الرياضي فقد تصل الى اجزاء من الثانية ففي 
بداية التدريب يحتاو الفرد وقتا طويال لتحديد االسووووووتجابة ولكن بمرور الزمن والتكرار والتدريب على تلك االسووووووتجابة يقل 

  (3)"المستغرق لالستجابة الزمن
والتمرينات المستخدمة تعود بالفائدة بشكل مباشر على الالعب ألنها تزيد من نشاطه الذهني فيزداد ايضا نشاطه البدني 

وية ويمكن لالعب ان يقوم ببعض التمرينات لتق" وقدرته على التعامل مع االخرين واداءه الحركي بشكل جيد واحترافي 
فكلما كان مرن الالعب عقله كلما  ادت قدرته على التذكر والتفكير السليم ، وتمكن هذه التمرينات  العقل ووظائفه ، 

المستخدمة من تجديد الخاليا الدماغية وتنشيا االعصاب وممارستها بشكل تدريجي من السهل الى الصعب وكانت هذه 
من ثم دور ايجابي في تطوير االداء البدني العضلي و وتسهم هذه التمرينات ب التمرينات هادفة باتجاه الذاكرة واالنتباه

تطوير االداء المهاري االمر الذي يساعد على اداء المهارات الحركية بشكل اكثر الية او انسيابية فضال عن تقديم 
 (4)."االستجابات الذهنية على نحو سليم

 

 
 

                                  
 91،ص2114، مصر، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتو يع ، مهارات الرؤية البصرية للرياضيين ( محمد  كي محمد :1)
 37 ، ص 2119،  مصدر سبق ذكره: ناهدة عبد  يد الدليمي ( 2) 
 67، ص 2111، دار الكتب والوثائق ،  2، بغداد ،  ط التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون : ( 3)
 91، ص 9211 ،  مصدر سبق ذكره: ناهدة عبد  يد الدليمي( 4)
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 ( 17الشكل )

 للمجموعة التجريبية الثالثةالعمليات العقلية في قيم عدية الفروق في االختبارات القبلية والبيوضا 
لثختبارات  وتحليلها ومناقشاااتهاللمجموعاات الثثةاة العقلياة  عمليااتال مقي عرض نتاائج 4-1-4

 البعدية 
 

 (28جدول )ال
 ات العقلية للمجموعات الثالثةعملي( المحسوبة في قيم الFيبين قيمة)

 
 ت
موع مج التباين مصدر المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 ةالحري

متوسا 
 المربعات

 Fقيمة 
 ةالدالل ةالمحسوب

1 
 

 بدون اشارة 

 20.4088 24555 0..0084 المجموعاتبين 

2.4200 
 

54555 
 

 48.4. 2.4555 20.4500 المجموعاتداخل 

  2.4555 8504802 المجموع

2 
 مع االشارة 

 04.80. 24555 4.440.4 المجموعاتبين 

4040.2 
 

54555 
 

 04404 2.4555 .400458 المجموعاتداخل 

  2.4555 00.4000 المجموع

 54555 4.4550 0.2.4025 24555 4280045.4 المجموعاتبين  معدل وسط المسح الموازي  3
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   0084204 2.4555 .402422. المجموعاتداخل 

  2.4555 24.8.42.5 المجموع

4 
 الرقمي معدل الوسط المسح 

 2454504000 24555 .25240420. المجموعاتبين 

.44828 
 

54555 
 

 .2.20444 2.4555 84255..8. المجموعاتداخل 

  2.4555 .4.44.0... المجموع

5 
 معدل العين اليسار 

 4.554000. 24555 .4.0.54420 المجموعاتبين 

.84..5 
 

54555 
 

 4.0.4484 2.4555 0.0024.55 المجموعاتداخل 

  2.4555 .482.0.440 المجموع

8 
 معدل العين اليمين

 554200..22 24555 .008554.0. المجموعاتبين 

8.4..2 
 

54555 
 

 200048.5 2.4555 08.4.4055 المجموعاتداخل 

  2.4555 .02.24.4.0 المجموع

7 
 سرعة رد الفعل 

 44.00 24555 24.40 المجموعاتبين 

..404. 
 

54555 
 

 54548 2.4555 0..54 المجموعاتداخل 

  2.4555 .04.5 المجموع

6 
 التحكم برد الفعل 

 0..24 24555 .488. المجموعاتبين 

4544.28 
 

54555 
 

 .5452 2.4555 ..540 المجموعاتداخل 

  2.4555 04008 المجموع

9 
 السمعي 

 0254.02 24555 .45.4405 المجموعاتبين 

0.4..0 
 

54555 
 

 4048.0 2.4555 .0.0448 المجموعاتداخل 

  2.4555 4.404088 المجموع

11 
 البصري

 0..8854 24555 4.0448.4 المجموعاتبين 

00445. 
 

54555 
 

 404.05 2.4555 0.04.58 المجموعاتداخل 

  2.4555 ...24084 المجموع

11 
 االستدالل المنطقي

 .400. 24555 .4.450 اتالمجموعبين 

804.5. 
 

54555 
 

 54445 2.4555 24.02 المجموعاتداخل 

  2.4555 224504 المجموع

12 
 الذاكرة العاملة

 4..04 24555 40.0. المجموعاتبين 

.4... 54554 

 .5408 2.4555 454.05 المجموعاتداخل 

  2.4555 0..4.4 المجموع

 
ة ظات العقلية ) اليقعمليالقيم فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين نتائج  وجود (28ل )من خالل الجدو تبين 

ة مع اشارة  ، المسا البصري معدل وسا المسا الموا ي ، المسا البصري معدل الوسا المسا ظبدون اشارة  ، اليق
االنتباه  االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل ، الرقمي  ، محيا الرؤيا معدل العين اليسار ، محيا الرؤيا معدل العين اليمين ،

 ي ، الذاكرة العاملة (ل المنطقاالنتقائي التحكم برد الفعل ، االنتباه المنقسم السمعي ، االنتباه المنقسم البصري ، االستدال
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،   15.572 ،  27.238( والبالغة )Fبين المجاميع التجريبية الثالثة  في االختبار البعدي من خالل حساب قيمة )

19.113  ، 71.626  ،46.971  ، 69.942  ،79.317  ،111.726  ،37.478  ،83.117  ،68.919 ،
 1.111،  1.111،  1.111،  1.111،  1.111( ومستوى داللة )27-2(  على التوالي عند درجة حرية  ) 9.744

ي ، ولمعرفة اتجاه الفرق لصالا ( على التوال1.111،  1.111،  1.111،  1.111،  1.111،  1.111،  1.111، 
 ( بين المجاميع الثالثة .L.S.Dإي مجموعة عمد الباحث إلى االستعانة بقيمة أقل فرق معنوي )
 

 
 (27جدول )ال

 الثالثة لالختبار البعدي للمجموعات العقلية  عملياتال قيم( للمقارنات في L.S.Dيبين )

الخطب  فرق األوساط بيةاألوساط الحسا االختبارات الوسطية المتغيرات ت
 المعياري 

 الداللة

1 
 بدون اشارة 

 54554 44.50 044- 0440 0042 2ت 1ت

 54555 44.50 45408- 00408 0042 3ت 1ت

 54554 44.50 0428- 00408 0440 3ت 2ت

2 
 مع االشارة 

 .5450 .4445 .244- .0540 .084 2ت 1ت

 54555 .4445 044- 0.40 .084 3ت 1ت

 54554 .4445 04.0- 0.40 .0540 3ت 2ت

3 
معدل وسط المسح 

 الموازي 

 54555 84220 0042- 2548. 08.40 2ت 1ت

 54555 84220 ..4..- .0.40. 08.40 3ت 1ت

 .5450 84220 .4040- .0.40. 2548. 3ت 2ت

4 
معدل الوسط المسح 

 الرقمي 

 .5455 .2.448 440.- .42004 448244 2ت 1ت

 54555 .2.448 ..2- 4.0444 448244 3ت 1ت

 54555 .2.448 .25.4- 4.0444 .42004 3ت 2ت

5 
 معدل العين اليسار 

 54555 4.4442 .054- 48... .4.4. 2ت 1ت

 54555 4.4442 40.40- .0804 .4.4. 3ت 1ت
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 54555 4.4442 .4084- .0804 48... 3ت 2ت

8 
 معدل العين اليمين

 ..544 224042 .40402. 440.0 48. 2ت 1ت

 54555 224042 2.044- 0.044 48. 3ت 1ت

 54555 224042 .0.44.2- 0.044 440.0 3ت 2ت

7 
 سرعة رد الفعل 

 54555 54504 ..548 4..54 448.0 2ت 1ت

 54555 54504 54.00 .4458 448.0 3ت 1ت

 54555 54504 54448- .4458 4..54 3ت 2ت

6 
 التحكم برد الفعل 

 54555 .5450 54.25 4..54 440.4 2ت 1ت

 54555 .5450 ...54 ...54 440.4 3ت 1ت

 54550 .5450 .5422 ...54 4..54 3ت 2ت

9 
 السمعي 

 54502 .4400 042.5- 5..54. 0.4055 2ت 1ت

 54555 .4400 404855- 844055 0.4055 3ت 1ت

 54555 .4400 454005- 844055 5..54. 3ت 2ت

11 
 البصري

 .5455 440.4 5..4.- 54.25. 004.85 2ت 1ت

 54555 440.4 484455- 8.4585 004.85 3ت 1ت

 54555 440.4 404005- 8.4585 54.25. 3ت 2ت

11 
 االستدالل المنطقي

 54555 544.8 44584- .04.8 4.50. 2ت 1ت

 54555 544.8 ...44- 04002 4.50. 3ت 1ت

 54555 544.8 54808- 04002 .04.8 3ت 2ت

12 
 الذاكرة العاملة

 54504 542.8 54000- 04524 24080 2ت 1ت

 54555 542.8 44228- .0404 24080 3ت 1ت

 545.2 542.8 540.0- .0404 04524 3ت 2ت

 
لليقظة الذهنية )بدون إشوووووارة( بين المجموعة التجريبية أن الفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين ( 27في الجدول )حيث وجد 

وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووووووووووالا ( 1.111) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووووووووووووووتوى 044هو )لى والثانية األو 
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( وهو أكبر 45408هو )للمجموعة التجريبة األولى والثالثة . والفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين المجموعة التجريبية الثانية

. والفرق بين الوسوووووووووطين المجموعة الثالثةمعنوي ولصوووووووووالا  وهذا يدل على ان الفرق ( 1.11) الداللة من قيمة مسوووووووووتوى 
وهذا يدل على  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووتوى  (0428هو ) للمجموعة التجريبية الثانية والثالثةالحسوووابيين 

  .المجموعة التجريبية الثالثةان الفرق معنوي ولصالا 
ة لليقظة الذهنية )مع إشوووارة( بين المجموعة التجريبية األولى والثانيأن الفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين في الجدول وجد و 

المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا ( 1.184) الداللة أكبر من قيمة مستوى وهو (  .244هو )
 أكبر من قيمة مسوووووووووتوى ( وهو 044هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسوووووووووطين الحسوووووووووابيين  الثانية
لمجموعة ل. والفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووالا ( 1.11) الداللة

وهوذا يدل على ان الفرق معنوي  (1.111) الوداللوة وهو أكبر من قيموة مسووووووووووووووتوى  (04.0هو )التجريبيوة الثوانيوة والثوالثوة 
 .لثالثةالمجموعة التجريبية اولصالا 

للمسوووووا البصوووووري )معدل الوسوووووا المسوووووا الموا ي( بين المجموعة التجريبية األولى أن الفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين و 
المجموعة وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووالا ( 1.111) الداللة أكبر من قيمة مسوووووتوى وهو ( 0042هو )والثانية 

أكبر من قيمة وهو ( ..4..هو )للمجموعة التجريبة األولى والثالثة يين . والفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابالتجريبية الثانية
. والفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووالا ( 1.11) الداللة مسوووووتوى 

هذا يدل على ان الفرق و  (1.154) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووتوى  (.4040هو )للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة 
 .المجموعة التجريبية الثالثةمعنوي ولصالا 

للمسوووووا البصوووووري )معدل الوسوووووا المسوووووا الرقمي( بين المجموعة التجريبية األولى وأن الفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين 
المجموعة وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووالا ( 1.117) الداللة أكبر من قيمة مسوووووتوى وهو ( 440.هو )والثانية 

( وهو أكبر من قيمة ..2هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسووووووووووطين الحسووووووووووابيين التجريبية الثانية
. والفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووالا ( 1.11) الداللة مسوووووتوى 

وهذا يدل على ان الفرق  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووتوى  (.25.4هو ) للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة
 .المجموعة التجريبية الثالثةمعنوي ولصالا 

و همحيا الرؤيا )معدل العين اليسووووووووووار( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية وأن الفرق بين الوسوووووووووطين الحسووووووووووابيين 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووالا ( 1.111) ةالدالل ( وهو أكبر من قيمة مسوووووووووتوى .054)

 ( وهو أكبر من قيمة مسووووووتوى 40.40هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسوووووطين الحسووووووابيين الثانية
لمجموعة لن الحسوووابيين . والفرق بين الوسوووطيالمجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووالا ( 1.11) الداللة
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وهذا يدل على ان الفرق معنوي  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووووووتوى  (.4084هو )التجريبيوة الثانية والثالثة 

 .المجموعة التجريبية الثالثةولصالا 
هو الثانية و لمحيا الرؤيا )معدل العين اليمين( بين المجموعة التجريبية األولى أن الفرق بين الوسوووووووووووووطين الحسوووووووووووووابيين و 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا ( 1.197) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مستوى .40402.)

 ( وهو أكبر من قيمة مسووووووتوى 2.044هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسوووووطين الحسووووووابيين الثانية
لمجموعة ل. والفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين المجموعة الثالثةرق معنوي ولصوووالا وهذا يدل على ان الف( 1.11) الداللة

وهذا يدل على ان الفرق معنوي  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووتوى  (.0.44.2هو )التجريبية الثانية والثالثة 
 .المجموعة التجريبية الثالثةولصالا 

و هالنتقائي )سووووووووورعة رد الفعل( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية لالنتباه اوأن الفرق بين الوسوووووووووطين الحسوووووووووابيين 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووالا ( 1.111) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووووووتوى ..548)

 أكبر من قيمة مسووووووتوى ( وهو 54.00هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسوووووطين الحسووووووابيين الثانية
لمجموعة ل. والفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووالا ( 1.11) الداللة

وهذا يدل على ان الفرق معنوي  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووووووتوى  (54448هو )التجريبيوة الثانية والثالثة 
 .الثالثةالمجموعة التجريبية ولصالا 

و هلالنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية وأن الفرق بين الوسووووووووووطين الحسووووووووووابيين 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووالا ( 1.111) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووووووتوى 54.25)

 ( وهو أكبر من قيمة مسووووووتوى ...54هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة يين . والفرق بين الوسوووووطين الحسووووووابالثانية
لمجموعة ل. والفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووالا ( 1.11) الداللة

وهذا يدل على ان الفرق معنوي  (1.113) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووووووتوى  (.5422هو )التجريبية الثانية والثالثة 
  .المجموعة التجريبية الثالثةولصالا 

( 042.5و )هلالنتباه المنقسوووووم )السووووومعي( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية وأن الفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين 
. لتجريبية الثانيةالمجموعة اوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووووالا ( 1.182) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووووووتوى 

 الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووووتوى 404855هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة والفرق بين الوسووووطين الحسووووابيين 
ة التجريبية للمجموع. والفرق بين الوسطين الحسابيين المجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا ( 1.11)

وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووالا  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووتوى  (454005هو )الثانية والثالثة 
 .المجموعة التجريبية الثالثة
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( 5..4.و )هلالنتباه المنقسوووووم )البصوووووري( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية وأن الفرق بين الوسوووووطين الحسوووووابيين 

. المجموعة التجريبية الثانيةهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووووالا و ( 1.119) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووووووتوى 
 الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووووتوى 484455هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة والفرق بين الوسووووطين الحسووووابيين 

ة التجريبية للمجموعن . والفرق بين الوسطين الحسابييالمجموعة الثالثةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا ( 1.11)
وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووالا  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووتوى  (404005هو )الثانية والثالثة 

 .المجموعة التجريبية الثالثة
أكبر ( وهو 44584هو )لالستدالل المنطقي بين المجموعة التجريبية األولى والثانية وأن الفرق بين الوسوطين الحسوابيين 

 . والفرق بينالمجموعة التجريبية الثانيةوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووالا ( 1.111) الداللة من قيمة مسوووووووووتوى 
وهذا ( 1.11) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووتوى ...44هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة الوسووطين الحسووابيين 

لثانية والثالثة للمجموعة التجريبية ا. والفرق بين الوسطين الحسابيين لثالثةالمجموعة ايدل على ان الفرق معنوي ولصالا 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا  (1.111) الداللة وهو أكبر من قيمة مستوى  (54808هو )
 .الثالثة

( وهو أكبر من 54000هو )األولى والثانية  للذاكرة العاملة بين المجموعة التجريبيةوأن الفرق بين الوسووووطين الحسووووابيين 
. والفرق بين المجموعة التجريبية الثانيةوهوذا يودل على ان الفرق معنوي ولصووووووووووووووالا ( 1.131) الوداللوة قيموة مسووووووووووووووتوى 

وهذا ( 1.11) الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسووتوى 44228هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة الوسووطين الحسووابيين 
لثانية والثالثة للمجموعة التجريبية ا. والفرق بين الوسطين الحسابيين المجموعة الثالثةان الفرق معنوي ولصالا يدل على 

المجموعة التجريبية وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالا  (1.142) الداللة وهو أكبر من قيمة مستوى  (540.0هو )
 .الثالثة

ن بكرة له دور في اختيار الالعبين الناشئي(  االشارةبدون شارة و اال )معمكونيه وهذا يدل على أن متغير اليقظة الذهنية ب
أذ ان العب الكرة القدم ومن اجل تحقيق نتائج طيبة في المنافسووووووووووووة يجب ان يكون يقظًا منتبهًا لما تتطلب المباراة القدم 

اراة بوودرجووة كبيرة في الملعوب اثنواء المبووحيوث يرى البوواحوث ان على الالعووب ان يكون يقظووًا  وان يتمتع بقوودر كبير منهووا .
العب المدافع لاالبد مثاًل لمجاراة طرائق اللعب الحديثة والسوووريعة وكذلك في اتخاذ القرار المناسوووب ولجميع مراكز اللعب 

البد ان  ذا تمكنه من قطع الكرة ومناولتها بصورة سريعة وهذا ينطبق ايضًا على الالعب المهاجمان يتمتع بيقظة ذهنية 
يتمتع بيقظة ذهنية كبيرة ويرى الباحث ان االمكانية الذهنية العالية لالعب المهاجم تؤهله في اتخاذ القرار المناسووووووب من 

 . عاليالتركيز النتباه و االالدقة و القوة و حتاو الى وي عادةً المناسب للتهديف خالل اخذ الموقع 
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بقوة االبصار فقا  رن تعلمها وتدريبها وممارستها وتنميتها ،وال يتعلق االميمك ان القدرات البصرية تشبه المهارات البدنية"
والتي هي اساسية ولكن مدى امكانية الرياضي في استخدام المعلومات المنتقلة اليهم من اعينهم لكي يقوم باألداء  6/ 6

  .(1)"داخل الملعب
رة لقدم مالم يتمتع بقدر كبير من االنتباه اذ ان لعبة كويرى الباحث من غير الممكن ان يكون هناك اختيار لالعب بكرة ا

القدم لعبة قائمة على االنتباه وان فقدانه للحظات تكون نتيجته خسارة الكرة وبالتالي خسارة  عنصر المبادرة وان من 
جومية او ه اولويات الالعب تو يع انتباهه وتقسيمه عن طريق السمع من خالل تفاهم مع  ميل لتنفيذ مهمة سواء كانت

د من وهذا ما يذكره موفق  " ان تو يع االنتباه يعدفاعية اوعن طريق البصر من خالل تنفيذ ما مطلوب منه بدقة وتركيز 
العمليات العقلية المهمة بالنسبة الى العبي كرة القدم بشكل عام وحراس المرمى بشكل خاص وهو بهذا يو ع انتباهه على 

  (2)والملعب في وقت واحد" الكرة والمتفرجين والالعبين 
 (3)" "اذ ان  يادة الثقة بالنفس لدى الالعب اثناء المباراة تساعده على  يادة تركيز االنتباهوهذا مااكده)راتب(

مقدرة عقلية كبيرة ب يمتا  أي يمتا  باالنتباه والتركيز فبنه ويرى الباحث ان في اي مجال يتمتع فيه صاحب ذلك المجال
عب ب ذلك على لعبة كرة القدم اذ يزيد التفوق العقلي الالنحسل له االرجحية والتفوق في ذلك المجال ويعلى اقرانه تجع

 ثقته في نفسه والتغلب على المواقف الصعبة والعمل معكوس فكلما  اد تركيز انتباه الالعب  ادت ثقته في نفسه 

تقاء باالضافة مهم في االن ركن اساسيلقدم حيث تعد احد اهمية المتغيرات العقلية في اختيار الالعبين الناشئين لكرة او 
تاو الى "ان لعبة كرة القدم تحوفي هذا الصدد يشير )فرات جبار،وهه فال خورشيد( الى الى الجانبين المهاري والبدني 

كي لدى و متطلبات عقلية وبدنية عالية جدًا لغرض التهيؤ العام والصحيا بالمستوى المطلوب من الجانب الفني والسل
 (4) "الالعب اثناء المباراة لغرض تنفيذ فعليات سريعة ومفاجئة ومتكررة ومتعددة في السرعة الممكنة والتوقيت المناسب

