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 شـــــكر وثناء
 ... ن وفقني اللطيف العطوف في اتمام كتابة البحث أبعد 

لى عمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية إن اتقدم بالشكر واالمتنان أالبد لي         
مشتاق عبد )والدكتور  ،(حمد عبد االمير عبد الرضاأ)بالذكر كال من عميدها الدكتور وأساتذتها، واخص 

معاون العميد للشؤون اإلدارية إلتاحتهم ( سمير راجي)معاون العميد للشؤون العلمية والدكتور وكيل ( الرضا
 .    الفرصة لي إلكمال دراسة الدكتوراه ولما لمسته من مساعدة جادة إلتمام االطروحة

ن اتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان للمشرف على البحث أوكذلك فأني أجد لزاما علي وعرفانا بالجميل         
لحرصه على المتابعة المستمرة وتقديم المالحظات العلمية  (رأفت عبد الهادي كاظم)العزيز االستاذ الدكتور 

 .  لنهائيةالصائبة التي زادت من رصانة هذا البحث وجعلته على صورته ا
أقنندم شننكري وتقننديري إلننى أسنناتذة كليننة التربيننة البدنيننة وعلننوم الرياضننة ومننن دواعنني العرفننان بالجميننل          

 .جميعهم وأسأل من اهلل ان يوفقهم لما يحب ويرضى 
عادل تركي والدكتور )لى لجنة اقرار الموضوع وهم الدكتور إكما اتقدم بالشكر الجزيل والعرفان         

الخطوط الواضحة لمشروع البحث فلهم  االذين رسمو  (حبيب شاكر والدكتور محمد حاتم والدكتور حيدر مهدي
  .   مني الحب واالحترام واالمتنان

( صبا شاكر)كما يشرفني ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى قسم الدراسات العليا المتمثلة بالدكتورة         
 . دائم مع طلبة الدراسات العليا طيلة مدة الدراسةلتعاونهم ال( جميله)والست 
لمساعدته  (علي عطشان المشرفاوي)لى االستاذ الدكتور إكما تقدم بكلمات الشكر والمحبة والعرفان         

 .  لي طيلة ايام الدراسة فجزاه اهلل عني خير الجزاء
الذي كان  (كامل مليوخ)لى الدكتور إمتنان وال يسعني إال ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم اال       

 .حريصا على تقديم النصائح العلمية والمعلومات الدقيقة والتواصل معي إلكمال اطروحتي هذه
صالح عبد عباس واألستاذ خالد )لى االستاذ إومن الواجب ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالمتنان       

 .اليه لما لهم من فضل فيما وصلت (علي حسين
خ عباس كريم الجبوري واألخ حيدر ألالى ا ، ن اتقدم بوافر التقدير وخالص المحبةأويطيب لي          

حسين حمزة واألخ ذوالفقار شاكر سلطان واألخ عالء غافل لمساعدتهم ومساندتهم لي إلكمال هذه 
 . االطروحة

لى جانبي خالل فترة البحث إ ادكتوراه الذين وقفو لى جميع طلبة الإوأتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان       
علي جبر، بشير فرحان، احمد كامل، ايمن حميد، حيدر زامل، احمد فوزي، علي شاكر، احمد جالب، )وهم 
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حسين جاسم، علي سالم، مصطفى علي، اسعد حسن، قحطان حمزة، اوس يوسف، اثير فواز، كريمان 
 (. حسين
لى ادارة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية المتمثلة إكما اتقدم بوافر التقدير وجزيل الشكر        

والى افراد عينة البحث والكادر التدريبي لما بذلوه من جهد اثناء تطبيق  (وحيد بدر مطلك)باألستاذ 
جراء تجربة البحث، وتذليل كل العقبات التي واجهتني، فجزاهم   . اهلل خيرااالختبارات وا 

ومن باب العرفان بالجميل أقدم خالص شكري وامتناني الى والدي الحبيب اطال اهلل في عمره الذي       
 . جل المثابرة واالجتهاد بالعمل ومواصلة مسيرتي العلمية وانجاز هذه االطروحةأساندني في كل لحضه من 

الى والدتي الحنونة اطال اهلل في عمرها  ،والحب ن اتقدم بخالص الشكر واالمتنان والعرفانأويسعدني        
 . التي ظلت تساندني ببركة دعواتها فجزاها اهلل خير الجزاء

والشكر والتقدير موصول لكل افراد عائلتي وأقاربي وأصدقائي لما قدموه من مسانده وتشجيع ودعوات       
 .    صادقة

 
 
 

 
 

 ن الحمد هلل رب العالمينأوأخر دعوانا 
 

 
 

 محمد
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 المشرف                                                                           الباحث      
 رأفت عبد الهادي كاظم. د. أ                                                          محمد قاسم فلغوص

 م  2222                             هـ                                                4111  
ة لمعرفة القدرات العقلي بداللة بعض عداد تمرينات مهارية مركبةلى أإاسة تهدف الدر         
المراكز الوطنية لرعاية الموهبة  في كرة القدم لناشئي ي الدحرجة والتمريرتفي مهار  تأثيرها

الرياضية في الفرات االوسط سعيا إليجاد وسائل جديدة ومتنوعة لتحقيق اهداف اوسع في 
 . هالعملية التدريبية وتطوير المهارات االساسية التي تخدم اللعب

 من خالل اطالع الباحث على العديد من البرامج التدريبية فتبلورت مشكلة البحث اما       
المطروحة ولكونه كان يعمل في المراكز التخصصية ومواكب للعملية التدريبية ومالحظته 

إعداد تمرينات المدربين ب بعض ن القدرات العقلية لم تلقى اهتمام كبير من قبلأالشخصية وجد 
لى تمرينات إن الالعبين في هذه المرحلة العمرية بحاجة أوخصوصا  ,خاصة لتطويرها

بكرة  ي الدحرجة والتمريرتلى تطوير مهار إتساعدهم لتطوير القدرات العقلية وبالتالي تؤدي 
ويتم حل هذه المشكلة حسب رأي الباحث اذ تم ادراج التمرينات بالطرق العلمية الحديثة , القدم

على وفق و  مهارية مركبة بداللة بعض القدرات العقلية ن يعد تمريناتألذلك ارتأى الباحث 
جراء دراسة تجريبية لمعرفة مدى تأث ي تمهار  في يرهاالتكنولوجيا الحديثة منظومة الريهاكوم وا 

   . بشكل يخدم القائمين على العملية التدريبية كرة القدم لناشئي الدحرجة والتمرير
في مجتمع البحث بناشئين المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية  بعد ان تمثل          

تيار تم اخ, ا العب( 252)والبالغ عددهم  (م0202/م0202) موسم الرياضيالفرات االوسط لل
وهم ناشئين المركز الوطني لرعاية الموهبة  ,(القرعة)عشوائية البسيطة عينة البحث بالطريقة ال

 الضابطة)وتم تقسيمهم الى مجموعتين  االعب( 02)الرياضية في محافظة المثنى والبالغ عددهم 
 .  لكل مجموعة االعب( 25)بواقع ( التجريبية –
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كانت االختبارات المهارية في ملعب الموهبة في محافظة المثنى وكذلك اختبارات          
الموجودة في مختبر علم النفس في كلية المعرفية  الريهاكوممنظومة القدرات العقلية من خالل 

تم اعداد ومن اجل تحقيق اهداف البحث , التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية 
عليها  تاعتمادا على النظريات التي بني (تمرين 02)والبالغ عددها  تمرينات مهارية مركبة

 نظومة ذات هدف واحد وهو العقليكون التمرينات في المولالتمرينات في منظومة الريهاكوم 
في مجال  اليكون التمرين مخصص اومهاري اوالباحث ارتأى ان يجعل للتمرينات هدفين هما عقلي

  .الستخراج النتائج( ssps)وتم استخدام الحقيبة االحصائية , تأثير مزدوج لهكرة القدم و 
في تطوير القدرات اظهرت النتائج أن استخدام التمرينات المهارية المركبة ساهمت  .2

 –السمعي  االنتباه المنقسم)و ( ون االشارةبد –اليقظة الذهنية  مع االشارة ) العقلية
 ( . معدل العين اليسار –محيط الرؤيا معدل العين اليمين )و ( البصري

لى إدى أـ (محيط الرؤيا, االنتباه المنقسم , اليقظة الذهنية )القدرات العقلية طويرن تأ .0
 .  بكرة القدم (الدحرجة,  تمريرال) يتتطوير مهار 

اليقظة ) في تطوير القدرات العقلية حققت المجموعة المجموعه التجريبية االفضلية .0
محيط )و ( البصري –االنتباه المنقسم السمعي )و ( بدون االشارة –الذهنية  مع االشارة 
بكرة ( الدحرجة , تمريرال) يتمهار و ( معدل العين اليسار  –ليمين الرؤيا معدل العين ا

 .على المجموعة الضابطة التي اتبعت المنهج المعد من قبل المدرب  القدم
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 التعريف بالبحث -1

     المقدمة وأهمية البحث 1-1
لقد شهد المجال الرياضي تقدمًا كبيرًا في مختلف االلعاب الرياضية المختلفة سواء              

التقدم الحاصل في األلعاب والفعاليات الرياضية لم  م الفردية ؛ إذ إنأكانت في األلعاب الفرقية أ
نمايكن وليـد الصدفة  ا تتضمنُه أسس من خالل الفهم العميق لم مستمرجـاء بمثابـرة وعمـل  وا 

الرياضي من اجل رفع مستوى الحالة التدريبية للوصول الى المستويات العليا  نفسوقواعد علم ال
على كل ما هو جديد إلضافة معلومات جديدة بأتباع  الدائم واإلطالعوذلك من خالل البحث 

الوسائل واألساليب العلمية الحديثة واألجهزة واألدوات المتنوعة للوصول بالرياضي الى مستوى 
 .متقدم في االداء 

في اآلونة االخيرة شهدت الدراسات التي تستند إلى القدرات العقلية اهتمام كبير ومتزايد من و     
والباحثين في مجال علم النفس الرياضي كوسيلة لفهم واستثمار كافة اإلمكانيات قبل المختصين 

كما أفرز التقدم الكبير في مجال الدراسات , البشرية للوصول إلى أفضل المستويات العليا 
واألبحاث المتعلقة بالدماغ زيادة اهتمام العلماء والباحثين بالقدرات العقلية ومنها اليقظة الذهنية 

تباه المنقسم ومحيط الرؤيا باعتبار انها تتضمن العديد من الكفاءات أو القدرات التي واالن
وهذا ما يشر اليه كل من , باإلمكان أن تزيد من تطوير القدرات المهارية لدى الالعبين 

أن العالقة بين الجانب العقلي واألداء المهاري أصبحت مثار اهتمام ( "1991شمعون والجمال )
 . (1) "الرياضيين المدربين و 
ومن ناحية أخرى فأن تطوير لعبة كرة القدم يتطلب االهتمام بكل العوامل المؤثرة فيها         

ومن هذه العوامل والتي تعد القاعدة االساسية للعبة هي التمرينات ومن أحد أنواعها التمرينات 
المركبة والتي تعد من أحد أنواع التمرينات التطويرية ال يمكن االستغناء عنها خالل الوحدات 

ألن طبيعة كرة القدم ال تتخذ صيغة محددة فكل فعالية في المباراة ال تجري بشكل , لتدريبية ا
ذا ما أن تتحرك الكرة من أحد الحاالت الثابتة فال يستطيع  نما تجري  بشكل مركب وا  منفرد وا 

بة وعلى هذا االساس تفرض طبيعة اللع, أحدنا أن يحدد ما هي الفعالية الثانية والثالثة وهكذا 
 .  على المدرب أن يضع تمرينات مركبة مشابهه لما يحدث في المباراة 

                                                           
 72ص,  1991, القاهرة ,  1ط,  التدريب العقلي في التنس :محمد العربي شمعون وعبد النبي الجمال .  1
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إذ تعد , وأن متطلبات لعبة كرة القدم تحتاج أيضا إلى أداء مهاري عال المستوى         
والالعب , المهارات االساسية بكرة القدم من العناصر المهمة التي يجب أن يمتلكها الالعبين 

والدحرجة والسيطرة عليها يكون  تواء هذه المهارات ومنها التمريراح الذي يمتلك القدرة على
وفريق كرة القدم الجيد هو الفريق الذي يستطيع جميع العبو أن يؤدوا جميع , العبا مميزا 

أن تعلم المهارات " إلى ( 2001عبد القادر )ويشير, المهارات أثناء المباراة وبمختلف الظروف 
نما هي وسيلة لتنفيذ خطط اللعب , س هدف في حد ذاته االساسية بكرة القدم لي فكل خطة , وا 

وهذا , تتطلب مهارة أو اكثر لتنفيذها  لذلك فان إتقان المهارات ضروري لضمان نجاح الخطط 
 . (1)" يساعد الالعب على أن يالحظ بدقة تحركات زمالئه أو منافسه في الملعب 

 :من خالل النقاط التالية  البحثهمية أ وفي ضوء ما تقدم تكمن        
 لتطوير( عقلية –مهارية ) لى نتائج تكشف للمدربين نوع التمرينات المركبة إتوصل ال .1

  . بكرة القدم (الدحرجة,  التمرير) يمهارت

أن جانب القدرات المهارية يرتبط ارتباطا وثيقا مع جانب القدرات العقلية وال يمكن   .2
  .والخططي فقط للحصول على النتائج االعتماد على الجانب البدني 

ق أهداف أوسع في يتحقل تمريناتمن خالل أعداد هذه ال يجاد وسائل جديدة ومتنوعةا  .3
بكرة القدم لالعبين  ي الدحرجة والتمريرتالتدريبية ومعرفة تأثيرها في مهار  العملية

 .الناشئين 
 
 
 
 
 

                                                           
, رسالة ماجستير ,  اثر برنامج للتصور العقلي على مستوى االداء المهاري والتوافق النفسي لناشئ كرة القدم :وسيم عقاب سليمان  1-

  01ص ,7112, جامعة النجاح / كلية التربية الرياضية , فلسطين 
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  مشكلة البحث 1-2
طالعه  صصية لكونه كان يعمل في المراكز التخ ميدانيا  من خالل مالحظة الباحث وا 

وبعد اجراء المقابالت مع المختصين  بكرة القدم وخبرته المتواضعة مدرسا  ومدربا  للفئات العمرية
الحظ , اللعبة واإلطالع على البرامج التدريبية المطروحة  ي مجال علم النفس الرياضي وخبراءف

المهاري والبدني والخططي الجل تطوير المهارات  أن اغلب المدربين يركزون على الجانب
تمرينات خاصة لتطويرها  بإعداداالساسية بكرة القدم دون التركيز على جانب القدرات العقلية 

ن الالعبين في هذه المرحلة أالخططي وخصوصا و  في تطبيق الجانب المهاري واستثمارها
 .  ر بالمهارات العمرية يتمتعون بقدرات تساعدهم على التعلم والتطو 

 :يضع الباحث مشكلة بحثه في االجابة على التساؤالت التالية وهنا 
 هل للقدرات العقلية دورا  مهما  في تطوير مهارتي التمرير والدحرجة بكرة القدم ؟ .1
دورا  فعاال  في رفع  للتمرينات المهارية المركبة بداللة بعض القدرات العقليةهل  .2

 مستوى مهارتي التمرير والدحرجة بكرة القدم للناشئين ؟  

  اهداف البحث 1-3
 : حث الىيهدف الب

الدحرجة  يتمهار  لتطوير بداللة بعض القدرات العقلية مهارية مركبة اعداد تمرينات  .1
وعلى وفق منظومة الريهاكوم  في مراكز موهوبي الفرات االوسط لناشئي كرة القدموالتمرير 
 . المعرفية

التعرف على تأثير التمرينات المهارية المركبة بداللة بعض القدرات العقلية في مهارتي   .2
 .الدحرجة والتمرير لناشئي كرة القدم في نتائج االختبار البعدي 

ر االختبا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج التعرف على داللة الفروق  .3
  .البعدي
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 : البحث  اضفر  1-4 

هناك فروق ذات داللة معنوية للمجموعتين الضابطة والتجريبية بين االختبارات القبلية  .1
بكرة القدم ولصالح كلتا  ي الدحرجة والتمريرتومهار  بعض القدرات العقلية والبعدية في

 .  المجموعتين في االختبار البعدي
نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة هناك فروق ذات داللة معنوية في  .2

 والمهارات االساسية الدحرجة والتمرير بكرة القدم ريبية في بعض القدرات العقليةوالتج
 .  ولصالح المجموعة التجريبية

   مجاالت البحث 1-5
دم في لرعاية الموهبة الرياضية لكرة الق ةكز الوطنياناشئين المر : المجال البشري  1-5-1        

 . الفرات االوسط
 م 9/3/2022م  إلى  1/12/2020الفترة من : المجال الزماني  1-5-2
مختبر علم النفس الرياضي في كلية التربية البدنية وعلوم : المجال المكاني  1-5-3

ياضية في جامعة القادسية وملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الر / الرياضة 
 .محافظة المثنى 
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 : السابقةالدراسات النظرية والدراسات   -2

 : الدراسات النظرية 2-1
 : Mental Abilities العقليةالقدرات  2-1-1 
والذي يتجلى بقدرته الفكرية الطبيعية على المالحظة , هي السلوك الذكي لإلنسان         

وأختلف العلماء والفالسفة , والفهم والتعلم والتفكير والتذكر والتعامل مع المواقف بشكل فعال 
فقد نشأ  نسبيا حديث الظهور القدرات العقلية يعد مصطلح في تحديد تعريف خاص لها لذلك

في نهاية القرن التاسع عشر متصال بالدراسات  في ميدان علم النفس التطبيقيلمفهوم هذا ا
بقياس الذكاء في ابحاث العالم وفي بداية القرن العشرين ظهر في فرنسا مرتبطا  التجريبية

الذي ينفي مصطلح  Spearman) نسبيرما)على يد العالم االنكليزي ثم تطور ) الفرد بينيه)
عن  بمصطلح العامل العام الذي يعبر بإبدالهالذكاء ألنه يحمل الكثير من المعاني وقام 

الطاقة العقلية العامة التي تهيمن على جميع النشاطات العقلية االخرى وذلك حسب مقتضيات 
 . (1)(نظرية العاملين)ته المعروفة بـ نظري

ينتج  نه ماأ" لتعريف االجرائي للقدرة العقلية بوصفه ويتفق معظم علماء النفس على ا       
العالم  عن( زكار صالح)يذكر  ذإ, " االستداللية ة العقلي كالقدرة العددية والقدر  داءعن األ

داء االستجابة أالقوة على  ن القدرة العقلية هيأ" ( Binghamبنجهام ) ومعه( وارنفيري )
يعني التخلص من المفهوم  وهو ما, " العقلية حل المشكالتتضمن المهارات الحركية و وت

 من حيث االستجابة الو االستجابة موقفا مشخصا لهذه القدرة  عتباراو الفلسفي للقدرة العقلية 
ن االستجابة ال أكما عد العالمان المذكوران  , (2)بفضل هذه القوة الواعية إاليقوى عليها الفرد 

 . القدرة العقليةتخلو من هذه القوة التي تتجلى فيها 
أن القدرات العقلية مفهوم يتحدث عنه العامة من الناس ( " كولتينغ وزمالئه)بينما يرى       

وبالرغم من االختالفات الموجودة , كما يتحدث عنه المختصون في القياس النفسي والتربوي 
لعقلية ال يشير فيما بينهم أال انهم متفقون بشكل مباشر أو غير مباشر بأن مفهوم القدرات ا
بل هو تكوين , إلى شيء يمكن أن يستشعر به بالحواس الخمسة أو بأحدها على االقل 

                                                           
   11ص,  0212, عمان  , مكتبة المجتمع العربي ,1ط,  القدرات العقلية بين الذكاء واإلبداع :ثائر غباري وخالد ابو شعيرة  1

