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ودوره البارز في العملية التعليمية وكذلك المهاري والمنهج العقلي  المنهج التعليميإذ تم التطرق إلى  ،احتوى هذا الباب على المقدمة وأهمية البحث 

االنموذج السببي العقلي على التعرف على بعض المهارات األساسية التي أستخدمها الباحث في كرة القدم . ومن هنا تجلت أهميه البحث باستخدام 

تعليم بعض المهارات  هم إلى مستوى أفضل فيلتوسيع مداركهم والتي تنعكس على تطبيقهم لألداء المهاري ووصولالعبين االكاديمية الرياضية 

يركزون على أجراء تعليم المهارات األساسية بكرة القدم بين أما مشكلة البحث فتتلخص بأن الباحث يرى إن العديد من المدر .األساسية بكرة القدم

يعد من االنموذج السببي العقلي ن استخدام الباحث لذا يرى ااألساسية بكرة القدم دون التركيز على العمليات العقلية المؤثرة تلك المهارات 

التعرف على آنموذج العالقات السببية بين -1ويهدف البحث إلى: عاالً في عملية التعلم للمهارات.الضروريات األساسية التي تؤدي دوراً كبيراً وف

اعداد منهج  -3 .لالخماد في تعلم األداء المهاري  موذج السببياعداد منهج تعليمي عقلي وفق االن -2 .واألداء المهاري لالخمادالعقلية لعمليات ا

اعداد منهج تعليمي عقلي مهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء  -4. لالخماد تعليمي مهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري

يؤثر المنهج التعليمي العقلي -1  أفترض الباحث :ولالخماد  التعرف على أي من المناهج له األفضلية في تعلم األداء المهاري  -5 .لالخمادالمهاري 

 - 3 لالخماد يؤثر المنهج التعليمي  المهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري -2 لالخماد وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري

المنهج التعليمي العقلي المهاري له األفضلية في تعلم  -4 لالخماد يؤثر المنهج التعليمي العقلي المهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري

والتعليم والعمليات هذا الباب المحاور الرئيسة ذات العالقة بموضوع البحث إذ اشتملت مفهوم التعلم الباب الثاني تناول  .لالخماد األداء المهاري 

استخدم والباب الثالث  بكرة القدم واالنموذج وكيفية الحصول عليه.  األداء المهاري لالخمادالعقلية وخصائصها واهميتها للرياضي ودورها في تعلم 

 30التجريبي المالئم لطبيعة حل مشكلة البحث ، و احتوى عينة البحث عددها ) ج االنموذج السببي العقلي والمنهج الوصفي الستخراالباحث المنهج 

الى ثالث مجاميع تجريبية واحدة تستخدم المنهج المهاري والثانية المنهج العقلي والثالثة المنهج المهاري مقسمة اكاديمية النهرين للناشئين من  العبا( 

للمجموعة األولى والثانية واربع وحدات تعليمية اثنان عقلي ( أسابيع بواقع وحدتين في األسبوع  8)  لمنهج التجريبياستغرق تطبيق او والعقلي 

اء أدى استخدام المنهج التعليمي المهاري والعقلي للمجموعة التجريبية الثالثة إلى تطور مستوى األدوالباب الرابع  واثنان مهاري للمجموعة الثالثة

 بكرة القدم بدرجة اكبرمن المجموعة التجريبية الثانية واألولى  خمادلالالمهاري 
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as well as identifying some of the basic skills that the researcher used in football. Hence the importance of the 

research using the causal mental model on the sports academy players to expand their perceptions, which is 

reflected in their application of skill performance and their access to a better level in teaching some basic football 

skills. As for the research problem, it is summed up in that the researcher sees that many trainersThey focus on 

the conduct of teaching basic skills in football without focusing on the mental processes affecting those basic 

skills in football, so the researcher believes that the use of the mental causal model is one of the basic necessities 

that play a large and effective role in the process of learning the skills. The research aims to: 1- Identify the 

model Causal relationships between mental processes and basic skills. 2- Preparing a mental educational 

curriculum according to the causal model in learning skill performance. 3- Preparing a skill educational 

curriculum according to the causal model in learning skill performance. 4- Preparing a skillful educational 

curriculum according to the causal model in learning skill performance. 5- Recognize which of the curricula has 

the advantage in learning performance In the third chapter, the researcher used the descriptive approach to extract 

the mental causal model and the experimental approach appropriate to the nature of solving the research problem. 

The research sample contained (30) players from Al-Nahrain Academy for Juniors, divided into three 

experimental groups, one using the skill approach, the second the mental approach, and the third the skill and 

mental approach, and the application of the curriculum took Experimental (8) weeks with two units per week for 

the first and second group and four educational units, two mental and two skillful for the third group and chapter 

 بكرة القدم امخادآثر منهج تعليمي وفق االمنوذج السببي العقلي لألداء املهاري لال
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four The use of the skill and mental educational curriculum for the third experimental group led to the 

development of the level of skill performance for soccer scoring with a greater degree than the second and first 

experimental group (15/7/20( 
 

 قدم  البث  وامميه:   امل -1

ة ان العلوم المختصة بالتربية البدنية وعلوم الرياضية بأنواعها تمثل احدى العلوم التي تبين تقدم األمم ونهوضها الحضاري الرياضي نتيج

ه ن هذللتقدم العلمي الحاصل في هذا المجال المذكور قياسا للعلوم والمجاالت األخرى الذي طالها التطور والتمييز، والمجال الرياضي واحداً م

لمهارية المجاالت التي شملها التطور  إذ عمل الباحثون جاهدين إلى الوصول في كافة األلعاب إلى أفضل المستويات ومن كافة الجوانب )البدنية وا

بية في العالم ولهذا وتعد لعبة كرة القدم واحدة من األلعاب التي كانت والزالت تالقي اهتماماً عالمياً متزايداً بوصفها األكثر شعوالخططية ... ألخ( 

وتعليمهم للمهارات األساسية بالصورة الصحيحة واستمراريتها لذا وجب على جميع  لعبةوجب التركيز على البراعم والناشئين الممارسين لهذه ال

يرة المظلومة واللبنة األساسية المدربين والمدرسين والمعلمين والمختصين بالمجال الرياضي لهذه الفعالية االلتفات الى هذه الشريحة المميزة والكب

 ة الممكنةلمزاولة هذه اللعبة فتكون للعمليات العقلية دور كبير في تعلم المهارات األساسية والحركية وتطبيقها بالشكل الصحيح والمطلوب وبالسرع

تحقيق الهدف من والمهارات بالصورة األمثل  لتي يجب يتعلمها الناشئ وتطبيق هذها المهارات األساسية بكرة القدمو هولصالح الهدف المراد تحقيق

والتي من  منهج تعليمي لألداء المهاري وفق االنموذج السببي العقلي بكرة القدمبناء هذه القرارات الصائبة الصحيحة وتتجلى أهمية البحث على 

والعاملين في تدريب كرة القدم ألجل االرتقاء  والمعلمين نالعتماد منهجية جدية في بناء المناهج التعليمية تساعد المدربي جديداً  خاللها يفتح باباً 