  (5)" "يجب ان يحافظ الالعب على تركيزه يقظًا طوال المباراة حث مع رمضان اوكذلك يتفق الب

                                  
رة الطائرة البصرية في الكمحمد فواد، أيمان عبدالله  يد: فعالية التدريب البصري على بعض المتغيرات المهارية والقدرات جيهان ( 1) 

 25، ص 2115،رسالة ماجستير منشورة جامعة الزقا يق ،مصر،
 . 229، ص  2119، مصدر سبق ذكره( موفق اسعد محمود : 2)
 381( ص 1997:)القاهرة، دار الفكر العربي، 2، طعلم النفس الرياضي. مفاهيم تطبيقات: أسامة كامل راتب ( 3)
 . 16ص، 2111 ، عمان ، دار دجلة ،  1،ط التدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدمفال خورشيد :  فرات جبار سعدلله  وهه( 4) 
 0.ص، .255، دار أسامه للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 4، طعلم النفس الرياضيرمضان ياسين: ( 0)
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ئل المتاح ختيار البداد ان حسن التصرف واالخطا حيث أور  "العوامل التي تؤثر في مستوى كفاءة تنفيذ

على االعداد الذهني لالعبين باالضافة الى ان القدرة على التركيز الذهني  تنفيذها من الخطا يعتمد أساساً 
 ( 1)لالعبين تعد عنصرًا حيويا على ترجمة التفكير الى أداء"

 حوه او بالقرب منهن له عند انطالق الكرة ةستجابة السريعالتحكم بسرعة رد الفعل لالنتباه االنتقائي واال لالعبكذلك يمكن 
ر برد "االنتباه فهو كذلك يتبثالتحكم بها او الوصول اليها بالوقت المناسب وهذا ما أكده سمبسون مما يؤدي الى امكانية 

را على يكون مسيط الفعل من خالل سرعة رد الفعل والتحكم برد الفعل وهذا يعني ان الالعب كلما كان لديه انتباه عال
 . (2) تحركات ويكون رد فعله سريع"

تيار ببن " االنتباه االنتقائي هو عملية اخاالنتباه االنتقائي وهذا ماذكره عباس حنون  ويؤكد الباحث على اهمية
 (3)" بعض المثيرات او خصائص معينة منها لتركيز عمليات المعالجة لها

وحاسم في المباراة ، فالتركيز بمعدالت مناسبة وانتقاء االنتباه وتحويله بسرعة الى "ان االنتباه متغير مهم وكذلك حسانين 
االجزاء المختلفة للملعب على وفق متطلبات االداء في المباراة يعدان مؤشران مهمان لالعب الذي لديه طموح للوصول الى 

 (4)"أعلى المستويات
يه القدرة على سووووووورعة توجيه انتباهه من مثير معين الى مثير "ان الرياضووووووي  لدويتفق الباحث مع ما قاله محمد حسوووووون 

 (5)"آخر
ي تطلووب منووه ذلووك، فووبثنوواء وجوده فت اللعبووةحوواجووة الى االنتبوواه ألكثر من مثير و أن طبيعووة بفي كرة القوودم وان الالعووب 

ريقه وكذلك مراقبة ف فبنه يحتاو الى االنتباه بشوووووووووووووكل كبير لمراقبة حركات الفريق المنافس وكذلك حركات العبيته منطق
كرة وكل هذه االمور يتدخل االنتباه بشووووووووووووووكل كبير فيها االمر الذي الوالالعب بدون الكرة  الذي يمتلك المنافس الالعب

أن يكون على استعداد تام في استقبال أكثر من مثير بصري واالنتباه لها بشكل جيد وسريع لغرض العب يتطلب من ال
ظرف والحالة التي يمر بها وإعطاء النتيجة ببسرع وقت ممكن من خاللها ر المالئم وفق الالتصرف الصحيا واتخاذ القرا

أن لألفراد القدرة على معالجة المعلومات من خالل مجموعة من  " يمكن االسووووتفادة من هذه النتيجة وهذا ما ذكره عباس

                                  
 . 31، ص 1994لعربي ، مصر ،، دار الفكر ا االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم( مفتي أبراهيم : 1) 
 . 71، ص1991، 1، مطبعة حسام ، بغداد ،ط كرة الطاولة الناجحةبيتر سمبسون : ترجمة محمد عبدالحميد الدوري : ( 2)
 282، ص  2113،  بغداد،  مطبعة العدالة،  علم النفس المعرفيعباس حنون مهنا االسدي : ( 3)
  391، ص  1966،  مصدر سبق ذكره ( محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم :4)
  265،  2112للطباعة والنشر ، دار الفكر العربي ( محمد حسن عالوي : علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية ، القاهرة ، 5)
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على االنتبووواه لعووودد كبير من المثيرات وإجراء القنوات المتوا يوووة ، وهوووذه القووودرة غير محووودودة ، فللووودمووواغ القووودرة الكوووافيوووة 

  (1)المعالجة الال مة لها مثل الذاكرة العاملة"
هذه الصف اختيار الالعبين الذين يتصفون بدرجة عالية عند  ووذ واساسياً  مهماً  عليه يرى الباحث ان لالنتباه المنقسم دوراً و 

لية تعطى للالعبين وخصوصًا لهذه االعمار الصغيرة عند او تطوير هذه الصفة لديهم عن طريق تدريبات وتمرينات عق
 . ممارستهم لكرة القدم

 وتحليلها ومناقشتها :  االداء المهاري قيم عرض نتائج-4-2
 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية االولى  االداء المهاري قيم عرض نتائج-4-2-1
 

 (26الجدول) 
 للمجموعة التجريبية األولىاالداء المهاري والبعدية في قيم يبين الفروق بين االختبارات القبلية 

وحدة  اتالمتغير  ت
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 tقيمة  ع ف َس ف

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

األداء المهاري  1
 للدحرجة 

  درجة
04255 54.8. 04.55 54040 -44.55 54... 0400. 54555 

داء المهاري األ  2
 لالخماد

 درجة
.4055 445.0 04.55 54.80 -24455 54... 040.8 54555 

األداء المهاري  3
 للتهديف 

 درجة
.4.55 548.0 04.55 54.08 -24055 44585 .404. 54555 

 
 األداء)االداء المهاري قيم ( الفروق في 26يبين الجدول ) ، في ضووووووء البيانات المسووووووتخرجة ألفراد عينة البحث

في االختبووارين القبلي والبعوودي للمجموعووة (   األداء المهوواري للتهووديف،  األداء المهوواري لالخموواد ،المهوواري للوودحرجووة 
بلي والبعووودي قبين االختبوووارين الفروقوووًا العينوووة أظهرت  أفرادمبين في الجووودول أعاله فوووإن طبيعوووة  التجريبيوووة االولى وكموووا

 .  االولىالتجريبية للمجموعة 
ظهرت فروقًا ات المترابطة الستخراو الفروق وباستخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري للدحرجة متغير ففي 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )5.887المحسوووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
  .  ولصالا االختبار البعدي االولىالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 

                                  
 94، ص 2113،  مصدر سبق ذكرهعباس حنون مهنا االسدي : ( 1)
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ظهرت ات المترابطة السووووووووتخراو الفروق وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري لالخماد متغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مستوى داللة )8.876المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذفروقًا معنوية 

وباسووووووتخدام  األداء المهاري للتهديفمتغير في . و  الا االختبار البعديولصوووووو الثانيةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 
( عند 7.319المحسوووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذاظهرت فروقًا معنوية ت المترابطة السووووووووتخراو الفروق اختبار ) ت ( للعينا

لا ولصوووووووووا االولىية التجريببين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111مسوووووووووتوى داللة )
  االختبار البعدي  .

 
ويعزو البواحوث ان التطور الحواصوووووووووووووول لمهوارة الدحرجة واالخماد والتهديف للمجموعة األولى لالختبارات البعدية 
على القبليوة بسووووووووووووووبوب المنهج التعليمي المهواري المعود من قبول البواحوث حيوث اسووووووووووووووتطواع المودرب تطبيقوه على الالعبين 

ث على المنهج دون التدخل في أي شويء أدى الى تطوير الالعبين وبشوكل ملحوو واليعتبر ان واالشوراف من قبل الباح
المنهج المعود من قبول المودرب دون المسووووووووووووووتوى المطلوب وانموا المنهج المعود من قبول الباحث قد تناول بعض التمرينات 

ير لتشوووووويق واالثارة لدى الالعبين حيث يشوووووواالختبارات الجديدة التي لم يمارسوووووها الالعبين قبل ذلك مما أدى الى  يادة ا
( إلى "أن معرفة النواحي العلمية لتحليل الحركة يسوواعد المتعلم للوصووول إلى األداء الحركي السووليم 1993أحمد وفريدة )

 (1)والمبني على أسس علمية مما يؤدي إلى تجنب الحركات غير المرغوب فيها أثناء أداء المهارات"

ه المجموعة التجريبية األولى كانت فقا تسوووووووووووووتخدم المنهج المهاري المعد من قبل الباحث والجدير بالذكر ان هذ
دون المنهج العقلي ولهذا كانت تتميز هذه المجموعة بالتحسوووووووووووون مقارنًة مع المجموعة التجريبية الثانية من جانب األداء 

عن المجموعووة األولى وتتفوق عليهووا  المهوواري بسووووووووووووووبووب المنهج المعوود من قبوول البوواحووث بينمووا المجموعووة الثووانيووة تتميز
بوالعمليوات العقليوة بسووووووووووووووبب انها كانت تمارس المنهج العقلي المعد في منظومة الريهاكوم المعرفية التي كانت تفتقر اليه 

 المجموعة األولى حيث لم تمارس المجموعة األولى المنهج العقلي . 
يووة تغيرات ثووابتووة نسووووووووووووووبيووا في قووابل إلىب والتي تقود التعلم هو مجموعووة من العمليووات المرتبطووة بووالتوودريوو إن إذ"

 (2)"األداء

الختبارات اوفي ضوووووء البيانات المسووووتخرجة والتي تبين فيها الفروق في  ول السووووابقومن نفس البيانات في الجد
صووووووووووووووالا ول اهوالتي تبين وجود فروق معنوية في التجريبية األولىللمجموعة  مهوارات كره القودم قيد الدراسووووووووووووووةالبعوديوة في 

في لمدرب ااالختبارات البعدية وهذا ما يعزوه الباحث إلى عدد الوحدات التعليمية المعدة من قبل المنهج الذي يسووووتخدمه 

                                  
 . 28،ص 1993، الكويت ، دار القلم للنشر والتو يع ،  2، ط سس العلمية للتربية الحركيةاألإبراهيم عثمان  : السرهيد وفريدة  ناحمد عبد الرحم(1)
 .2،ص2111عمان ، دار وائل للنشر ، األردن ، ، التعلم وجدولة التدريب الرياضيوجيه محجوب : ( 2)
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طبق التعلم بحيث يعلم المهارة ويشوووووووووورحها كاملة بحيث ي المراد دراسوووووووووتها في المهارات التمرينات لتعليم كيفية أعطاء تلك

ذلك يدخل في تفاصوووويل تلك المهارة من الجزء التحضوووويري والرئيسووووي والختامي مما  دوبعالمتعلم المهارة ببجزائها الثالث 
ويعزو الباحث سووووووووووووبب ذلك إلى سووووووووووووالمة المنهج القبلي والبعدي ولصووووووووووووالا البعدي أدى إلى ظهور فروق بين االختبار 

بلية أفراد ع مسووووتوى وقاالتعليمي واحتوائه على تمارين مختارة بصووووورة علمية وبتكرارات صووووحيحة ومتناسووووقة ومنسووووجمة م
العينة  وقائمة على أسوووواس الممارسووووة الصووووحيحة ، فالتعلم والممارسووووة على مهارة معينة ضوووومن واجب حركي يؤدي إلى 

لذلك فان الممارسووووووووووووووة تعد أهم متغير في عملية التعلم للمهارات المعقدة  " يوادة الخبرة وإحداث تطور في األداء المهاري 
 (1)"وحتى البسيطة
ن التقدم بالحركة أو المهارة يتحقق عن طريق الممارسووووووووووووووة والتكرار وتالفي إ"( 1967 عبد الغنيمحمد)ويوذكر 

األخطوواء ويتم ذلووك من خالل األداء العملي للمتعلم تحووت إرشوووووووووووووواد الموودرس أو المعلم وهووذا بحوود ذاتووه هو أحوود الخطوات 
 (2)"الرئيسة المتبعة في تعليم المهارات الحركية

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 ( 16الشكل )
 األولىالتجريبية للمجموعة االداء المهاري في قيم الفروق في االختبارات القبلية والبعدية يوضا 

 
 
 

                                  
 . 58، ص 2115،  مصدر سبق ذكرهقاسم لزام : ( 1) 
 . 177، ص 1969، االسكندرية ، دار المطبوعات الجديدة ،  وية وتدريب المناهجاألهداف التربفؤاد سليمان قالده : ( 2) 
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 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية الثانية االداء المهاري قيم  عرض نتائج-4-2-2

 (29الجدول)
 التجريبية الثانيةللمجموعة  االداء المهاري  قيم يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في

 اتالمتغير  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

األداء المهاري  1
 للدحرجة 

 درجة
04555 54..0 04455 548.0 -44455 44454 04404 54542 

األداء المهاري  2
 لالخماد

 درجة
.4055 54..2 04855 4422. -44055 44000 24042 54500 

األداء المهاري  3
 للتهديف 

 درجة
.4055 54805 04555 54840 -44055 54805 04082 54555 

 
األداء )االداء المهاري قيم ( الفروق في 29يبين الجدول ) ، في ضووووووء البيانات المسووووووتخرجة ألفراد عينة البحث

في االختبووارين القبلي والبعوودي للمجموعووة (   األداء المهوواري للتهووديف،  اري لالخموواداألداء المهوو ،المهوواري للوودحرجووة 
بلي والبعووودي قبين االختبوووارين الفروقوووًا العينووة أظهرت  أفرادمبين في الجوودول أعاله فووإن طبيعووة  التجريبيووة الثووانيوووة وكمووا

 التجريبية الثانية . للمجموعة 
ظهرت فروقًا ات المترابطة الستخراو الفروق خدام اختبار ) ت ( للعيناوباستاألداء المهاري للدحرجة متغير ففي 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووتوى داللة )3.181المحسوووووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
  ولصالا االختبار البعدي  .التجريبية الثانية القبلي والبعدي للمجموعة 

ظهرت ات المترابطة السووووووووتخراو الفروق وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينامهاري لالخماد األداء المتغير في أما 
بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مستوى داللة )2.512المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذفروقًا معنوية 

 .  ولصالا االختبار البعديالتجريبية الثانية القبلي والبعدي للمجموعة 
فروقًا معنوية  اظهرتت المترابطة الستخراو الفروق وباستخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري للتهديف متغير في و 

والبعدي  بين االختبارين القبل، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مستوى داللة )5.562المحسوبة ) قيمتهابلغت  ، إذ
 البعدي  .ولصالا االختبار التجريبية الثانية للمجموعة 

وهذا مايفسره انه المنهج التعليمي المهاري المطبق في الوحدات التعليمية في المجموعة التجريبية الثانية هو من اعداد 
 قد أدى إلى تعلم المهارات بالمتبع من قبل المدر  منهجوهذا إن المدرب االكاديمية نفسه دون تدخل الباحث في ذلك 



      114             ائج وتحليلها ومناقشتهاعرض النت  ....................................................         الفصل الرابع  
 

 
إن التعلم هو تكرار األداء من اجل تحسين " وهذا ما يؤكده يعرب خيون إيجابي بشكل  )االخماد ، الدحرجة ، التهديف (

 (1)" المسارات الحركية للفرد )السلوك الحركي( للوصول إلى األداء المطلوب

التصور الحركي يتبثر ايجابيا من خالل عملية التكرار في األداء وفي استقبال المعلومات الصحيحة " حيث أن 
 (2)"  بمختلف أنواعهاعن الحركة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ( 19الشكل )

 التجريبية الثانيةللمجموعة االداء المهاري  قيم فيالفروق في االختبارات القبلية والبعدية يوضا 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .19، ص 2111دار الكتب والوثائق ،بغداد ، ، 2ط ، التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق يعرب خيون : (1)
 . 111، ص 2111 ، القاهرة ، مطابع آمون ، 1، ط تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضيةعبد الحميد شرف : ( 2)
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 وتحليلها ومناقشتهاللمجموعة التجريبية الثالثة االداء المهاري قيم  عرض نتائج-4-2-3

 (31الجدول)
 التجريبية الثالثةللمجموعة االداء المهاري  قيم تبارات القبلية والبعدية فييبين الفروق بين االخ

 اتالمتغير  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

األداء المهاري  1
 للدحرجة 

 درجة
04455 54.08 84555 54555 -24.55 54.08 424.2. 54555 

األداء المهاري  2
 لالخماد

 درجة
.4855 54.8. .4.55 54040 -04455 54.08 404280 54555 

األداء المهاري  3
 للتهديف 

 درجة
.4255 54002 .4.55 54040 -04255 54.22 2.4555 54555 

 
األداء )اء المهاري االدقيم ( الفروق في 31يبين الجدول ) ، في ضووووووء البيانات المسووووووتخرجة ألفراد عينة البحث

في االختبووارين القبلي والبعوودي للمجموعووة (   األداء المهوواري للتهووديف،  األداء المهوواري لالخموواد ،المهوواري للوودحرجووة 
عدي للمجموعة قبلي والببين االختبارين الفروقًا العينة أظهرت  أفرادمبين في الجدول أعاله فإن طبيعة  الضوووووووووووابطة وكما

 .  الثالثةالتجريبية 
ظهرت فروقًا ات المترابطة الستخراو الفروق وباستخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري للدحرجة متغير ففي 

بين االختبارين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسوووووووتوى داللة )12.429المحسووووووووبة ) قيمتهابلغت  ، إذمعنوية 
  ختبار البعدي  .ولصالا اال الثالثةالتجريبية القبلي والبعدي للمجموعة 

ظهرت ات المترابطة السووووووووتخراو الفروق وباسووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري لالخماد متغير في أما 
بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووووووتوى داللة )13.268المحسوووووووووووووووبة ) قيمتهوابلغوت  ، إذفروقوًا معنويوة 

 .  ولصالا االختبار البعدي الثالثةة التجريبياالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 
ظهرت ات المترابطة السووووووووووووتخراو الفروق وباسووووووووووووتخدام اختبار ) ت ( للعينااألداء المهاري للتهديف متغير في و 

بين ، (  9درجة حرية ) و  ( 1.111( عند مسووووووووووووووتوى داللة )24.111المحسوووووووووووووووبة ) قيمتهوابلغوت  ، إذفروقوًا معنويوة 
 ولصالا االختبار البعدي  . الثالثةالتجريبية لمجموعة االختبارين القبلي والبعدي ل

( حيث المجموعة التجريبية الثالثة 30( )29وهذا مايفسووووووووووره الجدول من فرق االحصووووووووووائيات قياسووووووووووًا للجدولين )
اختلفت عن المجموعتين السووووووووابقتين ببن الالعبين قد مارسوووووووووا منهجيين مسووووووووتقليين منهج عقلي على منظومة الريهاكوم 

صووووووحيحة ودقيقة ومميزة تتالئم مع اعمار الالعبين وتحتوي  بصووووووورة علميةة ومنهج تعليمي مهاري اعده الباحث المعرفي
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على تموارين واختبوارات تتميز بطوابع التشووووووووووووووويق واالثوارة وعودم التكرار في اعطاءها لالعبين الن التكرار يولد الملل عند 

( من أن " التكرار الكثير الذي يتكرر في كل مرة لمرات 2111)الالعب وخصووووصوووًا للناشوووئين وهذا ما أكده عبد الحميد 
 (1)ملل وعدم التشويق   وتحت اشرافه لكن بتطبيق من المدرب " االستجابات للمثيرات هذا سوف يصيب الفرد بال

 سووون ه لطيف وقاسوووم حعبد اللولهذا اسوووتخدم الباحث التمرينات المشوووابهة لالداء ومن ضووومن اللعبة وهذا ما قاله 
"أن التمرينات المسووووتعملة إذا احتوت على عنصوووور من الفعالية أو اللعبة الرياضووووية تكون وسوووويلة فعالة ومهمة ( 1961)

  (2)" تؤثر بشكل فعال عند ارتباطها بتمرينات السباق
ن " المتعلم دائم التشووووق لرؤية كل جديد من الحركات التي يعرضوووها المعلم عليه ا( إلى 1991)مفتي إذ يشوووير 

علمها ، فمهما بلغت دقة الوصف اللفظي أو الشرح ال يمكن ببي حال من األحوال أن يعوض المتعلم عن رؤية لغرض ت
 (3) ن عملية التعلم ترتبا ارتباطا وثيقا بالصورة المرئية الحقيقية"إاألنموذو الخاص بالحركة إذ 
صووووووصوووووية عاب والفعاليات واعطتها الخالتي تتمتع فيها هذه اللعبة ميزتها عن غيرها من األل ولهذا فان الشوووووعبية

المدربين ان ينشووووووووووئوا مدارس خاصووووووووووة يعلمون ويدربون الالعبين من هميتها في الوقت الحاضوووووووووور قد جعل وألحيث انها 
" أن ( 1993وهذا ما يؤكده حنفي ) هذه اللعبة في الفئات العمرية الصغيرةتعلم  في اعمار مبكرة الهدف منه وخصووصواً 

في تبدية المهارات  الباع األكبر نها يبدأ بالعمر المبكر لالعب ومن هنا يصبا هذا الالعب ماهرًا ولهتعلم المهارات وإتقا
" (4) 