 0222,شبكة االنترنيت االستراتيجية ,  القدرات العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل العلمي :زكار صالح  2
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بل يمكن االستدالل عليه من خالل االثار التي , فرضي ال يمكن مالحظته بشكل مباشر 
 . (1)"يتركها على السلوك ونتائج ذلك السلوك 

  : العقليةالقدرات  اريفومن تع
 تعني مقدرة الفرد العقلية على انجاز عمل ما : القدرات العقلية  (بدوياحمد زكي  .د) عرفها
و ذهنية وقد تكون فطرية او أحسية  بأفعالو التكيف في العمل بنجاح وهي تتحقق أ

 . (2) مكتسبة عن طريق التعلم
  داء التي يصل اليها االنسان القوة الفعلية على األ: القدرات العقلية ( خضر الدوري)عرفها

و دونه وتمثل قوة االنسان الحالية للقيام بعمل ما اذا توافرت له أعن طريق التدريب 
 بينها داءات التي ترتبط فيمامجموعة األعلى  الظروف الخارجية الالزمة وهي تطلق كذلك

 . (3) عالياارتباطا 
 (4)" و بعدهأالمقدرة على اداء عمل عقلي او حركي قبل التدريب عليه  ( :الشيباني)ها عرف. 
 مجموعة النشاط العقلي التي تتمركز و تتمحور حول  : ةالقدرات العقلي (الطريري) هاعرف

ح والقوة عند بعض االفراد فعاليات وأنشطة معينة ومحددة مما يكسبها صفة التميز والوضو 
 . (5) األخرمن ذلك تكون عند البعض  والعكس

 عمليات فسيولوجية تحدث في الدماغ وتتفاعل هي :  القدرات العقلية (عبداهلل الالمي) عرفها
مع المحيط وتحول المعلومات من شكل الى شكل آخر وهي غير مرئية اذ إنها تلعب دور 

نشاط حركي مهم في حياة اإلنسان حيث تسهم في عملية التعليم اذ ال يمكن ان تقوم بأي 
 . (6) دورها رفي إال عناو مع

  و هي االمكانية او القوة أ,  صفة يحددها سلوك الفردبأنها : ويرى الباحث القدرات العقلية
 .و االستجوابات أ األداءاتو مجموعة من أهي نشاط معين  وأ , الفعلية على االداء

                                                           
1 Glutting , Watkins , Konold , Distinctions without Difference : the utility of observed latent factors 

from the WISC-IV in Estimating Reading and math achievement on the WIAT-LL , the journal of 

special Education ,Vol 40 , no 2 , 2006 , p3   

 02ص, م 0222, جامعة بغداد , اطروحة دكتوراه ,  نلسون –تقنين اختبار هنمون  :ياسين حميد عيال  2

وزارة التعليم العالي ,  3991-3991التقرير النهائي لتقويم كفاءة اداء الجامعات وهيئة المعاهد للعام الدراسي : خضر جاسم الدوري 3

  92ص,  1990,  بغداد,  والبحث العلمي

 21ص, 1921, ليبيا  , الدار العربية  للكتاب,  االسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب :الشيباني  4

 081ص, 1992 ,الكويت , دار الكتاب  , "دراسة في الصدق والثبات " القدرات العقلية اختبار  :عبد الرحمن سليمان الطريري  5

 00ص,  0220,القادسية , العراق  , مجموعة مؤيد الفنية ,1ط,  اساسيات التعلم الحركي :عبدهللا حسين الالمي  6
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 : Properties of mental abilities  خصائص القدرات العقلية 2-1-1-1
ن أنتائج الدراسات وبشكل عام لألنشطة الرياضية على اختالف انواعها  ظهرتأ          

 :  (1)القدرات العقلية لها خصائص عامة هي
 ويرتبط مستوى ظهورها  ,منافسة الشديدة رات تظهر بوضوح وخاصة عند الن هذه القدأ

  . النفسيةبدرجة االستنفار للقوى 
 داءأقصى ثقتها وتحسنها في ألى إاالقصى تصل القدرات العقلية  في ظروف االستنفار 

 . الوظيفة
 الممارس ن حدة استمرار نشاطها يتوقف على نوع النشاط إ.  
  المؤثرةسهولة ارتفاع ترددها وربما تتغير بشكل حاد عند ظهور بعض العوامل االنفعالية . 

  :  stages of mental abilities  (2) القدرات العقلية مراحل  2-1-1-2
لى الجهاز العصبي المركزي يتم إهناك مراحل تمر بها المعلومات ابتداء من دخولها          

ثم التفاعل بين ما موجود ,  تحديدها ومن ثم البحث في الذاكرة عن معلومات لها عالقة بها
فيذ هذا القرار عن ويكون نتيجة هذا التفاعل اتخاذ قرار وتن, في الذاكرة وبين المثير الجديد 

لى إلى الجهاز العصبي المحيطي ومن ثم إطريق اشارات حسية من الجهاز العصبي المركزي 
 :  العضالت المطلوب عملها وهي 

  ( المدخالت ) مثيرات المحيط : المرحلة االولى. 
  تحديد المثيرات : المرحلة الثانية. 
  البحث في الذاكرة : المرحلة الثالثة. 
  ( .اتخاذ القرار) رة وبين المثير التفاعل بين المخزون في الذاك: الرابعة المرحلة 
  تنفيذ القرار  : المرحلة الخامسة. 

االنتباه إلى وأن هذه المراحل تتم بأقل من أجزاء الثانية إذ يبدأ الشخص أو الالعب إلى        
ومعرفة  وتحديده ستيعابهأو الحافز الذي يرغب أن يؤديه ومن ثم يركز عليه ال ات المحيطمثير 

اء سو  ألدائه بعد ذلك يبدأ بالبحث في الذاكرة عن ما هو مطلوب بالمثير التفاصيل المطلوبة

                                                           
1

 , جامعة اكلي مصند اولحاج , ماجستيررسالة ,  "u17"عالقة بعض القدرات العقلية باألداء المهاري ألصاغر كرة اليد, جياللي لبنى  

 11ص ,0212, البويرة
2

 08ص , 0220,  بغداد,  مكتب الصخرة للطباعة  , التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق, يعرب خيون  



 الدراسات النظرية والدراسات السابقة:   ....................................الفصل الثاني  

 

00 

ومن ثم يقوم بمقارنه معلومات المثير الداخلة مع المعلومات  ,( نشاط حركي أم معرفي)كان  
مالئمة ويتم اتخاذ  التي تم خزنها في الذاكرة وفي حالة تطابق المعلومات تكون االستجابة

القرار وبعد أن تتم عملية اتخاذ القرار المناسب يبدأ الشخص أو الالعب بتنفيذ القرار والذي 
وكما موضح في , من خالله تظهر الصورة أو النتيجة النهائية اتجاه التفاعل مع المثير 

 ( :1)الشكل 

 
 مراحل القدرات العقلية يوضح( 1)شكل 

 :  Types of Mental Abilities القدرات العقلية انواع 2-1-1-3
ويختلف األشخاص فيما بينهم في هذه , توجد انواع مختلفة من القدرات العقلية         

إذ يتميز شخصا ما بنوع معين من القدرات العقلية بينما يعاني من ضعف في أنوع , القدرات
ويشير ذلك إلى , أخرى وذلك يعود إلى حسب اختالف النظرة في التكوين أو البناء العقلي 

فضال عن األهمية في حياته , العقلية في حياة الفرد الحالية والمستقبلية أهمية القدرات 
وللقدرات أهميتها في مجال التوجيه التربوي بمعنى اختيار , التعليمية والمهنية واالجتماعية 

وكذلك اهميتها في مجال التوجيه المهني بمعنى , الفرد لنوع الدراسة المناسبة لقدراته العقلية 
وأيضا القدرات النوعية ومنها االبتكارية ودورها المهم في , د للمهنة المناسبة له اختيار الفر 

وتلعب قدرات الذكاء االجتماعي دورا مهما في توافق الفرد االجتماعي , االكتشاف واالختراع 
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ألنها تساعده على تحليل المشكالت المرتبطة بالعالقات االجتماعية واختيار أفضل الحلول 
 .   (1) لها

بحيث تحلل , وهناك شكل أخر منتظم لتحليل القدرات العقلية أعطاها أبعادا أخرى          
وعلى نوع العملية التي , القدرة العقلية باالعتماد على نوع المادة التي يدور حولها نشاط القدرة 

, قلية قدرة ع( 121)مما أدى إلى تحديد اكثر من , وعلى نتيجة هذا النشاط , تقوم بها القدرة 
كما أن هناك اشكاال أخرى من التحليالت للبنية العقلية تقدم أنواعا أخرى من القدرات العقلية 

 .   (2)في الذكاء المتعدد ( جاردنر)كتحليل 
وفي الدراسة الحالية التزم الباحث في عرض ودراسة القدرات العقلية التي احتوتها منظومة 

 : الريهاكوم المعرفية وذلك لألسباب التالية 
  وبرامج , كون منظومة الريهاكوم المعرفية شاملة الحتوائها على وحدات فحص تشخيصية

ة عن التحيز والتدخل ووصف تميزت بدرجة عالية من الدقة والموضوعية وبعيد, تدريبية 
 . برامجها بالتكيف بمعنى أن االختبارات الموجودة في المنظومة مالئمة لجميع األعمار 

  فكرة الباحث االساسية بنقل التمرينات الموجودة في المنظومة إلى الواقع الميداني وذلك
رتأى أن لكون التمرينات في منظومة الريهاكوم ذات هدف واحد وهو العقلي والباحث ا

يجعل لهذه التمرينات هدفين هما عقليا ومهاريا ليكون التمرين مخصص في مجال كرة 
 . القدم 

  عدم توافر المنظومة في المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في العراق وبالتالي ال
ؤثر وتنفع تعطي الفائدة التامة للقائمين على العملية التدريبية بتدريب القدرات العقلية التي ت

 . الالعبين في تطوير مهاراتهم االساسية بكرة القدم 
  تواجد المنظومة في مختبر الوحدة البحثية لعلم النفس الرياضي في كلية التربية البدنية

ومسؤول , والتي تعد موطن دراسة الباحث االكاديمية , جامعة القادسية / وعلوم الرياضة 
 . الوحدة مشرف الباحث  

 
 
 

                                                           
1

 82ص,  1992, , القاهرة  ,مكتبة األنجلو المصرية  ,القدرات العقلية , فؤاد ابو حطب  
2

 12ص , 1992, دار الفكر العربي , القاهرة ,  العددية القدرات العقلية االولية والذكاء والقدرة, فؤاد البهي السيد  
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  القدرات العقليةهم ا 2-1-4

 : mental alertness اليقظة الذهنية  2-1-4-1
  مفهوم اليقظة الذهنية: 

دمج هذا المفهوم وقد تم  لعقود الثالث الماضيةخالل ا الذهنية ظهر مفهوم اليقظة          
ديات حت طار مواجهةأة عامة وفي فعلم النفس والصحة النفسية بص بشكل ناجح بسياق

أي كلما  , العقليةللقدرات  تعد اليقظة الذهنية مؤشر عالإذ , بصورة خاصة  النفسيةالضغوط 
جيدة كانت اليقظة الذهنية لدى اإلنسان بمستوى ( اإلدراك , االنتباه)كانت القدرات العقلية 

ومن  , اآلنيةالذي يحدث في اللحظة  قظة الذهنية هي الحالة أو التصرفوأن الي , أفضل
كثير من المعلومات والخبرات التي تمكنه من الوصول إلى مستويات الخالل ذلك يكتسب 

  . (1)أفضل
ال تتعارض اليقظة الذهنية مع أي ف , الروحية قديمًا بالحرية اليقظة الذهنية رتبطتاو          

للشعور باألفكار  بل هي مجرد وسيلة , علميةمعتقدات أو تقاليد دينية أو ثقافية أو 
وهي تأخذ الكثير من الممارسة والتفكير والوعي  , حاسيس الجسدية والمشاهد واألحداثواأل

  . (2) فعلهحول ما يتعين على الفرد القيام به والذهاب الى 
ن االقرار أ " ,(Marletteمارليت  و Kristeller رتيلسيكر ) عن( خالد علي)يذكر و          

فهي الطريقة  , األهمية, تعد تجربة بالغة (mental alertness) ذهنيةبعالمية اليقظة ال
, وهي بذلك تمكن العقل البشري من تجاوز  القيمة الكامنة خلف مفهوم التأملالمثالية لفهم 

 . (3) "ى يصل الى مرحلة القبول والرضا مخاوفه وهواجسه حت
ل اوالوعي هو اتص , واالنتباهواليقظة الذهنية متأصلة في النشاطات األساسية للوعي          

الفــرد المباشر والفوري مع الواقع , فحين يكــــون المثير قويا بما فيــه الكفاية يتــدخل االنتبـــــاه 
 . (4)ليظهر عــــلى شكل تدوين مالحظـات أو االلتفات نحوها 

وتبقى األشياء  , العلميلوعي هي المفتاح األهم للخبرة واإلجراء ن خصائص اأو         
فقــــط أو ال تبقى أساسا قبل أن تواجه ردود فعل معرفية   وجيزة في مركز االنتباه لمدة الحسية

                                                           
1
 Langer and Molldeveana , the construct of mindfulness ,  journal of social issues ,2000, p212 

2
  ,ة ديالىجامع ,غير منشورة ماجستير ,رسالة ,  االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة االعدادية, مروه شهيد طارق الزبيدي  

 . 02م , ص0210كلية التربية األساسية , 
3
 Kristeller, Jean Marlette : Mindfulness AHD Meditation, American Psychology Association, Washington 

,1999,p6 
4
. Nyaniponika : The heart of Buddhist meditation. New York ,Weiser Books ,paradigm,1973,p212  
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األفعال المعرفية السريعة هذه لها خصائص عديدة ذات عالقة بالخبرات  ردود و أو انفعالية 
  . (1)والوظيفيةالذاتية 
ن اليقظة الذهنية تتضمن الوعي واالنتباه أكن القول يم ريفات السابقةومن خالل التع       

 صدارإ وأها ون تفسير الحالية د ةلحظال ال تمرو السلبية فأوالتركيز على االحداث االيجابية 
 نيةحظة االللى الإالنتباه بالكامل اوهي تندرج ضمن المقدرة على دفع ,  حكام تقيميه عليهاأ

ه بصورة مباشرة فتساعد على انتقاء المؤثرات المالئمة من البيئة الخارجية بحيث يوجه االنتبا
 . المثيرات الجديدةالى 
  فوائد اليقظة الذهنية: 

ن التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية يتم توظيفها أ لىإ : (mace 2112)يشير        
بحيث تسهم اليقظة ,  واالتجاهات والضغط ومشكالت الذاتفي تطبيقات عديدة منها القلق 

عديل وت داءلضغوط النفسية وتحسين جودة األالذهنية بشكل فعال في انخفاض اعراض ا
ذين يشعرون بعدم االستقرار للحالة النفسية مثل اضطراب القلق السلبية للالحالة المزاجية 

 . (2) االخرى والضغوط والمشكالت النفسية
  (3) اههمأالذهنية فوائد عديدة لليقظة : 
فعند تركيز االنتباه يكتسب الفرد المزيد من القوة  التركيز ,من  مزيدالتمنح اليقظة الذهنية  1

الالعب الناشئ عندما  وعلى سبيل المثال,  الحياةوالثقة والسيطرة في جميع جوانب 
فيطلب من  يتدرب على مهارة معينة او يقوم بتنفيذ الواجبات الخططية اثناء المباراة

  . الالعب التركيز واالنتباه على المثيرات الخاصة بذلك النشاط
من شعور الفرد بالمقدرة على ادارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز  تعزز اليقظة الذهنية 2

  . الضغوطاالستجابات الكيفية لمواجهة 
من  يسهل المتواصل الن الوعي , بالتماسكتحسن اليقظة الذهنية من شعور الفرد  3

   . بهاواإلحساس  واألحداث النفتاح على الخبراتا
 .االنفتاح على المعلومات الجديدة  4

 
                                                           

1
 . Bargh , J. A. ,& Chartrand, T. L. : The unbearable automaticity of being. American Psychologist ,1999, 

p462–479 
2
 Mace, mindfulness and mental health therapy , theory and science  Abingdon oxford,2008,p15      

3
درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري مدراس الثانوية الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك , اماني عبد هللا الهاشم  

 12ص ,0212,جامعة الشرق االوسط , االردن  ,غير منشورة ,رسالة ماجستير,  المواطنة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم
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 ص اليقظة الذهنيةخصائ  : 

 :  (1)هي  وأهمهالى وجود مجموعة من خصائص اليقظة الذهنية إ( kabat - zinn) يشير 
  ن الفرد متفتح لرؤية االشياء ومعرفتها كما هي في اللحظة أوتعني الموافقة : الموافقة

 . كثر استجابة وفاعلية مع االحداث أالحالية لفهمه ووعيه بحيث يكون الشخص 
  ن يتصف الفرد بمشاعر يستطيع من خاللها ان يتفهم أوتعني التعاطف : التعاطف

 . مواقف االخرين في اللحظة االنية وفق منظور ردود افعالهم 
  وتعني ان يرى الفرد االشياء من حوله كما انه رآها ألول مرة فيتولد احتماالت : التفتح

 . من خالل التركيز على التغذية الراجعة للحظة الحالية 
  للشيء ومن خاللها يتحقق التقويم األساسي  :تمييزية ذات طبيعة.  
  وتعني إّنها مرتبطة بالخبرة الماضية للشيء الحسي أو  :السابقة مرتبطة بالخبرات

 . أشياء أخرى مشابهة بصورة عرضية إلثارة الروابط في الذاكرة
  اليقظة الذهنية في المجال الرياضي: 

وقد تم , تمثل اليقظة الذهنية في المجال الرياضي بعد أساسي من معالجة المعلومات         
وهي ادراك االفكار التي يمكن التحكم بها , ثرة على سعة االنتباه تناوله من خالل العوامل المؤ 

واالسترجاع المنتظم لحركات الذهن أو النقاش العقلي حول , و الحديث الصامت عن األداء , 
 ن في ضوئها يستطيع الالعبأذ إ ,وهي حالة من الوعي واالنتباه , افضل طريقة لألداء 

وتجاوز العديد من  لحظات االنيةال منفي كل ما يحيط به اها أن يكون أكثر تركيزا وانتب الناشئ
تحتاج  وخصوصا كرة القدم ن جميع األلعاب الرياضيةأو  , الصعوبات التي ممكن أن تواجهه

المنافس أم ن من خاللها يوجه الالعب االنتباه إلى مثير معين سواء كان إلى يقظة ذهنية أل
في  الناشئ المثال قد يكون حجم االنتباه بالنسبة لالعبفعلى سبيل  ,أو غيرها  الكرة أم الحكم

في , كرة القدم يتضمن كل من الكرة و الالعبين المنافسين وبعض الالعبين الزمالء والحكم 
في موقف آخر يتضمن الالعب المنافس والكرة فقط كما هو الحال  يكون حجم االنتباه  حين قد

  . (2)في ضربة الجزاء 

                                                           
1
 Kabat - Zinn : using the wisdom of your body and mind to face stress, new York dell publishing,1990, p31 

 
2
بصري في تحسين اليقظة الذهنية وتعلم بعض  –فاعلية برنامج معرفي وفقا ألنماط الشخصية سمعي , خالد علي حسين  

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة المثنى , ورة رسالة ماجستير غير منش,  المهارات االساسية بكرة القدم للناشئين

 12ص,0202
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بتعلم مهارة جديدة  عندما يقوممالحظة اليقظة الذهنية بالنسبة لالعب الناشئ يمكن  كما       
بذل المزيد من الجهد في لذ أن شدة االنتباه لديه تكون واضحة نظرا لمحاولته إ,  بالنسبة له

دة وهذا يختلف عن الالعب عملية االنتباه لمحاولة فهم واستيعاب هذه المهارة الحركية الجدي
غفال التركيز المثير الهام الذي ينبغي باختيارقوم الالعب المتقدم ي إذ المتقدم المثيرات  عليه وا 