من خالل اطالع الباحث على المراجع والمصادر العلمية واخذ اراء الخبراء والمختصين في . بمستوى الالعبين وخصوصا الناشئين والشباب منهم

مرية من خالل ذلك الحظ ان اغلب المدربين يركزون على أجراء مجال لعبة كرة القدم وخبرة الباحث المتواضعة العباً ومدرساً ومدرب للفئات الع

الباحث بناء تعليم المهارات األساسية بكرة القدم دون التركيز على العمليات العقلية المؤثرة تلك المهارات وخصوصا اثناء األداء . ومن هنا ارتأى 

نهج عقلي والثانية مهاري والثالثة عقلي مهاري وهنا يجب اإلجابة على ثالث مناهج تعليمية وكل مجموعة يطبق عليها منهج معد األولى تطبق م

 السؤال التالي :

 المنهج العقلي أم المنهج المهاري أم المنهج العقلي المهاري ؟       أي من المناهج التعليمية الثالث أكثر تأثيراً في األداء المهاري ؟ 

 :   يهدف الباحث الىالغرض من الدراسة هو ان   الغرض من الدراس   -2
في تعلم  اعداد منهج تعليمي عقلي وفق االنموذج السببي-2 العقلية والمهارات األساسية .لعمليات التعرف على آنموذج العالقات السببية بين ا-1

اعداد منهج تعليمي عقلي مهاري  -4 لالخماد اعداد منهج تعليمي  مهاري وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري -3.لالخماد األداء المهاري 

 لالخماد بكرة القدم  التعرف على أي من المناهج له األفضلية في تعلم األداء المهاري -5 .لالخماد وفق االنموذج السببي في تعلم األداء المهاري 

 

   الطريق  واإلجراءات  -3

 منهـج البث   3-1
"الطريقة السليمة التي يعتمدها الباحث  فالمنهج هو ،المشكلة يوصل الى تحقيق أهداف البحثختيار منهج البحث الذي يالئم طبيعة اإن 

 (10:1(للوصول إلى هدفه المنشود الذي حدده في بداية بحثه".

ي للتعرف على البحث أشتمل على منهجين هما )المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ( في البداية استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليل

( ثم بناء النموذج السببي والتعرف على العالقات المباشرة المؤثرة في Amosالمهاري باستعمال برنامج ) العالقات السببية التي تؤثر في االداء

جريبي "يمثل االقتران لمالئمته لطبيعة المشكلة ، اذ ان المنهج الت ثالث مجاميعالباحث المنهج التجريبي بأسلوب  األداء وعلى ضوء ذلك استعمل

 (217:2االكثر صدقاً لحل العديد من المشكالت بصورة علمية ونظرية" )

 جمهمع وعين  البث     3-2
( حدد 3: 41")او العينة التي يختارها طبيعة المجتمعستخدمها هي التي تحدد يالتي  راءاتـلباحث واالجاالتي يضعها  .ان االهداف" 

وتم اختيار عينة العمل عمدياً  ( اكاديمية.26والبالغ عددها )  (2020/2021االكاديمية الكروية في الديوانية للعام )الباحث مجتمع البحث العبين 

 ألحدى االكاديميات وتطبق عليها المناهج .

( العب وكانت 100الستخراج قيم بناء االنموذج من خمس اكاديميات مختلفة  والبالغ عدد الالعبين )ولى عينة البحث اال اختيار وتم    

النفس  االختبارات مهارية وفي مالعب مختلفة وكذلك اختبارات في العمليات العقلية من خالل منظومة الريهاكوم المعرفية الموجودة في مختبر علم

العب ، االبرار  20العب ، مهند  15العب، عمو بابا  25واالكاديميات هي ) المستقبل اضة في جامعة القادسية في كلية التربية البدنية وعلوم الري

 (  20العب، المواهب 20

   هجريبي  ) عين: الهطبيق ( عين  البث  ال 3-2-1
مجتمعع قيعد الدراسعة لسعهولة االتصعال بهعا تم اختيار عينة البحث الثانية بالطريقة العمدية " ويقصد بها الحصول على مفردات من ال      

كعرة القعدم وقادرة على توفير المعلومات واستخدمها الباحث عنعدما يريعد الحصعول اليهعا والمتمثلعة بالعبعي اكاديميعة النهعرين فعي الديوانيعة للناشعئين ب

مجاميع  تجريبية مجموعة تعمل علعى المعنهج  3العبا، وتم تقسيمهم عشوائيا بالطريقة البسيطة )القرعة( إلى  30سنة والبالغ عددهم  16-13بأعمار 



ن قبعل المهاري فقط المعد من قبل الباحث والمجموعة الثانية تستخدم المعنهج العقلعي بمنظومعة الريهعاكوم فقعط ويسعتخدمون المعنهج المهعاري المععد مع

اف االكاديمية اما المجموعة الثالثة تستخدم المنهج المهاري المعد من قبل الباحث وكذلك المنهج العقلي بمنظومة الريهاكوم ويكعون تحعت اشعرمدرب 

 ( العب 10الباحث لكن يقوم بتعليمهم المدرب المسؤول عليهم في االكاديمية  وتتضمن كل مجموعة )

  الهـجانس  والهكافؤ لعينـ  البـــث   3-3
 تكافؤ عين  البث    3-3-1

وع بعد أن تم التأكد من التجانس داخل كل مجموعة ، قام الباحث باستخدام أسلوب التكافؤ ولذلك أستخدم الباحث هنا تحليل التباين لمعرفة ن
 ( 3يبينه الجدول )الفرق بين األوساط الحسابية فتبين عدم وجود فروق معنوية بين األوساط الحسابية للمجاميع الثالث ، وهذا ما 

 (1جدول )ال
 يبين التكافؤ بين المجموعات 

 ت
مجموع  مصدر التباين المتغيرات 

 المربعات
درجة 
 Fقيمة  متوسط المربعات الحرية

 الداللة لفين الداللة المحسوبة

1 
 

نية
لذه

ة ا
قظ

الي
 

 

  بدون اشارة

 0.922 2.0 1.845 بين المجموعات

0.269 

 

0.766 

 1.17 0.323 

 3.429 27.0 92.585 داخل المجموعات

  29.0 94.430 المجموع

 مع االشارة
 0.985 2.0 1.971 بين المجموعات

0.271 

 

0.764 

 0.91 0.413 

 3.632 27.0 98 داخل المجموعات

  29.0 100 المجموع

2 
 

ري
بص

ح ال
مس

ال
 

معدل وسط المسح 
 الموازي

 37.730 2.0 75.461 بين المجموعات

0.014 

 

0.986 

 0.17 0.845 

 2634.769 27.0 71138 المجموعاتداخل 

  29.0 71214 المجموع

معدل الوسط المسح 
 الرقمي

 1838.325 2.00 3676 بين المجموعات

0.298 

 