أن التقوودم بووالحركووة أو المهووارة يتحقق عن طريق الممووارسوووووووووووووووة والتكرار وتالفي " ( 1967محموود )وكووذلووك يؤكوود 
س أو المعلم وهووذا بحوود ذاتووه هو أحوود الخطوات األخطوواء ويتم ذلووك من خالل األداء العملي للمتعلم تحووت إرشوووووووووووووواد الموودر 

  (5)"  الرئيسة المتبعة في تعليم المهارات الحركية

 

 
 

                                  
 . 111، ص 2111، القاهرة ، مطابع آمون ،  1، ط تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضيةشرف : عبد الحميد (1)
 37، ص  1961، بغداد ، مطبعة التعليم العالي ،  مبادئ علم التدريبعبد الله لطيف وقاسم حسن حسوووووووووووووين : ( 2)
 191، ص 1991جامعة القاهرة ، دار الفكر العربي ،  ، دريب الرياضي الحديث تطبق وقيادةالت :ابراهيم حمادة  ( مفتي3)
 127ص1993الفكر العربي ، القاهرة ،  ، داراألسس العلمية في تدريب كرة القدم: حنفي محمود مختار ( 4)
 172.ص 1967قلم ، ، الكويت ، دار ال 1، ط التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عبد الغني عثمان : ( 5)
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ي لما لهذه المنظومة من تبثير كبير ف ويعزو الباحث السوووووبب في ذلك إلى اسوووووتخدام منظومة الريهاكوم المعرفية

ويحوواكي الواقع كمووا لو ان الالعووب في وحوودة يعتبر جووديوود  علمتطوير المتغيرات المبحوثووة ، كون هووذا االسوووووووووووووولوب من الت
 جيدة .  وتعليمية تدريبية ، اضافة لما توفره هذه المنظومة من اجواء تدريبية

ان استخدام التقنيات الحديثة المبنية على أسس علمية دقيقة والتي من خاللها يتم تخطي الصعوبات وبالتالي 
( ، RehaCom Cognitive systemة الريهاكوم المعرفية )الحصول على نتائج أكثر دقة وبشكل مباشر، ومنظوم

 التي سميت بالمنظومة الشاملة الحتوائها على أدوات الفحص الشامل في قياس المتغيرات المبحوثة . 
متطلبات تعد من الوخصوصًا الناشئين قدم الويرى الباحث ان أمكانية تطبيق هذه االختبارات على العبي كرة   

الستفادة لوتماشيًا مع طبيعة اللعبة والمهام الواقعة على الالعبين واحتياجاتهم لهذه المتغيرات المبحوثة االساسية لالعب 
 اللعب .  منها في

 ند االخمادع والدقة في التمرير واالنتباه والتركيزسلوب اللعب السريع واستمرارية االداء بان لعبة كرة القدم تمتا  ب
الفراغات التي يخلقها من خالل سحب المنافس والدخول بسرعة للمساحات الفارغة ، بوسرعة تحركات الالعب الزميل 
والغرض من هذه كله هو الفو  بالمباراة من خالل التهديف بمرمى الفريق المنافس أكثر وكذلك تحركات الالعب المنافس 

 . اهداف ممكن 
ضاًل عن ذلك أراد الباحث مواكبة التطور كما ان هذه المتغيرات يجب على الالعب إدراكها والتعامل معها ، ف

الحاصل من خالل استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في المجال الرياضي لالرتقاء بمستوى الالعبين وبمختلف االلعاب 
من االجهزة المتطورة  ( ،RehaCom Cognitive system)وتعد منظومة الريهاكوم المعرفية  قدمالوخصوصًا لعبة كرة 

لمستخدمة ا والتعلم هم أجهزة المختبر النفسي كما تعد أيضًا أحدى االجراءات العالمية الرائدة في مجاالت التدريبوأحد أ 
. 
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( من أنه "من المحتمل أن المجموعات التجريبية التي تستخدم فترات التدريب العقلي 2111وهذا ما أكده محمد )

 (1) اء بسبب أن التدريب العقلي يخدم كفترة راحة "بالتناوب مع التدريب البدني يتم فيها تحسين األد
وكذلك يعزو الباحث الى ان  يادة سووووووووورعة تعلم أداء المهارات األسووووووووواسوووووووووية بكرة القدم تتم من خالل  يادة قابلية 
وتطوير العمليوووات العقليوووة المختلفوووة التي بووودورهوووا لهوووا األثر الكبير والووودور الهوووام في اختصووووووووووووووووار الوقوووت لتعلم الالعبين 

من خالل تمرينات الهدف منها اكتسوووواب صوووووصووووًا اذا كانوا في ناشووووئين في ممارسووووة هذه اللعبة وهذا ما تؤكده ناهدة "وخ
الالعب المهارة وتعويده على اداء المهارات الحركية بصوووورة صوووحيحة مع مراعاة القواعد السوووليمة للمهارة فهي عبارة عن 

خاصووة وتنميتها لمختلف انواع االلعاب والفعاليات التنافسووية الرياضووية وسووائل مسوواعدة تهدف الى اعداد االنواع الحركية ال
وقد تحدد في محاولة االعداد والتمهيد الكتسوووووووواب الالعب االداء الحركي لمختلف المهارات الحركية االسوووووووواسوووووووووية وتوجد 

ريق التمرينووات ط الكثير من العقبووات التي تعترض بعض الالعبين في عمليووة التطوير وال يمكن التغلووب عليهووا اال عن
العقلية الذي تسهم في تطوير االداء الحركي نحو االفضل بصورة ملموسة اذ تم استعمالها بشكل جيد وفق العمر الزمني 

 (2) "والتدريبي لالعبين
 نافسمالكرة هي عملية قيادة الكرة بتحكم من اجل بناء الهجمات السريعة للوصول لمرمى ال دحرجةويرى الباحث ببن 

لجب الالعب الى كما قد ي بالرجوع والتمركز  الدفاعي. منافسلل ان الفراغات ويجب أن تكون سريعة بحيث ال تسممستغلي
الدحرجة بالكرة حتى يحصل على فراغ وبالوقت المناسب يقوم بتمريرها الى  ميل من خاللها يخلق فرصة الحرا  هدف 

لتمرير، بمعنى خلق فرص اكثر للمباراة ليكسب وقت لصالحه او محاولة تسجيل هدف او إضاعة الوقت اذا كان فائز في ا
الدحرجة هي قدرة ومهارة كسب الوقت وانتظار الزميل ألخذ الفراغ الال م  على ان" (1964واثق ناجيسن و ويرى )ثامر مح

 (3)ثم أجراء المناولة المناسبة"
ي يجب االستفادة منها في عملية " أن من الخصائص المميزة لألعمار الصغيرة هي حب الدحرجة بالكرة والت

  (4)"التدريب
النسبة بالمقترح  عليميويرى الباحث أن تطور مهارة االخماد التي تعد من المهارات المهمة ذلك إلى أن المنهج الت

 مللمنهج المهاري وكذلك العقلي كان لهم دور كبير وايجابي في تطوير وتعلم مهارة االخماد لالعبين الناشئين بكرة القد
قد أخذ بعين االعتبار الوقت الكافي لتطوير هذه المهارة والتي ال تؤدي اال بوجود كرة كما تعتمد أيضا على بعض و 

                                  
 319ص2111، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2، ط التدريب العقلي في المجال الرياضي( محمد العربي شمعون : 1) 
 51، ص 2119، االردن ، دار الرضوان للنشر والتو يع ،  التمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركي( ناهدة عبد  يد الدليمي : 2)
 . 17، ص1964، مطبعة أركان ،مشكلة تكتيكية  99في دوري الكرة ناجي: ( ثامر محسن،واثق 3)
 . 87ص، 1967الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،، 2ط ،1و ، كرة القدم: سامي الصفار وآخرون ( 4)
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الصفات البدنية والحركية والعقلية إلتمامها بصورة صحيحة كما يعزو الباحث أن النمو الحاصل في إحساس الالعب 

إذ " ،هة أخرى من ج تطور العمليات العقلية من جهة وإلى التمارين  والممارسة في أداء بالكرة نتيجة التمرين والتكرار
إن اإلحساس بالكرة ينمو عند الالعب مع التمرين ويكون نوعًا خاصًا من المالحظة العالية التي تجعله قادرًا على 

ليها رة التي سيحصل عي والخبإذ أن هذه المهارة تحتاو إلى استعمال الكرة بشكل رئيس  (1)"التعامل مع الكرة بخبرته 
ما تحتاو إليه مهارة اإلخماد مع انسجام بالكرة أو اإلحساس بحو تها والسيطرة بعد الممارسة والتدريب بشكل مستمر و 

"  اب وهذا ما أكده  هير الخشعليها واستعمال أجزاء الجسم بإخمادها بل اعتمد على خبرة الالعب وتقديره للمواقف 
دقيقا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تقوم بهذا األداء وأن أي خلل في هذا التوقيت  تتطلب هذه المهارة توقيتا

  (2)"  يؤدي إلى فقدان الكرة وعدم التحكم فيها بالشكل المطلوب
ومهارة اإلخماد من المهارات الصعبة التي تحتاو من المتعلم مزيدا من التركيز واإلعداد لها كما تتطلب من 

أكثر على التوقيت الصحيا و يادة قدرته على امتصاص  خم الكرة والتحكم بها ، كما أن مهارة اإلخماد المتعلم قدرة 
تحتاو إلى دقة واستجابة حركية وتوقيت صحيا لألداء " لذلك فهي من المهارات الصعبة في كرة القدم وتتطلب 

  (3)"إحساسا عاليا من المتعلم نحو الكرة حتى يستطيع أن يتحكم فيها
 
 
 

 
 
 

 
 
 ( 21الشكل )

 للمجموعة التجريبية الثالثةاالداء المهاري في قيم الفروق في االختبارات القبلية والبعدية يوضا 
                                  

عوق الخاص ، م لذوي الهشام حمدان عباس : منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية والوظيفية لخماسي كرة  القد( 1)
 .115، ص  2118أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد و كلية التربية الرياضية ، 

 159ص،  1999مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، ، الموصل ، كرة القدم  هير الخشاب وآخرون:( 2)
 77، ص 1994العربي ،  القاهرة ، دار الفكر ، األسس العلمية في تدريب كرة القدم( حنفي محمود مختار : 3)
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 لثختبارات البعدية  وتحليلها ومناقشتهاللمجموعات الثثةة االداء المهاري  قيم عرض نتائج-4-2-4

 (31جدول )ال
 للمجموعات الثالثةاري االداء المه( المحسوبة في قيم Fيبين قيمة)

 
 ت
مجموع  التباين مصدر المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 ةالحري

متوسا 
 المربعات

 Fقيمة 
 ةالدالل ةالمحسوب

1 
 

 األداء المهاري للدحرجة 

 4455. 24555 484255 المجموعاتبين 

044055 
 

54555 
 

 .5428 2.4555 4855. المجموعاتداخل 

  2.4555 204555 المجموع

2 
 لالخماد  األداء المهاري

 444455 24555 224255 المجموعاتبين 

48450. 
 

54555 
 

 54040 2.4555 404055 المجموعاتداخل 

  2.4555 084855 المجموع

3 
 األداء المهاري للتهديف 

 04500 24555 .45450 المجموعاتبين 

454248 54555 

 0..54 2.4555 404055 المجموعاتداخل 

  2.4555 .20400 المجموع

 
األداء )االداء المهاري قيم فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين نتائج  وجود (31من خالل الجدول )تبين 

بين المجاميع التجريبية الثالثة في االختبار  (   األداء المهاري للتهديف،  األداء المهاري لالخماد ،المهاري للدحرجة 
-2(  على التوالي عند درجة حرية  )11.216،   16.154،   31.511( والبالغة )Fل حساب قيمة )البعدي من خال

( على التوالي ، ولمعرفة اتجاه الفرق لصالا إي مجموعة عمد  1.111،  1.111،  1.111( ومستوى داللة )27
 ( بين المجاميع الثالثة .L.S.Dالباحث إلى االستعانة بقيمة أقل فرق معنوي )
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 (32جدول )ال

 الثالثة التجريبية لالختبار البعدي للمجموعات  األداء المهاري  قيم( للمقارنات في L.S.Dيبين )

االختبارات  المتغيرات ت

 فرق األوساط األوساط الحسابية الوسطية
الخطأ 

المعيار

 ي
 الداللة

1 
 األداء المهاري للدحرجة

 54550 542.5 54855- 04455 04.55 2ت 1ت

 54555 542.5 44.55- 84555 04.55 3ت 1ت

 54555 542.5 44455- 84555 04455 3ت 2ت

2 
 لالخماد  األداء المهاري

 54540 54004 54.55- 04855 04.55 2ت 1ت

 54555 54004 24455- 4.55. 04.55 3ت 1ت

 54552 54004 44255- 4.55. 04855 3ت 2ت

3 
 األداء المهاري للتهديف 

 54558 .5404 54.55- 04555 04.55 2ت 1ت

 54555 .5404 44.55- 4.55. 04.55 3ت 1ت

 54420 .5404 54055- 4.55. 04555 3ت 2ت

 
لالداء المهوواري للوودحرجوة بين المجموعووة أن الفرق بين الوسووووووووووووووطين الحسووووووووووووووابيين ( 32في الجودول )حيوث وجوود 

وهذا يدل على ان الفرق معنوي ( 1.13) الداللة سووووووووووووووتوى ( وهو أكبر من قيموة م54855هو )التجريبيوة األولى والثوانيوة 
( 44.55و )هللمجموعة التجريبية األولى والثالثة . والفرق بين الوسووطين الحسووابيين المجموعة التجريبية األولىولصووالا 

بين . والفرق الثالثة المجموعة وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووالا ( 1.11) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووووتوى 
وهذا  (1.11) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووتوى  (4445هو ) للمجموعة التجريبية الثانية والثالثةالوسوووووطين الحسوووووابيين 

  .المجموعة التجريبية الثالثةيدل على ان الفرق معنوي ولصالا 
( 54.55و )هانية لألداء المهاري لالخماد بين المجموعة التجريبية األولى والثالفرق بين الوسووووطين الحسووووابيين و 

. المجموعة التجريبية األولىوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووووووالا ( 1.118) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووتوى 
 الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسوووووووتوى 24455هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة والفرق بين الوسووووووطين الحسوووووووابيين 

ة التجريبية للمجموع. والفرق بين الوسطين الحسابيين المجموعة الثالثةي ولصالا وهذا يدل على ان الفرق معنو ( 1.11)
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وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصوووووووووووووالا ( 1.112) الداللة وهو أكبر من قيمة مسوووووووووووووتوى  (4425هو )الثانية والثالثة 

 .المجموعة التجريبية الثالثة
( 54.55و )هبين المجموعة التجريبية األولى والثانية لالداء المهاري للتهديف الفرق بين الوسوووطين الحسوووابيين و 

. المجموعة التجريبية األولىوهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووووووالا ( 1.116) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووتوى 
 الداللة ( وهو أكبر من قيمة مسوووووووتوى 44.55هو )للمجموعة التجريبية األولى والثالثة والفرق بين الوسووووووطين الحسوووووووابيين 

عة للمجمو . والفرق بين الوسووووووووووووطين الحسووووووووووووابيين الثالثة المجموعة وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصووووووووووووالا ( 1.11)
وهذا يدل على ان الفرق معنوي ( 1.123) الداللة وهو أكبر من قيمة مسووووووووووووووتوى  (54055هو )التجريبية الثانية والثالثة 

 .المجموعة التجريبية الثالثةولصالا 
( هو ان المجموعووة التجريبيووة األولى كووانوا 32هووذه الفروق المعنويووة التي وجوودت من خالل الجوودول )ويعزو البوواحووث ان 

يمارسووووووووون المنهج التعليمي المهاري المعد من قبل الباحث بينما التجريبية الثانية كانوا يمارسوووووووووون المنهج المعد من قبل 
 المدرب ووجد ان هناك فروق معنوية ولصالا التجريبية األولى.

لمية واحتوائه على تمارين مختارة بصورة ع المعد من قبل الباحث سالمة المنهج التعليمي يعزو الباحث سوبب ذلك إلىو 
وهذا  ، وبتكرارات صوحيحة ومتناسوقة ومنسجمة مع مستوى وقابلية أفراد العينة ، وقائمة على أساس الممارسة الصحيحة

ور في تط وإحداثة معينة ضوومن واجب حركي يؤدي إلى  يادة الخبرة فالتدريب والممارسووة على مهار ما أكده قاسووم لزام "
 (1)"  ، لذلك فان الممارسة تعد أهم متغير في عملية التعلم للمهارات المعقدة وحتى البسيطة األداء المهاري 

لك ان المجموعة ذ اما ما وجد من فروق معنوية بين التجريبية األولى والثالثة ولصالا التجريبية الثالثة يعزو الباحث الى
التجريبية الثالثة كانوا يمارسووووووون المنهج التعليمي المهاري المعد من قبل الباحث والمنهج العقلي على منظومة الريهاكوم 
المعرفية مما كان لها تبثير إيجابي وكان السووووووبب في الفروق المعنوية للمجموعة الثالثة على حسوووووواب األولى الذي كانوا 

 اري المعد من قبل الباحث دون المنهج العقلي .يمارسون المنهج المه
والتكرار وتالفي األخطاء ويتم ذلك  الممارسوووووووووووةالتقدم بالحركة أو المهارة يتحقق عن طريق  ( " أن1967) محمد ويذكر

ي ة المتبعة فيسووووووووووحد الخطوات الرئأمن خالل األداء العملي للمتعلم تحت إرشوووووووووواد المدرس أو المعلم وهذا بحد ذاته هو 
 (2)" ليم المهارات الحركيةتع

                                  
 . 58، ص 2115،  مصدر سبق ذكرهقاسم لزام :  (1)
 172، ص 1967،  مصدر سبق ذكرهعثمان :  يمحمد عبد الغن (2)
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اما ما وجد من فروق بين التجريبية الثانية والثالثة ولصووووووووووووووالا الثالثة يعزو الباحث على ان المجموعة الثانية كانت فقا 
تسووووووووتخدم المنهج العقلي على منظومة الريهاكوم المعرفية والمنهج المهاري المعد من قبل المدرب بينما المجموعة الثالثة 

 م المنهج العقلي على منظومة الرهاكوم المعرفية والمنهج المهاري المعد من قبل المدرب .كانت تستخد
 
العقلي ت المنهج تكرارات وتمرينا هو تبثير اكتساب التعلم ألفراد المجموعة التجريبية الثالثة من العوامل التي ساعدت فيو 

ال وهذا بحد ذاته ذو تبثير ايجابي وفع منهج المهاري المجموعة الثالثة المنهج العقلي باإلضافة الى ال، حيث مارست 
في العملية التعليمية وهذا ما أكده محجوب "حيث يمكن التوصل إلى نتائج ايجابية قوية عند استخدام التمارين الذهنية 

  (1)"خالل الفترات الفاصلة بين دورات التمرين 
ز تبتي إال من خالل التوقف والتبمل والتركي الوالتي  الدقة أساس علىمن المهارات التي تعتمد بشكل  دحرجةفمهارة ال

 ألنها تعتبر مهارة بداية لمهارة ثانية كالتهديف والمناولة على أجزاء هذه المهارة بشكل تفصيلي 
ارات كر بالنسبة للمبتدئ وعدم الحاجة إلى ت مقارنة ببقية المهارات األخرى )التهديف واإلخماد( سهولة مهارة الدحرجةوكذلك 

في حالة  فعملية النقل الحركي لتعلمها ، كبيرعالية فمهارة الدحرجة تعد من المهارات السهلة والتي ال تحتاو إلى جهد 
، وعلى  رمنذ الصغ الجري بدون الكرةأن المبتدئ يقوم بعملية  إذ الجري بدون الكرة نفسه في حالة الجري مع الكرة ، 

دون الكرة ومن ثم دمجها مع الكرة وبالتدريج سوف تنضج هذه المهارة إلى أن أن يقوم بصقل عملية الجري ب المدرب
 اكثر . تصبا انسيابية

  (2)"" أن من الخصائص المميزة لألعمار الصغيرة هي حب الدحرجة بالكرة والتي يجب االستفادة منها في عملية التدريب
 وعليها من قبل الالعب سواء كانت الكرة القادمة أرضية أ عملية استقبال الكرة والسيطرة اما االخماد فيرى الباحث هي  

 ناولةمفي أطار قانون اللعبة ووضعها تحت تصرفه بالطريقة المناسبة بهدف البالقدم او بالفخذ او الصدر او الرأس عالية 
 أو الدحرجة أو التهديف

( 1999) هير  حيا لألداء وهذا ما أكدهمهارة اإلخماد من المهارات التي تحتاو إلى دقة واستجابة حركية وتوقيت ص 
بان "مهارة اإلخماد تتطلب توقيتا دقيقا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تقوم بهذا األداء وان أي خلل في هذا التوقيت 

 (3)"يؤدي إلى فقدان الكرة وعدم التحكم فيها بالشكل المطلوب 

                                  
 . 192، ص2111، عمان ، دار وائل للنشر ،  التعلم وجدولة التدريب الرياضيمحجوب : وجيه  (1)
 87، ص1967ل، دار الكتب للطباعة والنشر،الموص، 2ط ،1و ، كرة القدم: سامي الصفار وآخرون ( 2)
 . 159، ص 1999،  مصدر سبق ذكره هير قاسم الخشاب وآخرون :  (3)
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ع المجاميبين لالداء المهاري لالخماد  ي في األوساط الحسابيةفرق معنو  أقلنتائج قياس  (32)يبين الجدول وكذلك  

معنوية بين ظهرت هناك فروق  وقد( 54004) لالداء المهاري لالخماد الخطب المعياري إذ ظهرت قيمة  التجريبية الثالث
الا التجريبية الثالثة ، لصالمجموعة التجريبية األولى والثانية ولصالا التجريبية األولى، وبين التجريبية االولى والثالثة و 

 وبين التجريبية الثانية والثالثة ولصالا التجريبية الثالثة .
( هو ان المجموعووة التجريبيووة األولى كووانوا 32ويعزو البوواحووث ان هووذه الفروق المعنويووة التي وجوودت من خالل الجوودول )
قبل  الثانية كانوا يمارسوووووووووون المنهج المعد من يمارسووووووووون المنهج التعليمي المهاري المعد من قبل الباحث بينما التجريبية

 المدرب ووجد ان هناك فروق معنوية ولصالا التجريبية األولى.
زة ومتنوعة منوعة ومميواحتوائه على تمارين  المعد من قبل الباحث سالمة المنهج التعليمي ويعزو الباحث سبب ذلك إلى

 ر الالعبين وامكانياتهم .مبنية على أسس علمية صحيحة وتتناسب مع قابلية اعما
نه "كلما  اد الترديد للمعلومات وتزويدها للمتعلم بعد كل محاولة حركية كلما حصلنا ( أSchmidt 1991شمدت )ويذكر 

 (1)على نتائج أفضل للتعلم "
البرنامج  دبرنامج حركي مخزون في الدماغ وكلما  اد استخدامنا لهذه المهارة  افلكل مهارة نتعلمها يجب ان يكون لها 

الحركي المخزون دقة وصفاء ، فالعمل على إعادة المهارة وأدائها عقليا والوقوف على تفاصيل األداء محاولة بعد محاولة 
 يتمكنون من اإلحساس بالحركةالعبين واالستمرار بتكرارها عقليا جعل ال

ا أكده وجيه وهذا مسمى بانتقال أثر التعلم وعلى هذا األساس فان التعلم السابق سينتقل إلى التعلم الجديد وهو ما ي ،
التي لها أهمية كبيرة في مجال التعلم والتعلم الحركي إذ لوال انتقال  المهمةثر التعلم من األمور أ( من أن انتقال 2111)
ثر التعلم ألصبا لزاما على كل متعلم أن يتعلم ما يحتاجه من استجابات خاصة لكل موقف وهذا صعب ال يمكن أن أ

 (2)"تفي سنوات عمر المتعلم إلتقانه
أن الالعب الذي يتقن هذه المهارة يكون أكثر امكانية في التوقف والتحكم بها وخصوصا في حالة الحركة ، فهي ال "و 

جل المناولة أو أإلى كسبه للوقت فالالعب يهيب الكرة بالسرعة الممكنة من   يادةتجعله يعطي فرصة للمنافس لقطع الكرة 
  (3)" أو القيام بحركة أخرى  التهديف

                                  
(1) .  Schmidt A.R: Motor learning and performance Ill , human kinetice Book champainy illinnois , 1991, 
P.P.288. 