 . (1) الهامة بدون بذل أي مجهود األخرى غير

  : االنتباه المنقسم 2-1-4-2
 : مفهوم االنتباه المنقسم

حد المثيرات فقط ــ على ألى إن ننتبه أكان االعتقاد السائد لمدة طويلة بأننا نستطيع        
, فإذا حاولنا ان نفهم الرسائل التي ترد الينا في نفس الوقت , حساب المثيرات االخرى 

فمن المحتمل ان تحدث بعض التضحية بالدقة وقد يكون , وخاصة اذا كانت من نفس النوع 
راديو في لى الطريق السريع ونحن نقود ونصغي الى الإبإمكاننا على سبيل المثال ان ننتبه 

ولكن من الصعب ان ننتبه في نفس الوقت الى اكثر من واحد من المثيرات من , نفس الوقت 
 . (2) بصريينمثيرين سمعيين أو مثيرين , نفس النوع 
وعلى الرغم من محدودية سعة االنتباه كما يرى بعض الدارسين لكن الدراسات           
وطبقًا لرأي عالم النفس  لوقتابمهام عده في نفس  تدل على ان الفرد يستطيع القيام واألبحاث

ن يقوم بأداء مهام أن الفرد يستطيع أ"  كدأالذي (  Daniel Kahenman دانيال كاهينمان)
و توزيع االنتباه يعتمد على أن تقسيم ألى إ بحاثهأفي ذات الوقت فقد توصل عن طريق  ةعد

لذلك فأن قلياًل من التحكم مع قليل من الموارد , و المهام أالموارد التي تتطلبها المواقف 
 " ن يقوم الفرد بمهام عده في نفس الوقتأيمكن , للفرد التي يحتاجها ألداء هذه المهام  المتاحة

(3) . 
توجيه االنتباه نحو فعالية واحدة في لحظة من  بإمكانيةويعتقد معظم علماء النفس          
ممكن ولكن  تين مختلفتين تؤديان في وقت واحدلى مهمإويعتقد بأن االنتباه الواعي , الزمن 

نجاز المهمتين أن أخر يرى علماء النفس أمن جانب , يتطلب االنتباه اليهما بشكل سريع 
حدهما بشكل اوتماتيكي من دون أ في نفس الوقت يحدث من خالل انجاز( االنتباه لهما )

                                                           
1
مجلة القادسية لعلوم ,  تمرينات اليوغا وتأثيرها على تطوير دافعية التعلم لدى طلبة كلية التربية الرياضية :شيماء علي  

 129ص , 0210, القادسية,  التربية الرياضية
2

 190 ص,0222,القاهرة ,  مكتبة االنجلو المصرية ,محمد نجيب الصبوة مة ترج,  علم النفس المعرفي: سولسو 
3

 022ص ,1981,القاهرة , الدار الدولية للنشر ,د الطواب ومحمود عمر ترجمة سي,  مدخل الى علم النفس :دافيدوف لندال  



 الدراسات النظرية والدراسات السابقة:   ....................................الفصل الثاني  

 

01 

ن بعض النشاطات ومن خالل الممارسة المتعددة التي يقوم بها الفرد أي إ, سيطرة واعية 
وقد حاول الباحثون االوائل الكشف , تصبح عملية انجازها تلقائية نتيجة الممارسة والتدريب 

تقانفة عن طريق ربط المهام المختل( المنقسم ) عن حدود االنتباه الواعي  ذ قامت إ, االداء  وا 
بالتمرس على قصص القراءة , Downey and Anderson 1915))وأندرسوندراسة دوني 
وقد ذكر , مل الكتابة عي لعاولوحظت التغيرات الخاصة في االنتباه الو ,  مالءاإلعند كتابة 
طريق  حد المهام بشكل غير واعي عنأدى أبعد فترة من التدريب والممارسة  هالفاحص بأن

وتم حصول حالة انقسام حقيقي  تينيالفعالن االنتباه قد تناوب بين ا  و , العملية التلقائية 
 .(1)باالنتباه

 : ومن تعريفات االنتباه المنقسم 
 مستوى  ينة دون انخفاض فيداء انشطة متباأيعني مدى امكانية  : النتباه المنقسما

في نفس الوقت بداًل من االنتباه  إذ يقوم الشخص بتجزئة مصادر االنتباه, الكفاءة
 (2).المتبادل وذلك كما يحدث في حالة قيادة السيارة واالستماع للمذياع 

  ساسي من أحد مظاهر االنتباه ومتغير أو  قدرات العقليةهو من ال: االنتباه المنقسم
متغيرات ادراك المحيط البصري لالعب الذي ينتج عنه ادراك المتغيرات السريعة التي 

 . (3)دث بالمباراة تح
  و مهام متعددة ونشاطات أالفرد على االنتباه في اكثر من مهمة  قدرة : المنقسمباالنتباه

يعبر عنه بأنه منافسة المنبهات ويطلق  لذا , قصيرةفي وقت واحد وفي فترة زمنية 
 . (4) المتعددةعليه قدرة المهام 

  ن واحد وعمل استجابات أو اكثر في أمحاولة الفرد االعتناء بمثيرين : االنتباه المنقسم
 . (5)متعددة بدال من عمل استجابة واحدة لمثيرات متعددة 

  هو قدرة الدماغ على  : ن التعريف االجرائي لالنتباه المنقسمأمن وجهة نظر الباحث
جراء مهام متعددة في  االنتباه لمحفزات مختلفة في نفس الوقت او القدرة على االنتباه وا 

 .واحد أن 
                                                           

1
. Downey and Anderson, automatic writing ,amwr,j,psycho,1915,p117  

2
كلية التربية  ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير ,  االنتباه المنقسم وعالقته باألسلوب االستكشافي لدى طلبة الجامعة,عباس اسعد جبار  

 02ص,  0218, جامعة البصرة , للعلوم االنسانية 
3

 مجلة علوم الرياضة ,ماجستيررسالة , االنتباه المنقسم وعالقته بدقة مهارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة جلوس ,مجاهد حميد رشيد  

  02ص ,  08العدد , المجلد التاسع  ,
4

 09ص,  0218, مؤسسة دار الصادق الثقافية للنشر , بابل , العراق ,  منظومة الريهاكوم المعرفية, هدى جميل عبد الغني  
5
 Moorish , Hicks ,  Taylor , Source monitoring does not alleviate and may exacerbate , Journal of memory and 

language , 2002 , p315   
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 : المنقسممراحل االنتباه 
ن الفرد يستطيع القيام بمهام عدة في وقت واحد ويرى أاكدت الدراسات والبحوث على       
ن يؤدي مهام عدة في نفس الوقت فقد اكدت ابحاثه على ـبأن الفرد يستطيع "  (دانيال)العالم 

و المهام لذلك فأن القليل أان تقسيم او توسيع االنتباه يعتمد على الموارد التي تتطلبها المواقف 
ن يقوم أيمكن للفرد  المهام,من التحكم مع القليل من الموارد التي يحتاجها الفرد ألداء هذه 

 (2): هي تباه المنقسم في حدود ثالث مراحلوتتم عملية االن . (1) "بمهام عدة في الوقت ذاته
  (كشف الحواس)لى مرحلة إمثيرات البيئة لالنتقال .  
  مرحلة التعرف على المثير . 
  لى المثير حتى حدوث االستجابة إمرحلة االستجابة. 

  : المنقسمخصائص االنتباه 
أنه  إذ,  فيهوالتركيز  ما و مثيرأنه عملية اختيار تنفيذية لحدث ألى االنتباه على إينظر  1

مكونات الذاكرة الهيكلية فهو يمثل العملية التي يتم من خاللها اختيار بعض  أحد يعد من
جل معالجتها في نظام معالجة أوالتركيز فيها من  , الداخليةو أالخبرات الحسية الخارجية 

 . (3) المعلومات
و الشعور أنه عملية شعورية في االصل تتمثل في تركيز الوعي ألى االنتباه على إينظر  2

لى حين إالية على نحو انتقائي  واالنتباه , االخرىفي مثير معين دون غيره من المثيرات 
ن تصبح عملية ال شعورية في حالة الممارسة المكثفة أويمكن لعملية االنتباه   معالجته

 . 4)) المألوفةو العمليات أو في حالة المثيرات أ , فوالمواقلبعض المثيرات 
و حالة استثارة تحدث عندما تصل أنه مجهود ألى االنتباه على إهناك من ينظر  3

ن الفرد ألى فكرة إويستند هؤالء  , الحسية الذاكرةلى أاالنطباعات الحسية عبر الحواس 
و قيادة أعندما يقوم ببعض االنشطة التي تتطلب تركيز االنتباه مثل العمليات الحسابية 

وهم يبذلون مجهودًا عقليًا يرافق  , االنشطةمن  وغيرهاو السباحة أو المناقشة أالسيارة 
 . (5) فسيولوجيةتغيرات 

                                                           
1

 22ص ,0210 ,بغداد   , مكتب عدنان للطباعة والنشر ,1ط,  علم النفس المعرفي,  اروه محمد ربيع الخيري 
2

 28ص ,0229,عمان ,  دار الفكر, 0ط,  (النظرية والتطبيق) علم النفس المعرفي, عدنان يوسف العتوم  
3
 Aschraft ,m, human memory and cognitive , Harper Collins publisher , new York ,1983 , p73 

4
 Cohen , j, scientific approaches to consciousness , Mahwah, Erlbaum ,1996,p144  

5
  Anderson , j , Cognitive psychology and its implications 3kd  freeman , New York , 1990, p439 
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 (1) :الرياضي في المجال  االنتباه المنقسم
إن أهم ما يميز مستوى النجاح من الناحية التكتيكية في المستويات المتقدمة هو       

حيث يركز الالعب  , المباراةإن االنتباه طبيعة إرادية أثناء  , االنتباهاالرتفاع في نمو عنصر 
 . بهبنفس الوقت بعزل نفسه عن كل المؤثرات التي تحيط  ويقوم اللعبعلى عمليات 

فتجد االنتباه مختلف  , التغيرلى إن االنتباه في الرياضة يعتبر دائم إ المعروف ومن       
هذه االمور هي شدة االنتباه و التي قد تصل  واهماالنتباه  وتحويل والتشتتمن حيث الشدة 

في بعض األحيان إلى الدرجة القصوى و تحت ظروف شدة االنتباه يتمكن الالعب و بشكل 
  . تجارب مع الكرة و الالعبينسليم من استيعاب المواقف و ال

ن عملية االحتفاظ بشدة التوتر خالل المباريات ال تفهم على أساس أن يكون الالعب و         ا 
لكن الشدة العالية أو المنخفضة , في جميع أوقات المباراة على درجة عالية من شدة االنتباه 

و ما يحدث من ظروف خاصة داخل الملعب فمثال حارس المرمى  أللعبترتبط بمواقف 
و تزداد كلما  األخرتختلف شدة تركيزه عندما تكون الكرة في نصف الملعب الخاص بالفريق 

لهذا يجب على , حيث تكون عالية عندما تكون أقرب ما تكون منه , اقتربت الكرة منه 
وأن يستطيع التدرج من هذه الشدة و هناك , الالعب أن يتمتع بدرجة عالية من شدة االنتباه 

ين النشاط المتبادل بين فحجم االنتباه الكبير شرط لتأم, أهمية خاصة لحجم االنتباه و توزيعه 
فعلى سبيل المثال الذي يركز انتباهه على الكرة فقط ال يمكن ان يتتبع حركة ,  الالعبين

 .  طهالزمالء و المنافسين و هذا يعمل على الحد من نشا
 : المنقسممزايا التدريب على االنتباه 

االنتباه المنقسم يبحث في المختبر بشكل نموذجي وذلك من خالل الطلب من  نأ       
 العديد من الدراسات اثر التدريب وقد اثبتت  , (2)المفحوصين بان ينجزوا مهمتين في آن واحد

Practice)  ) ومنها دراسة هيرست وآخرين  , في االنتباه المنقسم(,(Hirst ,et , al ذ درب إ
مجموعة من طلبة الجامعة على قراءة قصة بصمت وفي نفس الوقت يكتبون كلمات تتلى 

وقد الحظ هيرست ان الطلبة في البداية وجدوا صعوبة في اداء المهمتين , عليهم من الباحث 
وبعد ستة اسابيع من التدريب , إذ كانت سرعتهم بالقراءة تتناقص وكتابتهم غير مرتبة , معًا 

لى مستوى وكأنهم يقرؤون فقط وخطهم في الكتابة قد إسرعتهم في القراءة وصلت  نأالحظ 

                                                           
 110-111ص,  0212,دار الراية للنشر  , عمان, 1ط, علم النفس الرياضي , عريبي حمودة و وليد رحالة  1

2
 Margaret , w, molting cognition , Harcourt publishers , 1994, p44 
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ذ تمكنوا من إوبعد تدريب اشمل و اوسع اصبحوا بارعين في تقسيم انتباههم , تحسن كثيرًا 
وذلك ( يكتبون كلمة فاكهة عندما يسمعون كلمة تفاح ) تصنيف الكلمات التي يكتبونها مثاًل 

ابلية وسعة واستنادًا الى هيرست فأن التدريب يغير من حدود ق, تهم بدون تأخير في قراء
لتي يستطيعون تأديتها ذ ال توجد عند االفراد حدود ثابتة لعدد المهام اإ,  االنتباه عند االفراد

 . (1)في آن واحد
 

  : الرؤيامحيط  2-1-4-3
  : الرؤيامفهوم محيط  
 , محيطالبالغة في عمليات التكيف مع الهمية األمن الحواس ذات  رتعد حاسة البص       

النافذة األولى للدماغ ,  تكاد أن تكون حتى يتم بوساطة الرؤية واألبصار المحيط دركا  فأن
فأحجام األشياء وأماكنها وهيأتها وألوانها والمسافات التي تفصلنا عنها وجمالها وقبحها ال تدرك 

تزودنا بأنماط مختلفة للشكل في أبعاده الثالثة عن ذلك فهي  إال من خالل الرؤية , فضالً 
, فمن طريقها نحصل على  التتابع والحركة والتغير ةوهي وسيلة ألدراك المكان والزمان ولحظ

 . (2) مدركاتنا عن العالم الخارجي
أنه يمكن دراسة التأثيرات البصرية من ( 2114)وترى الجمعية االمريكية لطب العيون        
فالتأثيرات , ( التأثيرات الخارجية للعين, التأثيرات الداخلية للعين )محددين اساسين هما خالل 

وأما التأثيرات الخارجية , الداخلية للعين يقصد بها كفاءة العين الداخلية كقوة االبصار وكفاءته 
للعين فيقصد بها كفاءة العين الخارجية من خالل تحسين من خالل كل ما يتعلق باألداء 

ن العين تشكل من الرأس وجسم اإلنسان خطوط رؤية افقية و ", النوعي في الحياة العامة  ا 
ير إلى المدى الكامل من البيئة التي شتلك الحقول تو  الرؤية للعين ,وعمودية تسمى حقول 

 . (3) "العين مكن أن تراها دون تغيير في تثبيتي
 
 
 

                                                           
  82ص,  1991 ,جامعة الموصل  , دار الكتب للنشر ,أسس علم النفس التربوي فاضل محسن االزيرجاوي ,  1

جامعة  ,غير منشورة , أطروحة دكتوراه , بناء نظام تعليمي لتطوير اإلدراك الحسي في مادة المنظورماجد نافع الكناني ؛   2

 .22, ص 1998,  بغداد , كلية الفنون

 .118ص ,1992,  , جامعة بغداد التحليل الفيزيائي والفسلجي للحركات الرياضية,  وجيه محجوب 3



 الدراسات النظرية والدراسات السابقة:   ....................................الفصل الثاني  

 

10 

 : ومن تعريفات محيط الرؤيا  
   ان ترى  الثابتةالمساحة الحجمية المحيطة بالعين التي يمكن للعين  هي :محيط الرؤيا

اما االجسام الواقعه خارج حدود هذا المجال فال تستطيع ان , االجسام الواقعه ضمنها 
   (1).تراها العين 

  و أوهو المدى الحيزي الذي يكون فيه الجهاز البصري حساس للضوء : محيط الرؤيا
التي تقاس بالدرجات و , ي هو المساحة التي يستطيع الفرد رؤيتها أالمثيرات البصرية 

درجة ( 121)درجة بعين واحدة و( 151)ن يرى بمجال أوالشخص الطبيعي يستطيع 
 ,  (2)العينين بكأل
  (3) وهي المنطقة التي ترى بواسطة العين بلحظة معينة: مجال الرؤية .  
  وهي ظاهرة غير طبيعية تمكن الالعبين من مشاهدة مساحات لعب  :الرؤيا  محيط

 . (4) واحداكبر وحركة الالعبين اآلخرين والكرة كل ذلك في وقت 

 ( 5) :العوامل المؤثرة في مجال الرؤية البصرية  
  : علىن تقييم مجال الرؤية البصرية الواضحة تعتمد أ

 فأنهاكلما كانت بعيدة  المسافة ,سب حتختلف درجة وضوح الرؤية : الرؤية مسافة  (1
تفسيرها بالدماغ على شرط لى العين ثم إالمعلومات  إليصالتحتاج الى وقت اطول 

 .عدم وجود خلل في البصر 
دقة مما ينتج عنها  أكثرزاد زمن الرؤية اصبحت المعالجة البصرية  كلما: الرؤية زمن  (2

 . الهدفداء صحيح يحقق ألى إتؤدي  أفضلمعالجة عقلية 
صغر حجم الهدف زاد من صعوبة التفسير والتدريب على االحجام  اكلم: الرؤية حجم  (3

  . البصريةالصغيرة يطور الدقة 

                                                           
وزارة التعليم  ,بغداد ,  االجهزة الطبية لمعاهد التعليم التقني: عبد الرحمن محمود عبد الرحيم وحسين علي غلوم  1

 02ص,  0221,العالي

,  تأثير تمرينات توافقية في بعض الوظائف البصرية واالنجاز لدى العبي رماية التراب :غصون ناطق عبد الحميد  2

 82ص,0212,كلية التربية الرياضية للبنات ,جامعة بغداد  ,غير منشورة ,  اطروحة دكتوراه

,  مجال الرؤية البصري وعالقته بدقة اداء مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة, حسنين ناجي حسين ومجاهد حميد رشيد  3

 188ص,  0210, كلية التربية الرياضية , جامعة ديالى , غير منشورة , رسالة ماجستير 

,   , دار الضياء للطباعة والتصميم 1ط , الئل الفسلجية والحركية في علم النفس الرياضيدال: علي حسين هاشم الزاملي  4

 .82, ص2111,  العراق

 76ص  , 4112, بيروت , دار الكتب العلمية  , 1ط , الوظائف والمهارات البصرية في المجال الرياضي :علي كنبار  حسين 5
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داء المهاري في المجال الرياضي السيما لألهداف ن طبيعة األأ: الرؤية ثبات وحركة  (4
 .الثابتةالمتحركة يعتمد بشكل كبير على وظيفة البحث البصري ويختلف عن األهداف 

 :لالعبي كرة القدم  محيط الرؤياأهمية 

التي البد و يواجه العب كرة القدم العديد من المتغيرات والمثيرات البصرية اثناء المباراة        
دراكها والتصرف الصحيح تجاهها  حيطوهذا يتطلب تطور واسع في م , من االنتباه اليها وا 

ذ البد من العب إ , بالمباراةالرؤيا البصرية لذلك فهي من المتطلبات االساسية لتحقيق الفوز 
 ,  بهالمتغيرات المحيطة  إدراك رؤية بصرية واسعة تمكنه من كرة القدم امتالك

إلى أن حاسة البصر هي العنصر الخاص بتحديد ( 2112زكي حسن )ويشير        
وأهمية هذه , ومجال الرؤية, ووجود العينين معا يزيد من أفق الرؤية , المسافات المرئية 
 الحاسة في النشاط 

 : الرياضي يمكن تقسيمها إلى قسمين 
  االول خاص بالتدريب. 
  الثاني خاص بالمتعلم نفسه. 