0.745 

 2.44 0.106 

 6165.860 27.0 166478 داخل المجموعات

  29.0 170154 المجموع

3 
ؤيا 

الر
ط 

محي
 

 معدل العين اليسار

 188.033 2.00 376.067 بين المجموعات

0.122 

 

0.886 

 1.09 0.349 

 1543.904 27.0 41685 داخل المجموعات

  29.0 42061 المجموع

 معدل العين اليمين

 42.433 2.0 84.867 بين المجموعات

0.029 

 

0.971 

 0.85 0.436 

 1445.278 27.0 39022 داخل المجموعات

  29.0 39107 المجموع

4 
 

ا
باه

النت
ا 

ئي
نتقا

ال
 

 سرعة رد الفعل

 0.032 2.0 0.065 بين المجموعات

0.902 

 

0.418 

 0.53 0.592 

 0.036 27.0 0.969 المجموعاتداخل 

  29.0 1.034 المجموع

 التحكم برد الفعل

 0.062 2.0 0.124 بين المجموعات

0.641 

 

0.534 

 0.17 0.845 

 0.097 27.0 2.615 داخل المجموعات

  29.0 2.739 المجموع

5 
سم

منق
ه ال

نتبا
اال

 
 

 السمعي

 7.580 2.00 15.161 بين المجموعات

0.520 

 

0.601 

 2.44 0.106 

 14.590 27.0 393.9 داخل المجموعات

  29.0 409 المجموع

 البصري

 2.360 2.0 4.721 بين المجموعات

0.299 

 

0.744 

 1.17 0.323 

 7.886 27.0 212.9 داخل المجموعات

  29.0 217.6 المجموع

 االستدالل المنطقي 6

 0.007 2.0 0.015 بين المجموعات

0.155 

 

0.858 

 0.41 0.667 

 0.047 27.0 1.276 داخل المجموعات

  29.0 1.290 المجموع

 الذاكرة العاملة 7

 0.007 2.00 0.014 بين المجموعات

0.031 

 

0.970 

 2.71 0.084 

 0.221 27.0 5.971 داخل المجموعات

  29.0 5.984 المجموع

9 
 مخماداألداء المهاري لال

 0.233 2.00 0.467 بين المجموعات

0.382 0.686 0.855 0.436 
 0.907 27.0 24.5 داخل المجموعات

  29.0 24.9 المجموع

ـــ المصادر  االختبار والقياســ  المقــابــالت الشخصيـة مـع الخبـــراء والمختصيــن األدوات واالجهـزة والوسائـل املسهـعمل  يف البــث   3-4

 العلمية والمراجع

   ــ كاميرا تصوير   ــ منظومة ريهاكوم المعرفية hpـ صافرة ــ حاسبة  قانونية  ملعب وكرة:  األدوات واالجهـزة املسهخـدمـ  يف البــثـ  3-4-1



األساسية بكرة القدم وكذلك العمليات العقلية  والواجب دراستها في اهم المهارات لغرض تحديد     بكرة القدم يسد بعض املهارات االساحتدي  3-5

وعععدد مععن الخبععراء كونععه خبيععر فععي مجععال كععرة القععدم ، أسععتعان الباحععث بععالمراجع والمصععادر الخاصععة فععي كععرة القععدم والتشععاور مععع المشععرف  البحععث

 المختصين بالتعلم الحركي والتدريب وكرة القدم 

  الخمادلمهارة ا االختبــار تـم تحديــد األداء المهاري المستخدم بالبحث وتم تحديد حتـديد اخهبــارات املهــارات االساسيـ  قيـد الدراسـ    3-6
برسم خط ( ، مربع طول ضلعه متران  5كرات قدم عدد )  -: األدوات املسهعمل د ) التحكم بإيقاف حركة الكرة ( اإلخما -: اهلدف من االخهبار

يقف الالعب خلف منطقة االختبار المحدد أو يقوم المختبر برمي الكرة  عالياً لالعب الذي يتقدم إلى داخل  -: طريق  األداءربع .( متر عن الم 6يبعد) 

 ( . 7 الشكل)ظر ينالخمس المتتالية  المحاوالتمنطقة االختبار محاوالً إيقاف حركة الكرة واالنطالق ثانية وهكذا يكرر الالعب 

 خطأ المختبر في الرمي تعاد المحاولة أ اذأـــ           يجب إيقاف حركة الكرة ضمن المنطقة المحدودة لالختبار ـــ 

  -ال تحسب المحاولة صحيحة في أي الحاالت التالية :

 أذا لمست الكرة الذراع في أثناء إيقاف حركتهاـــ     لالختبار أذا أجتاز الالعب المنطقة المحدودة  حركة الكرةـــ    إذا لم ينجح الالعب في إيقاف ـــ 

درجتان لكل محاولة صحيحة ومن اللمسة األولى ، درجة واحدة لكل محاولة صحيحة ومن اللمسة الثانية ، صفر أذا خرجت الكرة  -: الهسجيل

          خارج منطقة المحدودة لالختبار

 يحة ( درجة لكل محاولة صح 2)  -:القياس 

 ( الخمسة( درجات مجموع المحاوالت الصحيحة )  10)  -

 
 

 
 
 

 
 (1الشكل )

 يوضح اختبار اإلخماد
 

الذاكرة العاملة -4االستدالل المنطقي  -3االنتباه االنتقائي  -2اختبار اليقظة الذهنية  -1   عرض االخهبارات العمليات العقلي  القيد البث  3-6-1

 المسح البصري  -7محيط الرؤيا -6االنتباه المنقسم -5

 -االسس العلمي ، لالخهبارات  3-7
 الصـدق   3-7-1

 (52:5)"ويعرف على انه الدقة التي يقيس بها االختبار وما وضع من اجله "

 الثبــات   3-7-2
 على نفس االفراد تحت نفس الظروف اكثر من مرة  ة لها اذا اعيد تطبيقهـنفس النتائج او مقارب ،يحقق .االختبارهو ان  

 من خارج عينة البحث بتاريخ  العبين ( 10 مكونة من ) .على عينة االختبار واعادة تطبيق االختبار .ولحساب معامل الثبات تم اختيار طريقة

  مساءاً . 3الساعة (  22/11/2020 )يوم االحد االختبار بعد مرور سبعة ايام في عيدمساءاً وا 3الساعة  االحد (15/11/2020)

 املوضوعي    3-7-3
 ة االختباراتـقيمة موضوعي استخراج لتسجيل نتائج االختبارات اذ تم .في البحث تم االستعانة بحكمين ،المستخدمة .ان االختبارات

 )م.د ماجد عبد الحميد ، م.د محمد راضي( )بيرسون ( بين نتائج  الحكمين باستخدام معامل االرتباط البسيط
 االخهبارات القبلي     3-8

( وعلى ملعب )اكاديمية النهرين( وبوجود الباحث وبمساعدة فريق العمل المساعد 25/11/2020قام الباحث بأجراء االختبارات الموافق األربعاء )

 قويم الالعبين من خالل استمارة بأداء الالعبين . وقام الباحث بتصوير االختبارات وعرضها على الخبراء الغرض منها ت

   . تصوير االداء طبقا للشروط والمواصفات المحددة لكل اختبار2ـ  شرح المهارات األساسية بصورة مفصلة. 