  . 41-39، ص 2111،  مصدر سبق ذكره( وجيه محجوب : 2)
 157ص2115، القاهرة ، دار القاهرة للنشر والطباعة   ،  أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام )وآخرون( : ( 3)
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اما ما وجد من فروق معنوية بين التجريبية األولى والثالثة ولصالا التجريبية الثالثة يعزو الباحث الى ذلك ان المجموعة 
التجريبية الثالثة كانوا يمارسووووووون المنهج التعليمي المهاري المعد من قبل الباحث والمنهج العقلي على منظومة الريهاكوم 

عرفية مما كان لها تبثير إيجابي وكان السوووبب في  الفروق المعنوية للمجموعة الثالثة على حسووواب األولى الذي كانوا الم
 يمارسون المنهج المهاري المعد من قبل الباحث دون المنهج العقلي .

شتمل على نها تعبين ألساعدت التمرينات العقلية المستخدمة للمجموعة التجريبية على تطور الالوهذا ما أكدته ناهدة "
اهداف من خالل التحكم باالنتباه وعزل التفكير وا الة العوائق امام التطور العام و يادة نوعية حالة االداء الحركي المثالية 
بواسطة تعزيز المهارات الذهنية المرتبطة وايضا  يادة القدرة على التكرار والتثبيت والتحكم في االداء الحركي المثالي 

ة الالشعور الذهني والتدعيم الذاتي ولها فوائد ساعدت الالعبين من خالل اعطائهن الثقة واالسترخاء والتعرف على وبرمج
برامج حركية غير معروفة سابقا وتساعد ايضا على تصور حركي صحيا ويحفز نهايات العضالت واالربطة على العمل 

 (1)"  الحركي وكبن الحركة تمت فعال
 

احث ان لتطوير العمليات العقلية دور كبير وايجابي في تسريع تعلم المهارات األساسية بكرة القدم ومن وهذا ما أكده الب
 ضمنها االخماد الذي يمتا  بالتركيز واالنتباه والدقة والسرعة بعض األحيان اذا كان المنافس بالقرب من الالعب .

القدم يعد من العوامل األساسية لتطوير مستوى األداء ،  " فبن إتقان المهارات الخاصة في كرةويتفق الباحث مع لزام 
وهذا يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قابليات وقدرات الالعبين البدنية والوظيفية والذهنية والحركية والنفسوووية وأداء المهارات 

 (2)" في كرة القدم
دة والحركية والمهارات مع العقلي من خالل احتياو الى حوترابا جانب القدرات العقلية مع بقية العناصر البدنية وكذلك " 

االنتباه لألداء بصورة عالية من دون تبخير أو أخطاء " حاجة الالعب إلى ثبات االنتباه وتركيزه وحدته بدرجات كبيرة 
 (3)"  تكون أثناء تعلم المهارة الحركية وتطوير أدائها لفهم أجزاء هذه المهارة المطلوب تعلمها

                                  
 . 94و 93،  2119،  مصدر سبق ذكره( ناهدة عبد  يد الدليمي : 1)
  95ص2115 القاهرة ، دار القاهرة للنشر والطباعة   ، ، أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام )وآخرون( : ( 2)

قسور عبد الحميد : بعض القدرات العقلية وعالقتها بمستوى أداء الالعب المعد بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة : كلية ( 3)

 67ص،  2111التربية الرياضية ، 
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علم المهارات األساسية بكرة القدم لالعبين في مثل هذه االعمار وهم صغار وعندما يتقنون هذه المهارات له دور وان ت

" أن تعلم المهارات وإتقانها يبدأ بالعمر المبكر لالعب ومن هنا يصبا هذا كبير عندما يكبرون وهذا ما يتفق معه حنفي 
  (1) هارات "الالعب ماهرًا وله الباع األكبر في تبدية الم

اما ما وجد من فروق بين التجريبية الثانية والثالثة ولصووووووووووووووالا الثالثة يعزو الباحث على ان المجموعة الثانية كانت فقا 
تسووووووووتخدم المنهج العقلي على منظومة الريهاكوم المعرفية والمنهج المهاري المعد من قبل المدرب بينما المجموعة الثالثة 

لي على منظومة الرهاكوم المعرفية والمنهج المهاري المعد من قبل المدرب ولهذا السووووووووووووووبب كانت تسووووووووووووووتخدم المنهج العق
 األكثر على تفوق التجريبية الثالثة على الثانية.

تدريبات العقلية والاألساليب العلمية الصحيحة في وضع التمارين  المنهاو التعليمي العقلي والمهاري اعتمد 
مما لذلك من تبثير كبير في تطوير مستوى أداء هذه المهارة عن طريق  مادخالمتعلقة بمهارة اال والمهارية

مكن " اختيار التمرينات المناسبة تاختيار التدريب على تمرينات خاصة تتناسب وطبيعة العينة إذ أن 
  (2)"المدرب من تطوير الصفات البدنية وفي الوقت نفسه تعمل على إتقان الالعب للمهارات

( نتائج قياس أقل فرق معنوي في األوساط الحسابية لالداء المهاري للتهديف بين المجاميع التجريبية 32ويبين الجدول )
( وقد ظهرت هناك فروق معنوية بين المجموعة .5404) تهديفالثالث إذ ظهرت قيمة الخطب المعياري لالداء المهاري لل

ثة ، وبين التجريبية لتجريبية االولى والثالثة ولصالا التجريبية الثال،وبين ا التجريبية األولى والثانية ولصالا التجريبية األولى
( 32ويعزو الباحث ان هذه الفروق المعنوية التي وجدت من خالل الجدول ) الثانية والثالثة ولصالا التجريبية الثالثة .

ية الثانية قبل الباحث بينما التجريبهو ان المجموعة التجريبية األولى كانوا يمارسون المنهج التعليمي المهاري المعد من 
 كانوا يمارسون المنهج المعد من قبل المدرب ووجد ان هناك فروق معنوية ولصالا التجريبية األولى.

س فمن خالل التهديف يحقق الفو  على المناففريق أي التهديف الناجا هو المحصلة النهائية ألداء يرى الباحث ان    
سوووي هو يتسوووجيل األهداف وهو من أسووواسووويات لعبة كرة القدم ألن متعة كرة القدم وهدفها الرئ، وهو احد وسوووائل الهجوم ل

اختيوووار المكوووان  ويعتمووود نجوواح بوووالتهووديف على عووودة عواموول منهوووا . إحرا  األهوووداف في مرمى المنوووافس وتحقيق الفو ،
 لفجوةالالعب السووتغالل هذه اإمكانية و  منافسالتهديف حسووب الفراغ الحاصوول في صووفوف دفاع الالمناسووب في المرمى و 

                                  
 127ص1993، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ب كرة القدماألسس العلمية في تدري :حنفي محمود مختار ( 1) 
 . 48، ص  مصدر سبق ذكره( حنفي محمود مختار : 2)
 



      127             ائج وتحليلها ومناقشتهاعرض النت  ....................................................         الفصل الرابع  
 

 
الكرة نحو تنفيذ  هوالقوة والسرعة في لحظالدقة جا يتم وفق شروط هي كما إن بالتهديف الناالتي تحصل بين المدافعين، 

   المرمى .
 ذلك إلى أن فاعلية التخطيا للمنهج األساسية والمهمةويرى الباحث أن تطور مهارة التهديف التي تعد من المهارات 

هديف ، لذلك يجب أن لتاألداء المهارة لفيه على تطوير  المهارية والتدريبات العقلية المقترح إذ تركزت التمرينات يميعلالت
كيد الزيادة لتطوير هذه المهارة وتب كبيرًا من قبل المدربين والمعلمين والمختصين في مجال الرياضة يكون هناك اهتماماً 

دف هألن التكرار يزيد من عامل الخبرة واإلحساس والدقة في إصابة الهدف وهذا ما التدريباتالتمرينات و بالتكرارات في 
كما  دة "وهذا ما اكدت عليه ناه عد من قبل الباحث وكذلك المدربالمالتعليمي المهاري وكذلك المنهج العقلي المنهج  اليه

لعقلية او ا م وتدريب المهارات النفسية اوعليللتمرينات الحركية حيث تتضمن ت مهما ومكمالً  ءاً تعد هذه التمرينات جز 
 "ةليات العقليرينات المرتبطة بالعمالعقلي واالنتباه واالدراك وغير ذلك من التم فية مثل تدريب االسترخاء والتصورالمعر 

(1) 

 جديدةمنوعة ومميزة و واحتوائه على تمارين  المعد من قبل الباحث يعزو الباحث سالمة المنهج التعليميكذلك و 
على الالعبين ومبنية على أسس علمية صحيحة وتكرارات مدروسة وتتناسب مع قابلية اعمار الالعبين وامكانياتهم 

ب مهم في تطوير األداء المهاري للتهديف للمجموعة التجريبية األولى على حساب المجموعة سبالمتواجدين في المجموعة 
من قبل المدرب وان دل على شيء فبنه يدل على المنهج العقلي الذي التجريبية الثانية التي كانت تمارس المنهج المعد 

كان تمارسه المجموعة التجريبية الثانية على منظومة الريهاكوم المعرفية غير كافي على تطوير األداء المهاري للتهديف 
ما يحتاو الى منهج تعليمي مهاري وان

                                  
  91، ص 2119،  مصدر سبق ذكره( ناهدة عبد  يد الدليمي : 1)
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 -االستنتاجات والتوصيات : -5
 -االستنتاجات :-5-9

 -من خالل النتائج التي ظهرت أستنتج الباحث مايأتي :

، لالخماد المهاري ، االداء  االداء المهاري للتهديف) تابعة  الدراسة ان هناك متغيرات اذجأظهر نم -1
 ( أرتبطت بعالقة ارتباطية ببعضها البعض  . األداء المهاري للدحرجة

ية اليقظة الذهن) األداء المهاري للتهديف وهيمبةارةةةةةةر   ي  لهةا تةأريرالعقليةة هناك بعض المتغيرات  -2
ة رد سةةر  )، االنتباه االنتقائي  (السةةمعي ، البيةةري  )، االنتباه المنقسةة  ( بدون إرةةار  ، ما اارةةار  )

( ، وهنةاك بعض المتغيرات لها  (العين اليمين ، اليسةةةةةةار  )مكيط الرؤيةا  (الفعة  ، التكم  برد الفعة  

   تأريرات غير مبارر  تعم  كمتغير وسيط
ما )اليقظة الذهنية ) األداء المهاري لالخماد وهيمبارةةر   ي  لها تأريرالعقلية هناك بعض المتغيرات  -3

 (سةةةةر ة رد الفع  ، التكم  برد الفع   )، االنتباه االنتقائي  (البيةةةةري )، االنتباه المنقسةةةة  ( اارةةةةار  

( ، وهناك بعض المتغيرات لها تأريرات غير مبارةةةةةر  تعم   (العين اليمين ، اليسةةةةةار  )مكيط الرؤيا 

   كمتغير وسيط
 )ة ) اليقظة الذهني للدحرجة وهياألداء المهاري مبارةةةر   ي  لها تأريرالعقلية هناك بعض المتغيرات  -4

ن العي)، مكيط الرؤيا ( العين اليمين  )، مكيط الرؤيا  (البيةةةةةةري)، االنتباه المنقسةةةةةة   (ما اارةةةةةةار  

   ، وهناك بعض المتغيرات لها تأريرات غير مبارر  تعم  كمتغير وسيط  ((اليسار
 أيجابي  لى االداء المهاري.و ق أنموذج العالقات السببية تأرير العقلي للمنهج التعليمي   -5
 و ق أنموذج العالقات السببية تأرير أيجابي  لى االداء المهاري.المهاري للمنهج التعليمي  -6
ان المنهج التعليمي المهاري العقلي و ق االنموذج السببي له تأرير إيجابي  لى األداء المهاري ضمن  -7

 .هذه الفئة العمرية 
 
 

 -التوصيات :-5-2
 :يبما يأتيوصي الباحث 

ي تظهرها ة و ق العالقات التعليميوبناء المناهج الت علي ا تماد نماذج العالقات السببية  ي  ملية الت .1
 ة.ليميعهذه النماذج لما لها من أهمية و ا لية كبير   ي تكقيق تقدم رام  وايجابي  ي العملية الت

غيرات بأجراء تقيي  رام  لم  متي  والقائمين  لى  مليات التدريب والتعلضرور  ان يهت  المدربين  .2
 .لتعليميةكي يتسنى تكقيق نتائج ايجابية وراملة للعملية ا علي الت

ي ية الكقيقية لال ب والفريق لمعليمية أن يدرك الكاجات التعليم لى المدرب  ند وضا المناهج الت .3
 .علي يضا المنهج الشام  للت

السببية والتعرف  لى مزيد من العالقات المبارر  وغير يوصي الباحث بالتعمق  ي دراسة النماذج  .4
 .بين كا ة متغيرات اللعبة والوسطية لمبارر ا
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لال بين النارئين  مهاريا تماد المنهج المستخدم  لى  ينات ممارلة لتكسين مستوى االداء ال .5
 .واالربال

تعليمية وبطرائق وكذلك لفعاليات او العاب أخرى أجراء دراسات مشابهة ولفئات  مرية أخرى  .6
 هاريمواالداء ال األساسية لم  لعبة او  عاليةوالمهارات  العمليات العقليةمعنية بتطوير  مختلفة

 ومعر ة ما تسفر  نه هذه الدراسات.
 . من خالل اال تماد  لى النماذج السببية للمهارات قيد الدراسة عليميةتيمي  مناهج ت .7
 لى المدربين والعاملين بمجال التعلي  االنتباه والتركيز  لى العمليات العقلية  ند وضا برامجه   .8

 وخيوصا  ي الفئات العمرية اليغير  بمر  القدم وكذلك بقية الفعاليات واأللعاب 
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  الكريم القران 

 الكويت ،  2، ط األسس العلمية للتربية الحركيةحمد عبد الرحمن السرهيد وفريدة إبراهيم عثمان  : ا ،

 . 3991دار القلم للنشر والتوزيع ، 

 : 2132، بغداد ، مكتب عدنان للطباعة والنشر ، 3، ط علم النفس المعرفيأروة محمد ربيع الخيري . 

  : 3991 ، دار الفكر العربي، القاهرة،2ط، لنفس الرياضي. مفاهيم تطبيقاتاعلم أسامة كامل راتب  

  : 3، مطبعة حسام ، بغداد ،ط كرة الطاولة الناجحةبيتر سمبسون : ترجمة محمد عبدالحميد الدوري 

،3991.  

 ،3991، مطبعة أركان ، مشكلة تكتيكية 99في دوري الكرة ناجي:  واثق ثامر محسن  . 

  : مكتب المجمع العربي  3، ط القدرات العقلية بين الذكاء واالبداعثائر احمد غباري و خالد ابو شعيرة ،

 . 2131للنشر ، عمان االردن ، 

  : عمان ، دار لحاسوبالنماذج والطرق الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في اثائر مطلق عياصرة ، 

 . 2131ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع  ، 

  :فعالية التدريب البصري على بعض المتغيرات المهارية جيهان محمد فواد، أيمان عبدالله زيد

 . 2112،رسالة ماجستير منشورة جامعة الزقازيق ،مصر، والقدرات البصرية في الكرة الطائرة

  : تب ، بيروت ، دار الك الوظائف والمهارات البصرية في المجال الرياضيحسين علي كنبار العبودي

 .2131العلمية ، 

  : 3991، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  األسس العلمية في تدريب كرة القدمحنفي محمود مختار . 

  :2111، دار أسامه للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3، طعلم النفس الرياضيرمضان ياسين. 

 3999،الموصل ، مطابع جامعة الموصل ،  مناهج البحث في التربية الرياضيةد خريبط  : ريسان مجي 

  :3999، الموصل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، كرة القدمزهير الخشاب وآخرون . 

  :  3999الموصل ، دار الكتب للطباعة و النشر ، ، 2، ط كرة القدمزهير قاسم الخشاب و آخرون . 

  : 3992، بغداد، مديرية مطبعة وزارة التربية ، كرة القدمسامي الصفار و آخرون  . 

  :3991، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،2، ط3، ج كرة القدمسامي الصفار وآخرون . 

  : 3993، بغداد ، دار الحكمة للطباعة ،  كرة القدم للصفوف الثالثةصباح رضا جبر وآخرون . 

  : لعربي ،القاهرة ، دار الفكر ا تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربويةصالح الدين محمود عالم

،3992 . 

 :القاهرة ، دار الفكر العربي  كرة القدم بين النظرية والتطبيق ، االعداد البدني طه اسماعيل وآخرون ،

 ،3999. 

 ثيره في التعلم والتطور من خالل الخيارات ظافر هاشم إسماعيل : األسلوب التدريسي المتداخل وتأ

جامعة  ة،،كلية التربية الرياضي التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس . أطروحة دكتوراه غير منشورة

 . 2112بغداد،

  : 2119، مطبعة النخيل ، البصرة ،  3، ط كرة القدم تعليم تدريبعادل تركي وسالم جبار . 

  : 2132، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، 3، ط البحث العمليمنهجية عامر أبراهيم. 
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  :النجف ، العراق، دار الضياء للطباعة 3، ط سيكولوجية كرة القدمعامر سعيد جاسم الخيكاني ،

 م  .2119والتصميم، 

  :لتوزيع ، ،عمان ،األردن ،دار المسيرة للنشر وا 3، ط مبادئ علم النفسعامر سعيد جاسم الخيكاني

2131 . 

  : 2131، بغداد ، مطبعة العدالة ،  علم النفس المعرفيعباس حنون مهنا االسدي  . 

  : 2111، القاهرة ، مطابع آمون ،  3، ط تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضيةعبد الحميد شرف . 

  : دار الفكر العربي للطباعة  3، ط فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار جبار الضمد ،

 2111والنشر والتوزيع ، 

  : 3991،عمان ، مطبعة عبود ،  كرة القدم للناشئينعبد القادر زينل. 

  : بغداد ، مطبعة التعليم العالي ،  مبادئ علم التدريبعبد الله لطيف وقاسم حسن حســـــــــــــين ،

3991  

   : مجموعة مؤيد الفنية ،  3، العراق ، القادسية ، ط التعلم الحركياساسيات عبدالله حسين الالمي ،

2111 . 

  ( سنة  31 -31عقيل محمد كشاش : تحديد بطارية أختبار للقدرات العقلية النتقاء الالعبين بأعمار )

 . 2121للمدارس التخصصية بكرة القدم ،  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القادسية ، 

 العراق ، النجف ، دار الضياء  3، ط  دراسات متقدمة في علم النفس الرياضي:  علي يوسف حسين ،

 م.2132للطباعة ، 

  عمر محمد عبد الرزاق الخياط : تأثير منهج تعليمي مقترح باستخدام شبكة المعلومات العالمية

امعة ة ، ج)األنترنت( في تعلم بعض المهارات األساسية بلعبة التنس ، أطروحة دكتوراه غير منشور

 . 2111بغداد ، 

  :مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 3( ، ط التدريب –كرة القدم ) المفاهيم غازي صالح محمود ،

 .2133، عمان ، 

  : 2119، مطبعة المتنبي ، العراق ، ديالى ،  مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد الله. 