فأثناء المنافسة الرياضية يلعب البصر دورا في أداء المهارات فعن طريقها يستطيع        
ويستطيع تحديد نوع المهارات الحركية والقدرة , المتعلم أن يعرف مكانه بالنسبة للمنافسين 

 . (1)على اتخاذ القرار المناسب أثناء المباراة 
عب كرة القدم على رؤية مواقف أن قدرة ال( " 2113محمد حسن عالوي )ويذكر        

ولكي يستطيع الالعب استيعاب , اللعب المختلفة ترتبط بنمو خاصية االدراك البصري 
وثالثا ( اإلدراك المكاني)وثانيا ( حجم الرؤية)المدخالت المختلفة فال بد أن يكون لديه أوال 

 . (2)لكي يتمكن من مالحظة االهداف ( عمق الرؤية)
  
 
 

                                                           
  مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية, االسكندرية ,  تقويم -تطبيق -تدريس -تعليم, طرق تدريس الكرة الطائرة  :زكي محمد حسن  1

 029ص,  0220, 

, 0221,  القاهرة, مركز الكتاب للطباعة والنشر ,  نظريات وتطبيق, االعداد النفسي في كرة القدم  :محمد حسن عالوي  2

 22ص 
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  :محيط الرؤيا لالعبي كرة القدم  تمريناتهمية أ
كات ن للتمرينات البصرية أهمية فائقة في المجال الرياضي السيما في تعلم الحر أ       

تقانها ملية االستدالل وتحليل في ع كرة القدم العبن نجاح أو "  , والمهارات المختلفة وا 
وبناء على ذلك فأن القدرة ,  المدخالتسرعة ودقة استيعابه لكل ثناء المباراة يحدده أ المواقف 

على رؤية الملعب والمواقف ترتبط بنمو خاصية االدراك البصري على وجه التحديد , ثم 
 . (1) التي تؤدي الى تحديد المدى البصري وعمقه, خاصية االنتباه

ج أن تمرينان مجال الرؤية تعد جزءا متكامال من برام( " Brain 2005)ويذكر براين        
خصوصا في مجال لعبة كرة القدم حيث أن االبصار الجيد , التدريب الرياضي الشامل 

وحركة عضالت العين مع قدرات التركيز واالنتباه تساعد العب كرة القدم على تحسين مستوى 
 . (2)األداء وتطوير المهارات االساسية 

يكن لتمرينات مجال  أنه لم( "  (Susanna Cathrina 2003وتشير سوزانا كاترينا      
الرؤية مكان في االعداد اليومي للرياضيين وكان المدربون يقومون بتلك التمرينات بدون قصد 
ولكن نتائج الدراسات العلمية قد برهنت على أهمية تمرينات القدرات البصرية لقاء الرياضي 

ولقد قام العديد ,  كما كشفت ان الرياضيين لديهم قدرات بصرية مرتفعة مقارنة بغير الرياضيين
وقد أشارت النتائج إلى , من  الباحثين بالتحقق من أمكانية التدريب بتمرينات مجال الرؤية 

 .    (3)وجود نتائج ايجابية في عملية التدريب

    : همية القدرات العقلية لالعبي كرة القدمأ 2-1-5
همية كبيرة بالنسبة لالعبي كرة القدم ال تقل عن سواها من القدرات االخرى أللقدرات العقلية      

ن لم تكن هي االساس الذي يستند عليه عمل باقي القدرات أسواء كانت بدنية او مهارية 
 . باللعبةن تميز الالعب بها يجعله العبا متفوقا في تنفيذ الواجبات المتعلقة ا  و  , األخرى

ا من دور في عملية القدرة على تفسير المعلومات الواردة للدماغ ذ تعتبر ضرورية لما لهإ
العقلية يؤدي  قدراتن انسجام وتفاعل الأ"ذ إ , ما يلزم بشأنها في اقصر زمن تخاذاو وتحليلها 

                                                           
1
 , دار الفكر للطباعة , عمان1, ط فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة تحليل وتدريب وقياس,  الستار جبار الضمد عبد 

 22ص,0222,
2
 Brain Ariel , visual skill and pole vaiting national polevailt   chair for Canada , 2005 , p44  

3
 Susanna Cathrina , A comparison of the visual skills of two different age group high school 

rugby players , master philosophiae of science , Rand Afrikaans university , 2003 , p54     
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,  (1)" القدرات الحركية الخاصة والتي تتداخل فيها هذه القدرات بدرجة خاصة متالكاالى 
عند اختيار الالعبين ( "محمد حسن عالوي )ار الالعبين يذكر وألهمية هذه القدرات في اختي

وغير ذلك من االختبارات  تبارات االنتباهاالدراك الحركي واخ لناشئين يجب التركيز علىا
القدرات العقلية من الموضوعات التي ركز عليها واهتم  دوتع , (2)"العقلية في المجال الرياضي

على  وذلك ألجل التعرف وخصوصا في لعبة كرة القدم بها الباحثين في المجال الرياضي
وتشير الدراسات بهذا  , تمتع كل العب من هذه القدراتالفروقات بين الالعبين ومستوى 

الخصوص الى وجود اختالفات وتباين في مقدار تمتع الالعبين من هذه القدرات وهذا ما 
العبين في مواجهة مواقف اللعب يالحظ على عطاء كل العب اثناء المباراة ومدى اختالف ال

 .  المختلفة وكيفية التصرف معها ومعالجتها

 : النظريات التي فسرت القدرات العقلية 2-1-6
  نظرية النجر لليقظة الذهنية( ( Langer Theory of mindfulness 
 نظرية الوعي الذاتي التأملي (( Reledctive self-awareness Theory   في تفسير اليقظة الذهنية 
  نظرية التصميم الذاتي في تفسير اليقظة الذهنية 
 رشنايد و نظرية بوزنر (1975  Posner and Snyder)  في تفسير االنتباه المنقسم 
 شيفرين  نظرية شنايدر و(1977 Schneider & Shiffrin )في تفسير االنتباه المنقسم 
  نظرية المصفاة(Filter Theory)  في تفسير االنتباه المنقسم 
  نظرية االنبعاث في تفسير الرؤية 
  نظرية الولوج في تفسير الرؤية. 
 ظرية ابن الهيثم في تفسير الرؤيةن. 

 :النظريات التي اعتمدت في الدراسة 
 : ( Schneider & Shiffrin 1977) شيفرين  نظرية شنايدر و .1

على مهمتين أو  المنقسم فأنه عند تقسيم االنتباه ( شيفرين شنايدر و)  نظرية حسب        
العملية الذاتية أو التلقائية لالنتباه , وذلك لالستجابة لكال  الفرد يستخدم,  ين في آن واحدمثير 

كما أن هناك عالقة بين التدريب والعملية الذاتية أو التلقائية لالنتباه , , المهمتين أو المثيرين 

                                                           
1

 11ص, 0221,  عمان , دار وائل للنشر ,1ط, نظريات التعلم والتطور الحركي :وجيه محجوب  
2

 28ص, 1998,  القاهرة , مركز الكتاب للنشر ,1ط,  الرياضيسيكولوجية النمو للمربي  :محمد حسن عالوي  



 الدراسات النظرية والدراسات السابقة:   ....................................الفصل الثاني  

 

11 

ى مهمات تتطلب تقسيم انتباهه على أكثر من مثير , تكون العملية إذ أن الفرد المدّرب عل
 شنايدر) كما حاولت نظرية . (1) التلقائية لديه سهله وممكنة إلنجاز هذه المهمات بشكل جيد

ومع , أن تجمع بصورة نظرية وتجريبية بين االنتباه التلقائي والذاكرة قصيرة المدى ( شيفرين و
 دمق( Sternbergستيرنبرغ )إال أن , (بوزنر)النظرية تشبه ما طرحة  أن األفكار الرئيسة لهذه

طريقة مبسطة لفحص الذاكرة قصيرة المدى عن طريق عرض مجموعة من ( 1785)عام 
دخالها إلى الذاكرة قصيرة المدى , فوجد أن زمن  أي ( Reaction Time) الرجوعالمثيرات وا 

, بما  المعلومات المخزونة في الذاكرة قصيرة المدىالزمن المطلوب لالستجابة باالعتماد على 
كمية كبيرة ل فاإلنسان يتعّرض في كل لحظة (2). بعد كل فقرة جديدة( ملم ثانية 41)يقرب من 

إذ ,  عن طريق الحواسهذه المعلومات يتعامل مع  لكن , المثيرات والمنبهات والمعلوماتمن 
,  خزن الحسي على شكل انطباع حسي أو أثر عابرـــأو الم ةــتدخل إلى جهاز الذاكرة الحسي

إذ أن ,ما لم ينتبه إليه   األثر العابر سوف يختفي بعد جزء من الثانية وهذا االنطباع أو
االنتباه لهذه المعلومات الحسية سوف يجعلها تنتقل إلى جهاز الذاكرة قصيرة المدى الذي 

ة وم بخزنها لمدــــــويق , فرد في وقت محدديختزن كل المعلومات والخبرات التي ينتبه إليها ال
المعلومات فأنها سوف  ذهــــــرد إلى هـــــــأما إذا لم ينتبه الف ,( ثانية 15)مؤقتة تتراوح بحدود 

وتعتمد عملية انتقال المعلومات إلى جهاز الذاكرة طويلة ,  (3) تنسى بعد مرور جزء من الثانية
ضفاء ـمعالجة المعلومات من حيث تحليله المدى على الطريقة التي تتم بها ا وتفسيرها وا 

 كار أخرى موجودة في مخزن الذاكرة طويلةــــــا بمعلومات وأفـــالمعاني والرموز عليها وربطه
تنتقل إلى  ثم, ومن تعرفها  يتم,  خر أن المعلومات في الذاكرة قصيرة المدىأ, بمعنى  المدى

 . (4) ىــدرة طويلـــــة المكجهــاز الذا
 :  (5)بن الهيثم في تفسير الرؤية أنظرية  .2

فأثبت حقيقة ان الضوء , صحح أبن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت         
إذ ينسب الى ابن , يأتي من االجسام الى العين وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة 

 ( . الكاميرا) الهيثم مبدأ اختراع الة التصوير 

                                                           
1   Margaret , W, Molten Cognition , Harcourt publishers, 1994 , p 49 
2 Sternberg ,S, Memory Scanning, new finding an current controversies , Journal of Experiment , 1975,  p1 

3 David , introduction to human information processing , John Wiley & Sons New York , 1977 , p98 
 82ص,  1991 ,مصدر سبق ذكره فاضل محسن االزيرجاوي ,  4

5
 www.madrassatii.com 
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 : سادت نظريتان كبيرتان حول كيفية تفسير الرؤية 
  والتي تفترض ان االبصار يتم اعتمادا على اشعة , نظرية االنبعاث : النظرية االولى

 . الضوء المنبعثة من العين 
  والتي تفترض دخول الضوء للعين بصورة فيزيائية , نظرية الولوج : النظرية الثانية . 

فكرة النظريتان كون عملية الرؤية تحدث عن طريق االشعة المنبعثة عارض ابن الهيثم        
وعلل ذلك بأن الشعاع ال , أو دخول الضوء الى العين من خالل صور فيزيائية , من العين 

كما , يمكن ان ينطلق من العينين ويصل الى النجوم البعيدة في لحظة بمجرد ان نفتح اعيننا 
ووضع بدال , قد تجرح إذا نظرنا الى ضوء شديد السطوع  عارض االعتقاد السائد بأن العين

 . من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفسر عملية الرؤية 
 

 : تفسير النظرية 
, تحدث عملية الرؤية نتيجة خروج اشعة الضوء الى العين من كل نقطة في الجسم        

ة المنيرة متى وصل وهو ما اثبته عن طريق التجارب فنحن نرى االجسام المضيئة والمضاء
, االجسام المضاءة ترسل الضوء إلى العين فتتم عملية الرؤية , منها الضوء الى العين 

علينا ان نجزم أن العين السليمة والضوء ضروريان لعملية , وانطالقا من تفسير ابن الهيثم 
 . الرؤيـة 
في   Reledctive self-awareness Theory )) نظرية الوعي الذاتي التأملي .1

 :تفسير اليقظة الذهنية 

نتباه اليقظ واالنتباه التأملي فيما يتعلق بطبيعة االنتباه تركز هذه النظرية على التميز بين اال   
حيث تؤكد النظرية على ( التمكين , السيطرة ) ويمثل الوعي قدرتين اساسيتين هما , ونوعيته 

الدور االساسي للسيطرة الواعية للتجربة وأن الفرد يحدد المثيرات التي يراقبها وفقا الهتمامه 
 . (1)الوعي واالنتباه بدورهما في اختيار الهدف ومتابعة تحقيقه وأهدافه لكي يقوم كال من 

                                                           
1
 Leland , Mindfulness and student success , Journal of Adult Education , 2015 , p21  
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وتشير النظرية إلى أن االفراد يكونوا يقظين لسلوكهم وحاالتهم الداخلية من أجل       
وهي تؤكد على أن اليقظة الذهنية توجه الفرد نحو تجربة , االستمرار في تحقيق أهدافهم 

 .  ال في تطوير المعرفة الذاتية انفعالية جسمية وعقلية وهذا دور فع
على اهمية االنتباه للمثيرات الداخلية والخارجية  التأمليتؤكد نظرية الوعي الذاتي و       

 .  (1) بوصفها قاعدة لردود االفعال المتشكلة حديث
 

,  شيفرين شنايدر و, الوعي الذاتي التأملي )  نظرياتأسباب االعتماد على  2-1-7-2  
 : (ابن الهيثم 

بشكل  يقظة الذهنية واالنتباه المنقسم ومجال الرؤيةتتحدث عن ال اتلم يجد الباحث نظري 1
 . ات نظريال هذه واضح ومفصل ودقيق مثل

فراد يكونون يقظين لحالتهم الداخلية وسلوكهم ألن اأ ( :الوعي الذاتي التأملي) نظريةترى  2
ه ـــــــــــة توجـــن اليقظة الذهنيأعلى ذه النظرية ه تؤكــــد إذ , هدافهمأمن اجل مواصلة تحقيق 

 اساسي في تطوير المعرفة الذاتية نحو تجربة عقلية وانفعالية وجسمية والذي يعد امر فردال
, ويمثل وطبيعة االنتباه ةيتعلق بنوعي التأمليبين االنتباه اليقظ واالنتباه  ن الفرق الرئيسأو 

ن الكائن الواعي يحدد المثيرات التي أ, و  (التمكين والسيطرة)ن هما الوعي قدرتين اساسيتي
 اريمن الوعي واالنتباه دوره في اخت لكي يؤدي كل واألهدافيراقبها وفقا الهتماماته 

 . تحقيقه ةالهدف ومتابع

ــــد إن التدريـــب على اليقظة الذهنيــــــة تساعـ, انطالقا من فرضيـــــة الوعي الذاتي التأملي   3
الالعب أو الفرد المفحوص على تعزيز مستوى الدافعية وتحسين الوظائف المعرفية بما 

, (اليقظة الذهنية)وهذا مما يؤدي الى تطوير اهم القدرات العقلية , فيها الوعي واالنتباه 
 .       والتي تمكن الالعب من الوصول الى مستويات افضل 

و مثيرين في آن أن عند تقسيم االنتباه على مهمتين أ ( :شيفرين و شنايدر)ترى نظرية  4
وترى ان هناك عالقة بين , واحد فأن الفرد يستعمل العملية الذاتية او التلقائية في االنتباه 

تكون العملية التلقائية للفرد المدرب على مهمات  إذو التلقائية أالتدريب والعملية الذاتية 
 شكلالالنجاز هذه المهمات ب ثير سهل وممكنيم انتباهه على اكثر من متتطلب تقس

                                                           
1
 Brown and Ryan , mindfulness : theoretical foundations and evidence for its salutary effects , psychological 

inquiry,2007, p822 
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االنتباه ) الذي يقاس به ( ادراك المحيط ) طبيعة اختبار و وهذا ما يتفق تماماً ,  المطلوب
 .( المنقسم 

أحدى  يم االنتباهمرحلة التدريب على تقس نأ, ( شيفرين و شنايدر)وبحسب فرضية  5
المفحوص  الالعب أو الفرد تساعد والتي تعد خطوة اساسية, الفعلي  ختبارالخطوات ا

على تقسيم انتباهه على مثيرين في آن  بار الفعلي بشكل جيد فيكون قادراعلى أداء االخت
 .واحد 

تحدث عملية الرؤية نتيجة خروج اشعة الضوء الى العيـــــــن ( : ابن الهيثم ) وترى نظرية  6
يئة متى وصل منها الضوء إذ ان االفراد يرون األجسام المض, من كل نقطة في الجسم 

 .واألجسام المضاءة ترسل الضوء الى العين فتتم عملية الرؤية , الى العين 

أن طريقـة التدريــــــــب بواسطــــــــة : لعملية الرؤية البصرية ( ابن الهيثم)انطالقا من تفسير  8
الوسائل البصرية كالمصابيح والنشرات الضوئية أو الرسوم الملونة تساعد الالعب على 

ـــرف إدراك المتغيرات والمثيرات البصرية اثناء المباراة والتي البد من االنتباه إليها والتص
الصحيح تجاهها وهذا يتطلب تطور واسع في مجال الرؤيا لذلك فهي من المتطلبــــــــــات 

 .    االساسية لتحقيق الفوز في المباراة 

   :  ( RehaCom )المعرفية  منظومة الريهاكوم 2-1-2

 : المعرفية  مفهوم منظومة الريهاكوم 2-1-2-1
ة الرائدة في دول العالم جميعها والمعتمدة في مراكز تعد منظومة الريهاكوم المعرفي        

من خاللها يتم و  التدريب النفسي والعقلي حيث زودت المنظومة ببرامج واختبارات نوعية ,
ة الفرد المراجع وقد يخضع عتمادا على شدة ونوع حالأاستعمال مقاييس تشخيص مختلفة 

عادة التأهيل وفق البرامج التدريبية المعرفي و  و اللفظي فضال عن العالج النفسيفحوص الم ا 
تراتيجيات التعويض المهارات المفقودة وتطوير اس ستعادةاو لتقليل الضرر  للمنظومة ,
ينبغي تدريب و على مستوى ممكن من االستقالل , ألى إعلى التقدم  فحوصومساعدة الم
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ظائف المتضررة الوظائف السليمة اوال فالنجاح يؤدي الى تحسين الثقة بالنفس وتدريب الو 
 : (2) بالشكلكما موضح  . (1) واضحةبشكل خاص من خالل استعمال تعليمات 

 

 
 ( 2) شكل

 وضح منظومة الريهاكوم المعرفيةي

 : (2)مميزات منظومة الريهاكوم  2-1-2-2
 : يمكن تلخيص مميزات منظومة الريهاكوم بأهمها 

 .صممت البرامج في منظومة الريهاكوم على شكل تقتضي التحدي  (1
  . ذات تكيف تلقائي الحتياجات المختبرين (2
تعد وسيلة سهلة الستخدام اداة عالج وتشخيص وتغطي جميع االضطرابات المعرفية في  (3

 .جميع الفئات العمرية 
 .تعطي الكثير من الوقت لرعاية الذين هم بحاجة للتدريب  (4
 .الخاصة بالمراجعين ولوحة المفاتيح, التعامل والتدريب عن طريق شاشة اللمس سهولة  (5
عمار وضمن مستويات صعوبة برنامج تدريبي لجميع األ (31) تحوي على ما يقارب من (6

 . مختلفة وضمن معلميات خاصة لكل برنامج 

                                                           
تأثير التعلم المبرمج المتشعب في تطوير بعض القدرات العقلية واألداء المهاري بكرة السلة للطالب , صالح عبد عباس  1

 00ص, م 0202, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة القادسية , غير منشورة , رسالة ماجستير ,  سنة41بأعمار 
2