 (CD. عرض االختبارات على السادة الخبراء بعد وضعها على أقراص )3

  م

 م2



( على شكل مجاميع لكل مجموعة يومين متتالين 29/11/2020اما العمليات العقلية فقد قام الباحث بأجراء االختبارت القبلية في يوم االحد المصادف )

نها بعيدة عدا البحث المكاني الرقمي وذاكرة الكلمات التي أبعدت من قبل الخبراء ولكو 9عمليات من اصل  7بسبب كثرة العمليات المستخدمة وهي 

 عن تفاصيل المهارات األساسية بكرة القدم 

 

 

  املنهج الهعليمي وطريق: تنفيذه   3-9
  والتعرف على شكل العالقات االرتباطية  التعرف على آنموذج العالقات السببية بعد أجراء االختبارات لمتغيرات البحث عن طريق عينة

 المباشرة والغير مباشرة للعمليات العقلية التي تؤثر على تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم .

يعة للمشعرف قعام في ضوئها بعد االطالع على المصادر العلمية والدراسات السابقة في لعبة كرة القدم واالستعانة بعالخبرة العلم عليميتم بناء المنهج الت

لعينعة البحعث للوصعول العى أفضعل  التعليميعةوالحالعة )الناشعئين (  الفئة العمريعة بأسلوب علمي صحيح مراعياً  عليميالباحث بأعداد مفردات المنهج الت

 . الثالثة التي كانت تحت اشراف الباحث وتطبيق مباشر من قبل مدرب االكاديمية  التجريبيةاميع النتائج على المج

  للمجموعة االولى والثاني لالداء العقلي للمجموعة الثانية والثالث لالداء المهاري العقلي للمجموعة الثالثة  مناهج تعليمية واحد لالداء المهاري 3إعداد

تعليمية لكل المجاميع  ( وحدة64( وحدة لكل مجموعة فيكون عدد الوحدات )16مدة المنهج التعليمي )لكل مجموعة منهجها الخاص بها يختلف عن االخر .

الثنين والثالثاء المجموعة بواقع وحدتين تعليمية في األسبوع الواحد لمدة شهرين تكون الوحدات التعليمية كالتالي ) السبت واالحد المجموعة االولى أداء مهاري وا

داء عقلي هكذا يكون ترتيب أيام األسبوع لتطبيق المنهج التعليمي للمجاميع الثانية أداء عقلي والمجموعة الثالثة أداء مهاري واألربعاء والخميس المجموعة الثالثة أ

 الثالث( .
 يوم .في أيام الوحدات التعليمية الخاصة باالداء العقلي فقط تكون وحدة تعليمية خاصة باالداء العقلي دون استخدام أي أداء مهاري في ذلك ال 

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

 ( دقي1440( دقيقة والزمن الكلي للوحدات التعليمية للمجموعة الواحدة التي تطبق األداء المهاري يكون )90زمن الوحدة التعليمية الواحدة لالداء المهاري ) قة

 ( دقيقة فقط أداء مهاري دون األداء العقلي 2880ومجموع الزمن الكلي للمجموعتين اللتان تطبقان األداء المهاري يكون )

 عقلية حسب أهميتهاقام الباحث بعرض مقاطع فيديوية وصور وانموذج للمجموعة التجريبية لمشاهدة تطبيق المهارات المراد دراستها فضال عن تدريب للعمليات ال 

 السببية .

 نموذج السببي في تعلم استخدم الباحـث المنهج التعليمي المعد على مجاميع البحث الثالثة حيث يكون المجموعة األولى تستخدم المنهج التعليمي المهاري وفق اال

األداء المهاري والمجموعة الثالثة سوف تستخدم المنهج  األداء المهاري بينما المجموعة الثانية سوف تستخدم المنهج التعليمي العقلي وفق االنموذج السببي في تعلم

 التعليمي العقلي  المهاري وتكون المجاميع الثالثة تحت اشراف الباحث في تطبيق المنهج .

 هاكوم لكن بعد فترة قام في بداية الوحدات التعليمية للمجموعتين اللتان يستخدمان المنهج العقلي كان حضورهم في مختبر علم النفس الرياضي على منظومة الري

حسب البرنامج االحصائي الباحث بأستخدام المنظومة بالحاسبات وكان لكل العبين اثنين حاسبة يقوم بتطبيق المنهج المعد لكل العب حسب امكانياته التي وجدت 

ة المهارات األساسية بكرة القدم القيد البحث على شاشة العرض عند قيام الالعب األول بأستخدام المنهج العقلي في الحاسبة يقوم الالعب الثاني بمشاهدلكل العب 

أثر في داخل الالعب وتطبيق )الداتشو( حتى يتسنى له معرفة األجزاء الرئيسية للمهارة وكيفية اداءها من قبل العبين عالمين وكذلك محليين الغرض منه الـتأثير والت

رات المراد تعلمها .يقوم الالعب بتطبيق ما شاهده من مهارات أساسية بكرة القدم على شكل مقاطع فيديوية وبالعبين ما شاهده في الملعب اثناء الوحدة التعليمية للمها

ن تين األولى والثالثة اللتاعالميين وكذلك محليين يطبقه على ارض الواقع في الوحدات التعليمية لالداء المهاري الخاصة بالمهارات األساسية بكرة القدم في المجموع

 يطبقان األداء المهاري في منهجهما .

 ( دقيقة والزمن الكلي 80( وحدة تعليمية للمجموعة الواحدة وزمن الوحدة التعليمية الواحدة للعمليات العقلية هي )16عدد الوحدات التعليمية للعمليات العقلية )

خدمان العمليات العقلية في منهجهما وهي المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة يكون ( دقيقة للمجموعة الواحدة والزمن الكلي للمجموعتين اللتان تست1280للوحدات)

يقل زمن الوحدة التعليمية بالنسبة للعمليات العقلية وذلك بسبب تعلم الالعب ورفع المستوى العقلي حسب المستويات المتواجدة في  ( دقيقة وبعد مرور الوقت2560)

( دقيقة في الوحدة التعليمية الواحدة ويمكن ذلك من خالل رفع مستوى التدريبات وتقليل 60سبة للعمليات قيد الدراسة وقد يصل الى )منظومة الريهاكوم المعرفية بالن

 مستوى حسب نوع التدريب المراد تطبيقه . 20مستوى او  16فترة األداء للتدريب العقلي حيث تتالف مستوى التدريبات من 

  تدريبات وهي ) اليقظة  9تدريبات لكن الخاصة بالعمليات القيد الدراسة كانت  10منظومة الريهاكوم المعرفية عبارة عن اكثر من ان التدريبات المتواجدة في

لحذر( ، االنتباه ظة المستمرة )االذهنية ، سلوك رد الفعل ، العمليات المكانية ثنائية االبعاد ، االستعادة البصرية ، التحكم باالستجابة ، االستدالل المنطقي ، اليق