  : عمان ،  3،ط لالعبي كرة القدم التدريب المعرفي والعقليفرات جبار سعدلله  وهه فال خورشيد ،

 ، 2133دار دجلة ،  

 : 3993كرة القدم ، ترجمة ماهر البياتي وسليمان على حسن ، الموصل ، دار الفكر ،  الفريد كونترة . 

  : 3999، دار المطبوعات الجديدة ، ، االسكندرية  األهداف التربوية وتدريب المناهجفؤاد سليمان قالده  

  : ة ، الجزائر، طبع في المدرسة العليا ألساتذة التربي كرة القدمفيصل عباس الدليمي ، وأحمد عبد الخالق

 البدنية والرياضية ، متنغام .

  : )القاهرة ، دار القاهرة للنشر  أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام )وآخرون ،

 2112،والطباعة 
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  : نشرة فصلية دورية تصدرها المجموعة العلمية للتعلم الحركي  مترادفات في التعلم الحركيقاسم لزام ،

 . 2113، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، العدد االول ، اذار 

 : بعض القدرات العقلية وعالقتها بمستوى أداء الالعب المعد بالكرة الطائرة ، رسالة  قسور عبد الحميد

 . 2111ماجستير ، جامعة البصرة : كلية التربية الرياضية ، 

  :)2132، دمشق، 3، ط نظريات التعلم وتطبيقاتها التربويةكفاح يحيى صالح العسكري )وآخرون . 

  :القاهرة، دار الدولة 3،محمد عمر، ط ، )ترجمة( سيد الطواب األساسيةالتعلم وعملياته ليندا دافيدوف،

 . 2111لالستثمارات الثقافية،

  ماجد عبد الحميد : تأثير منهج تدريبي وفق أنموذج العالقات السببية للمتغيرات البدنية والمهارية لتطوير

  2139ة ، جامعة القادسية ، األداء الخططي لالعبين الشباب بكرة القدم ، أطروحة دكتوراه غير منشور

  : مطبعة النبراس للطباعة والتصميم ، العراق ، 3، ط  فسيولوجية التعلم الحركيماهر محمد عواد ،

2133 . 

  : القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2، ط التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون ،

2113. 

  :القاهرة، دار الفكر المجال الرياضي والقياس النفسيالتدريب العقلي في محمد العربي شمعون ، 

 .3992العربي، 

  : دار الضياء للطباعة والنشر ، 3، ط االسس النظرية الختبارات التربية الرياضيةمحمد الياسري ،

 2131النجف االشرف ، 

    : 3999ر ،، القاهرة ، مركز الكتاب للنش3، ط سيكولوجية النمو لمربي الرياضيمحمد حسن عالوي 

  : القاهرة ،  دار الفكر العربي للطباعة  علم النفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي ،

 ،  2112والنشر، 

    :البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي واسامة كامل راتب ، 

 . 3999القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

  مصر ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر  مهارات الرؤية البصرية للرياضيين:  زكي محمدمحمد ،

  2111والتوزيع ،

  : 3991، الكويت ، دار القلم ،  3، ط التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عبد الغني عثمان . 

  : لتربية والتعليم ، اليمن ، مطبعة وزارة ا 3، ط طرق التدريس العامةمحمد محمود الخوالدة و اخرون

  3991اليمنية ، 

  أطروحة ، منشورة ،  تأثير تدريب الرؤيا البصرية على أداء العبي كرة القدم: محمود عبد الحسن ،

 .2119مصر ، جامعة المانيا ، 

 بحث  ، تاثير التدريب الذهني في تعليم بعض المهارات االساسيه بكره القدمموسى العكيلي :  محمود

 .2112جامعه بابل ، العدد الرابع ،  -وم التربية الرياضية منشور في مجله عل
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 ر ، عمان ، دار الفك االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية:  مروان عبد المجيد إبراهيم

 3999العربي للطباعة والنشر ، 

  ة الهجوميمصطفى طه محمود: تأثير التدريبات البصرية على تطوير سرعة ودقة بعض المهارات

حركية لناشئي هوكي الميدان، اطروحة دكتوراه، جامعة بنها، كلية التربية  –والمدركات الحس 

 .21ص  2132الرياضية للبنين، 

  : 3991، دار الفكر العربي ، مصر ، االعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي أبراهيم. 

  :دار الفكر العربي   ,، القاهرة و تطبيق و قيادة التدريب الرياضي الحديث تخطيطمفتي ابراهيم حماد

 ،3999. 

  التنبؤ بأنموذج سببي لألداء المهاري بداللة أهم القياسات الجسمية والبدنية والحركية  :مهند ياسر

 2132، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القادسية ، والوظيفية النتقاء األشبال بكرة القدم

  :2119، دار دجلة ، عمان ،  3، ط التعلم والمهارات االساسية في كرة القدمموفق أسعد محمود . 

  :  2131، عمان، دار المنهجية ،3، ط اساسيات في التعلم الحركيناهدة عبد زيد الدليمي . 

  : االردن ، دار الرضوان للنشر  التمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركيناهدة عبد زيد الدليمي ،

 . 2139والتوزيع ، 

  : 2111دار الكتب للطباعة والنشر، ، الموصل، 2، طعلم النفس الرياضينزار الطالب و كامل لويس  

  :3ط ،تدريب عالجية برامج -اختبارات تشخصية –منظومة الريهاكوم المعرفية هدى جميل عبد الغني 

 .2139، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، بابل ، 

  هشام حمدان عباس : منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية والوظيفية لخماسي

 .2111كرة  القدم لذوي العوق الخاص ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية ، 

 2123، بابل ، مطبعة الضياء ، 3، ط إحصاء المقاييس فلسفة وتطبيقاوي : هشام هند  

  . 2111، بغداد ، مكتب العادل للطباعة الفنية ،  التعلم وجدولة التدريبوجيه محجوب. 

  : 2113، عمان ، دار وائل للنشر ، األردن ، التعلم وجدولة التدريب الرياضيوجيه محجوب. 

  : 2113، عمان ، دار وائل للنشر ،  3، ط التعلم والتطور الحركينظريات وجيه محجوب . 

 :)2111، بغداد ، مطبعة وزارة التربية ،نظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب)وآخرون . 

  وسام توفيق حمادي البياتي : تأثير منهج باستخدام الحاسوب في تعليم األداء المهاري والمعرفي لبعض

 . 2112بكرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بابل ، المهارات االساسية 

  :ةالتعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية والرياضيوسام صالح عبد الحسين وسامر يوسف متعب 

 2131، بيروت، دار الكتب العلمية، 3، ط

 لالنتباه االنتقائي بداللة اليقظة الذهنية باستعمال منظومة  ياس مجيد االسدي: القيمة التنبئوية

(RehaCom،لالعبي بالتنس ،اطروحة دكتوراه ،غير منشورة )2139 

  : 2131، دار الكتب والوثائق ،بغداد ، 2، ط التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون . 

  : 2113، بغداد : مكتب العادل للنشر والتوزيع ،  التعلم بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون. 

  :2112، بغداد، مكتب الصخر،التعلم الحركي  بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون . 
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  :سالة ، راليقظة العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة المرحلة االعداديةيونس أسمهان عباس

 .2132ماجستير غير منشورة، جامعة واسط، كلية التربية، 
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 (8ملحق )

 أسماء السادة المختصين الذين تم اجراء المقابالت الشخصية معهم 

 ت
اللقب 

 العلمي
 مكان العمل االختصاص اسم الخبير

 ا.د 1
التربية البدنية كلية  -جامعة بابل الكرة الطائرة–تعلم حركي  ناهدة عبد زيد

 وعلوم الرياضة

 أ.د 2
ة البدنيكلية التربية جامعة بابل ــ  تعلم حركي ــ كرة القدم ضياء جابر

 الرياضيةوعلوم 

 .دأ 3
العاب  –بايو ميكانيك  هشام هنداوي هويدي

 مضرب

دنية البكلية التربية  -جامعة القادسية

 الرياضيةوعلوم 

 .دأ 4
دنية البكلية التربية  -جامعة القادسية ــ مبارزة تعلم حركي مقداد روال

 الرياضيةوعلوم 

5 
دنية البكلية التربية  –المثنى جامعة  كرة القدم –تدريب   حبيب شاكر أ.د

 الرياضيةوعلوم 

 أ.د 6
دنية البكلية التربية -القادسية جامعة  تعلم حركي  ــ جمناستك حامد نوري

 الرياضيةوعلوم 

 أ.د 7
دنية البكلية التربية -القادسية جامعة  علم نفس ــ كرة السلة سفيح اسعد علي

 الرياضيةوعلوم 

 أ.د 9
دنية البكلية التربية -القادسية جامعة  كرة القدم –علم نفس  رأفت عبد الهادي

 الرياضيةوعلوم 

 ا.م.د 11
حة سا -علم النفس الرياضي محمد حاتم عبد الزهرة

 وميدان

ية التربية البدن كلية -جامعة القادسية

 وعلوم الرياضة

 .دأ.م 11
كرة  -اختبارات وقياس  مهند ياسر دايخ

 القدم

دنية البكلية التربية -القادسية جامعة 

 الرياضيةوعلوم 

 محافظة القادسية –مديرية التربية  قدمالكرة  –طرائق تدريس  عدنان نغيش حسن ا.م.د 12
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 ا.م.د 13

ية كلية التربية البدن –جامعة القادسية  الطائرة كرة -تعلم حركي حسام حسين مطنش
 وعلوم الرياضة

 ا.م.د 14

ية كلية التربية البدن –جامعة القادسية  كرة قدم واثق محمد عبد الله
 وعلوم الرياضة

 ا.م.د 15

ية كلية التربية البدن –جامعة القادسية  كرة قدم-طرائق تدريس  وليد سمير
 وعلوم الرياضة

 م. د 16
دنية البكلية التربية -القادسية جامعة  تدريب رياضي ــ كرة القدم عبد الحميد ماجد

 الرياضيةوعلوم 

 م. د 17
دنية البكلية التربية -القادسية جامعة  تدريب رياضي ــ كرة القدم محمد راضي

 الرياضيةوعلوم 

 

 

 

 (2ملحق )
 فريق العمل المساعد

 مكان العمل االختصاص االسم ت

 مديرية الشباب والرياضة  طالب دكتوراه جالباحمد  1

 مديرية تربية القادسية   طالب دكتوراه علي سالم 2

 جامعة القادسية –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  طالب دكتوراه مصطفى عبد الله 3
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 (3ملحق )

 تسهيل مهمة الى االكاديميات الكروية
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 (4ملحق )

 استمارة تقييم األداء المهاري 

 استمارة تقييم األداء المهاري بكره القدم
 

 ........................................المحترم.....السيد..........................

 

 ....ةيبط ةتحي
 :  يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم    

 ()

لمهارة لمهاري اوبالنظر للمكانة العلمية التي تتمتعون بها يود الباحث استطالع آرائكم لتقييم األداء 

 . ( بكره القدم لعينة البحث الدحرجة - خماداإل –التهديف )

 

 ولكم مني فائق الشكر والتقدير.

 

 

 

 

 

 التوقيع :

 اللقب العلمي :

 مكان العمل :

 : التاريخ

 طالب الدكتوراه 
 بشيـر محمـد فرحـان
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 بكرة القدممخماد لمهارة االمهاري استمارة تقويم األداء ال                 

 

 ت

 

 التحضيريةالمرحلة 

 ( درجات3)

 

 المرحلة الرئيسية

 ( درجات5)

 

 المرحلة الختامية

 ( درجات2)

 

 الدرجة النهائية

 ( درجات01)

1     
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 (5ملحق )

 المستخدم في الدراسةامختبار رافن للذكاء 
 ( للمصفوفات المتتابعة لقياس الذكاء .RAVENامختبار )رافن 

حيث تعتمد  ( مصفوفة12وكل مجموعة تتكون من ) (ـ       ج، د ،ه ، مجاميع )أ، ب (5ف هذا المقياس من)أيتا

يتعرف على االختبار الذي  ن  أفكرة ه ذا االختب ار على ادراك العالق ات التي تربط االش       ك ال المتع اقب ة في ك ل بع د و

  . ناسب مع العالقة الثنائية او المتعددةيت

في المكان  مناس  با   ( اش  كال يكون وض  عه  7( او )6( ان يحدد ش  كال من بين )الالعبحيث يطلب من المختبر )

 ادناه  المخصص له في المصفوفة لكي يكتمل الشكل ، وكما هو موضح في الشكلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكال على هذا المقياسقسام تكميل األأمن ضمن  يوضح مصفوفة

( اشكال ، اما الشكل التاسع فهو غير موجود ، 8( اشكال يوجد منها فعال )9او قد تتضمن المجموعة االصلية )

( ان يالحظ سالسل االشكال الثمانية الموجودة باي طريقة يشاء بالطول او بالعرض ، الالعباذ يطلب من المختبر )

 .يستخلص العالقة الموجودة بينهما ثم ينتقل الى المجموعة الثانية ويختار منها شكال واحدا يوافق المجموعة االصلية ف
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 يوضح جزءا  من قسم ادراك العالقات الختبار رافن للذكاء
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 تصحيح اختبار مصفوفة رافن للذكاء : 

، وبعد ما شرح الباحث كيفية اجراء االختبار عن طريق واستمارة االجابةسات مقياس رافن بعد ما وزعت كرا
 نماذج اعدت خصيصا للشرح ، وبعد اجراء االختبار على العينة تم تصحيح هذا االختبار بواسطة مفتاح خاص . 

 رختبااألبحيث تحتس     ب درجة واحدة لالجابة الص     حيحة وص     فر لالجابة الخطا ، وتكون درجة المفحوص 
   .( فقرة هي مجموع االجابات الصحيحة للفقرات  61ن من )المكو

 

 استمارة االجابة لمقياس رافن للذكاء

 نهاية االختبار -بداية االختبار 

 هـ  د  ج  ب  أ 

1   1   1   1   1   

2   2   2   2   2   

3   3   3   3   3   

4   4   4   4   4   

5   5   5   5   5   

6   6   6   6   6   

7   7   7   7   7   

8   8   8   8   8   

9   9   9   9   9   

11   11   11   11   11   

11   11   11   11   11   

12   12   12   12   12   

 

 الوقت المجموع الدرجة

   

 االسم : ................................
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 فتاح التصحيح لمقياس رافن للذكاءم

 الرقم
 هـ د ج ب أ

1 4 2 8 3 7 

2 5 6 2 4 6 

3 1 1 3 3 8 

4 2 2 8 7 2 

5 6 1 7 8 1 

6 3 3 4 6 5 

7 6 5 5 5 1 

8 2 6 1 4 6 

9 1 4 7 1 3 

11 3 3 6 2 2 

11 4 4 1 5 4 

12 5 5 2 6 5 

 

 

 

 



 741                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 اناولىللمجموعة التجييبية  دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

    الالعبينية روح العمل المنظم بين تنم : الادف التيبو    10 : الالعبينعدد        دقيقة110 زمن الوحدة :      1المجموعة التجييبية     القدم كرةتعلم مهارة الدحرجة ب الادف التعليم  :

 71كونزات  -71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

   ×××××××××× 
          ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم وضبط 
ثم التأكيد على تأدية  الالعبينالمسافات بين 

  التمرينات البدنية بشكل صحيح .
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××××× 

 

          ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من 
 الدرس .

             دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
××××××××× 

 ×                       
×                  ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

للنواحي الفنية لألداء  الالعبينالتأكيد على فهم 
 للمهارة المدربالنتباه لشرح وعرض مع ا

باستخدام االسلوب مع تلقي االستفسارات اثناء 
 عليها واالجابةالعرض 

 

 

  يشرح المهارة المدربالوقوف على شكل مربع ناقص ضلع و دقيقة 72 النشاط التعليمي
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 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

م دحرجة 2بين مجموعتين المسافة بينهما  التميين األول :

 مرات 1تكرار بالتزامن . بوجه القدم الكرات 

م دحرجة 71بين مجموعتين المسافة بينهما  التميين الثان  :

 مرات 1تكرار بالتزامن .بوجه القدم الكرة 

 بين ثالث شواخص الكره بوجه القدم دحرجة التميين الثالث :
 مرات 1. تكرار م 71ذهاباً واياباً لمسافة 

 
الصافرة األولى يبدأ الالعب بالدحرجة ، مع  التميين اليابع:

صافرة ثانية يعمل الالعب حركة ارجاع الكرة والدوران حول 

 مرات 5نفسه ثم استمرار الدحرجة وهكذا . 

     
     +        +       + 

 
    +         +       + 

  
   +   +        + 
 
   +   +       + 
 

* * * * * *        
          

×                                                       
 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ المهارة المحددة من 

والعمل على تصحيح األخطاء فيما  المدرب
في حالة وجود  مدرببينهم ، الرجوع لل

 المدرباستفسارات حول المهارة مالحظة 
 لطريقة التعامل بين إفراد المجموعة .

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

حرجة دألداء مهارة ال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 بوجه القدم

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون  
والحماس بين أفراد المجموعة من خالل تبيان 

 األفضل بينهم 

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        أو التصحيح المسؤول عن  تطبيق األداء الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          

 

 

 



 741                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 ولىللمجموعة التجييبية انا دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : التيبو  الادف   10 : الالعبينعدد        دقيقة 771 زمن الوحدة :     1المجموعة التجييبية     القدم بكرة تهديفالتعلم مهارة  الادف التعليم  :

 71كونزات  -71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 القسم التحضيري

52 

 دقيقة

       ×××××××××× 
               ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف 
 الالعبينالمنظم وضبط المسافات بين 

ثم التأكيد على تأدية التمرينات البدنية 
 بشكل صحيح .

 
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ××××××××        تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
       ×××××××× 

      

             ▲ 
 حماء الخاصاال

72 

 دقيقة

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي 
 من الدرس .

5- 
 القسم الرئيسي

17 

 دقيقة
 

                   ××××××××× 
         ×                                          
      ×                              ▲ 
         × 

                  ××××××××× 
 

              

للنواحي  الالعبينالتأكيد على فهم 
النتباه لشرح الفنية لألداء مع ا

باستخدام  وعرض المدرب للمهارة
االسلوب مع تلقي االستفسارات اثناء 

 عليها واالجابةالعرض 
 

 

 النشاط التعليمي
72 

 دقيقة

يشرح  الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب
  المهارة



 721                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

التهديف من خالل المناولة المرتدة من  التميين األول :

قبل المدرب على مرمى كرة قدم مقسم الى اربع اقسام . 

 مرات 1تكرار 

يمسك الكرة بيده ويرمي الكرة على  التميين الثان  :
وهو األرض وبعد ارتدادها يقوم بالتهديف نحو المرمى 

 م 71معصوب العينين ومن مسافة 

 مرات 1تكرار 

الدحرجة بالكرة بين الشواخص  التميين الثالث :

ياردة مرة بالقدم اليمنى  71والتهديف من على خط 

 مرات 1ومرة بالقدم اليسرى .تكرار 
 

: يقوم الالعب باالخماد من زميل خارج  عاليابالتميين 
والتهديف على هدف  م يقوم باالخماد71الدائرة قطرها 

 تكرارات  5داخل الدائرة .  7*7صغير 

     

                

              

 

 

         × 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة 
والتعاون بين أفراد المجموعة لتنفيذ 

والعمل  المدربالمهارة المحددة من 
 على تصحيح األخطاء فيما بينهم ،

في حالة وجود  مدربالرجوع لل
استفسارات حول المهارة مالحظة 

لطريقة التعامل بين إفراد  المدرب
 المجموعة .

االختبارات  
 71 التقويمية

 دقائق

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 التهديف بكرة القدم 

العمل على إيجاد وتحسين روح  
التعاون والحماس بين أفراد 
المجموعة من خالل تبيان األفضل 

 بينهم 

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        أو التصحيح المسؤول عن  تطبيق األداء الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          

 

 

× 

7*7  

 

 



 727                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 ولىللمجموعة التجييبية انا دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : التيبو  الادف   10 : الالعبينعدد        دقيقة 771 زمن الوحدة :      1المجموعة التجييبية     القدم االخماد بكرةتعلم مهارة  الادف التعليم  :

 71كونزات  -71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

         ×××××××××× 
                 ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم وضبط 
ثم التأكيد على تأدية  الالعبينالمسافات بين 

  التمرينات البدنية بشكل صحيح .
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××××× 

 

                ▲ 
 دقيقة 72 الخاص حماءاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 الرئيسي من الدرس .

 ××××××××             دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
 ×                            ▲ 
 × 

           ××××××××× 
 

              

للنواحي الفنية لألداء  الالعبينالتأكيد على فهم 
 النتباه لشرح وعرض المدرب للمهارةمع ا

باستخدام االسلوب مع تلقي االستفسارات اثناء 
 عليها واالجابةالعرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

  يشرح المهارة
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 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

يقوم الالعب بالهرولة حول  التميين األول :

الشاخص والرجوع الى الالعب الخماد الكرة بعد 

 مرات 1تكرار .  رميها اليه

رمي الكرة بين المجموعتين ليقوم  التميين الثان  :

 مرات 1تكرار. الالعب الثاني باالخماد وبالعكس 

وقوف العبين على شكل مربع  التميين الثالث :

 5بمناولة الكرة الى الالعب 7ويقوم الالعب رقم
بمناولة الكرة لالعب  5ليقوم بأخمادها ليقوم الالعب 

 مرات 1االخر ليقوم بأخمادها وهكذا . تكرار 

 
 7يعمل مناولة الى الالعب 5: الالعب التميين اليابع

( تكرارات ويتم 71، ) التي يستقبلها بالفخذ لالمام

 تبديل الالعبين 

     
××                 

  
  
 
×××                        ×× 
 

         
×1                          ×2                                        
 

 

×                            × 

 

×7                                   ×5 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ المهارة المحددة من 

والعمل على تصحيح األخطاء فيما  المدرب
في حالة وجود  مدرببينهم ، الرجوع لل

 المدرباستفسارات حول المهارة مالحظة 
 لطريقة التعامل بين إفراد المجموعة .