 12ص,  0218,  مصدر سبق ذكره, هدى جميل عبد الغني  
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تان الى ال يستغرق تطبيق االختبار وقت كبير حيث تتراوح مدة االختبارات كافة من دقيق (8
 . عشرة دقائق 

تظهر النتائج على سطح الشاشة بأدق التفاصيل بأكثر من نموذج اولي لمعرفة مستوى  (2
 . على شكل جدول يحتوي المتغيرات الرئيسية والفرعية فحوصالم

 :التمرين  2-1-3

 : مفهوم التمرين  2-1-3-1
فالتمرين يعني كل  , هدافهأم التمرين وذلك بسبب تعدد حول مفهو  اآلراءد تعددت لق         

وأن الصفة  ,(1) لإلنسان يةالجسمية والعقل واحيدفه التقدم السريع لكل من النيكون ه دريبت
ولكي يكون , التي تميز الوحدة التدريبية هي التمرين وعليه يبني مقدار التدريب وتطور األداء 

حيث , والعوامل المؤثره فيه  التمرين فعاال ومؤثرا فال بد أن يخضع لتصنيف التمرين ومقداره
يشمل التمرين على خبرات عديدة وفي مواقع عديدة وبتوقيتات مختلفة وفي ظروف وحاالت 

أنه أصغر وحدة تدريبية في البرنامج الحركي "  2000) محجوب وجيه)عرفه  وقد ,متنوعة
حركي معلوم وهو أداء , ومجموعة التمرينات هي الوحدة التدريبية ومجموعها يكون البرنامج 

, إال عن طريق التمرين  حسن في األداءن يكون هناك تأوال يمكن ,  رارفي الزمن و التك
 .  (2) "لدى الالعبين والوصول إلى أفضل المستويات  اتلى تطوير المهار إالذي يؤدي و 

ن يكون له هدف وألجل تحقيقه يجب اختيار أفكل عمل يقوم به اإلنسان يجب         
األداء  فالتمرين عبارة عنوعليه  , عن طريق التمرين إالالوسيلة المالئمة له وهذا ال يتحقق 

         . (3) والمباشرلتحقيق الهدف الدقيق  التدريبي للبرنامج البدني والمهاري
روري للمحافظة على المادة أنه ض" لمفهوم التمرين ( 1721ارنوف وينج )ويضيف         
وأن التمرين المتزايد يؤدي الى المزيد من التميز ويساعد على تدعيم  , وترسيخهاالمتعلمة 

ن من فوائده يجعل المعلومات تبقى نشطة في  , واالستجابةالروابط المناسبة بين المثير  وا 
 . (4)" الذاكرة من خالل القيام بعملية َاختزان قصيرة المدى وطويلة المدى 

 
                                                           

1
  .  11, ص 1922, بغداد , مطبعة وأفيست للتحرير ,  عبد علي نصيف( ترجمة ) اصول التدريب ,  هارة  
2
  .99ص,  2000, جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية ,   الدكتوراهمحاضرات لطلبة وجيه محجوب ؛  
3
  00, ص 1982, الموصل , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,  طرق تدريس التربية الرياضية, عباس السامرائي  
4
, القاهرة , مطبعة دار  نظريات ومشكالت في سيكولوجية التعلم؛   وآخرونعادل عزالدين ( ترجمة)ارنوف وينج  

 . 122 - 101, ص1981ماكجروهيل ,
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 :ومن تعريفات التمرين 
 عرفه (1999  Schmidt  ) "التمرين أداء أو إنجاز معين أو واجب معين  نأ

 . (1)" بصورة متكررة لغرض تعلم مهارة مكتسبة بصورة تامة 
 األوضاع والحركات البدنية المختارة " بأنه  (عطيات محمد خطاب) عرف التمرين

طبعًا للمبادئ واألسس التربوية والعلمية التي تهدف الى تشكيل وبناء الجسم وتنمية 
أحسن محتوى ممكن من األداء الرياضي والمضي في  الحركية لتحقيقمختلف قدراته 

 . (2)" مجاالت الحياة المختلفة
  (3)" وسيلة لبناء الجسم المتناسق الجميل  هو التمرين(  " فضيلة حسين)عرفته  . 

لذا  ةمعين اتومن خالل ما تقدم نرى بأن التمرين إجراء لبرنامج عام هدفه تحقيق واجب        
ائص تعمل على تهيئة لمختلف األلعاب الرياضية لما يتميز به من خص ةأصبح ذا أهمية كبير 

 .  يتناسب ونوع الجهد المبذولوبما  انفسيو  ومهاريا الالعب بدنيا

    : القدمكرة في لعبة التمرين  2-1-3-2
يحاول المدربون اختيار التمارين و وضعها لما يناسب العبيهم والمرتبطة ارتباطا         

وثيقا مع القدرات البدنية والمهارية والعقلية والخططية وعن مستوى الفريق العام والخاص وماذا 
 . يحتاج اليه 
, فالتنوع  ناتويزيد من فاعلية التمري دريبأفضل من الت التنويع يحقق مقدارا وأن        

بطريقة فعالة واعتمادها على الممارسة  دريبيةت المعدة وتهيئة البيئة التوتنظيم محتوى التمرينا
شاعة خاصية التكرار داخل الو   التكيفرفع مستوى المميز في  االثر دريبية لهاحدة التوا 

لل التعب قفتنوع التمرينات يسهم في زيادة عنصر التشويق ويبعد الملل وي, عبينالخاص لال
,  الخالي من االثارة والتشويق ال يكتب له النجاح فاألداء,  باألداء العبيننتيجة الندماج ال

,  واإلثارةستكون سلبية اذا ما افتقرت الى عناصر التشويق  دريبيةلذلك فان نتائج العملية الت
يوفر ويقدم متعة ية عندما كثر ايجابأ هدف من تمرين المهارات االساسيةوفي المقابل سيكون ال

 . (4)طويره ع الموضوع والواجب المطلوب تحداث رغبة في التعامل مأساعده في ي عبلال

                                                           
1
 Schmidt, A. Richard and Timothy Lee, Motor Control and Learning , 3d  edition, human 

kinetics, 1999 , p172 
2
  11, ص 1921,  2, ط دار المعارفمطبعة  , مصر ,  التمرينات للبنات, عطيات محمد خطاب  
3
  18, ص 1928,  1, مطابع عابدين , ط اإلسكندرية ,مصر , التمرينات األساسية ,فضيلة حسين سري  

4
 29ص,  0222, مطابع الجامعة , بغداد ,  اسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم, قاسم لزام صبر  
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فترة االعداد وخصوصًا في  االساسيةالمهارات  مرينا أن أتباع أسلوب التدرج في تكم        
في ن الغرض من عملية التحكم أ إذ, الناشئين  لالعبين عد طريقة سليمة ومناسبةي الخاص
الساسية كالمناولة مهارات الل الواجبات المعقدة يهدف الى تبسيط ومتطلباتها مريناتالتبيئة 

فضل عندما يتم مراعاة تدرج العمل بها من السهل أن تأثير التمرينات يكون أكما   ,والدحرجة
 مرينداء الصحيح في اثناء ت, مع التأكيد على األ , ومن الثبات الى الحركة لى الصعبإ

البد من التدرج في صعوبة  النتائج ايجابية وتؤدي إلى اكتساب التطور, فلكي تكون  المهارات
 . (1) داء الصحيح والتركيز عليه لحـين ترسيـخ ثبات االداءعلى األ والتأكيدالتمرينات 
ويرى الباحث  المتعددة ,وهنا يأتي دور المدرب من خالل تنويع التمرينات والوسائل         

لى تطوير الالعب من جميع الجوانب إتؤدي  (عقلية مهارية ,)استخدام التمرينات المركبة   أن
ن المدرب يحاول فيها التركيز على القدرات العقلية و المهارية حيث تتطلب كرة القدم نشاطا أل

األداء  من على مستوىألتحقيق  الوظائف الجسمية والذهنية حسنيزيد من قوة الالعب ككل وي
  . كامل الذي يحقق االنجازالمت

   : القدماشكال التمرينات بكرة  2-1-3-3
علمها جهزة جسم الرياضي وتأشكال التمرينات هو تكيف أن الهدف الرئيس من أ        
تنمية القدرات العقلية وتطوير النواحي المهارية والبدنية و  قدراتوتثبيت كافة الوصقلها 

نواع من التمرينات أعدة  استخداملى إمما يدفع المدربون  ,القدم في كرة  الخططية والوظيفية
 :(2) أشكال التمرينات منو لتنمية وتطوير وتدريب الصفات والسمات الالزمة لالعبي كرة القدم 

 .تمرينات االحساس بالكرة  (1
 . تمرينات بعدة كرات  (2
 . التمرينات المركبة  (3
 .التمرينات الخاصة  (4
 . تمرينات اللعب  (5

 

                                                           
1

, اطروحة  والتطور من خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنساالسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم  , ظافر هاشم الكاظمي 

 .102 , ص 2002كلية التربية الرياضية , / , جامعة بغداد  دكتوراه
2
     .111ص ,   1990بغداد , مديرية مطبعة وزارة التربية , ,  كرة القدم؛ (وآخرون)سامي الصفار  
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 :(  1)البد من االشارة إلى أن اختالف نتائج أشكال التمرينات تعتمد على و 
  المهارات وتطور أدائها هو الزيادة  دريبإن العامل الرئيس في عملية ت :التمرين كمية

  .التكرارية في عدد المحاوالت 
  ء الدافعية وتجنب االخطا واعتمادوتشمل كيفية أداء التمرين وهدفُه  :التمرين نوعية

دراك الظروف البيئية   .للتمرين وا 
 

    : Compound Exercisesالمركبة التمرينات  2-1-3-4
التـــي تعمـــل علـــى تطـــوير و  كـــرة القـــدم لعبـــة هـــم تمرينـــاتأحـــدى أت المركبـــة تعـــد التمرينـــا 

فـــي  وقـــدرة عقليـــة مـــن مهـــارة ركثـــأتجمـــع التـــي , و  ين الناشـــئينلالعبـــ ة والعقليـــةالمهاريـــ وانـــبالج
التمــرين الواحــد وتــؤدي كــذلك فــي مراحــل االعــداد المختلفــة فضــال عــن تنوعهــا الــذي يســاعد علــى 

 .الرغبة والتشويق عند ممارستها  زيادة عنصري
وأن طبيعة اللعب خالل مباريات كرة القدم بمواقفها المتغيرة والمختلفة تفرض على         

لذلك يستوجب على المدرب أعداد , ت المختلفة الالعبين استخدام أشكال مركبة وكثيرة للمهارا
وتجهيز العبيه لمواجهة تلك الظروف من خالل االرتقاء بالمستوى االداء المهاري طبقا 

أنها مقاربة لحاالت تكمن ضرورة التمرينات المركبة بمن هنا و ,  (2)لشروط وظروف المباراة 
ويؤكد , مباريات الصحيح اثناء البليات الالعب في التصرف تسهم في رفع قا اللعب التي

أن التمرينات المركبة هي االساس في تطوير المهارات االساسية خالل ( " 1782مختار )
الوحدة التدريبية اليومية ويمكن تحديد مسافة وزمن األداء لهذه التمرينات ومن ثم يمكن الحكم 

  .  (3)على قدرة الالعب ومهاراته
 
 
 

                                                           
1
Singer ,N . Robert , Motor Learning and Human Performance  , Macmillan Pub  ,Com , New 

York ,1990 , p .126   
2
,  0222, مكتبة  دار المعارف , القاهرة ,   اسس االعداد المهاري والخططي بكرة القدم. محمد كشك وأمر هللا البساطي  

   122ص 
3
 119ص ,  1928, دار الكتاب الحديث , الكويت ,  االسس العلمية في تدريب كرة القدم, مختار حنفي محمود  
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 :المركبة ومن تعريفات التمرينات 
  شمل كل تدريب فيه قسمين او أكثر من المهارات تتمرينات  هي:  التمرينات المركبة

 . ( 1) األساسية
  التمرينات التي  كهي تل : التمرينات المركبة (ثامر محسن وسامي الصفار)عرفها و

 . (2) المختلفة وتكون في نواحي االعداد  صفةمن  أكثرتحتوي على 
 بأنها التمرينات التي يحتوي الجزء :  (صالح هنعمان ومحمد عبدمجيد عبد ال) عرفها

 .  (3) الرئيسي منها على تدريبات متنوعة
 

 : (4)  التمرينات المركبة فوائد
 تنوعها يزيد الالعبين الرغبة في الممارسة . 
 تنوع التمرينات ثبت انها من صالح الجهاز الوظيفي لالعب .  
  ن مهارة وقدرة عقليةأكثر م على التدريبات إذ تشملتفيد في حالة استخدامها في . 

  :انواع التمرينات المركبة 
 . تمرينات مركبة من اكثر من مهارة اساسية مع عنصر من عناصر اللياقة البدنية  (1
تمرينات مركبة من اكثر من مهارة اساسية مع جانب من الجوانب الخططية أو  (2

 . (5)الوظيفية أو القدرات العقلية 

االساسية ن التمرينات المركبة هي التمرينات المرتبطة بالمهارات أويرى الباحث ب        
 : ويمكن أن نقسمها إلى  العقلية والقدرات
  من عناصر القدرات العقلية تتعامل مع مهارة وعنصر مركبة تمرينات .  
   وقد  , عقليةال وعنصر من عناصر القدراتمن مهارة  أكثرتمرينات مركبة تتكون من

 ( : 3)اعتمد الباحث عليها كما في الشكل 
 

                                                           
1
 . 81ص, 1768, دار النشر , القاهرة , كرة القدم, صالح  عبدهمحمد جالل ومحمد  
2
  192ص, 1988بغداد , مطبعة جامعة بغداد ,,  اصول التدريب في كرة القدمثامر محسن وسامي الصفار ؛  
3
 .222, ص  1691القاهرة , دار الكتب ,  ,  القدم تدريب وخططكرة , عبد المجيد نعمان ومحمد عبده صالح  
4
 . 190 ص,  1990 , مصدر سبق ذكره  ,محمد عبده صالح ومفتي ابراهيم  
5
 22ص ,  1990 ,دار المعرفة , القاهرة ,1ط,   اساسيات كرة القدم ,محمد عبده صالح ومفتي ابراهيم  
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 ( 3)شكل 

 التمرينات المهارية المركبة قيد الدراسة يوضح
 

   : Skill المهارة 2-1-4
   : Concept Skill المهارةمفهوم  2-1-4-1  
يشير إلى االداء المتميز ذو المستوى الرفيع في كافة مجاالت الحياة (  Skill) لفظ          
وهو بذلك يشمل كافة األداءات الناجحة للتوصل الى أهداف سبق تحديدها شريطة أن يتميز , 

في كثير من  عامبشكل  (Skill) ةيستخدم مصطلح المهار و  .هذا االداء باإلتقان والدقة 
من تلك و  , الخ... رياضية الفنية أو الطبية أو الحرفية أو التربوية أو الالمجاالت الحياتية 

 من وللمهارة درجات ومستويات , عملههو مميز في  ما المجاالت المختلفة فيوصف كل من
وعلى  أو ذهنية حيث ارتباطها بالقدرات والسمات سواء كانت قدرات بدنية أو سمات نفسية

 . (1) ثابتذلك فمستوى المهارة غير 

                                                           
 .  83ص,  1997, دار الفكر العربي , القاهرة ,  1ط,  أسس ونظريات الحركة, بسطويسي احمد  1
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أما المفهوم العلمي للمهارة فهو يختلف تبعا لخلفية االختصاص العلمي الذي يعرفها وهذا      
 . (1) الصددالتي توردها المصادر العلمية في هذا  ريفاته ما يفسر االختالفات في التعبدور 

 :   skill definitionة الرياضية تعريفات المهار ومن 
 (2) الحركة وأدائها في أوضاع مختلفة وبشكل ناجح ثبات :بأنها  (نجاح شلش) ها عرف . 
  في إي رياضة وانجازها  ةتعني بأنها عصب األداء وجوهر  : المهارة( مفتي ابراهيم)عرفها

 . (3) والذهنييعتمد على اإلعداد البدني ويبنى عليها اإلعداد الخططي والنفسي 
  امتالك القابلية في التوصل إلى نتائج نهائية بأعلى ثقة وبأقل جهد  : بأنها( شمت)عرفها

 .  (4) بدني ممكن وبأقل وقت ممكن
   المالئمة× الشكل × الدقة ×  السرعة=   المهارة: (5) بالمعادلة اآلتية( سنكر)عرفها 

 : (6) وهناك ثالثة انواع من المهارات
  المهارات المعرفيةcognitive skills    : الهندسة , الجبر , مثل الحساب . 
  المهارات االدراكيةperceptual skills   : مثل مهارات ادراك اشكال معينة . 
   المهارات الحركية  motor skills   :مثل المهارات الرياضية . 

   motor skill : المهارة الحركية  2-1-4-2
وعامال مهما لنجاح , تعد المهارة الحركية من القواعد االساسية في بناء الرياضي          

ألنها تؤشر مقدار القدرة على االنجاز سواء أكانت , أي نشاط حركي يؤديه ذلك الرياضي 
ويتيح إتقان , بأداة او من غيرها , ضد منافس أو بدونه , تؤدي بشكل فردي او داخل فريق 

لحركية من قبل الرياضي فرصة تنفيذ متطلبات اللعبة جميعها تنفيذا فعاال يحقق نتائج المهارة ا
ن الوصول إلى مفهوم واضح للمهارة الحركية أو تحديد و , جيدة مع اقتصاد في المجهود  ا 

اختلفت  وتعريفالن المهارة كمفهوم  سهال وذلكالخصائص التي تميز األداء الحركي ليس 
 .  حولها من التفسيرات

                                                           
 .  149ص , 411,المكتبة الوطنية . بغداد ,  التعلم وجدولة التدريب, وجيه محجوب  1

 . 42ص,4111,دار الضياء للطباعة والنشر, النجف , 2ط ,  مبادئ التعلم الحركي, نجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي  2

   . 131ص , 1993, دار الفكر العربي , القاهرة ,  1ط,  الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة بالتدري, مفتي إبراهيم حماد  3
4
 Schmidt, R. A , Motor Learning and Performance, Illinois, Human Kinetics Book, 1991.   