 والتركيز ، القدرات البنائية البصرية ( 

 شاملة للعمليات العقلية كلها  نظراً لطول فترة التدريب الواحد بالنسبة للعمليات العقلية لذا قرر الباحث وبعد استشارة الخبراء على تقليص التدريبات الى اهم اربعه

 رد الفعل ، التحكم باالستجابة ( حيث كانت شاملة وهادفه وقريبة جداً للعمليات العقلية المراد دراستها  وهي )اليقظة الذهنية ، االنتباه والتركيز ، سلوك

   دقيقة كانت هذه  20دقيقة والتحكم باالستجابة  20دقيقة وسلوك رد الفعل  25دقيقة في الوحدة التدريبة الواحدة واالنتباه والتركيز  15وقت تدريب اليقظة الذهنية

( دقيقة للوحدة الواحدة لكن بمرور الزمن وتفاعل الالعبين مع الوحدات قد تقلصت الوحدات التعليمية 80ت في بداية الوحدات التعليمية التي كان مجموعها )األوقا

مستوى حسب نوع  20مستوى او  16بسبب زيادة معرفة ورفع مستوى الالعبين الن بمرور الزمن يزيد مستوى الالعب بالنسبة للبرنامج التدريبي الذي يتألف من 

التعليمية وهناك  التدريبات الموجودة في منظومة الريهاكوم المعرفية وحسب قابلية الالعب ومدى تعلمه وزيادة في تطوره وادراكه للتمرينات  خالل الوحدات

 . فروقات بين الالعبين من حيث المستويات كل حسب مستواه
 بعدي ال ،الخهباراتا 3-10

للمجاميع الثالثة التجريبية من خالل تصوير األداء  على بعد االنتهـاء من عملية تطبيق البرنامـج التعليمي على المـجاميع أجرى الباحث االختبارات البعدية  

( في ملعب كرة قدم وقام 15/7/2021المهاري للمجاميع المبحوثة وعرضها على الخبراء تحت نفس الظروف التي إقامة بها االختبارات القبلية في يوم الخميس )



 ولكل مجموعة يومين الباحث بأجراء االختبارات العقلية البعدية على المجاميع الثالث في مختبر علم النفس الرياضي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 متتالين ألجراء االختبارات العقلية .
 -االحصائي    الوسائل -3-11

 :  تخراج الوسائل االحصائية التاليةالس .برنامج. االكسل( وAmos22وبرنامج ) (SPSSالحقيبــة االحصائيـة )تخدم البــاحـث اس
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 العمليات العقلي  وحتليلها ومناقشهها    قيم عرض نهائج -4-1
 للمجموعات الثالث  وحتليلها ومناقشهها لالخهبارات البعدي  العقلي   عملياتال قيم عرض نهائج 4-1-1

 (2جدول )ال
 ات العقلية للمجموعات الثالثةعملي( المحسوبة في قيم الFيبين قيمة)

 ت
 Fقيمة  المربعاتمتوسط  ةالحريدرجة  مجموع المربعات التباين مصدر المتغيرات 

 ةالدالل ةالمحسوب

1 
 

 بدون اشارة 

 269.388 2.000 538.776 المجموعاتبين 

27.236 
 

0.000 
 

 9.891 27.000 267.056 المجموعاتداخل 

  29.000 805.832 المجموع

2 
 مع االشارة 

 95.785 2.000 191.571 المجموعاتبين 

15.572 
 

0.000 
 

 6.151 27.000 166.084 المجموعاتداخل 

  29.000 357.655 المجموع

3 
 معدل وسط المسح الموازي 

 6427.520 2.000 12855.041 المجموعاتبين 

19.003 
 

0.000 
 

 338.231 27.000 9132.229 المجموعاتداخل 

  29.000 21987.270 المجموع

4 
 معدل الوسط المسح الرقمي 

 210106.633 2.000 420213.267 المجموعاتبين 

71.828 
 

0.000 
 

 2925.119 27.000 78978.200 المجموعاتداخل 

  29.000 499191.467 المجموع

5 
 معدل العين اليسار 

 71700.633 2.000 143401.267 المجموعاتبين 

48.970 
 

0.000 
 

 1464.181 27.000 39532.900 المجموعاتداخل 

  29.000 182934.167 المجموع

6 
 معدل العين اليمين

 227900.233 2.000 455800.467 المجموعاتبين 

89.942 
 

0.000 
 

 2533.870 27.000 68414.500 المجموعاتداخل 

  29.000 524214.967 المجموع

7 
 سرعة رد الفعل 

 1.456 2.000 2.913 المجموعاتبين 

79.317 
 

0.000 
 

 0.018 27.000 0.496 المجموعاتداخل 

  29.000 3.409 المجموع

8 
 التحكم برد الفعل 

 2.445 2.000 4.889 المجموعاتبين 

101.728 
 

0.000 
 

 0.024 27.000 0.649 المجموعاتداخل 

  29.000 5.538 المجموع

9 
 السمعي 

 520.752 2.000 1041.504 المجموعاتبين 

37.476 
 

0.000 
 

 13.896 27.000 375.184 المجموعاتداخل 

  29.000 1416.688 المجموع

10 
 البصري

 880.945 2.000 1761.891 المجموعاتبين 

63.107 
 

0.000 
 

 13.960 27.000 376.908 المجموعاتداخل 

  29.000 2138.799 المجموع

11 
 االستدالل المنطقي

 9.534 2.000 19.069 المجموعاتبين 

86.909 
 

0.000 
 

 0.110 27.000 2.962 المجموعاتداخل 

  29.000 22.031 المجموع

12 
 الذاكرة العاملة

 3.771 2.000 7.543 المجموعاتبين 

9.744 0.001 

 0.387 27.000 10.450 المجموعاتداخل 

  29.000 17.993 المجموع



 
ة مع اشارة  ظة بدون اشارة  ، اليقظات العقلية ) اليقعمليالفروق إحصائية ذات داللة معنوية بين نتائج قيم  وجود( 2من خالل الجدول )تبين 

عدل ، المسح البصري معدل وسط المسح الموازي ، المسح البصري معدل الوسط المسح الرقمي  ، محيط الرؤيا معدل العين اليسار ، محيط الرؤيا م

الل اه االنتقائي سرعة رد الفعل ، االنتباه االنتقائي التحكم برد الفعل ، االنتباه المنقسم السمعي ، االنتباه المنقسم البصري ، االستدالعين اليمين ، االنتب

،   15.572،   27.236( والبالغة )Fبين المجاميع التجريبية الثالثة  في االختبار البعدي من خالل حساب قيمة ) المنطقي ، الذاكرة العاملة (

(  على التوالي عند درجة حرية   9.744، 86.909،  63.107،  37.476،  101.728،  79.317،  89.942،   48.970،  71.828،   19.003

( 0.001،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000،  0.000( ومستوى داللة )2-27)

 ( بين المجاميع الثالثة .L.S.Dعرفة اتجاه الفرق لصالح إي مجموعة عمد الباحث إلى االستعانة بقيمة أقل فرق معنوي )على التوالي ، ولم