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 القدم االخماد بكرة

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون  
والحماس بين أفراد المجموعة من خالل تبيان 

 األفضل بينهم 

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          
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 ةلثالثاللمجموعة التجييبية  دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : الادف التيبو    10 : الالعبينعدد        دقيقة771 زمن الوحدة :      3المجموعة التجييبية     القدم االخماد بكرةتعلم مهارة  الادف التعليم  :

 71كونزات  -71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

         ×××××××××× 
                  ▲ 
 

التأكيد على الحضور والوقوف 
 الالعبينالمنظم وضبط المسافات بين 

ثم التأكيد على تأدية التمرينات البدنية 
 بشكل صحيح .

 
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××××× 

 

                 ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من 
 الدرس .

            ×××××××××      دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×                                   ▲ 
× 

    ××××××××× 
 

              

للنواحي  الالعبينالتأكيد على فهم 
النتباه لشرح الفنية لألداء مع ا

باستخدام  وعرض المدرب للمهارة
االسلوب مع تلقي االستفسارات اثناء 

 عليها واالجابةالعرض 
 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح 

  المهارة
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 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

اربع العبين يقومون برمي الكرة عالية  التميين األول :

ويقوم برميها  ليقوم الالعب الثاني بأخماد الكرة بصدره

 مرات 1تكرار . لالعب الثالث وهكذا 

مناولة الكرة من قبل الالعب األول ليقوم  التميين الثان  :

الثاني باالخماد وهكذا من الثبات مرة ومن الحركة مرة 

 مرات 1ثانية .تكرار 

م 5الوقوف على شكل مربع طول الضلع  التميين الثالث :

 مرات 1.تكراروالمناولة للزميل ثم التحرك للوقوف مكانه

 
الكرة باليد الى  بارسال 5: يقوم الالعب التميين اليابع

الذي ظهره اليه عند الصافرة يقوم بالدوران  7الالعب 

 مرات  1واالخماد بأي أجزاء جسمه . تكرار 

     
×                    ×  

  
×                    × 
 
×                    ×  
 
 م  5                     

     ××                  × 
           
          

 
      ×                      ×     

          
×7                              ×5                                              

تطبيق المهارة بصورة صحيحة 
والتعاون بين أفراد المجموعة لتنفيذ 

والعمل  المدربالمهارة المحددة من 
على تصحيح األخطاء فيما بينهم ، 

في حالة وجود  مدربالرجوع لل
استفسارات حول المهارة مالحظة 

لطريقة التعامل بين إفراد  المدرب
 المجموعة .

االختبارات  
 التقويمية

 دقائق 71

 خمادألداء مهارة اال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 القدم كرةب

العمل على إيجاد وتحسين روح  
التعاون والحماس بين أفراد 
المجموعة من خالل تبيان األفضل 

 بينهم 

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        األداء أو التصحيح المسؤول عن  تطبيق الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          

 

 



 722                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية الثالثة دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : الادف التيبو    10 : الالعبينعدد        دقيقة 771 زمن الوحدة :      3المجموعة التجييبية     القدم كرةتعلم مهارة الدحرجة ب الادف التعليم  :

 71كونزات  -71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

              ×××××××××× 
                       ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف 
المنظم وضبط المسافات بين 

ثم التأكيد على تأدية  الالعبين
 التمرينات البدنية بشكل صحيح .

 
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××××× 

 

                         ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 الرئيسي من الدرس .

 ×××××××××                      دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
            ×  
            ×                                ▲                                                                        
            × 

                    ××××××××× 
 

              

للنواحي  الالعبينالتأكيد على فهم 
النتباه لشرح الفنية لألداء مع ا

باستخدام  وعرض المدرب للمهارة
االسلوب مع تلقي االستفسارات 

 عليها واالجابةاء العرض اثن
 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

  يشرح المهارة



 725                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

م 2بين مجموعتين المسافة بينهما  التميين األول :

مرات  1بالتزامن . بوجه القدم دحرجة الكرات 

 تكرار

م 71بين مجموعتين المسافة بينهما  التميين الثان  :

 مرات 1ن . تكراربالتزامبوجه القدم دحرجة الكرة 

بين ثالث  الكره بوجه القدم دحرجة التميين الثالث :
 مرات 1.تكرار شواخص

 
(العبين بين كل 1دائرة مكونة من ) : التميين اليابع

 4و3و5و7العب وآخر مسافة معقولة ، الالعب 
معهم كرة عند الصافرة يبدأ الالعبين بالدحرجة 
والصافرة الثانية يعمل كل العب بأرسال مناولة 

 بشكل مستقيم الى الالعب الذي يقابله

     
                    +        +       + 

 
                   +         +       +  

   +   +        + 
 
   +   +       + 
 

           * * * * * *         
                                                  

 
 
 
 
 

          
                                                       

 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة 
والتعاون بين أفراد المجموعة 

 المدربلتنفيذ المهارة المحددة من 
والعمل على تصحيح األخطاء فيما 

في حالة  مدرببينهم ، الرجوع لل
وجود استفسارات حول المهارة 

لطريقة التعامل  المدربمالحظة 
 بين إفراد المجموعة .

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

اختبايات ماايية تقويمية بين الالعبين ألدا  مااية 
 الدحيجة بوجه القد 

العمل على إيجاد وتحبين يوح  
التعاون والحماس بين أفياد المجموعة 

 من خالل تبيان األفضل بينا  

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          



 721                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية الثالثة دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : الادف التيبو    10 : الالعبينعدد        دقيقة 771 زمن الوحدة :      3المجموعة التجييبية    القدمبكرة  تهديفتعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام 
الوحدة 
 التعليمية

 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

القسم  -7
 التحضيري

52 

 دقيقة

   ×××××××××× 
          ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم وضبط المسافات 
ثم التأكيد على تأدية التمرينات البدنية بشكل  الالعبينبين 

  صحيح .
 المقدمة

2 
 ائقدق

 . الوقوف نسقاً واحداً 

حماء اال
 العام

2 
 دقائق

 تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم .
×××××××× 
×××××××× 

 

حماء اال ▲          
 الخاص

72 

 دقيقة

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من 
 الدرس .

القسم  -5
 الرئيسي

17 

 دقيقة
 

           
××××××××× 

 ×                       
×                  ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

النتباه للنواحي الفنية لألداء مع ا الالعبينالتأكيد على فهم 
باستخدام االسلوب مع  لشرح وعرض المدرب للمهارة
 عليها واالجابةتلقي االستفسارات اثناء العرض 

 
 

النشاط 
 التعليمي

72 

 دقيقة
  الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح المهارة



 721                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

النشاط 
 التطبيقي

   25 

 دقيقة  

على  3كرات على الجانب األيمن و 3توضع  التميين األول :

امام المرمى ويقف العب عند كل مجموعة  3الجانب االيسر و

وعند اإلشارة من قبل المدرب يقوم الالعبين بالتهديف مرة 

 مرات 1واحدة وتبديل المناطق بالتتابع. تكرار

ياردة مسافة  71كرات على خط  2توضع  التميين الثان  :

 بين كرة وأخرى وعند اإلشارة يقوم الالعب بالتهديف بالتتابع 

 مرات 1تكرار .

م على اهداف  71التهديف من مسافة  التميين الثالث :

 مرات 1صغيرة ولكل العب عدة كرات .تكرار 

رمي الكرة من قبل المدرب باليد الى الالعب  التميين اليابع :
ويقوم الالعب بالتهديف بالمباشر دون  71لى منطقة المن ع

  مرات 5تكرار .  اخماد الكرة او تثبيتها

     
 
 
 

          
                                                       
 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة والتعاون بين أفراد 
والعمل على  المدربالمجموعة لتنفيذ المهارة المحددة من 

في حالة  مدربتصحيح األخطاء فيما بينهم ، الرجوع لل
لطريقة  المدربوجود استفسارات حول المهارة مالحظة 

 التعامل بين إفراد المجموعة .

االختبارات  
 التقويمية

71 

 دقائق

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون والحماس بين    تهديفألداء مهارة ال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 أفراد المجموعة من خالل تبيان األفضل بينهم 

القسم  -3
 4 الختامي 

 دقائق

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        أو التصحيح المسؤول عن  تطبيق األداء الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          

 

 



 721                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية الثالثة دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

   ية روح العمل المنظم بين الالعبين تنم : الادف التيبو    10 : الالعبينعدد        دقيقة 771 زمن الوحدة :      3المجموعة التجييبية     القدم االخماد بكرةتعلم مهارة  الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات :

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

   ×××××××××× 
          ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم وضبط المسافات 
ثم التأكيد على تأدية التمرينات البدنية بشكل  الالعبينبين 

  صحيح .
 . الوقوف نسقاً واحداً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××××× 

 

          ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 الرئيسي من الدرس .

             دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
××××××××× 

 ×                       
×                  ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 النتباهللنواحي الفنية لألداء مع ا الالعبينالتأكيد على فهم 
باستخدام االسلوب مع  لشرح وعرض المدرب للمهارة
 عليها واالجابةتلقي االستفسارات اثناء العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

  يشرح المهارة



 751                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

م 2بين مجموعتين المسافة بينهما  : 1التميين 

الى الزميل االخماد من قبل الالعب ورمي الكرة 

 مرات 5.  االخر بأي جزء من جسمه

 5يعمل مناولة الى الالعب  7الالعب  : 2التميين 
بأخماد  7عالية من مسافة متوسطة ويقوم الالعب 

الكرة بالصدر ويمكن صعوبة بالتمرين بوجود 
 مرات تكرار 1منافس لقطع الكرة . 

يقوم الالعب بضرب الكرة على الجدار  :3التميين 

وارتداد الكرة واخمادها من قبل الالعب نفسه الكثر 
 تكرارات 1من مرة.

 
اخماد الكرة بالرجل المغايرة لالعب من  :4التميين

 مرات 1قبل الزميل . تكرار 

     
     +        +       + 

 
    +        +       + 

  
 
×                    × 
 

×                           

                                                       
 

×              × 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة والتعاون بين أفراد 
والعمل على  المدربالمجموعة لتنفيذ المهارة المحددة من 

في حالة  مدربتصحيح األخطاء فيما بينهم ، الرجوع لل
لطريقة  المدربوجود استفسارات حول المهارة مالحظة 

 التعامل بين إفراد المجموعة .

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 القدم االخماد بكرة

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون والحماس بين  
 أفراد المجموعة من خالل تبيان األفضل بينهم 

 القسم الختامي  -3

 دقائق 4

 ××××××××××  . تهدئةالتمرينات 
          ◙ 

 

 

                                                                                        المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                              فريقال مدربهذا الشكل يرمز إلى    ▲ 

        األداء أو التصحيح المسؤول عن  تطبيق الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                           المطبق  الالعبهذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة          

 

 

 



 757                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 نماذج من الوحدات التعليمية

 للمجموعة التجييبية اناولى دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     1المجموعة     القدم كرةتعلم مهارة الدحرجة ب الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

  ×××××××××× 
          ▲ 

 

التأكيد على الحضور والوقوف المنظم وضبط 
ثم التأكيد على تأدية  العبينالمسافات بين ال

  التمرينات البدنية بشكل صحيح .
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

          ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 . وحدة التعليمية الرئيسي من ال

 ×××××××××         دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
 ×                             

×                           ▲ 
× 

        ××××××××× 
 

              

للنواحي الفنية لألداء مع  العبينالتأكيد على فهم ال
مع تلقي  النتباه لشرح وعرض المدرب للمهارةا

 عليهاواالجابة االستفسارات اثناء العرض 
 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

 يشرح المهارة



 755                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

 دحرجةةةة الكةةةرة بخةةةط مسةةةتقيم مةةةرة :1التمررريين  -1

م والعةودة إلةى 71بداخل القدم ومرة بخارجها لمسافة 

 تكرارات( 1مكانه . )

أداء مهةةارة الدحرجةةة بةةالكرة مسةةافة  : 2التمرريين -2

 تكرارات( 1م حول الشاخص والعودة .)72

الوقةةوف علةةى شةةكل صةةفين متقةةابلين  :3التمرريين -3

م 2ومحاولة الدحرجة مسةافة  م ،72والمسافة بينهما 

ثم يناول الكرة إلى زميله الذي أمامةه ثةم العةودة إلةى 

مكانه ، والزميل األخر عندما يستلم الكةرة يةدحرجها 

 تكرارات 1. م ثم يناولها لزميله وهكذا2أيضا 

 7يعمةةل مناولةةة الةةى الالعةةب 5: العةةب 4التمةةرين -4

الةةذي يسةةتقبل الكةةرة مةةن الحركةةة ثةةم يسةةتدير ويعمةةل 

 تكرارات 1(م . 71حرجة الى الشاخص لمسافة )د

 

 

     
  متر 71           

××                      

   الخط                             ××

 متر 72      
 

××                 

××                 
 

       ×  ×  ×  × 
      

 م72                      

   
        ×  ×  ×  × 

×7                      ×5 

تطبيق المهارة بصورة صحيحة والتعاون بين 
 بأفراد المجموعة لتنفيذ المهارة المحددة من المدر

الرجوع على تصحيح األخطاء فيما بينهم ، والعمل
في حالة وجود استفسارات حول المهارة  بللمدر

لطريقة التعامل بين إفراد  بمالحظة المدر
 المجموعة .

 
     

 

 

 

 

 

  يمكن صعوبة التمرين بوضع منافس
بالشكل فقط ويمكن زيادة الصعوبة أكثر 

 اضافة منافس حقيقي 

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

تقويمية بين الالعبين ألداء  اختبارات مهارية
 مهارة الدحرجة بوجه القدم

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون  
والحماس بين أفراد المجموعة من خالل 

 تبيان األفضل بينهم 

 القب  الختام   -3
 دقائق 4

تميينات التادئة والتحدث مع الالعبين عن 
 الوحدة التالية ومانقو  به .

 ×××××××××× 
          ◙ 

 

 

 

 شاخص



 753                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية اناولى دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     1المجموعة     القدم كرةب خمادتعلم مهارة اال الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

على الحضور التأكيد 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                                 ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 . وحدة التعليمية الرئيسي من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح 

 المهارة



 754                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

ناعبرين  2*3مجموعتان رل مجموعة قبرمين   -: 1التميين -1

من الالعبين بيم  الرية الى الالعر  الثران  ليقرو   1يقو  قب  

بأخمرراد الرررية مررية بمررديف ومررية ببخررذف ومررية بقدمرره و رررذا 

 تريايات 8بالتتابع  . 

  وعلرى  11يقرو  الالعر  بمناولرة مرن مبرافة :  2التميين -2

الالع  الثان  اخماد الرية بأ  جز  مرن أجرزا  جبرمه وررذل  

يقررو  الالعرر  الثرران  بمناولررة الرررية الررى الالعرر  األول ليقررو  

 تريايات 8بأخماد الرية.

رل ناع  يقو  بضي  الرية الى األعلى ويقو   :3التميين -3 

 تريايات 8س األيض . بأخماد الرية بقدمه دون ان تلم

ناعبين على شرل ميبع رل اثنين متقابلين  8 : 4تميين -4

يقو  الالعبين باناخماد بالبخذ ويذ   لالع  الثان  ييم  

الرية لالخماد بالمدي ويذ   للثالث اخماد بالقد  اليمنى 

  ميات 8واألخي بالقد  اليبيى و رذا. ترياي

 

×××         ××             ×××           ×× 

 
 

×××         ××             ×××           ×× 

 
 
 

×                                                    ×  
×                                                    × 
×                                                    ×          

  

                              
     

                      

                           

                 ×   ×    ×    ×    ×      

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 خماداال

العمل على إيجاد وتحسين  
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة 
 .التالية ومانقوم به 

                    ×××××××××× 
                             ◙ 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                                  بمدرالهذا الشكل يرمز إلى    ▲

   المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                                  المطبق الالعبذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة ه



 752                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية اناولى دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األمية وفقاً نموذج لوحدة تعلي

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     1المجموعة     القدم كرةب تهديفتعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينبين ال المسافات
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                                 ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

وشاملة لكل الجسم تخدم القسم تمرينات متنوعة 
 . وحدة التعليمية الرئيسي من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  للمهارةالمدرب 

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

 يشرح المهارة
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 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

مجموعتةةان كةةل مجموعةةة مةةن   - التمرريين األول :-1

م والتهةديف 71خمس العبين في مربع طةول ضةلعه 

 1. 1.2*7اهةةةداف صةةةغيرة طةةةول الهةةةدف  4علةةةى 

 تكرارات

من وضع االستلقاء يقوم الالعب  التميين الثان  :-2

النهةةةوض والتهةةةديف علةةةى المرمةةةى مةةةن علةةةى خةةةط 

 1المرمةى بعةةد مناولةةة الكةةرة اليةه مةةن قبةةل المةةدرب .

 تكرارات

لخمس  يقوم الالعب بالزكزاك التميين الثالث :-3 

شواخص وبعدها يقوم بالتهديف قبل الوصول الى 

 تكرارات  1منطقة الجزاء . 

يقوم المدرب بتمرير الكرة لالعب :   4التميين -4

لكي يقوم بالتهديف بدون اخماد سيطرة للكرة من 

                                      مرات  1تكرار .  على خط منطقة الجزاء

 
          

 
 

         
 
 
 
 

  
×                                                           
×                                                     
×                                                  

   
 
 
 

                                                        

 ×  

 
 ياردة 81            ▲          

         

   ×                                            

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 تهديف ال

العمل على إيجاد وتحسين  
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة 
 .التالية ومانقوم به 

                ×××××××××× 
                         ◙ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                                  بمدرالهذا الشكل يرمز إلى    ▲

   المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                                  المطبق الالعبذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة ه

×  ×   ×   × 

×           × 

×  ×     × × 

 

 



 751                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 التعليمية نماذج من الوحدات

 ثالثةللمجموعة التجييبية ال دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     3المجموعة     القدم كرةتعلم مهارة الدحرجة ب الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
الز
 من

 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية

7- 
 القسم التحضيري

52 
 دقيقة

           ×××××××××× 
                   ▲ 

   

والوقوف المنظم التأكيد على الحضور 
ثم التأكيد  العبينوضبط المسافات بين ال

على تأدية التمرينات البدنية بشكل 
 صحيح .

 
 2 المقدمة

 دقائق
 . واحداً الوقوف نسقاً 

 2 حماء العاماال
 دقائق

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم .
×××××× 

 

                     ▲ 

 حماء الخاصاال
72 
 دقيقة

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي 
 . وحدة التعليمية من ال

5- 
 القسم الرئيسي

17 
 دقيقة

 
 ××××××××× 

×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

للنواحي الفنية  العبينالتأكيد على فهم ال
وعرض النتباه لشرح لألداء مع ا

مع تلقي االستفسارات  المدرب للمهارة
 عليهاواالجابة اثناء العرض 

 

 

 النشاط التعليمي
72 
 دقيقة

الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح 
 المهارة
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 النشاط التطبيقي

   
25 

 دقيقة

يقف كل طالبان أمام شاخص الةذي يبعةد   - :1التميين  -1

م إذ يقةةةوم الطالةةةب األول بدحرجةةةة الكةةةرة نحةةةو 71مسةةةافة 

الشاخص ثم االستدارة ومناولة الكرة بباطن القدم إلى زميله 

 تريايات 8والعودة إلى مكانه وهكذا.

يقةةةف كةةةل طالبةةةان خلةةةف بعضةةةهما فيقةةةوم  : 2التمررريين -2

الطالةةب األول بالدحرجةةة بةةين الشةةواخص الثالثةةة المسةةافة 

م ثةةم 2م ثةةم المناولةةة نحةةو الجةةدار مةةن مسةةافة 5.2بينهمةةا 

 تريايات 8 .استالم الكرة والعودة إلى زميله وهكذا

يؤدي كل أربعة طالب تمرين الدحرجة  : 3التميين -3 

كل طالبان في جهة تبعد بين الشواخص الخمسة بحيث يقف 

م حيث يقوم الطالب األول بالدحرجة بين 72عن األخرى 

الشواخص ذهابا فقط ليسلمها لزميله المقابل ويحل محله 

 تريايات 8 .وهكذا

م بالرجل الثانية 71الدحرجة للالمام لمسافة : 4التميين-4

  مرات 1لالعب وليس الرئيسية ذهاباً واياباً .تكرار 

     
  متر 71                     

××                  

××                      

 متر 72              

 

××                   

 
 

 الجدار                          ××
                             

××                               ×× 
   
 
 

××                               ××                              

تطبيق المهارة بصورة صحيحة 
والتعاون بين أفراد المجموعة لتنفيذ 

على  والعمل بالمهارة المحددة من المدر
الرجوع تصحيح األخطاء فيما بينهم ،

في حالة وجود استفسارات حول  بللمدر
التعامل  لطريقة بالمهارة مالحظة المدر
 بين إفراد المجموعة .