5
 . Robert, N. Singer, Motor Learning and Human Performance , Macmillan Company, London, 1980 

 112ص, 1990, المطبعة الثالثة عشر , القاهرة , مصر  ,  علم التدريب الرياضي, محمد حسن عالوي  6
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  : soccer skill  القدمالمهارة في كرة  2-1-4-3
الدعامة االساسية التي تبنى عليها لعبة كرة القدم ويتوقف على مدى  تعد المهارة         

إتقانها تحقيق افضل النتائج مما يجعل اختيار الالعبين الموهوبين في عمر مبكر أمر 
ابراهيم  مفتي)ويذكر  , المباراةعب وحسم العامل المهم لتنفيذ خطط الل إذ تعد,  (1)مطلوب
المهارة هي عماد االداء وبدون اجادتها بدرجة عالية تصبح مهمة تنفيذ الخطط  "بأن ( 1774
داء المهارة يجعل الالعب أن اتقان أو  , الكرةفهي الوسيلة الوحيدة لتعامل الالعب مع  , صعبة

ك الالعب للمهارات الحركية وان امتال ,(2) المهارةيصل لتنفيذها بصورة الية في جزيئات 
لى مرمى المنافس بسهولة ويستحوذ على الكرة إن يصل أفي تطبيق خطط اللعب و  هميسا

 . (3)فضلأبصورة 
اسية بأن المهارات االس" (1722المنعم  عبد وحمديصبحي حسنين  محمد)ويؤكد          

 أفضللى أفي جميع المواقف لغرض الوصول  دائهاأهي الحركات التي تحتم على الالعب 
 . (4)" النتائج مع االقتصاد بالمجهود 

داء السابقة للمهارة يتضح للباحث بأن المهارة هي األ التعريفات وومن خالل المفاهيم         
ومعها يؤدي  المتقن في جميع الحركات وبدونها ال يستطيع الالعب تنفيذ الواجبات الخططية

  . مجهودالمطلوب بشكل سريع وبأقل  جبالالعب الوا

   : basic football skills القدمالمهارات االساسية بكرة  2-1-5
تعد المهارات االساسية بكرة القدم كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي غرض          

والالعب الذي يمتلك القدرة على احتواء هذه المهارات ,  (5)معين ضمن اطار قانون كرة القدم
وفريق كرة القدم الجيد هو الذي يستطيع جميع العبوه أن , والسيطرة عليها يكون العب مميزا 

يؤدوا جميع المهارات على اختالف انواعها بخفة ورشاقة وبتوقيت مناسب في اثناء المباراة في 
ن الالعب الو ,  (6)مختلف الظروف  إن يؤدي انجازًا  ذي ال يمتلك مهارات جيدة ال يستطيعا 

 أساس لعبة كرة القدم والذي تبنى عليه مقومات كرة القدم األخرى ياألداء الفن دجيدًا حيث يع
                                                           

1
 ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير ,  وضع درجات معيارية لبعض المهارات االساسية بكرة القدم لطالب كلية التربية الرياضية, ضرغام جاسم النعيمي  

 12 ص.  1990, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة الموصل 
2

 18 ص,  1990,دار الفكر العربي , القاهرة ,  الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم, مفتي ابراهيم  
3

  192 ص,  0211, عمان .1ط,  التدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدم, هللا  فرات جبار عبد 
4

 121 ص,1988,دار الفكر العربي , القاهرة , 1ط, االسس العلمية لكرة الطائرة وطرق القياس , ي حسنين وحمدي عبد المنعم محمد صبح 
5
   100 ص,  1999, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ,  0ط , كرة القدم, زهير قاسم الخشاب وآخرون  
6
 االجهزة واألدوات المساعدة في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدماثر استخدام بعض , عبد المعين صبحي االركي   

   02 ص,  1992,  كلية التربية الرياضية , جامعة الموصل  ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير , 
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ن االرتقاء بالالعب فنيًا يتطلب عمل جدي في هذا و  , تتبع األسس العلمية لتعلم  إذ , المجالا 
المهارات األساسية واألسس الصحيحة في مجال التدريب لغرض تطورها حيث تنحصر مهمة 

 . (1) للمهاراتالتعلم في االكتساب ومهمة التدريب في التطوير 
تقانها وتثبيتها لكي يتمكن الالعب من  وأن الهدف من تدريب المهارات         هو تعلمها وا 

هناك عالقة ارتباطيه ايجابية بين  حيث توجد , المبارياتأدائها بالشكل االقتصادي خالل 
ارتفاع مستوى والذي ينتج عنها  بكرة القدم وتطور القدرات العقلية إجادة المهارات األساسية

وان إتقان المهارات األساسية يجعل الالعب يصل إلى تنفيذها بصورة آلية  , األداء الخططي
 .(2) المهارةدون التفكير في جزيئات 

ومحاولة  , المهاراتويرى الباحث أن من أساسيات نجاح لعبة كرة القدم هو إتقان         
والتي تتكامل  , المبارياتتوظيف هذه المهارات على نحو جيد يعد السبب الرئيسي للفوز في 

  . اللعبةمن متطلبات والتي تعد  خصوصا القدرات العقلية خرىمع الجوانب األ
  : (3) منهاوهناك تقسيمات عدة للمهارات األساسية بكرة القدم 

 الدحرجة  -                            التمرير -
 السيطرة على الكرة  -                          االخماد  -
 التهديف  -                 نطح الكرة بالرأس  -
 مهارات حراس المرمى  -                   المناورة والخداع  -

    : Passing مهارة التمرير 2-1-5-1
يصال الكرة باتجاه  ةالوسيل " تلكوهي          أو االسلوب الفني التي يتم من خاللها نقل وا 

لعبة  مهاراتهم أمن  تمريرال مهارة تعدو  , (4)" الزميل أو الهدف المنافس بأسرع وقت ممكن
كرة القدم وهي االكثر استخدامًا طول فترة المباراة وتعتبر وسيلة مهمة في استمرارية اللعب 

  . االخرىوتنفيذ خططه كونها االكثر تكرارًا مقارنة بالمهارات 
لى بناء االنسجام والثقة بين الالعبين وتقسيم الجهد إؤدي يالصحيح  تمريرفالوعليه         

ؤثر بنفوس ي وغير الصحيح فه تمريرما الأعاماًل لتحقيق الفوز يعد في المباراة والذي 
                                                           

1
  .23ص, 2117 , المكتبة الوطنية , بغداد , نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم : قاسم لزام 

2
  . 23ص,  1774 , دار الفكر العربي , القاهرة , الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم : مفتي إبراهيم 
3
  .112 , ص 4111دجلة , دار عمان , , القدم كرة في والتكتيك االختبارات :محمود  اسعد موفق 

4
,ط تدريب كرة القدم المبادىء والتطبيقات :سعد منعم الشيخلي  وهه فال خورشيد  

1
, 0210السليمانية , يوهند للطباعة والنشر,, 

 119ص
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يؤثر على  وبدورهلى هبوط مستواهم البدني إالالعبين وتضعف انسجامهم وبالتالي يؤدي 
 . خالل وقت المباراة والعقلي االداء المهاري والخططي

أمر أساس لكل العب كرة القدم ألنه  رالتمري أن ( "Nicolas pronks) ويشير          
الالعبون بصورة  ررة أخرى وبعد استالمهم للكرة يفكيستخدم أثناء اللعب أكثر من أي مها
 .  (1) " مباشرة للمبادرة الى تمريرها الى الزميل

يتم تنظيم الهجوم  التعاون بين الالعبين فمن خالله وسيلة تمريرالان ويرى الباحث          
إيصال الكرة من  يتم بواسطته طوال زمن المباراة , و األكثر استعماالً  كونهل واالحتفاظ بالكرة

بسهولة لتحقيق االهداف  مرمىالو الوصول الى  منافسينجل اجتياز الألى أخر من إعب ال
 .الخططية المطلوبة 

 

 
 ( 4) شكل

 ألحد افراد عينة البحث ضمن التمرينات المقترحة  مهارة التمرير يوضح
  : (2) منهاالى عدة انواع  تمريرقسم الني

 المسافةحسب  تمريرال : 
 متر (  15 – 3) من  القصير تمريرال 
 متر (  35 – 15)  من المتوسط تمريرال 
 متر(  36أكثر من )  البعيد تمريرال 
 حسب االتجاه  تمريرال: 
 العميق تمريرال 
 العرضي تمريرال  

                                                           
1
 Nicolas pronks , The Soccer push pass national and conditioning excoriation , journal,12no 

2,1991.p6-8  
2

 118ص,  0222, دار دجلة , عمان , االختبارات والتكتيك في كرة القدم :موفق اسعد محمود  
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 الخلفي التمرير  
 حسب االرتفاع  تمريرال : 
 االرضي تمريرال 
 متوسطة االرتفاع التمرير  
 العالي تمريرال  

  : (1) الى األنواع االتية تمريرذلك هناك تقسيم أخر يقسم الوك
 بمقدمة القدم  التمرير. 
 القدم وجهب التمرير . 
 القدم من الداخلي بالقسم تمريرال . 
 القدم من الخارجي بالقسم تمريرال . 

 :  الدقةالى نوعين من ناحية  تمريرقسم النيكما 
 بدقة إلى الزميل  شخصي تمرير. 
 إلى الفراغ باتجاه الزميل المتحرك لإلمام وهذا ينسجم مع متطلبات كرة القدم  تمرير

  . الحديثة

 :  (2)بالقدم  االداء الفني لمهارة التمرير

 بمقدمة القدم  التمرير: 

, كما يمكن أن تكون الكرة مرتفعة , الغرض منها ايصال الكرة إلى مسافات طويلة         
ولكي تؤدي هذه المهارة يجب ان تكون قدم االرتكاز خلف الكرة وعلى مسافة منها ومثنية من 

أما الرجل , مفصل الركبة لتصبح هذه القدم القاعدة التي يرتكز عليها الجسم عند االداء 
تمرجح مع انثناء من مفصل الركبة وتكون نقطة تصادم مقدمة القدم في اسفل الكرة الراكلة ف

أما الجذع فيكون مائال للخلف والذراعان , على ان تتابع الرجل الضاربة الكرة بنفس المسار 
 .  أما النظر فيكون على الكرة في لحظة ركلها , للجانبين لغرض حفظ التوازن 

 
                                                           

1
 بكرة األساسية المهارات بعض سرعة أداء في وأثرها السريعة القوة تنمية في الباليومتركس تمرينات استعمال : محمد صبحي ثامر 

  22ص ,4116 ,الرياضية التربية كلية بغداد ,جامعة  ,غير منشورة  ,رماجستي رسالة , القدم
2

 02ص,  0229, الصرة  ,النخيل مطبعة  ,1ط,   تدريب -كرة القدم  تعليم  :عادل تركي و سالم جبار  
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 القدم  بوجه التمرير: 

وألداء هذه , الغرض من أداء هذه المهارة ارسال كرة سريعة ارضية وبشكل مستقيم          
المهارة البد من ان تكون حركة الالعب المنفذ مستقيمة ورجل االرتكاز تكون قرب الكرة مع 

تمرجح الرجل الراكلة ومن ثم يصطدم وجه القدم في منتصف الكرة , انثناء في مفصل الركبة 
فيميل الى االمام لحظة ركل الكرة لضمان عدم ارتفاعها والنظر يكون على الكرة  اما الجذع, 

 . والرأس ثابت كونه يؤدي الدور التوجيهي والذراعان يعمالن على حفظ التوازن 

 بالقسم الداخلي من القدم  التمرير: 

ة التي األكثر دقة ويعود سبب ذلك إلى كبر المساح يعد هذا النوع من التمريرات         
تالمس الكرة فضال عن التقعر الموجود في داخل القدم والتحدب الموجود في الكرة يؤدي الى 
توجيه الكرة  وهذا النوع من المناوالت يمكن أن يؤدي بشكل مرتفع أو على االرض كما 

ولغرض أداء الكرة االرضية توضع قدم االرتكاز إلى جانب الكرة , يستخدم للمسافات القصيرة 
إما الرجل الراكلة فتكون خلف الكرة بحيث يواجه , فة مناسبة مع انثناء في مفصل الركبة لمسا

وفي لحظة مالمسة الكرة يكون الجذع مائال إلى لإلمام , باطن القدم الكرة في منتصفها 
ولغرض أداء مناولة مرتفعة قليال يتم , والرأس ثابت والنظر على الكرة في لحظة مالمستها 

الجذع إلى الخلف في لحظة مالمسة الكرة فضال عن ركل الكرة من اسفلها وليس اوال ميالن 
 . من المنتصف وفضال عن ميالن الرأس للخلف 

 
 وضح مهارة المناولة بالقسم الداخلي من القدم ألحد افراد عينة البحثي( 5) شكل
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 بالقسم الخارجي من القدم  التمرير : 

ولغرض أدائها , الغرض من أداء هذا النوع هو ارسال كرة منحرفة بين المنافسين          
لى الجانب مع انثناء في مفصل الركبة قليال  أما الرجل , تكــون قدم االرتكاز خلف الكرة وا 

الراكلة فتخرج ويكون الجزء الخارجي من القدم مواجها للثلث االخير من الكرة مع متابعة 
يميل الجذع للجانب باتجاه غير الرجل الضاربة قبل ركل الكرة مع , لكرة بعد ركلـــها الرجل ل

 .النظر إلى الكرة 

  : (1) الصحيح تمريرشروط ال
  يجب ان تكون المناولة في سرعة معينة تسمح لالعب الزميل المستقبل : السرعة

 .بالسيطرة على الكرة 
  الكرة بحيث يستطيع الزميل الوصول  يجب على الالعب معرفة متى يرسل: التوقيت

 .الى الكرة ان كان في وضع متحرك والسيطرة عليها 
  يجب ان تكون المناوالت في المكان المناسب والالعب المناسب:  الدقـــة . 

     : Drabblingالدحرجة  2-1-5-2 
 غاية معينةتعد من األساسيات الفنية لكرة القدم ويستخدمها الالعب للوصول إلى          

عندما يكون رفقائه تحت مراقبة العبين الفريق المنافس أو عندما يكون التهديف هو الهدف 
بالكرة ودفعها بقدم الالعب باستخدام اجزاء من القدم  كالتحر  " بالدحرجةويقصد   لهالمخطط 

 . (2)"والتحكم بها أثناء دحرجتها على األرض
لى زميله إكون إمامه فرصة لتمرير الكرة تعندما ال الدحرجة ويستخدم الالعب مهارة          

التحرك بالكرة من  وهنا تكمن اهمية الدحرجة,  (3) خاليةو عندما يريد التقدم بالكرة في مساحة أ
ويتم التحرك أما  , (4) المنافسخر بالملعب بحيث تفتح الثغرات في دفاع ألى مكان إمكان 

بشكل مستقيم أو عرضي أو قطري وعلى شكل خطوات قصيرة وموزونة مع المحافظة على 
والدحرجة بحاجة إلى توافق عضلي عصبي عال واتزان لكي ما تؤدى , الكرة تحت السيطرة 

                                                           
1

 .123ص,  2111,  إلسكندرية مطبعة اإلشعاعا , االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم :عبده حسن السيد أبو  
2

, ط المبادئ االساسية لتدريب كرة القدم :  يوسف الزم كماش وصالح بشير ابو الخط 
1

,   0211االردن , دار زهران للنشر والتوزيع ,, 

 120ص
3
. Louis jean , Deshaies-foot-Passion ,edition,1991,P134  

4
  Thomas Dooley , Soccer – Dribbling and Feinting , USA, New York, 2015 , , p 13 
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ولكي تتم الدحرجة بنجاح البد من حماية الكرة من خالل وضع الالعب , بانسيابية وارتخاء 
 . اجزا بين المنافس والكرة لجسمه ح

 
 ( 6) شكل

 إلفراد عينة البحث ضمن التمرينات المقترحةألحد مهارة الدحرجة  يوضح
 

 : (1)انواع الدحرجة 
 الدحرجة بوجه القدم االمامي . 
  الدحرجة بوجه القدم الداخلي.  
  الدحرجة بوجه القدم الخارجي.  
  الدحرجة بأسفل القدم. 

 : (2)  الدحرجة متطلبات
  عدم تركيز النظر على الكرة اثناء الجري بل البد من رفع الرأس دائمًا لرؤية تحركات

 . الالعبين االخرين في الملعب 
 المحافظة على بعد مناسب من قدم الالعب . 
 جل التحرك لكل االتجاهات بسهولة المحافظة على التوازن أل. 

 :  (1) الدحرجة فيؤثر المعوامل ال 
                                                           

1
 .012ص ,  0211, عمان , دار اسامة للنشر والتوزيع , 1, ط مهارات كرة القدم  وقوانينها :مشعل عدي النمري  
2

, ط التدريس والتعلم الميداني في كرة القدم :( وآخرون)يوسف الزم كماش 
1

 . 122ص,  0229بغداد مطبعة النخيل ,, 
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 سرعة حركة الالعب 
  أرضية الملعب 
  موقع الزمالء في الملعب 
 موقع المنافس 
 سرعة الريح واتجاهه 

 الناشئ هم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعبأيرى الباحث أن الدحرجة من و          
إذ تتمثل بعملية استخدام أجزاء القدم من أجل التحكم والسيطرة على الكرة  أثناء  , بكرة القدم

االهداف  تحقيق مكان الى أخر من اجل تحقيق الواجبات الخططية والوصول الى االنتقال من
 . مخطط لها ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
1

     .110ص,  1990بغداد , مديرية مطبعة وزارة التربية ,,  كرة القدم :( وآخرون)سامي الصفار 
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  : السابقةالدراسات  2-2
 : (1) (مولد حمود  ضياء) دراسة    .1
  الدراسة عنوان: 

الناشئين تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات العقلية واألداء المهاري لالعبين ) 
 ( . بكرة القدم
  الدراسةاهداف : 

أعداد تمرينات مركبة لتطوير بعض العمليات العقلية واألداء المهاري لالعبين الناشئين .  1
 .بكرة القدم

التعرف على تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات العقلية لالعبين الناشئين  . 2
  .بكرة القدم

التمرينات المركبة في تطوير األداء المهاري لالعبين الناشئين بكرة التعرف على تأثير .  3
 .القدم
  الدراسةمنهج :  

اتبع الباحث تصميم و  , البحثاختار الباحث المنهج التجريبي لمالئمة طبيعة ومشكلة 
المجموعة الفردية ذات االختبارين القبلي والبعدي أي قياس مجموعة واحدة قبل التجربة 

 .وبعدها
  الدراسةعينة : 

الرياضي لفئة الناشئين والمسجلين  ىالعبا من نادي ديال( 28)على اشتملت عينة البحث 
 2116-2115رسميا ضمن كشوفات االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للموسم الرياضي 

  . االختباراتمع استبعاد حراس المرمى من 
  الدراسةاستنتاجات :  
أالنتباه تركيز  حدة)للتمرينات المركبة تأثير ايجابي في تطوير بعض العمليات العقلية  1

, التصور  تصور الحس حركي , السمعي, التصور  أالنتباه التصور البصري
 . (الحركيةأالنفعالي االستجابة 

                                                           
1

رسالة ,  العقلية واألداء المهاري لالعبين الناشئين بكرة القدم تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات :ضياء حمود مولد  

 0222,جامعة ديالى ,  كلية التربية الرياضية, غير منشورة  , ماجستير 
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,  للتمرينات المركبة تأثير ايجابي في تطوير بعض المهارات األساسية الدحرجة 2
 . , التهديف ( الخداع) ة , المراوغةالمناول

من خالل ( الناشئين) للتمرينات المركبة األثر االيجابي الكبير ضمن الفئة العمرية  3
 .تقبلهم وتطورهم في اختبارات العمليات العقلية واألداء المهاري 

, له  استخدام التمرينات المركبة ضمن المنهج التدريبي في مرحلة األعداد الخاص 4
 .اليجابي الفعال في تطوير العمليات العقلية والمهارات األساسية لعينة البحثاألثر ا

 :(1) (ياسينعبد الحليم حافظ ) دراسة  .2
  الدراسة عنوان: 

تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تحسين بعض القدرات العقلية ودقة مهارات التنس  )
  (للطالبات
  الدراسةاهداف :  
كلية التربية البدنية وعلوم  ,الثالثة إعداد تمرينات للرؤية البصرية لطالبات المرحلة  1

 .جامعة بغداد/  الرياضة
التعرف على تأثير التمرينات المعدة في تحسين تركيز االنتباه البصري وسرعة  2

 .الحركيةاالستجابة 
 . التعرف على تأثير التمرينات في دقة مهارات التنس للطالبات 3
  الدراسةمنهج :  

استخدم الباحث المنهج التجريبي تصميم المجموعة التجريبية المتكافئة والضابطة لمالئمتها 
 . والبعديلفكرة البحث ذات االختبارين القبلي 

  الدراسةعينة : 
اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من طالبات المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية 

إذ  , المرحلةلكون رياضة التنس من ضمن مقررات هذه  , بغدادجامعة  -وعلوم الرياضة 
من المنتظمات في شعب المرحلة ( ي, ط )طالبة متمثلة بالشعبتين ( 31)َاختيار تم 

طالبة وجميعهن من المتعلمات والممارسات ( 67)مجتمع البحث البالغ الثالثة التي تشكل 
  .للمهارات األساسية بالتنس ولمدة ثالثة أشهر

                                                           
1

اطروحة ,  تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تحسين بعض القدرات العقلية ودقة مهارات التنس للطالبات, عبد الحليم حافظ ياسين  

  0212,جامعة بغداد,  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, غير منشورة  , دكتوراه
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  الدراسةاستنتاجات :  
ن استخدام تمرينات الرؤية البصرية ساهم في تحسين تركيز االنتباه وسرعة االستجابة أ 1

نس لدى طالبات كلية التربية الحركية ودقة االرسال والضربة االرضية االمامية بالت
  .بغدادجامعة / البدنية وعلوم الرياضة 

 البصري ,االنتباه  تركيز) :اآلتية اظهرت المجموعة التجريبية تفوقًا في االختبارات  2
على  (األماميةدقة االرسال ودقة الضربة األرضية  الحركية ,سرعة االستجابة 

 .دية البعمجموعة التعليم المتبع في االختبارات 
دى إلى تحسين دقة أ( تركيز االنتباه البصري وسرعة االستجابة الحركية)تحسن ن أ 3

 .بالتنس( االرسال والضربة االرضية االمامية)
ساعد على تحسين الدقة وتركيز االنتباه  المتنوعة ,ن استخدام المثيرات المرئية أ 4

  .البصرية البصري واالستجابة الحركية للمثيرات 

  : السابقةمناقشة الدراسات  2-2-1
ن هنالك جانبا من التشابه واالختالف بين أن اطلع الباحث على الدراسات السابقة وجد أبعد 

  : يليهذه الدراسات وكما 
  في ( عبد الحليم حافظ) ودراسة( ضياء حمود)تشابهت الدراسة الحالية ودراسة

استعمالها المنهج التجريبي لتحقيق اهداف وفروض الدراسة والوصول الى النتائج 
 . المرجوة 

  اما  , في تطوير القدرات العقلية( عبد الحليم حافظ)اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
 . كان الهدف منها تطوير العمليات العقلية ( ضياء حمود)في دراسة 

  في نوع اللعبة وهي كرة القدم ونوع ( ضياء حمود)دراسة اتفقت الدراسة الحالية مع
في اللعبة وهي التنس ونوع ( عبد الحليم حافظ)بينما اختلف مع دراسة  , البحثعينة 
وهي طالبات المرحلة الثالثة لكلية التربية البدنية وعلوم ( جنسها وعمرها)العينة 
  .الرياضة

 العقليةلحالية مع الدراسات السابقة في استهداف بعض القدرات اختلفت الدراسة ا. 
  تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام الوسائل المساعدة اذ لم يتم

 .  استخدام الوسائل المساعدة في الدراسة السابقة
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  :أهم االستنتاجات والمؤشرات التي أفاد منها البحث الحالي -2-2   
  للباحثالنظري مما يشكل إضافة معرفية  اإلطاراالستفادة من .  
  الحاليةجعلها دراسات سابقة للدراسة .  
  من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة مكنه من تجنب المعوقات التي عانى

  . سابقامنها الباحثين 
  التجارب التعرف على اجراءات البحوث واألدوات المستخدمة وطريقة إجراء

  . االستطالعية وفوائد هذه التجارب
  الحاليةالتعرف على االساليب في تحليل وتفسير نتائج الدراسة . 