 (3جدول )ال

 ( للمقارنات في قيم العمليات العقلية للمجموعات الثالثة لالختبار البعدي L.S.Dيبين )

 األوساطفرق  األوساط الحسابية االختبارات الوسطية المتغيرات ت
الخطأ 

 المعياري
 الداللة

1 

 بدون اشارة 

 0.001 1.406 5.1- 61.3 56.2 2ت 1ت

 0.000 1.406 10.38- 66.58 56.2 3ت 1ت

 0.001 1.406 5.28- 66.58 61.3 3ت 2ت

2 

 مع االشارة 

 0.064 1.109 2.14- 60.54 58.4 2ت 1ت

 0.000 1.109 6.1- 64.5 58.4 3ت 1ت

 0.001 1.109 3.96- 64.5 60.54 3ت 2ت

معدل وسط المسح  3

 الموازي 

 0.000 8.225 33.2- 720.8 687.6 2ت 1ت

 0.000 8.225 49.79- 737.39 687.6 3ت 1ت

 0.054 8.225 16.59- 737.39 720.8 3ت 2ت

معدل الوسط المسح  4

 الرقمي 

 0.007 24.187 71.3- 1253.4 1182.1 2ت 1ت

 0.000 24.187 279- 1461.1 1182.1 3ت 1ت

 0.000 24.187 207.7- 1461.1 1253.4 3ت 2ت

5 

 معدل العين اليسار 

 0.000 17.112 30.4- 447.8 417.4 2ت 1ت

 0.000 17.112 169.3- 586.7 417.4 3ت 1ت

 0.000 17.112 138.9- 586.7 447.8 3ت 2ت

6 

 معدل العين اليمين

 0.197 22.512 416.624 1.376 418 2ت 1ت

 0.000 22.512 275.1- 693.1 418 3ت 1ت

 0.000 22.512 691.724- 693.1 1.376 3ت 2ت

7 

 سرعة رد الفعل 

 0.000 0.061 0.874 0.971 1.845 2ت 1ت

 0.000 0.061 0.756 1.089 1.845 3ت 1ت

 0.000 0.061 0.118- 1.089 0.971 3ت 2ت

8 

 التحكم برد الفعل 

 0.000 0.069 0.720 0.971 1.691 2ت 1ت

 0.000 0.069 0.947 0.744 1.691 3ت 1ت

 0.003 0.069 0.227 0.744 0.971 3ت 2ت

9 

 السمعي 

 0.062 1.667 3.240- 70.740 67.500 2ت 1ت

 0.000 1.667 13.800- 81.300 67.500 3ت 1ت

 0.000 1.667 10.560- 81.300 70.740 3ت 2ت

10 

 البصري

 0.009 1.671 4.740- 70.720 65.980 2ت 1ت

 0.000 1.671 18.100- 84.080 65.980 3ت 1ت

 0.000 1.671 13.360- 84.080 70.720 3ت 2ت

11 
 االستدالل المنطقي

 0.000 0.148 1.081- 5.484 4.403 2ت 1ت

 0.000 0.148 1.949- 6.352 4.403 3ت 1ت



 0.000 0.148 0.868- 6.352 5.484 3ت 2ت

12 

 الذاكرة العاملة

 0.031 0.278 0.635- 3.021 2.386 2ت 1ت

 0.000 0.278 1.228- 3.614 2.386 3ت 1ت

 0.042 0.278 0.593- 3.614 3.021 3ت 2ت

( وهو 5.1األولى والثانية هو )( أن الفرق بين الوسطين الحسابيين لليقظة الذهنية )بدون إشارة( بين المجموعة التجريبية 3حيث وجد في الجدول )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين 0.001أكبر من قيمة مستوى الداللة )

على ان الفرق معنوي ولصالح ( وهذا يدل 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )10.38الحسابيين للمجموعة التجريبة األولى والثالثة هو )

( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة 5.28المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )

الفرق بين الوسطين الحسابيين لليقظة ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة. ووجد في الجدول أن 0.001)

( وهذا يدل على ان الفرق 0.064( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة ) 2.14الذهنية )مع إشارة( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

( وهو أكبر من 6.1جريبية األولى والثالثة هو )معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية . والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة الت

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة 0.00قيمة مستوى الداللة )

ى ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية ( وهذا يدل عل0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )3.96التجريبية الثانية والثالثة هو )

ية هو الثانية والثالثة.وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين للمسح البصري )معدل الوسط المسح الموازي( بين المجموعة التجريبية األولى والثان

لمجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح ا0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )33.2)

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )49.79الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبة األولى والثالثة هو )

( وهو أكبر من قيمة مستوى 16.59الثانية والثالثة هو )ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية 

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة.وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين للمسح البصري 0.054الداللة )

( وهذا يدل على ان 0.007( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )71.3)معدل الوسط المسح الرقمي( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

( وهو 279الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو )

ح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصال0.00أكبر من قيمة مستوى الداللة )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )207.7التجريبية الثانية والثالثة هو )

( وهو أكبر 30.4ا )معدل العين اليسار( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )الثانية والثالثة.وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين محيط الرؤي

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين 0.000من قيمة مستوى الداللة )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة 0.00وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )( 169.3للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو )

( وهذا 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )138.9األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )

وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين لمحيط الرؤيا )معدل العين اليمين( بين  ة التجريبية الثانية والثالثة.يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموع

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح 0.197( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )416.624المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

( وهو أكبر من قيمة مستوى 275.1والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو ) المجموعة التجريبية األولى والثانية.

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية 0.00الداللة )

 ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة.0.000أكبر من قيمة مستوى الداللة ) ( وهو691.724والثالثة هو )

( وهو أكبر من قيمة 0.874وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين لالنتباه االنتقائي )سرعة رد الفعل( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة 0.000)مستوى الداللة 

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.756التجريبية األولى والثالثة هو )

( وهذا يدل 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.118فرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )والثالثة. وال

ن وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين لالنتباه االنتقائي )التحكم برد الفعل( بي على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة.

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.720المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

الداللة ( وهو أكبر من قيمة مستوى 0.947التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو )

ثة هو ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثال0.00)

ثالثة. وأن الفرق بين ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية وال0.003( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.227)

( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة 0.874الوسطين الحسابيين لالنتباه االنتقائي )سرعة رد الفعل( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

سابيين للمجموعة التجريبية األولى ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الح0.000)

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.756والثالثة هو )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.000لة )( وهو أكبر من قيمة مستوى الدال0.118الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )

وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين لالنتباه المنقسم )السمعي( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية  ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة.

ي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين ( وهذا يدل على ان الفرق معنو0.062( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )3.240هو )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )13.800الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو )

( وهو أكبر من قيمة مستوى 10.560ة التجريبية الثانية والثالثة هو )ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموع



وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين لالنتباه المنقسم  ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة.0.000الداللة )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.009( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )4.740)البصري( بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

( وهو أكبر من قيمة 18.100ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية األولى والثالثة هو )

ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.00مستوى الداللة )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية الثانية 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )13.360الثانية والثالثة هو )

( وهو أكبر من قيمة مستوى 1.081ستدالل المنطقي بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )أن الفرق بين الوسطين الحسابيين لالو والثالثة.