 
     

االختبارات  
 71 التقويمية

 دقائق

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 حرجة دال

العمل على إيجاد وتحسين روح التعاون  
والحماس بين أفراد المجموعة من خالل 

 تبيان األفضل بينهم 

 القسم الختامي  -3
4 

 دقائق

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية 
 .ومانقوم به 

         ×××××××××× 
                  ◙ 
 

 



 751                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 نماذج من الوحدات التعليمية
 الثالثةللمجموعة التجييبية  دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :    3المجموعة     القدم كرةب تهديفتعلم مهارة ال التعليم  :الادف 

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم الوحدة التعليميةمحتوى  الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                               ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 . وحدة التعليمية الرئيسي من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
شكل مربع ناقص ضلع والمدرب الوقوف على 
 يشرح المهارة



 711                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

التهةةديف علةةى مرمةةى مقسةةم مةةن   - :1التمرريين -1

يةةاردة وعلةةى الالعةةب تشةةخيص الجهةةة  77مسةةافة 

 تكرارات(  1المراد التهديف بها . )

 

 71كل الالعبين ومن على منطقة ال : 2التميين -2

المرمةةى ويكةةون داخةةل يةةاردة يقومةةوا بالتهةةديف علةةى 

وتكةةةون دقةةةة  5*3الهةةةدف القةةةانوني هةةةدف خماسةةةي 

التهةةةةديف خةةةةارج الهةةةةدف الخماسةةةةي داخةةةةل الهةةةةدف 

 تكرارات( 1القانوني . )

مجموعتان كل مجموعة على جانب  :3التميين -3 

منطقة الجزاء ويكون التهديف بالجهة المعاكسة 

 تكرارات( 1) .للمرمى 

: التهديف من الثبات من على خط 4ن التميي-4

ياردة( وبحرية تامة األهم التهديف 71المرمى)

 تكرارات(1. ) بالشكل الصحيح

                      
 يايدة 11                    ××

 ×× 

 
 

 
                            

××   
                                                                        

××                    

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 تهديف بكرة القدمال

العمل على إيجاد وتحسين  
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة 
 .التالية ومانقوم به 

              ×××××××××× 
                     ◙ 
 

 

 



 717                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 نموذج من الوحدات التعليمية
 لثةثاللمجموعة التجييبية ال دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     3المجموعة     القدم كرةب دحرجةتعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  - 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  دقائق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 العام حماءاال
×××××× 

 

                                ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم 
 . وحدة التعليمية الرئيسي من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

 يشرح المهارة



 715                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

أداء مهارة الدحرجةة بةالكرة مسةافة   - : 1التميين-1

م  52 لتكون الدحرجة م حول الشاخص والعودة75.2

 تكرارات( 1. )

 72بالدحرجةة مسةافة  xيقوم الالعةب  :2التميين -2

وفةةي كلتةةا القةةدمين والرجةةوع والمناولةةة الةةى الزميةةل. 

  تكرارات(  1)

دحرجة الكرة بخط مستقيم مرة  : 3التميين -3 

م والعودة إلى 71بداخل القدم ومرة بخارجها لمسافة 

 تكرارات( 1) مكانه .

يقةةف كةةل طالبةةان أمةةام شةةاخص الةةذي  :4مرريينالت-4

م إذ يقةةةوم الطالةةةب األول بدحرجةةةة 71يبعةةةد مسةةةافة 

الكةةرة نحةةو الشةةاخص ثةةم االسةةتدارة ومناولةةة الكةةرة 

 يله والعودة إلى مكانه وهكذا.بباطن القدم إلى زم

 تكرارات( 1) 

 

                               12.1            

××                             

 شاخص                                                  

                         11  
 

×× 
                                            

 

                       

 خط                                          11                          

                          

 ×× 

                  
 م 71                 

                              
                                        

x x 

 

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 دقائق 71 التقويمية

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 حرجة دال

العمل على إيجاد وتحسين  
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة 
 .التالية ومانقوم به 

                ×××××××××× 
                         ◙ 
 

 

 



 713                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 ةلثللمجموعة التجييبية الثا دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :     3المجموعة     القدم كرةبخماد مهارة االتعلم  الادف التعليم  :

 71كونزات  – 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                             ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي 
 . وحدة التعليمية من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
يشرح الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب 

 المهارة



 714                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

رمي الكرة م 2مجموعتين المسافة بينهما   - :1التميين 

في أي جزء من أجزاء خمادها م اومن ث العبينبين باليد 

 تكرارات( 1. ) بالتبادل جسمه 

( متر من قبل 3رمي الكرة داخل دائرة قطرها ) :2التميين 

وعلةةى الالعةةب اخمادهةةا دون  ( متةةر2علةةى بعةةد ) بالمةةدر

 تكرارات( 1) .خروج الكرة من الدائرة 

رمي الكرة عالياً واخمادها من قبل الالعب  : 3التميين 

نفسه دون ان تلمس األرض مرة ومرة ثانية تلمس األرض 

 تكرارات( 1) . األرض  علىومرة ثالثة بعد ارتداها مرة 

م ومن 2شواخص وبعدها هرولة  3: قفز الالعب 4التميين

 تكرارات(1ثم استقبال الكرة من زميل واخمادها . )

    

                    1   

××                   ××                     

××                               ××     

                                 
                                       ××× 

                                             

                                            

 م 3                                                        

                    1    
                           

                          
  

                  
    

 ×    ×     ×    ×                 

 
  

     ×           م2          ×                       ×

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 التقويمية

71 

 دقائق

ألداء مهارة  الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
 حرجة دال

العمل على إيجاد وتحسين  
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية 
 .ومانقوم به 

            ×××××××××× 
                  ◙ 
 

 

                                                                                                                                                                                                               المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                                   بمدرالهذا الشكل يرمز إلى    ▲

   المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                                  المطبق الالعبذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة ه

× 

 



 712                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية اناولى برية القد دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :    1المجموعة     القدم كرةبتهديف تعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  – 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                              ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تخدم القسم الرئيسي تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم 
 . وحدة التعليمية من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح 

 المهارة



 715                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

موانع صغيرة بين مانع واخر  3القفز من  - :1التميين -1

 تكرارات( 1م قبل منطقة الجزاء والتهديف . )5

وضةةةع اصةةةبع اليةةةد علةةةى األرض ودوران  : 2التمررريين-2

مةةرات وبعةةدها التهةةديف  2الالعةةب حةةول نفسةةه الكثةةر مةةن 

 تكرارات( 1) .م   71م من مسافة  1.2*7على هدف صغير 

 

بالونات على عارضة المرمى  3وضع  : 3التميين -3 

 .ويقوم الالعب من عالمة الجزاء بالتصويب نحو البالونات 

 (تكرارات 1)

ظهره للهدف عند استالم الكرة من  7العب: 4 التميين-4

زميل يقوم بالدوران حول نفسه واستقبال الهدف والتهديف 

 تكرارات( 1ياردة( . ) 71من منطقة المرمى )

    

 يايدة 18                                      

×                                        

                                    

                         11                                  
 
  ×                                      

                                             

                  
    

 ×     

 
  
 

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 التقويمية

71 

 دقائق

العمل على إيجاد وتحسين   تهديفألداء مهارة ال الالعبينمهارية تقويمية بين اختبارات 
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية 
 .ومانقوم به 

          ×××××××××× 
                  ◙ 
 

 

                                                                                                                                                                                                               المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                                   بمدرالهذا الشكل يرمز إلى    ▲

   المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                                  المطبق الالعبذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة ه

 

 

 



 711                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 للمجموعة التجييبية اناولى دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 بين الالعبين  المنظمتنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :    1المجموعة     القدم كرةبدحرجة تعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  – 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 القسم التحضيري

52 

 دقيقة

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
المنظم والوقوف 

وضبط المسافات بين 
ثم التأكيد  العبينال

على تأدية التمرينات 
البدنية بشكل صحيح 

. 

 
 المقدمة

2 
 ائقدق

 . واحداً الوقوف نسقاً 

 حماء العاماال
2 

 دقائق
 تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم .

×××××× 
×××××× 

 

                              ▲ 

 حماء الخاصاال
72 

 دقيقة

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من 
 . وحدة التعليمية ال

5- 
 القسم الرئيسي

17 

 دقيقة
 

       ××××××××× 
×           
×                             ▲ 
× 

       ××××××××× 
 

              

التأكيد على فهم 
للنواحي  العبينال

الفنية لألداء مع 
النتباه لشرح ا

وعرض المدرب 
مع تلقي  للمهارة

االستفسارات اثناء 
واالجابة العرض 

 عليها
 

 

 النشاط التعليمي
72 

 دقيقة
 الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح المهارة



 711                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي

    
 
25 
 دقيقة

الكرة ويناول الكرة ويخمدها  7يدحرج الالعب - : 1التميين -1

ويدحرج الكرة ويقوم  7للخلف ويهرول  5ويرجع  5الالعب 

يجب امتار  3مرة ثانية وهكذا والمسافة بين الالعبين  5بالمناولة ل

 تكرارات( 1المحافظة عليها عند التمرين. )

م 71خمس العبةين علةى شةكل مربةع طةول ضةلعه  :2التميين -2

امتار ويقوم  2بدحرجة الكرة نصف المسافة وهي  7يقوم الالعب 

بأخمادهةا والدحرجةة  5ويأخذ مكانه ليقوم  5بالمناولة الى الالعب 

 3وعند نصف المسافة يقةوم بالمناولةة الةى الالعةب  3الى الالعب 

 تكرارات( 1. ) 4الى الالعب  3واخذ مكانه  وهكذا يقوم الالعب

 
الكرة لالمام وبكلتا القدمين  يقوم الالعبين بدحرجة : 3التميين -3

وداخل وخارج القدم وعند سماع الصافرة من  قبل المدرب يقوم 
الالعب بأيقاف الكرة والدوران حول نفسه مرة واحدة ليقوم بعدها 

 تكرارات( 1) .باالستمرار بالدحرجة وهكذا 

الذي يستقبلها  7المدرب يرمي كرة الى الالعب  : 4التميين -4

بالركض خلفه الغرض منه  5، ويتبعه الالعب  ويبدأ بالدحرجة

  السيطرة على الكرة بالشكل المضبوط والسرعة الممكنة

    
                                       

×7                 ×5                          .......... 

                                    

                                                                                                                 5×م               71                        7××

  
 
 
 
 
×4                                           ×3                                           

                                              

                                    

×      

 
▲ 
5× 
  

     7× 
  

تطبيق المهارة 
بصورة صحيحة 
والتعاون بين أفراد 
المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء 

الرجوع فيما بينهم،
في حالة  بللمدر

وجود استفسارات 
حول المهارة 

 بمالحظة المدر
لطريقة التعامل بين 

 إفراد المجموعة .
 

     

االختبارات  
 71 التقويمية

 دقائق

العمل على إيجاد   تهديفألداء مهارة ال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
وتحسين روح التعاون 
والحماس بين أفراد 

 المجموعة 

 القسم الختامي  -3
4 

 دقائق

 ××××××××××           تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية ومانقوم به .
                  ◙ 

 

 

......  



 711                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 ثالثةللمجموعة التجييبية ال دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 
 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :    3المجموعة     القدم كرةب خمادتعلم مهارة اال الادف التعليم  :

 71كونزات  – 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم التعليميةمحتوى الوحدة  الزمن

7- 
 دقيقة 52 القسم التحضيري

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                              ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي من 
 . وحدة التعليمية ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 ضلع والمدرب يشرح المهارةالوقوف على شكل مربع ناقص  دقيقة 72 النشاط التعليمي



 711                                        ......................................................................................................................    الوحدات التعليمية المهارية  
 

 

 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

برمي الكرة بيده  1يقف العبان متقابالن يقوم الالعب -:  1التميين -1
ليقوم بأخمادها بأي جزء من جسمه عدا اليدين وبعدها يقوم  2الى الالعب

بأي جزء  عن طريق اليد ليقوم الالعب بأخمادها 1برمي الكرة ل 2الالعب
  تريايات(  8) .من جسمه عدا اليدين وهكذا 

برمي الكرة بيدده الدى  1يقف العبان متقابالن يقوم الالعب : 2التميين -2
والرجددوا الددى ال  ددف  1ومناولتهددا الددى الالعددب  ليقددوم بأخمادهددا 2الالعددب

برميهددا مددرة ةاويددل وهكددذا لمسدداعل معينددل وعنددد  1بالهرولددل ليقددوم الالعددب
 تريايات( 8. ) الرجوا بالعكس يقوم الالعبين

بمناولة  1ويقو  الالع  1*2رل ثالث ناعبين يقبون  : 3التميين -3 

بأخماد الرية  2ويقو  اناع  1والذ ا  بمران 2الرية الى الالع 

بأخماد الرية ومناولتاا  3والذ ا  بمرانه ليقو   3ومناولتاا الى الالع 

 تريايات( 8) والذ ا  مرانه و رذا . 1الى

: ناع  ف  المنتمف وعدد من الالعبين على شرل دائية 4التميين-4

و و بالمنتمف يقو  الالعبين بايبال الرية الى الالع  بالتناو  و و 

 8ناخماد مية بالبخذ ومية بالقد  ومية بالمدي و رذا . يقو  بعملية ا

 ميات ترياي

    
                                       

×7                             5×                     

                                    

                          
  ×7             5×          .......7×                                 

                                             
                                              

                    
                           

                          

3×7×                   5×                                    
 

 
  

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 التقويمية

71 

 دقائق

العمل على إيجاد وتحسين   تهديفألداء مهارة ال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية ومانقوم 
 .به 

              ×××××××××× 
                       ◙ 

 

 

                                                                                                                                                                                                               المتلقي الالعبهذا الشكل يرمز إلى      ×                                                   بمدرالهذا الشكل يرمز إلى    ▲

   المسؤول عن  تطبيق األداء أو التصحيح الالعبإلى  هذا الشكل يرمز    ◙                                  المطبق الالعبذا الشكل يرمز إلى اتجاه حركة ه
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 ثالثةللمجموعة التجييبية ال دا  المااي  وف  انانموذج الببب  العقل  برية القد األنموذج لوحدة تعليمية وفقاً 

 المنظم بين الالعبين تنمية روح العمل  : الادف التيبو    71 : العبينعدد ال       دقيقة 771 زمن الوحدة :    3المجموعة     القدم كرةبتهديف تعلم مهارة ال الادف التعليم  :

 71كونزات  – 71شواخص  -كرات قدم قانونية  71 األدوات : 

 ت
أقسام الوحدة 

 التعليمية
 المالحظات التنظيم محتوى الوحدة التعليمية الزمن

7- 
 دقيقة 52 التحضيريالقسم 

                 ×××××××××× 
                        ▲ 

 

التأكيد على الحضور 
والوقوف المنظم وضبط 

ثم  العبينالمسافات بين ال
التأكيد على تأدية 
التمرينات البدنية بشكل 

 صحيح .

 
 . واحداً الوقوف نسقاً  ائقدق 2 المقدمة

 ×××××× تهيئة عامة لجميع أعضاء الجسم . دقائق 2 حماء العاماال
×××××× 

 

                              ▲ 
 دقيقة 72 حماء الخاصاال

تمرينات متنوعة وشاملة لكل الجسم تخدم القسم الرئيسي 
 . وحدة التعليمية من ال

 ×××××××××   دقيقة 17 القسم الرئيسي -5
×           
×                             ▲ 
× 

××××××××× 
 

              

 العبينالتأكيد على فهم ال
للنواحي الفنية لألداء مع 

النتباه لشرح وعرض ا
مع تلقي  المدرب للمهارة

االستفسارات اثناء 
 عليهاواالجابة العرض 

 

 

 دقيقة 72 النشاط التعليمي
الوقوف على شكل مربع ناقص ضلع والمدرب يشرح 

 المهارة
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 النشاط التطبيقي
   

 دقيقة25

يقترب  2،1مناوالت بين الالعبين  - : 1التميين -1
الكرة  1الالعب نحو زميله اثناء المناوالت ويدفع الالعب 

 بالتهديف  2الى الجانب داخل منطقة الجزاء ليقوم الالعب
 تكرارات( 1)
يدداةدة وتو ددع ةة  ددة  04*04تحدددد منطقددة  : 2التمرريين -2

ةو  3*3اهددددداي ةدددد يرة هدددددوع ا ددددالعها ا ة  ددددة ويل دددددب 
داخل المنطقة ينفذ التمرين بمساعدة المدةب والالعدب  0*0

لمسات ويقوم الالعب  3اليجوز الحيازة على الكرة اكثر من 
 تكرارات( 1)بالتهديف مباشر على االهداي 

يكون ظهر الالعب نحو الهدف ويقوم  :3التميين -3 

بالسيطرة على الكرة ثم االستدارة بها ومواجهة المرمى 

 تكرارات( 1)والقيام بالتهديف 

العب زميل يعطي مناولة عرضية من : 4التميين -4

خارج منطقة الهدف والعب يقوم بالتهديف من داخل منطقة 

  الجزاء

    

                                ×7                   

5×                                   

                   ×7 
       

 ياردة                                              41                              

                   

            ×           × 

          ×             ×        

              ×                ×            ×           

                         ×ياردة 41     

 
                               

                                

 

 ×                                                
   
  
 

×                   
                    ×       

تطبيق المهارة بصورة 
صحيحة والتعاون بين 
أفراد المجموعة لتنفيذ 
المهارة المحددة من 

على  والعمل بالمدر
تصحيح األخطاء فيما 

 بالرجوع للمدربينهم ،
في حالة وجود 
استفسارات حول المهارة 

لطريقة  بمالحظة المدر
التعامل بين إفراد 

 المجموعة .
 

     

االختبارات  
 التقويمية

71 

 دقائق

العمل على إيجاد وتحسين   تهديفألداء مهارة ال الالعبيناختبارات مهارية تقويمية بين 
روح التعاون والحماس 

 بين أفراد المجموعة 

 القسم الختامي  -3
 دقائق 4

تمرينات التهدئة والتحدث مع الالعبين عن الوحدة التالية 
 .ومانقوم به 

              ×××××××××× 
                       ◙ 
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 ( 8ملحق )
 نماذج من المنهج التعليمي العقلي 

 
 : (Alertness – phasic s1) تمرين اليقضة الذهنية : التمرين االول

 . لمتدربوالتركيز ورد الفعل لاثارة انتباه  :الهدف من التمرين
 االدوات المستخدمة:

  منظومة الريهاكوم المعرفية. 
 حاسبة 
 .كرسي 
 : طريقة االداء -
 .منظومة الريهاكوم المعرفية على الكرسي أمام  العبيجلس ال -1

 
حيث يقسم أو ( Alertنقوم بتشغيل البرنامج  وسوف تظهر عدة تمرينات نختار منها تمرين) -2

وهو التمرين المالئم لطبيعة ( s1( نختار منها ) s1-s2يصنف هذا التمرين الى عدة أقسام منها)
( هي تصنيفات تدل على طريقة االداء وهي تتغير فيها المثيرات s1,s2, علمًا ان )المتغير المبحوث

 من تصنيف الى آخر.
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تركز الوحدة على تحسين مراحل وتنشيط اليقظة وتكون مهمة الالعب القيام برد فعل عند ظهور  -3
نتباه ويقيس هذا البرنامج االستجابات ويحدد ما اذا كان منبه معين وذلك تتعلق بنشاط عمليات اال

 الالعب قادرًا على العمل مع المنبهات والفواصل ضمن المنبهات المتواجدة في هذا التدريب .
تستخدم الوحدة صوراً من الواقع للتدريب على وظائف اليقظة الخاصة بالالعب من خالل عرض  -4

جسم فجأة مثل حيوان او مركبة او شخص ( على الطريق مواقف مرورية على سبيل المثال ) يظهر 
 في اقرب وقت ممكن بمجرد ظهور المنبه . okوعلى الالعب الضغط على زر 

( منبه لكل مشتوى اعتمادًا على عدد 22فيها يتم تقديم ) مستوى للصعوبة , 11يحتوي البرنامج  -5
ردود األفعال الصحيحة , وعليه اما ان يصل المتدرب الى مستوى اعلى ) اذا كانت ردود األفعال في 

من جميع المنبهات المعروضة ( او يبقى في نفس المستوى ) اذا  %02الوقت المحدد لها وبنسبة 
لجميع المنبهات ( او ينحدر الى مستوى ادنى ,  %02و %55سبة كانت ردود األفعال في وقتها ن

 كما يمكن تغيير الضبط االفتراضي بأي وقت غير الوقت االفتراضي.
( لتحسين اليقظة المرحلية ويتم تحذير المتدرب بواسطة إشارة صوتية قبل 1-1المستويات ) -1

يطية حيث ال توجد أصوات او واكثر لتحسين اليقظة التنش 5ظهور المنبه, وصممت المستويات من 
 إشارات صوتية قبل عرض المنبهات لجميع المستويات .