 

 

 
 
 

3 -

 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية

 

 منهج البحث 3-1

 مجتمع البحث وعينته  3-2

 االدوات والوسائل واالجهزة المستخدمة في البحث 3-3

 الوسائل المستخدمة في البحث 3-3-1

 واألجهزة المستخدمة في البحث االدوات 3-3-2

 مهارتي التمرير والدحرجة فيالقدرات العقلية المؤثرة  تحديد -3-4

تغيرات القدرات العقلية للتمرير التوصيف االحصائي لتوزيعات م 3-4-1-1

 بكرة القدم  والدحرجة

 بداللة القدرات العقلية  بناء انموذج التنبؤ للتمرير 3-4-1-1

 بناء انموذج التنبؤ للدحرجة بداللة القدرات العقلية  3-4-1-2

 ف االختبارات المستخدمة في البحثيوصت 3-5

 القدرات العقلية توصيف اختبارات 3-5-1

 توصيف االختبارات المهارية بكرة القدم 3-5-2

  تين االستطالعيتين التجرب 3-6

 التجربة االستطالعية االولى 3-6-1

 االستطالعية الثانيةالتجربة  3-6-2

 االسس العلمية لنتائج االختبارات 3-7



 
 
 

 ثبات االختبارات 3-7-1

 صدق االختبارات 3-7-2

 موضوعية االختبارات 3-7-3

 التجربة الرئيسة  3-7

 الريهاكوماعداد تمرينات مهارية مركبة على وفق منظومة  3-7-1

 المنهج التدريبي المعد من قبل الباحث 3-7-2

 االختبار البعدي 3-7-3

 الوسائل االحصائية 3-8
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جراءاته  - 3  : الميدانيةمنهجية البحث وا 

  البحثمنهج  3-1
إال إن إثره في , للبحث العلمي أثر بالغ في تقدم العلوم عامة الطبيعية منها واإلنسانية          

ومنهج البحث له األثر الظاهر في تقدم العلوم الطبيعية هو , تقدم العلوم الطبيعية اكبر وأوضح 
على ( مستقلالمتغير ال)الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب ( المنهج التجريبي)

ستخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين أذ إ,  (1)(المتغير التابع)النتيجة 
جل أمن و لمالئمة طبيعة المشكلة ذات االختبار القبلي بعدي  (التجريبية والضابطة) لمتكافئتينا

 :التصميم التجريبي للبحث  يوضح( 7)وشكل , لبحثهداف وفروض اأتحقيق 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 7)شكل 

 التصميم التجريبي للبحث يوضح
 
 
 

 

                                                           
1

 001ص ,  7102,عمان , دار المناهج للنشر والتوزيع ,  مبادئ البحث العلمي, عيد محسن عبد الجبار س 

مجموعة 
 تجريبية  

المنهج المعد من 
 قبل الباحث

اختبار 
 قبلي

 

 مجموعة
 ضابطة

اختبار 
 قبلي

 مقارنة

المنهج المتبع من 
 المدربقبل 

اختبار بعدي
  

 

اختبار بعدي
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 : البحثمجتمع وعينة  3-2
ما أ ,(1)"و الظاهرة قيد الدراسة أجميع عناصر ومفردات المشكلة "البحث يعني مجتمع          

 ختيارهاااألصلي الذي يحتوي على بعض العناصر يتم  من المجتمعتعد جزءًا " عينة البحث 
          .    (2)" منه وذلك بقصد دراسة خصائص المجتمع األصلي 

مجتمع البحث والمتمثل بناشئين المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية تم تحديد          
, المثنى)ي محافظات الفرات االوسط ف( م0202 -م 0202)بكرة القدم للموسم الكروي 

وتم اختيار عينة البحث , العبا  ( 252) والبالغ عددهم ( كربالء, النجف , بابل , القادسية 
والمتمثلة بناشئين المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ( القرعة) بالطريقة العشوائية البسيطة

%( 02)العبا ليشكلوا نسبة مئوية مقدارها  (02)والبالغ عددهم  (محافظة المثنى)لكرة القدم في 
لى مجموعتين المجموعة التجريبية وعددها إمن مجتمع البحث الكلي حيث تم تقسيم الالعبين 

من  العبين( 22)اختياربينما تم  , العبا (25) الضابطة وعددها العبا والمجموعة( 25)
في محافظة القادسية  الرياضية مجتمع البحث والمتمثلين بناشئين المركز الوطني لرعاية الموهبة

, من مجتمع البحث الكلي%( 6.66)ية ليمثلوا التجربتين االستطالعيتين وشكلوا نسبة مئو 
 : ذلك يبين( 2) والجدول

 ( 2)جدول 
 يبين عدد مجتمع البحث وعينته ونسبهم المئوية

 النسبة المئوية العدد صفةال ت

 %222 252 مجتمع البحث 2

 %02 02 العينة 0

 %6.66 22 التجربة االستطالعية 0

 

                                                           
1

,  7111,  عمان  , , دار صنعاء للنشر والتوزيع0ط , مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق, ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم  

  .032ص
2

  021 ص,  7112,  عمان,  دار وائل للنشر ,7ط,  الدليل التطبيقي للباحثين –العلمي البحث , محمد عبد الفتاح ألصيرفي  
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  : العينةتجانس  3-2-1
 البحثلغرض تجنب الفروقات الفردية الموجودة لدى الالعبين والتي قد تؤثر في نتائج          

قام الباحث بإجراء التجانس  , البحثفراد عينة ألى مستوى واحد ومتساو بين إوألجل الوصول  ,
,  المنقسم ه, االنتبا الذهنيةاليقظة  , الوزن,  العمر,  الطول)إلفراد العينة في متغيرات الدراسة 

قانون معامل االختالف وأظهرت النتائج  ستخدامامن خالل ( الدحرجة , التمرير , الرؤيامحيط 
مما يدل على تجانس العينة ( 02±)ن قيم معامل االختالف ولجميع المتغيرات كانت بين أ

  : (0)و (0) ينوكما موضح في الجدول
 ( 0)جدول 

 في متغيرات الدراسة المجموعة الضابطةيبين تجانس 

الوسط  المتغيرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معامل
 الداللة االختالف

 متجانس 90845 505.4 590.45 الدحرجة 2
 متجانس ..5504 50141 ..5509 تمريرال 0

0 
اليقظة 
 الذهنية

 متجانس 5.0542 40589 9109.5 مع االشارة

 بدون االشارة
92015. .0425 5.0552 

 
 متجانس

4 
االنتباه 
 المنقسم

 متجانس 5.0295 550952 .5.029 سمعيال
 متجانس 550545 .1025 .94085 البصري

5 
محيط 
 الرؤيا

معدل العين 
 0584. 540598 ..54.05 اليمين

 
 متجانس

معدل العين 
 .5.055 950892 .9.1082 اليسار

 
 متجانس

 متجانس 3.611 5.808 160.8 سم الطول 6
 متجانس 3.108 0.487 15.666 سنة العمر 7
 متجانس 8.317 5.147 61.883 كغم الوزن 8
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 يوضح تجانس المجموعة التجريبية( 5)جدول 

الوسط  المتغيرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الداللة االختالف

 متجانس 90.15 0445. 590985 الدحرجة 2
 متجانس 550511 ..508 550155 تمريرال 0

0 
اليقظة 
 الذهنية

 متجانس .8094 90545 .1.015 مع االشارة
بدون 
 550155 10245 940515 االشارة

 متجانس

االنتباه  4
 المنقسم

 متجانس 9..5.0 550488 ..9.05 سمعيال
 متجانس 5.0.59 10925 1.0445 البصري

 محيط الرؤيا 5

معدل العين 
 550825 9.0.55 .9.5052 اليمين

 متجانس

معدل العين 
 .55058 .91052 5480555 اليسار

 متجانس

 متجانس 4.466 7.170 160.533 سم الطول 6
 متجانس 0.310 0.487 15.666 سنة العمر 7
 متجانس 8.283 5.113 61.723 كغم الوزن 8

 
   : العينةتكافؤ   3-2-2

اليقظة , الدحرجة ,  التمرير)متغيرات الدراسة عينة البحث في ْا لجرى الباحث تكافؤ أ         
قل من أالمحسوبة ( ت)ن قيمة أظهرت النتائج أوقد ( محيط الرؤيا, االنتباه المنقسم , الذهنية 
وبذلك  (2,25)ومستوى داللة ( 08)عند درجة حرية ( 0,240)الجدولية البالغة ( ت)قيمة 

 :( 4) مما يعني تكافؤ عينة البحث وكما موضح في الجدولغير معنوية  كانت الفروق
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 ( 4)جدول 
  المحسوبة لمتغيرات الدراسة( ت)يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
( t ) 

الداللة  مستوى الداللة
 ع± س   ع± س   االحصائية

 غير معنوي 0558. 04.9. 0445. 590985 505.4 590.45 ثانية الدحرجة

 غير معنوي 0855. 0559. ..508 550155 50141 ..5509 درجة المناولة

نية
لذه

ة ا
قظ
الي

 

 مع 
 االشارة

 درجة
9109.5 40589 1.015. 90545 50458 .0.29 

 
 غير معنوي

بدون 
 االشارة

 درجة
92015. .0425 940515 10245 50555 .05.5 

 
 غير معنوي

سم
منق

ه ال
نتبا

اال
 

 درجة السمعي
5.029. 550952 9.05.. 550488 .0155 .0148 

 
 غير معنوي

 درجة البصري
94085. 1025. 1.0445 10925 .01.2 .0124 

 
 غير معنوي

ؤيا
الر
ط 
محي

 

العين 
 اليمنى

 درجة
54.05.. 540598 9.5052. 9.0.55 .051. .0.54 

 
 غير معنوي

العين 
 اليسرى

 درجة
9.1082. 950892 5480555 91052. .09.5 .029. 

 
 غير معنوي

 

  : الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث 3-3

   : الوسائل المستخدمة في البحث 3-3-1
  واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية . 
 المقابالت الشخصية  . 
 المالحظة . 
 االختبارات والقياس . 

                                                           


 (0)ينظر ملحق  
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  البياناتاستمارة تفريغ . 
   (االنترنت)شبكة المعلومات الدولية  . 

 :واألجهزة المستخدمة في البحث  االدوات 3-3-2
  ملعب كرة قدم قانوني                               
  (0)صافره عدد +  (02)كرات قدم قانونية عدد  
  (02)عدد  (اقماع ملونة)شواخص +  (22)الدحرجة عدد  ختبارال( قائم)شواخص  
  (2) عدد الكترونيةساعة توقيت    
  سم( 5)بعرض  (22)ملون عدد  شريط الصق 
  (0)علبة اصباغ ملونة عدد 
 (4)لوان عدد كرات مختلفة األ 
 ( 05)مصابيح ضوئية عدد +  (4)عدد لوان نشرات ضوئية مختلفة األ 
 ( 7)عدد  لواناألهداف صغيرة مختلفة أ  
  جهاز حاسوب محمول نوع(hp) core المنشأ  
  دوات مكتبية أ+ حاسبة يدوية 
 وشريط قياس الطول الوزن جهاز طبي لقياس   
  والقياس منظومة الريهاكوم المعرفية للفحص  
 

 :المؤثرة في مهارتي التمرير والدحرجة  القدرات العقلية بعض تحديد 3-4
ي التمرير والدحرجة لناشئي تفي مهار  القدرات العقلية المؤثرة بعض بتحديد الباحث قام     
خرى المتغيرات األ على عتماداا( النتيجة)البحث في توقع متغير ما  من خالل كرة القدم

التي تم استنتاجها  حيث يعرض الباحث نماذج التقدير , (التراجع تحليل) ستعمالاب (التنبؤية)
 وعرضالمتغيرات كما سيقوم الباحث بتوصيف  .دقتهابناء على عينة البحث والتأكد من مدى 

المتغيرات ن هناك طرائق مختلفة لتحديد أومع  النتائج تفسير مع نتائج المعادالت التنبؤية
ثم تحسب مساهمة ,  (Enter)سيعتمد الباحث الطريقة التراجعية االنموذج , الداخلة في 

 .(t)المتغير في ضوء الداللة الختبار 
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بكرة  تغيرات القدرات العقلية والتمرير والدحرجةالتوصيف االحصائي لتوزيعات م 3-4-1
 : القدم

  (5)جدول 
ومهارتي التمرير  قدرات العقليةفي ال البحث مجتمعاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ليبين 

 والدحرجة

االنحراف  الوسط الحسابي المتغيرات ت
 المعياري

 8.068 46.224 إشارةبدون : اليقظة الذهنية  2
 22.248 44.858 اإلشارةمع  :اليقظة الذهنية  0
 24.266 42.222 السمعي: االنتباه المنقسم  0
 28.025 46.887 البصري: االنتباه المنقسم  4
 24.048 52.807 سرعة رد الفعل: االنتباه االنتقائي  5
 20.806 08.828 التحكم برد الفعل: االنتباه االنتقائي  6
 226.405 672.002 معدل وسط المسح الموازي: المسح البصري  7
 077.068 2082.822 معدل الوسط لمسح الرقمي: المسح البصري  8
 58.540 422.000 اليسارمعدل عين : محيط الرؤيا  8
 57.805 088.080 معدل عين اليمين: محيط الرؤيا  22
 8.885 04.620 االستدالل المنطقي 22
 28.728 50.458 الذاكرة العاملة 20
 4.076 27.862 تمريرال 20
 0.074 00.674 الدحرجة 24

 بدون اشارةاليقظة الذهنية )ة لمتغيرات القدرات العقلييبين أن الوسط الحسابي ( 5)الجدول      
 -سرعة رد الفعل االنتباه االنتقائي  , البصري -السمعي  االنتباه المنقسم , مع االشارة -

 معدل الوسط لمسح الرقمي , - معدل وسط المسح الموازيالمسح البصري  ,التحكم برد الفعل 
( طقي ,  الذاكرة العاملة معدل عين اليمين , االستدالل المن -محيط الرؤيا معدل عين اليسار 

, 52.807, 46.887, 42.222, 44.858, 46.224), جاء بمقدار  تمرير والدحرجةال
08.828 ,672.002  ,2082.822 , 422.000  ,088.080  ,04.620  ,50.458 

 , 22.248 ,8.068 )على التوالي , وبانحراف معياري مقداره (  00.674,  27.862,
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24.266 , 28.025  , 24.048 ,20.806  ,226.405 , 077.068 , 58.540  ,
 .على التوالي (  0.074,  4.076,  28.728,  8.885,  57.805,  57.805

  :بداللة القدرات العقلية  بناء انموذج التنبؤ للتمرير 3-4-1-1
 المتغيرات,هو الكشف عن قوة أو درجة العالقة بين  , االرتباطن الهدف من دراسة أ        
 .  يدل على وجود عالقة بين تلك المتغيرات فاالرتباط
اليقظة )  عقليةالقدرات المتغيرات خراج قوة العالقة ما بين درجات ولتحقيق عملية است        

االنتباه االنتقائي , البصري  -االنتباه المنقسم  السمعي , مع االشارة  - الذهنية  بدون االشارة
معدل   -المسح البصري  معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -سرعة رد الفعل 

االستدالل , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا  معدل العين اليمين , الوسط للمسح الرقمي 
, تم استعمال معامل االرتباط  البحث مجتمعل والتمرير والدحرجة (ملة الذاكرة العا, المنطقي 
,  بين المتغيرات, *(*) ( االرتباط )ن العالقة ألى إوالبد من االشارة هنا  . (بيرسون)البسيط 

,  وعلى الرغم من انها اداة بحثية مفيدة ولكنها ال تخبرنا أي شيء عن القدرة التنبؤية للمتغيرات
بمعنى انها ال تخبرنا على السببية أو العلية , فهي ال تدل على وجود أثر للمتغيرات المنبئة 

 -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة)  العقليةالقدرات 
ل وسط المسح البصري معد, التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري 

معدل العين  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي  -المسح الموازي 
عليه و ,  تمرير والدحرجةلى متغير النتيجة الع( الذاكرة العاملة , االستدالل المنطقي , اليسار 

 . االنموذجسيلجأ الباحث الى استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد لبناء 
 
 
 
 

                                                           
*

دون ايجاد ( االرتباط)يمكن التوصل الى معادلة االنحدار دون دراسة قوة العالقة , ويمكن ايضا تحديد درجة قوة العالقة  

 .  الخاصةمعادلة أالنحدار اذ يبقى لكل منهما اهدافه 
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  بداللة القدرات العقلية مؤشرات التنبؤ للتمرير

 :بكرة القدم  لتمريراط بين القدرات العقلية واعالقة االرتب يجادإ
 البحث مجتمعلدى أفراد لعقلية القدرات او  تمريرقيم معامل االرتباط بين اليبين  (6)جدول 

 
معامل  المتغيرات ت

 االرتباط
طبيعة 
 االرتباط

الداللة  (ت)قيمة 
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

 
1 

 تمريرال

 العقليةالقدرات 
: اليقظة الذهنية 
 بدون االشارة
: اليقظة الذهنية 
 مع االشارة

: االنتباه المنقسم 
 السمعي

: االنتباه المنقسم 
 البصري

: االنتباه االنتقائي 
 سرعة رد الفعل
: االنتباه االنتقائي 
 التحكم برد الفعل
: المسح البصري 