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية 0.000الداللة )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق 0.00بر من قيمة مستوى الداللة )( وهو أك1.949األولى والثالثة هو )

( وهذا يدل على ان الفرق 0.000( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )0.868بين الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )

 ريبية الثانية والثالثة.معنوي ولصالح المجموعة التج

( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة 0.635وأن الفرق بين الوسطين الحسابيين للذاكرة العاملة بين المجموعة التجريبية األولى والثانية هو )

بيين للمجموعة التجريبية األولى ( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية. والفرق بين الوسطين الحسا0.031)

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح المجموعة األولى والثالثة. والفرق بين 0.00( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة )1.228والثالثة هو )

( وهذا يدل على ان الفرق معنوي 0.042) ( وهو أكبر من قيمة مستوى الداللة0.593الوسطين الحسابيين للمجموعة التجريبية الثانية والثالثة هو )

 .  ولصالح المجموعة التجريبية الثانية والثالثة

معة علعى االنتبعاه ويرى الباحث من غير الممكن ان يكون هناك اختيار لالعب بكرة القدم مالم يتمتع بقدر كبير من االنتباه اذ ان لعبة كرة القعدم لعبعة قائ

خسارة الكرة وبالتالي خسارة  عنصر المبادرة وان من اولويات الالععب توزيعع انتباهعه وتقسعيمه ععن طريعق السعمع وان فقدانه للحظات تكون نتيجته 

 دهمن خالل تفاهم مع زميل لتنفيذ مهمة سواء كانت هجومية او دفاعية اوعن طريق البصعر معن خعالل تنفيعذ معا مطلعوب منعه بدقعة وتركيعز وهعذا مااكع

واهميععة المتغيععرات العقليععة فععي اختيععار  (361:6نفس لععدى الالعععب اثنععاء المبععاراة تسععاعده علععى زيععادة تركيععز االنتبععاه "))راتععب("اذ ان زيععادة الثقععة بععال

فعرات الالعبين الناشئين لكعرة القعدم حيعث تععد احعد ركعن اساسعي مهعم فعي االنتقعاء باالضعافة العى الجعانبين المهعاري والبعدني وفعي هعذا الصعدد يشعير )

الى "ان لعبة كرة القدم تحتاج الى متطلبات عقلية وبدنية عالية جداً لغعرض التهيعؤ الععام والصعحيح بالمسعتوى المطلعوب معن  جبار،وهه فال خورشيد(

مناسعب" الجانب الفني والسلوكي لدى الالعب اثناء المباراة لغرض تنفيذ فعليات سريعة ومفاجئعة ومتكعررة ومتععددة فعي السعرعة الممكنعة والتوقيعت ال

كذلك يمكعن لالععب العتحكم بسعرعة رد   (96:8)يتفق البحث مع رمضان "يجب ان يحافظ الالعب على تركيزه يقظاً طوال المباراة " وكذلك (18:7)

اليهعا بالوقعت الفعل لالنتباه االنتقائي واالستجابة السريعة لعه عنعد انطعالق الكعرة نحعوه او بعالقرب منعه ممعا يعؤدي العى امكانيعة العتحكم بهعا او الوصعول 

ان لديعه اسب وهذا ما أكده سمبسون "االنتباه فهو كذلك يتأثر برد الفعل من خالل سرعة رد الفعل والتحكم برد الفعل وهذا يعني ان الالعب كلما كعالمن

وان الالععب فعي كعرة القعدم بحاجعة العى االنتبعاه ألكثعر معن مثيعر و أن طبيععة ( 71:9)انتباه عال يكون مسيطرا على تحركات ويكون رد فعلعه سعريع"

فريقعه  اللعبة تتطلب منه ذلك، فأثناء وجوده في منطقته فأنعه يحتعاج العى االنتبعاه بشعكل كبيعر لمراقبعة حركعات الفريعق المنعافس وكعذلك حركعات العبعي

ن الكرة وكل هذه االمور يتدخل االنتباه بشكل كبير فيها االمر الذي يتطلب معن الالععب وكذلك مراقبة الالعب المنافس الذي يمتلك الكرة والالعب بدو

ق أن يكون على استعداد تام في استقبال أكثر من مثير بصري واالنتباه لهعا بشعكل جيعد وسعريع لغعرض التصعرف الصعحيح واتخعاذ القعرار المالئعم وفع

قت ممكن من خاللها يمكن االستفادة من هذه النتيجة وهذا معا ذكعره عبعاس " أن لألفعراد القعدرة الظرف والحالة التي يمر بها وإعطاء النتيجة بأسرع و

كبيعر معن على معالجة المعلومات من خالل مجموعة من القنعوات المتوازيعة ، وهعذه القعدرة غيعر محعدودة ، فللعدماة القعدرة الكافيعة علعى االنتبعاه لععدد 

وعليه يعرى الباحعث ان لالنتبعاه المنقسعم دوراً مهمعاً واساسعياً وذو درجعة عاليعة  (94:10)مثل الذاكرة العاملة" المثيرات وإجراء المعالجة الالزمة لها 

 عند اختيار الالعبين الذين يتصفون بهذه الصف او تطوير هذه الصفة لعديهم ععن طريعق تعدريبات وتمرينعات عقليعة تعطعى للالعبعين وخصوصعاً لهعذه

 لكرة القدم . االعمار الصغيرة عند ممارستهم

 للمجموعات الثالث  وحتليلها ومناقشهها لالخهبارات البعدي  للههديف عرض نهائج قيم االداء املهاري -4-1-2

 (4جدول )ال
 ( المحسوبة في قيم االداء المهاري للمجموعات الثالثةFيبين قيمة)

 ت
 

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 الداللة

1 

 خماداألداء المهاري لال

 11.100 2.000 22.200 بين المجموعات

18.054 
 

0.000 
 

 0.615 27.000 16.600 داخل المجموعات

 11.715 29.000 38.800 المجموع

المهاري )األداء المهاري للدحرجة ، األداء المهاري لالخماد ( وجود فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين نتائج قيم االداء 4تبين من خالل الجدول )

،   18.054،   31.500( والبالغة )F، األداء المهاري للتهديف (   بين المجاميع التجريبية الثالثة في االختبار البعدي من خالل حساب قيمة )

( على التوالي ، ولمعرفة اتجاه الفرق لصالح إي  0.000،  0.000،  0.000( ومستوى داللة )27-2(  على التوالي عند درجة حرية  )10.218

 ( بين المجاميع الثالثة .L.S.Dمجموعة عمد الباحث إلى االستعانة بقيمة أقل فرق معنوي )

 (5جدول )ال

 ( للمقارنات في قيم األداء المهاري للمجموعات الثالثة التجريبية لالختبار البعدي L.S.Dيبين )