( التوجد إشارات مرورية بينما تستمر اإلشارات المرورية بالظهور من 2-1في المستوى ) -5
 ( .11-3المستوى )

( 11يمكن ضبط زمن التدريب ومستوى الصعوبة حيث يحتوي التدريب في هذا التمرين على ) -8
( ثانية ولكن عند اداء 1,8وبة ويكون للمتدرب وقت لرد الفعل أثناء االداء في البداية )مستوى صع

 ( ثانية.0,3التمرين بمستويات صعبة يكون المطلوب من المتدرب لرد الفعل زمن قدره)
التدريب, حيث يمر التمرين في بداية التدريب بمرحلة تدريبية  أ( ويبدstartنقوم بأعطاء إيعاز) -0

 رف من قبل المتدرب على كيفية االداء وتكون بدون حساب عدد المرات الصائبة والخاطئةلغرض التع
. 
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عند االنتهاء من مرحلة التمرين االولية تظهر لنا نافذة على الشاشة ببدء التدريب الفعلي  -12
 تيةاال والمطلوب الضغط على الزر االخضر الموجود على لوحة المفاتيح وكما موضح في الصورة

 التدريب الفعلي بعدها. أمتدرب والذي يبدأمام ال
 

 
 

التدريب ويكون عبارة عن دراجة نارية في طريق متعرج حيث تكون مهمة المتدرب هي  أيبد -11
مراقبة الطريق بعناية وعند ظهور العقبة أو المثير من جانب الطريق يكون على المتدرب الضغط 
على الزر االخضر في اسرع وقت ممكن , حيث اذا تفاعل المتدرب بشكل بطئ سوف تختفي العقبة 

قف في المتدرب في دور رد الفعل فهناك التو  د فترة قصيرة ويستمر بالتدريب واذا تأخرأو المثير بع
حاالت الطوارئ والخروج بصورة نهائية من التدريب, حيث يمكن ان يسمع المتدرب أثناء االداء 
بواسطة مكبرات الصوت الموجودة على جانبي الجهاز والتي تكون موصولة بالجهاز ضجيج الدراجة 

 ا بصوت عال.ومكابحه
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عند الوصول الى نهاية الوقت المحدد للتمرين سوف تقف الدراجة عن السير وتظهر نافذة   -12

 في وسط الشاشة بنهاية التمرين. 
الجهاز بحساب عدد مرات الضغط الصائبة في االداء الفعلي التي قام بها  أيبد طريقة التسجيل:

حسب و  تظهر في نهاية التدريبوالتي  اً المتدرب وعدد مرات الضغط الخاطئة التي قام بها أيض

  رغبةالمدرب.
 التمرين الثاني : سلوك رد الفعل 
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 الهدف من التمرين : سرعة رد الفعل وتحسين مستوى الدقة 
 ت المستخدمة :األدوا
  حاسبة 
  منظومة الريهاكوم المعرفية 
 كرسي 

 
 يتكون البرنامج التدريبي 

  صمم هذا البرنامج على أساس مجموعة من اإلشارات المرورية كثيرة االنتشار لتحقيق مصداقية البيئة الخارجية
 في حياتنا اليومية .

 وسرعة رد الفعل من خالل مجموعة من المنبهات  متدربوضع هذا البرنامج لتحسين مستوى الدقة لدى ال
ب القيام برد ويجب على المتدر البصرية مهام متعددة وبسيطة وللتمييز بين المنبه المعطى ورد الفعل السريع 

فعل اسرع مايمكن ومن خالله يمكن تحسين عملية تركيز االنتباه والقدرة على تمييز ماله عالقة واهمال ما 
 يقوم المتدرب بتمرين االنتباه االنتقائي البصري  ليس له عالقة وهنا

 يتبع مرحلة التحضير , مرحلة التدريب على رد الفعل بعد ظهور إشارة  مرحلة التدريب على رد الفعل :
 المرور يجب الضغط على مفتاح لوحة المفاتيح المخصصة بأسرع وقت ممكن .

 : هناك ثالث أنواع من الخطأ يمكن تحديدها في التدريب على سلوك رد الفعل وهي 
  رد فعل متأخر اقصى معدل الوقت 
  عدم القيام بأي رد فعل نحو المنبهات ذات العالقة 
 . رد فعل غير صحيح نحو منبه ذات عالقة او غير ذات عالقة 
   تمكين المالحظات الصوتية في قائمة المعلمات.يمكن سماع إشارة صوتية بعد كل قرار غير صحيح اذا تم 
  يختلف نوع اإلشارة لكل نوع من أنواع الخطأ كما تتغير لون الخلفية مع عرض المالحظات من األخضر الى

 األحمر مدة مالحظات .
 , يتم اخبار المتدرب عن عدد األخطاء )ان وجدت ( واذا كانت سرعة وقت التفاعل  في نهاية كل مهمة

 تحتاج الى تغيير , او اذ بأمكان المتدرب باالنتقال الى المستوى التالي .
 : يعمل البرنامج بطريقة تكيفية ومنظمة حول المعايير التالية 

  أنواع من المهام  3اعتماد 
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 ياري ومتعدد الخيارات استخدام رد الفعل البسيط واالخت 
 . اإلشارات المركزية والمحيطية موزعة عشوائيًا خالل محيط التدريب 
 . العمل في اإلشارات ذات العالقة وعكسها 

 . يمكن تحديد السرعة التي سيعمل بها في التدريب ومن ثم تحدد فترة زمنية معينة 
  مستوى للصعوبة . 11يتكون برنامج سلوك رد الفعل على 
 والمهمة الثانية  1الى المستوى  1ث مهمات في مستويات الصعوبة المهمة األولى تبدأ من المستوى هناك ثال

 وهو األكثر صعوبة . 11الى المستوى  11والمهمة الثالثة من المستوى  12الى المستوى ال 5من المستوى 
  ب تمكين صحيحة كما يجتتغير الخلفية الخضراء الى اللون األحمر لفترة قصيرة بعد حدوث تفاعالت غير

 التعليقات الصوتية دائمًا .
 

 المستوى األعلى واالدنى :
 ( يتم حساب قيمة النسبة المئوية للقرارات 12-5( من)2( والمهمة )1-1( والتي تشمل من )1المهمة )

االنتقال من مستوى الى مستوى  الصحيحة ذات العالقة بعدد المنبهات ويزداد مستوى الصعوبة ) أي
 اعلى ( عندما تتجاوز النسبة المحسوبة نسبة المعلمية في اعلى مستوى .

 ( يعتمد قرار تغيير مستوى الصعوبة على أوقات رد 11-11( والتي تشمل من )3اما بالنسبة للمهمة )
كل ل المتدرب بشالفعل في النصف الثاني من المهمة , بينما يقتصر النصف األول من المهمة تفاع

صحيح بحيث يتم تقليل الفاصل الزمني التحفيزي المشترك في قيمة المعلمة الى الحد األدنى من الفاصل 
الزمني فاذا لم يصل المتدرب الى هذا الحد سيكون من الضروري تعديل ضبط المعلمة في الحد األدنى 

 داء فاذا كان رد فعل المتدرب بوقت, وعلى المتدرب في النصف الثاني للمهمة الحفاظ على مستوى األ
اقل من الفاصل الزمني التكيفي بين المنبهات سيتم تقييم ردود الفعل فاذا قيمت النسبة المئوية لرد الفعل 
تفوق المستوى األعلى المحدد سيتم زيادة مستوى الصعوبة الى المهمة التالية والمستوى األعلى درجة واذا 

نسبة ردود الفعل الصحيحة المحددة فأن مستوى الصعوبة ينخفض اما اذا كانت النسبة المئوية اقل من 
 كانت نسبة اإلجابات صحيحة لقيم المستوى األعلى والمستوى األدنى متساوي يتم تكرار المستوى .

 : عند ضبط البرنامج التدريبي يجب ان يكون الضبط حسب القيم التالية 
 59%              اعلى مستوى 
 59%              ادنى مستوى 
 95                عدد المنبهات في المستوى 



 381             .........................................................................................المنهج التعليمي العقلي  
 

 

 955  اقل فاصل زمني تكيفي للمنبه       مل.ثا 
 0055  اقصى وقت لرد فعل     مل.ثا 

 
 التمرين الثالث : التحكم باالستجابة 

  تحسين سرعة ودقة رد الفعلالهدف من التمرين : 
   منظومة الريهاكوم المعرفية , كرسيحاسبة , األدوات المستخدمة : 

 اشكال التدريب:
  يتم استخدام مهام تفاعالت واختيارات بسيطة ومهام على شكل ردود أفعال متعددة في القيام باستجابة على بعض

 المثيرات بصورة سريعة ومختلفة قدر اإلمكان .
  والدقة  متعددة الخيارات للتدريب على السرعةتستخدم وحدة التدريب )االستجابة( ردود الفعل البسيطة واالختيارية

في رد الفعل . يحتوي التدريب على منبهات بصرية وصوتية وعلى المتدرب القيام برد فعل محدد بمجرد ظهور 
 هذه المنبهات على الشاشة وان يضغط على زر المقابل لالتجاه بأسرع وقت ممكن .

  المثيرات ذات الصلة الى االزرار المقابلة ويتم قياس سرعة يجب على المتدرب خالل مرحلة االكتساب حفظ مهمة
 ودقة التفاعل وتقييمه 

 : تحتوي كل مهمة من المهام على مرحلتين او ثالث 
 مرحلة اكتساب المعلومات 
  مرحلة التمرين ان وجدت ضمن قائمة المعلميات 
  مرحلة التدريب على رد الفعل 

  على مهام رد الفعل والمنبهات وكيفية أداء المهام نحوها , وعليه ان اطالع المتدرب : مرحلة اكتساب المعلومات
يتذكر اإلشارات والمنبهات التي تحتاج الى رد فعل على اعتبارها ذا عالقة بالمهام وعلى المتدرب عدم القيام بأي 

ان مرحلة قة و رد فعل للمنبهات غير ذات صلة , وتنتهي مرحلة اكتساب المعلومات مجرد النقر على مفتاح المواف
 . االكتساب تسبق مرحلة التدريب

  : مشابهة بطبيعتها الى مرحلة التدريب عدا مايتعلق بالتاريخ والبيانات الشخصية على اعتبارها غير مرحلة التمرين
مطلوبة فضال عن انتهاء مرحلة التمرين بمجرد القيام بردود أفعال صحيحة إزاء المنبهات التي يتم التدريب عليها 

 .  ها تبدأ مرحلة التدريببعد
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  : يجب الضغط على زر معين من لوحة المفاتيح بأسرع وقت ممكن والبد ان نبين ان طبيعة المنبهات مرحلة التدريب
ومفاتيح االستعمال تكون مرئية دائمًا على جانب الشاشة اما اذا ظهرت منبهات او إشارات غير ذات صلة يجب 

 عل وتتم اإلشارة الى القرارات غير الصحيحة من خالل التعليقات المرئية .على المتدرب اال يتفاعل بأي رد ف
  أنواع من األخطاء  3على المتدرب التمييز بين 

 عدم القيام رد فعل أو رد فعل متأخر للمنبهات ذات الصلة -2القيام برد فعل لمنبهات غير ذات صلة    -1
 رد فعل غير صحيح لمنبهات ذات صلة )حالة النقر بمفتاح غير صحيح (-3
 : تتوفر في هذا البرنامج التدريبي نوعين من االشعارات صوتية وبصرية ولالغراض التالية 

  اإلجابة الغير صحيحة تظهر كلمةINCORRECT  بالحقل األحمر عندما يضغط المتدرب على احد المفاتيح
 ملي.ثا وتظهر كلمة بطئ جدًا  (2222بعد مرور فترة )

 INCORRECT+CORRECT  تعتمد هذه الكلمتين على نوع رد الفعل فيما اذا كان صحيح او خطأ , اما
 ( ملي.ثا تظهر كلمة بطئ جدًا .2222اذا لم يقوم المتدرب برد فعل بعد مضي )

  ذا كان التفاعل غير صحيح ( منبهات األخيرة كرسم بياني فا12يتم عرض أوقات رد الفعل ): وقت رد الفعل
يظهر الشريط باللون األحمر في حين تظهر اإلجابات الصحيحة ضمن اقصى وقت ستظهر باللون األزرق 
, اما اذا كان رد الفعل بوقت خارج اقصى مدة لرد الفعل سيكون ظهوره باللون األصفر , ويظهر باللون 

عرض المنبه او عندما تكون ردود األفعال غير األحمر عندما ال يكون هناك أي رد فعل خالل ثانتين من 
صحيحة والتوجد أي اشعارات بصرية وفي نهاية كل مهمة يتم اعالم المتدرب عن عدد األخطاء التي تم 
اجراؤها وما اذا كان يجب عليه العمل بشكل اسرع ام ال في حالة عدم كفاية سرعة رد الفعل في الوقت نفسه 

 بة للمهمة التالية وتستخدم االشعارات الصوتية للتحذير اثناء المهام .يتم اإلشارة الى مستوى الصعو 
 : مستويات الصعوبة

  تعمل هذه الوحدة بطريقة تكيفية تبدأ المهمة التالية عندما تكون نتائج المهمة السابقة اقل من الحدود التي
 رد الفعل ومعدل الخطأ( وتستند مستويات الصعوبة على المعايير التالية : تم ضبطها لكل من ) معدل

 . استخدام اشكال المستويات األربعة 
  استخدام ردود األفعال البسيطة واالختيار والمتعددة 
  المركزية ) موقع ثابت( والطرفي يكون يكون عرض المنبه 
 . استخدام المنبهات ذات الصلة وغير ذي صلة 
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 يظهر المنبه التالي فقط بعد رد الفعل من المتدرب  ( ) منبه جديد بعد رد الفعل ( :0لنمط)في مستوى ا
( ثانية ويحدد المتدرب سرعة المعالجة وبعد قيامه برد فعل يعرض المنبه 12للمنبه الحالي او بعد مرور )

 الجديد وتعرض المنبهات ذات الصلة باستمرار حتى يقام المتدرب برد فعل .
 لنمت من المستوى التظهر منبهات غير ذات صلة .في هذا ا

 ( 0في مستوى النمط: )حيث يحدد ظهور المنبه لفترة ثابتة محددة حيث يحدد  ( ) فاصل ثابت للمنبه
 الكمبيوتر سرعة المعالجة .

 ( 3في المستوى النمط : )يعرض المنبه التالي بعد فترة غير محددة من الوقت () فاصل منبهات عشوائي
الكمبيوتر سرعة المعالجة , وبعد قيام المتدرب برد فعل , تحدد فترة عشوائيًا ظهورا المنبه التالي ,  , يحدد

من المتدرب التفاعل مع المنبه حتى  %55الى  2والتي تحدد بمعلميات ) فاصل المنبهات , حيث يستطيع 
 انتهاء الوقت المحدد له .

 ( فاصل منبهات تكفي للمنب4في مستوى النمط ( ) : ) من المنبهات بشكل يتناسب  2يتغير الوقت بكل ه
مع نوع رد الفعل ويقل الفاصل بين المنبهات عندما يقوم المتدرب برد فعل صحيح ويمتد عندما يتفاعل 

 المتدرب بشكل غير صحيح 
 هناك ثالث نماذج للمنبهات هي 

 ( يتكون هذا النموذج من 0النموذج )في كل مستوى يتم دائما تدريب خمسة مهام مختلفة مستوى :  05
فقط من المستوى وتختلف كل مهمة من المهام الخمس  3و 2واليوجد تدريب أي منبهات صوتية , في المهمة 

 . عند مستوى معين في تعيين مفتاح والمنبهات واالشارات
 (تتألف وحدة المنبهات 0النموذج )لكل منها مهمة واحدة فقط . تستخدم جميع أنواع مستوى :  05من  0

 . المستويات األربعة باإلضافة الى المحفزات البصرية والصوتية
 ( تتألف وحدة المنبهات 3النموذج )لكل منها مهمة واحدة فقط تستخدم جميع أنواع المستويات مستوى :  05من  3

 . األربعة باإلضافة الى المحفزات البصرية والصوتية
 

   تركيزالوتمرين االنتباه  :رابع مرين الالت
 .تنمية القدرة على التمييز والتركيز واالنتباه :  الهدف من التمرين
 : االدوات المستخدمة

 حاسبة و منظومة الريهاكوم المعرفية . 
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 كرسي 
 أشكال التدريب :

  في مهمة التدريب يعرض على المتدرب صورة منفردة في الجانب األيمن من الشاشة ويطلب منه
إيجاد المطابق لها من بين مصفوفة من الصور على يسار الشاشة من الصعب تمييز الصور الموجودة 

 في المصفوفة كلما ارتفع مستوى الصعوبة .
  كيز واالنتباه في وقت واحد .الغاية من التدريب تنمية القدرة على التمييز والتر 
 . يزداد عدد الصور في المصفوفة التي يتم عرضها على الشاشة كلما زاد مستوى الصعوبة 
  يأطر شكل الصورة باللون األخضر عند اإلجابة الصحيحة ويظهر كلمة )صحيح( ويتم عرض الصورة

لون األحمر وتظهر كلمة ثواني اما عند اختيار صورة غير صحيحة تأطر الصورة بال 3التالية بعد 
 )غير صحيحة ( ويعطي المتدرب فاصل قصير للمقارنة بين الصور .

   ( مستويات للصعوبة 3مراحل لكل مرحلة ) 8تقع ب مستوى للصعوبة 24يتكون هذا التدريب من
 صور  0الى  3ومع تقدم المستويات تصبح المصفوفات من 

  بداخل كل مرحلة تم ضبط مجموعة من الصور منظمة على أساس معين ويكون موضوع الصور في
المراحل المبكرة لمستويات الصعوبة صور ذات اشكااًل مختلفة مثل ) أدوات , فاكهة , مركبات ( 

 وكلما تقدمت مراحل الصعوبة أصبحت المواضيع اكثر دقة . 
 ويمكن الوصول الى المستوى األعلى يجب ان يفوق عدد اإلجابات الصحيحة عدد  المستوى األعلى

( 22اإلجابات غير الصحيحة وان تزداد اإلجابة الصحيحة ألعلى مستوى في المعلميات البالغ عدد)
 األولى صحيحة بدون أخطاء عندها يتم االنتقال الى المستوى التالي . 12فاذا كانت اإلجابة ال

 ويبدأ المستوى األدنى التالي عندما يكون عدد العناصر التي تم حلها بشكل غير  نىالمستوى األد :
صحيح بالتتابع مساويًا للرقم الموجود في المستوى األدنى للمعلمة , او اذا وصل شريط األداء الى 

 ( .5ادنى درجة وحسب معلمية االنتباه والتركيز يبلغ ادنى مستوى عدد )
 : ق المعلمة الزمنية المحددة للحل ضغوطاً زمنية لالعبين الذين يجدون العناصر تخل وقت الحل المحدد

سهلة االستخدام فاذا تم تنشيط هذه المعلمة فأن وقت الالعب لحل احد العناصر يكون محدودًا ويعتمد 
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ثواني ,  5الوقت على المستوى فالعناصر الخاصة بالمستوى األول لها حد زمني قدره دقيقة واحدة و
دقائق اما اذا لم  3( ليصل الى 24يتم توسيع الوقت للعناصر األكثر صعوبة ضمن )المستوى  كما

 يتم ضبط المعلمة فسيكون وقت اإلجابة غير مقيد .
 : عند تفعيل المعلمة , يتم إيقاف الصورة مع إعطاء وقت لالعب للمقارنة بين  التوقف مع األخطاء

 ني للمقارنة .ثوا 12الصور وفي حالة ايقافها يعطي مدة 
 : عند تفعيل هذا الخيار يسمع إشارة صوتية عندما تكون اإلجابة خاطئة .   المعلومات الصوتية 

 من ثالث نماذج تدريبية : SELECTيتكون الرنامج التدريبي 
أعتمادآ على الطريقة البصرية)تظهر االشكال في  ويدرب االنتباه االنتقائي( S1شكل التدريب) -1

 النفق(.
وهو الشكل السمعي وتكون مهمة المتدرب فيه االستجابة لالصوات ذات ( S2الشكل التدريبي )-2

 الصلة.
وتكون مهمة المتدرب االستجابة لمجموعة من المحفزات المحددة )أشكال ( S3الشكل التدريبي ) -3

 تصدر أصوات معينة()سمعي بصري(.
 طريقة االداء: 

 .حاسبة وتشغيل منظومة الريهاكوم المعرفية اليجلس المختبر على الكرسي أمام -1
حيث يقسم أو ( SELECTنقوم بتشغيل البرنامج , وسوف تظهر عدة تمرينات نختار منها تمرين)-2

( وهو التمرين المالئم لطبيعة S3( نختار منها )s1-s2 –s3يصنف هذا التمرين الى عدة أقسام منها)
 المتغير المبحوث.

( 15ومستوى الصعوبة حيث يحتوي التدريب في هذا التمرين على )يمكن ضبط زمن التدريب -3
( ثانية ولكن عند اداء 1,8مستوى صعوبة ويكون للمتدرب وقت لرد الفعل أثناء االداء في البداية )
 ( ثانية.0,3التمرين بمستويات صعبة يكون المطلوب من المتدرب لرد الفعل زمن قدره)
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التدريب, حيث يمر التمرين في بداية التدريب بمرحلة تدريبية  أد( ويبstartعطاء إيعاز)أنقوم ب -4
لغرض التعرف من قبل المتدرب على كيفية االداء وتكون بدون حساب عدد المرات الصائبة والخاطئة, 

 اً الستجابة له حين ظهور صورته وأيضوكذلك للتعرف على نوعية الكائن الذي يتطلب من المتدرب ا
 للتعرف على صوته.

 

 
 
 
عند االنتهاء من مرحلة التمرين األولية تظهر لنا نافذة على الشاشة ببدء التدريب الفعلي والمطلوب  -5

 الضغط على الزر األخضر الموجود على لوحة المفاتيح 
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التدريب من خالل سفر المتدرب في نفق بواسطة سيارة االلغام ,وتظهر فجأة من الظالم  أيبد -1

صورة مختلفة)بصري أو سمعي أو سمعي بصري( والذي تكون مهمة المتدرب المحفزات ذات الصلة وب
االستجابة فقط للمؤثرات ذات الصلة )على المتدرب االستجابة فقط عند ظهور الشكل المطلوب 

 االستجابة له وكذلك صوته(.
المتدرب في وقت متأخر لحافز ذو صلة أو فشل في االستجابة في كل  ذا كانت أستجابةإحيث 

كل ستجابة المتدرب بشإى شكل تحطم رعد وبرق, وأذا كانت شيء يعطى ردود فعل سلبية تظهر عل
خاطئ لحافز غير ذي صلة يظهر على الشاشة صوت وعالمة مضيئة باللون االحمر. حيث يمكن أن 

طة مكبرات الصوت الموجودة على جانبي الجهاز والتي تكون موصولة يسمع المتدرب أثناء االداء بواس
المطلوب  بالجهاز ضجيج العربة بصوت عال وكذلك أصوات اخرى مؤثرة وكذلك صوت الكائن

 االستجابة له.



 381           .........................................................................................المنهج التعليمي العقلي  
 

 

 