 فرق األوساط األوساط الحسابية االختبارات الوسطية المتغيرات ت
الخطأ 

 المعياري
 الداللة

1 

  لالخماداألداء المهاري 

 0.016 0.351 0.900- 5.800 6.700 2ت 1ت

 0.000 0.351 2.100- 7.900 6.700 3ت 1ت

 0.002 0.351 1.200- 7.900 5.800 3ت 2ت

معنوي في األوساط الحسابية لالداء المهاري لالخماد بين المجاميع التجريبية الثالث إذ ظهرت قيمة  ( نتائج قياس أقل فرق5وكذلك يبين الجدول )

( وقد ظهرت هناك فروق معنوية بين المجموعة التجريبية األولى والثانية ولصالح التجريبية 0.351الخطأ المعياري لالداء المهاري لالخماد )

اما االخماد فيرى   لثة ولصالح التجريبية الثالثة ، وبين التجريبية الثانية والثالثة ولصالح التجريبية الثالثة .األولى، وبين التجريبية االولى والثا

و الرأس في الباحث هي عملية استقبال الكرة والسيطرة عليها من قبل الالعب سواء كانت الكرة القادمة أرضية أو عالية بالقدم او بالفخذ او الصدر ا

 للعبة ووضعها تحت تصرفه بالطريقة المناسبة بهدف المناولة أو الدحرجة أو التهديفأطار قانون ا

( بان "مهارة اإلخماد تتطلب 1999مهارة اإلخماد من المهارات التي تحتاج إلى دقة واستجابة حركية وتوقيت صحيح لألداء وهذا ما أكده زهير ) 

وم بهذا األداء وان أي خلل في هذا التوقيت يؤدي إلى فقدان الكرة وعدم التحكم فيها بالشكل توقيتا دقيقا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تق

 (159:11)  المطلوب "

( هعو ان المجموععة التجريبيعة األولعى كعانوا يمارسعون المعنهج التعليمعي 5ويعزو الباحعث ان هعذه الفعروق المعنويعة التعي وجعدت معن خعالل الجعدول )

الباحث بينما التجريبية الثانية كانوا يمارسون المنهج المعد من قبل المدرب ووجعد ان هنعاك فعروق معنويعة ولصعالح التجريبيعة المهاري المعد من قبل 

 األولى.

ية ويعزو الباحث سبب ذلك إلى سالمة المنهج التعليمي المعد من قبل الباحث واحتوائه على تمارين منوعة ومميزة ومتنوعة مبنية على أسس علم

 وتتناسب مع قابلية اعمار الالعبين وامكانياتهم .صحيحة 

 ( أنه "كلما زاد الترديد للمعلومات وتزويدها للمتعلم بعد كل محاولة حركية كلما حصلنا على نتائج أفضل للتعلم "Schmidt 1991ويذكر شمدت )

(288:12) 

اد استخدامنا لهذه المهارة زاد البرنامج الحركي المخزون دقة فلكل مهارة نتعلمها يجب ان يكون لها برنامج حركي مخزون في الدماة وكلما ز

عبين وصفاء ، فالعمل على إعادة المهارة وأدائها عقليا والوقوف على تفاصيل األداء محاولة بعد محاولة واالستمرار بتكرارها عقليا جعل الال

 يتمكنون من اإلحساس بالحركة

( من أن انتقال أثر التعلم 2001ل إلى التعلم الجديد وهو ما يسمى بانتقال أثر التعلم وهذا ما أكده وجيه )، وعلى هذا األساس فان التعلم السابق سينتق

لم ما يحتاجه من من األمور المهمة التي لها أهمية كبيرة في مجال التعلم والتعلم الحركي إذ لوال انتقال أثر التعلم ألصبح لزاما على كل متعلم أن يتع

 (39:13) كل موقف وهذا صعب ال يمكن أن تفي سنوات عمر المتعلم إلتقانه"استجابات خاصة ل

س أن الالعب الذي يتقن هذه المهارة يكون أكثر امكانية في التوقف والتحكم بها وخصوصا في حالة الحركة ، فهي ال تجعله يعطي فرصة للمناف"و

 (157:14)" جل المناولة أو التهديف أو القيام بحركة أخرىألممكنة من إلى كسبه للوقت فالالعب يهيأ الكرة بالسرعة ا زيادةلقطع الكرة 

ثالثعة كعانوا اما ما وجد من فروق معنوية بعين التجريبيعة األولعى والثالثعة ولصعالح التجريبيعة الثالثعة يععزو الباحعث العى ذلعك ان المجموععة التجريبيعة ال

لمنهج العقلي على منظومة الريهاكوم المعرفية مما كان لها تأثير إيجابي وكان السعبب فعي  يمارسون المنهج التعليمي المهاري المعد من قبل الباحث وا

 الفروق المعنوية للمجموعة الثالثة على حساب األولى الذي كانوا يمارسون المنهج المهاري المعد من قبل الباحث دون المنهج العقلي .

حكم وهذا ما أكدته ناهدة "ساعدت التمرينات العقلية المستخدمة للمجموعة التجريبية على تطور الالعبين ألنها تشتمل على اهداف من خالل الت

المرتبطة وايضا ة باالنتباه وعزل التفكير وازالة العوائق امام التطور العام وزيادة نوعية حالة االداء الحركي المثالية بواسطة تعزيز المهارات الذهني

العبين من زيادة القدرة على التكرار والتثبيت والتحكم في االداء الحركي المثالي وبرمجة الالشعور الذهني والتدعيم الذاتي ولها فوائد ساعدت ال

ز نهايات العضالت خالل اعطائهن الثقة واالسترخاء والتعرف على برامج حركية غير معروفة سابقا وتساعد ايضا على تصور حركي صحيح ويحف

 (93:15)واالربطة على العمل الحركي وكأن الحركة تمت فعال " 

الذي يمتاز وهذا ما أكده الباحث ان لتطوير العمليات العقلية دور كبير وايجابي في تسريع تعلم المهارات األساسية بكرة القدم ومن ضمنها االخماد 

 اذا كان المنافس بالقرب من الالعب .بالتركيز واالنتباه والدقة والسرعة بعض األحيان 

" فأن إتقان المهارات الخاصة في كرة القدم يعد من العوامل األساسية لتطوير مستوى األداء ، وهذا يعني أن هناك ارتباطاً ويتفق الباحث مع لزام 

 (95:16)" اء المهارات في كرة القدموثيقاً بين قابليات وقدرات الالعبين البدنية والوظيفية والذهنية والحركية والنفســـية وأد

 وترابط جانب القدرات العقلية مع بقية العناصر البدنية والحركية والمهارات مع العقلي من خالل احتياج الى حدة االنتباه لألداء بصورةوكذلك " 

كون أثناء تعلم المهارة الحركية وتطوير أدائها لفهم عالية من دون تأخير أو أخطاء " حاجة الالعب إلى ثبات االنتباه وتركيزه وحدته بدرجات كبيرة ت

 (87:17)"  أجزاء هذه المهارة المطلوب تعلمها
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 يوصي الباحث : -الهوصيات    5-2
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