معدل وسط المسح 
 الموازي

: المسح البصري 
معدل الوسط 
 للمسح الرقمي
: محيط الرؤيا 

 معدل العين اليمين
: محيط الرؤيا 

 معدل العين اليسار
 االستدالل المنطقي
 الذاكرة العاملة

 معنوي 2.876 28.082 بسيط 2.775

البحث  ات, نجد أن قيمة معامل االرتباط بين متغير  (6) نتائج الجدول ستعراضاعند          
االنتباه المنقسم , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) رات العقلية القدو ,  لتمريرا

المسح البصري , التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -السمعي  
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 -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , سط للمسح الرقمي معدل الو  -معدل وسط المسح الموازي 
     . (2.775), قد بلغت  (الذاكرة العاملة , االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار 

المحسوبة  (ت)قيمة  تءفجا,  ةالتائيقانون  لااستعم تم وللتحقق من معنوية االرتباط ,        
        , عند درجة حرية( 2.876)الجدولية البالغة  القيمة, وهي أكبر من  (28.082)بمقدار 

البحث  ات, مما يؤكد معنوية االرتباط وحقيقته بين متغير ( 2.25), ومستوى داللة ( 248 )
االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) رات العقلية القدو  المناولة

المسح البصري معدل , التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -
معدل  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي  -وسط المسح الموازي 

 . ( الذاكرة العاملة, االستدالل المنطقي , العين اليسار 

  :استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد 
,  البحث , ولغرض امكانية تعميمه ييم دقة االنموذج للنتيجة في مجتمعمن أجل تق         
اليقظة الذهنية بدون ) العقلية القدرات من  نموذج قادرا على التوقع التمريريكون اال نأيجب 
االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - االشارة

معدل الوسط للمسح  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -
الذاكرة , االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الرقمي 
فالهبوط الحاد في قوة االنموذج التنبؤية يؤدي  ,ى مجتمع مختلف , عند تطبيقه عل ( العاملة

 .   لى عدم امكانية تعميمهإ
االرتباط المتعدد بين المتغيرات التنبؤية والنتيجة والذي تظهر وعليه لجأ الباحث إلى        

 : (7)نتائجه في الجدول 
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 أنموذج معادلة االنحدار الخطيمؤشرات جودة  يبين (7)جدول 

 
 ت

معامل  المتغيرات
 االرتباط

R 

نسبة المساهمة 
معامل )

 (التفسير
R2 

نسبة 
المساهمة 
 المعدلة
R2 

الخطأ 
 النتيجة التنبؤية المعياري

 
2 

 العقليةالقدرات 
 بدون االشارة: اليقظة الذهنية 
 مع االشارة: اليقظة الذهنية 

 السمعي: االنتباه المنقسم 
 البصري: االنتباه المنقسم 
 سرعة رد الفعل: االنتباه االنتقائي 

التحكم برد : االنتباه االنتقائي 
 الفعل
معدل وسط : المسح البصري 

 المسح الموازي
معدل الوسط : المسح البصري 

 للمسح الرقمي
 معدل العين اليمين: محيط الرؤيا 
 معدل العين اليسار: محيط الرؤيا 

 المنطقي االستدالل
 الذاكرة العاملة

 0.802 2.565 2.622 2.775 تمريرال

             العقلية القدراتقيم معامل االرتباط المتعدد  أن , (7)يظهر من خالل الجدول          
االنتباه , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) 

 -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -االنتقائي سرعة رد الفعل 
, معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي 

قيمة معامل  ن أو ( 2.775)جاءت بمقدار  مناولةالب ( الذاكرة العاملة, االستدالل المنطقي 
اليقظة ) العقلية  القدراتمتغيرات وهذا يعني أن  ( 2.622)قد بلغت ( نسبة المساهمة)التفسير 

االنتباه االنتقائي , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - الذهنية بدون االشارة
معدل  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , فعل التحكم برد ال -سرعة رد الفعل 

االستدالل , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الوسط للمسح الرقمي 
 . تمريرال من %( 70)فسر نسبة مقدارها ت (الذاكرة العاملة , المنطقي 



 ......................................................................................:   الفصل الثالث  

 

25 

 
 ( 8)جدول 

 المحسوبة وقيمة مستوى المعنوية المرافقة لها (f  )يبين قيمة اختبار

 مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات ت
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (f)قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  المحسوبة
 المعنوية

2 
قيمة 

متغيرات ال
 المبحوثة

 206.288 20 2604.066 بين المجموعات

 معنوي 2.222 27.202
 7.855 207 2288.784 داخل المجموعات

  248 0704.262 الكلي

 التمرير المحسوبة( f)مستوى المعنوية المرافقة لقيمة  ةإلى إن قيم (8) يشير الجدول         
( 2,25)وهي أصغر من قيمة مستوى المعنوية ( 2,222)جاءت بمقدار ( 27.202)البالغة 

وبالتالي فأن األنموذج يمثل العالقة  , المتعددمما يدلل على معنوية أنموذج االنحدار الخطي 
مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة)  العقليةالقدرات و المناولة بين المتغيرين قيد البحث 

, التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , 
محيط الرؤيا معدل , معدل الوسط للمسح الرقمي  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي 

  . ( الذاكرة العاملة, االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار  -العين اليمين 
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 : (االنموذج)ستخراج قيم معامالت معادلة االنحدار الخطي المتعدد ا
 القيم الخاصة بمعامالت معادلة االنحدار ومعنوية معلمات األنموذج (8)جدول

 
 ت

 
 المتغيرات

 (t)قيمة  المعامالت
الداللة 
 طبيعة المعامل اإلحصائية

 للمعادلة قيمة المعامل
مستوى  المحسوبة

الغير  المعنوية
 معيارية

الخطأ 
 المعياري

المعيارية 
 (بيتا)

 تمريرلا 2

المقدار 
 الثابت

 معنوي 2.287 2.687  0.277 2.448 أ
 غير معنوي 2.504 2.600- 2.250- 2.208 2.205- 2 ب اإلشارةبدون  0
 معنوي 2.258 2.820 2.258 2.205 2.247 0 ب اإلشارةمع  0
 غير معنوي 2.248 2.454 2.224 2.200 2.202 0 ب السمعي 4
 معنوي 2.222 0.742 2.022 2.228 2.267 4 ب البصري 5
سرعة رد  6

 معنويغير  2.248 2.870 2.286 2.208 2.207 5 ب الفعل

التحكم برد  7
 2.720 2.080 2.208 2.200 2.228  6 ب الفعل

غير 
 معنوي

معدل وسط  8
المسح 
 البصري

 2.022 2.085 2.224 2.220 2.224 7 ب
غير 
 معنوي

معدل الوسط  8
 للمسح الرقمي

 معنويغير  2.024 2.048 2.227 2.222 2.220 8 ب

معدل العين  22
 اليمين

 معنوي 2.246 2.864- 2.282- 2.226 2.226- 8 ب

معدل العين  22
 يسارال

 معنوي 2.206 0.056 2.287 2.226 2.224  22 ب

االستدالل  20
 المنطقي

 غير معنوي 2.424 2.806 2.60 2.200 2.207 22 ب

 غير معنوي 2.884 2.202 2.222 2.225 2.222  20 ب العاملةالذاكرة  20

  -الميل  – االنحدار توكذا معامال( أ)يشير إلى معنوية معامل التقاطع ( 8)الجدول          
, جاءت  بةالمحسو ( t)لقيم  ةحيث أن قيم مستوى المعنوية المرافق(  22ب, 8ب, 4ب, 0ب)

, 8ب, 4ب, 0ب ,أ) لماتيدل على معنوية المعمما ( 2,25)أصغر من مستوى الداللة 
  . المتعددألنموذج االنحدار ( 22ب
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 :بناء انموذج التنبؤ للدحرجة بداللة القدرات العقلية  3-4-1-2
,  المتغيراتهو الكشف عن قوة أو درجة العالقة بين  , االرتباطن الهدف من دراسة إ         
 .  يدل على وجود عالقة بين تلك المتغيرات فاالرتباط
اليقظة ) عقلية القدرات الولتحقيق عملية استخراج قوة العالقة ما بين درجات المتغيرات         

االنتباه االنتقائي , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - الذهنية بدون االشارة
معدل  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي  ,التحكم برد الفعل  -سرعة رد الفعل 

االستدالل , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الوسط للمسح الرقمي 
, تم استعمال معامل االرتباط البسيط  البحث مجتمعل  والمناولة (الذاكرة العاملة , المنطقي 

 . (بيرسون)
, وعلى الرغم من انها  بين المتغيرات*(*) (االرتباط)عالقة ن أى لإوالبد من االشارة هنا         

, بمعنى انها ال تخبرنا  اداة بحثية مفيدة ولكنها ال تخبرنا أي شيء عن القدرة التنبؤية للمتغيرات
اليقظة )  العقليةعلى السببية أو العلية , فهي ال تدل على وجود أثر للمتغيرات المنبئة القدرات 

االنتباه االنتقائي , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - بدون االشارةالذهنية 
معدل  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -سرعة رد الفعل 

االستدالل , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الوسط للمسح الرقمي 
لى استخراج إعليه سيلجأ الباحث و ,  دحرجةلى متغير النتيجة الع( ذاكرة العاملة ال, المنطقي 

  . مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد لبناء االنموذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*

دون ايجاد ( االرتباط)يمكن التوصل الى معادلة االنحدار دون دراسة قوة العالقة , ويمكن ايضا تحديد درجة قوة العالقة  

  .معادلة االنحدار , اذ يبقى لكل منهما اهدافه الخاصة 
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 : مؤشرات التنبؤ للدحرجة بداللة القدرات العقلية

 :بكرة القدم  دحرجةعالقة االرتباط بين القدرات العقلية وال إيجاد
 البحث مجتمعلدى أفراد لعقلية القدرات ادحرجة و قيم معامل االرتباط بين ال (22)جدول 

 
معامل  المتغيرات ت

 االرتباط
طبيعة 
 االرتباط

الداللة  (ت)قيمة 
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

2 

 الدحرجة

 العقليةالقدرات 
: اليقظة الذهنية 
 بدون االشارة
: اليقظة الذهنية 

 االشارةمع 
: االنتباه المنقسم 

 السمعي
: االنتباه المنقسم 
 البصري

: االنتباه االنتقائي 
 سرعة رد الفعل
: االنتباه االنتقائي 
 التحكم برد الفعل
: المسح البصري 

معدل وسط المسح 
 الموازي

: المسح البصري 
معدل الوسط 
 للمسح الرقمي
: محيط الرؤيا 

 معدل العين اليمين
: محيط الرؤيا 

 معدل العين اليسار
 االستدالل المنطقي
 الذاكرة العاملة

 معنوي 2.876 02.008 بسيط 2.827
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 ات, نجد أن قيمة معامل االرتباط بين متغير  (22) عند استعراض نتائج الجدول         
االنتباه المنقسم , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة)  رات العقليةالقدو  لدحرجةاالبحث 
المسح البصري , التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -السمعي 

 -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي  -معدل وسط المسح الموازي 
     . (2.827), قد بلغت  (الذاكرة العاملة , االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار 

المحسوبة ( ت)جاءت قيمة ف ةالتائيقانون أستعمل  وللتحقق من معنوية االرتباط ,        
 )عند درجة حرية ( 2.876 ) الجدولية البالغة  وهي أكبر من القيمة (02.008)  بمقدار
البحث  ات, مما يؤكد معنوية االرتباط وحقيقته بين متغير ( 2.25)ومستوى داللة ( 248

االنتباه المنقسم , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) رات العقلية القدو   الدحرجة
المسح البصري , التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -السمعي  

 -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي  -معدل وسط المسح الموازي 
 . ( الذاكرة العاملة, االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار 

 

 : استخراج مؤشرات أنموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد
,  البحث , ولغرض امكانية تعميمه ييم دقة االنموذج للنتيجة في مجتمعمن أجل تق        
اليقظة الذهنية بدون ) العقلية القدرات من  يكون االنموذج قادرا على التوقع الدحرجة نأيجب 
االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - االشارة

معدل الوسط للمسح  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -
الذاكرة , االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الرقمي 
فالهبوط الحاد في قوة االنموذج التنبؤية يؤدي  ,ى مجتمع مختلف , عند تطبيقه عل ( العاملة

 .   لى عدم امكانية تعميمهإ
, والذي تظهر  االرتباط المتعدد بين المتغيرات التنبؤية والنتيجةوعليه لجأ الباحث الى         

 : (22)نتائجه في الجدول 
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 ( 22)جدول 
 معادلة االنحدار الخطيمؤشرات جودة أنموذج 

 
 ت

 

معامل  المتغيرات
 االرتباط

R 

نسبة المساهمة 
 (معامل التفسير)

R2 

نسبة 
المساهمة 
 المعدلة
R2 

الخطأ 
 النتيجة التنبؤية المعياري

 
2 

 العقليةالقدرات 
 بدون االشارة: اليقظة الذهنية 
 مع االشارة: اليقظة الذهنية 

 السمعي: االنتباه المنقسم 
 البصري: االنتباه المنقسم 
 سرعة رد الفعل: االنتباه االنتقائي 
 التحكم برد الفعل: االنتباه االنتقائي 
معدل وسط المسح : المسح البصري 

 الموازي
معدل الوسط للمسح : المسح البصري 

 الرقمي
 معدل العين اليمين: محيط الرؤيا 
 معدل العين اليسار: محيط الرؤيا 

 ياالستدالل المنطق
 الذاكرة العاملة

 2.066 2.608 2.668 2.827 الدحرجة

         العقلية قدراتللقيم معامل االرتباط المتعدد  أن( 22) يظهر من خالل الجدول         
االنتباه , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) 

 -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي , التحكم برد الفعل  -االنتقائي سرعة رد الفعل 
, معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , معدل الوسط للمسح الرقمي 

مة معامل قي وان( 2.827)جاءت بمقدار  دحرجةالب ( الذاكرة العاملة, االستدالل المنطقي 
اليقظة ) العقلية  القدراتمتغيرات وهذا يعني أن  ( 2.668)قد بلغت ( نسبة المساهمة)التفسير

االنتباه االنتقائي , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , مع االشارة  - الذهنية بدون االشارة
معدل  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي ,  التحكم برد الفعل -سرعة رد الفعل 

االستدالل , معدل العين اليسار  -محيط الرؤيا معدل العين اليمين , الوسط للمسح الرقمي 
  .دحرجة ال من %( 70)فسر نسبة مقدارها ت (الذاكرة العاملة , المنطقي 
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 ( 20)جدول 

 المعنوية المرافقة لهاالمحسوبة وقيمة مستوى (  f )يبين قيمة اختبار 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات ت
 متوسط المربعات الحرية

 (f)قيمة 

الداللة 
 اإلحصائية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

2 
قيمة 

 لمتغيراتا
 المبحوثة

 40.886 20 524.746 بين المجموعات

 2.867 207 055.728 داخل المجموعات معنوي 2.222 00.882

  248 772.465 الكلي

المناولة  المحسوبة( f)مستوى المعنوية المرافقة لقيمة  ةإلى إن قيم (20) يشير الجدول         
( 2,25)وهي أصغر من قيمة مستوى المعنوية ( 2,222)جاءت بمقدار ( 00.882)البالغة 

وبالتالي فأن األنموذج يمثل العالقة  , المتعددمما يدلل على معنوية أنموذج االنحدار الخطي 
مع االشارة  - اليقظة الذهنية بدون االشارة) العقلية القدرات و  الدحرجةبين المتغيرين قيد البحث 

, التحكم برد الفعل  -االنتباه االنتقائي سرعة رد الفعل , البصري  -االنتباه المنقسم السمعي  , 
محيط الرؤيا معدل , معدل الوسط للمسح الرقمي  -المسح البصري معدل وسط المسح الموازي 

 . (الذاكرة العاملة , االستدالل المنطقي , معدل العين اليسار  -العين اليمين 
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 : (االنموذج)استخراج قيم معامالت معادلة االنحدار الخطي المتعدد 
  (20)جدول 

 معلمات األنموذجالقيم الخاصة بمعامالت معادلة االنحدار ومعنوية يبين 
 

 ت
 

 المتغيرات
 (t)قيمة  المعامالت

الداللة 
 طبيعة المعامل اإلحصائية

 للمعادلة قيمة المعامل
مستوى  المحسوبة

الغير  المعنوية
 معيارية

الخطأ 
 المعياري

المعيارية 
 (بيتا)

 الدحرجة 2

قدار م
 ثابت

 معنوي 2.222 25.264  2.226 25.258 أ
 معنوي 2.227 0.754 2.000 2.220 2.224 2 ب بدون االشارة 0
 مع االشارة 0

 2.700 2.056 2.208 2.228 2.226 0 ب
غير 
 معنوي

 معنوي 2.222 0.560 2.072 2.220 2.240 0 ب السمعي 4
 معنوي 2.222 4.578 2.006 2.228 2.242 4 ب البصري 5
 سرعة رد الفعل 6

 2.724 2.082- 2.202- 2.228 2.227- 5 ب
غير 
 معنوي

 التحكم برد الفعل 7
 2.002 2.026 2.280 2.222 2.224 6 ب

غير 
 معنوي

معدل وسط المسح  8
 2.040 2.852 2.260 2.222 2.222 7 ب البصري

غير 
 معنوي

معدل الوسط  8
 2.882 2.204- 2.220- 2.220 7.007- 8 ب للمسح الرقمي

غير 
 معنوي

 معنوي 2.246 0.224 2.258 2.222 2.222 8 ب معدل العين اليمين 22
معدل العين  22

 اليسار
 معنوي 2.222 0.607- 2.000- 2.227 2.207 22ب

 االستدالل المنطقي 20
 2.268 2.084 2.284 2.225 2.202 22ب

غير 
 معنوي

 الذاكرة العاملة 20
 2.868 2.50- 2.224- 2.220 2.222 20ب

غير 
 معنوي

الميل  – االنحدار توكذا معامال( أ)يشير إلى معنوية معامل التقاطع ( 20)الجدول           
 بةالمحسو ( t)لقيم  ةحيث أن قيم مستوى المعنوية المرافق (22ب, 22ب, 4ب, 0ب, 2ب) -

, 0ب, 2ب ,أ) لماتالمعمما يدل على معنوية ( 2,25), جاءت أصغر من مستوى الداللة 
 . المتعددألنموذج االنحدار  (22ب, 22ب, 4ب
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 : البحثاالختبارات المستخدمة في توصيف  3-5

 : العقليةاختبارات القدرات  3-5-1
  : (1) اختبار اليقظة الذهنية -اوالا 

  : االختباروصف  .2
  صوتية  في مهام بصرية بدون منبهات ردود فعل عن طريق فحص االستثارة النشطةيتم

 .  (بدون اشارة صوتية)تتطلب الحكم 
  ( .إشارة صوتيةمع )يكون فحص اليقظة المرحلية مع منبهات صوتية  
 :تطبيق االختبار  .0

 : وكالتالي (ABBA)يكون أداء االختبار على جزئيين ويطلق عليه التصميم البسيط    
 محاولة بدون منبهات صوتية . 
 محاولة مع اشارة صوتية . 
 اشارة صوتية محاولة مع . 
 محاولة بدون منبهات صوتية . 

 : يتم االختبار في مرحلتين 
 يتم قياس زمن االستجابة للمفحوص :  (بدون اشارة صوتية)المرحلة االولى من االختبار

 .  في النقر مجرد ظهور مربع ممتلئ على الشاشة
 يتم قياس زمن االستجابة لنفس المنبه  : (مع اشارة صوتية) أما في المرحلة الثانية

وعلى المفحوص النقر فقط عند  ماع صوت االشارة قبل ظهور المربعالبصري اثناء س
وليس عليه القيام  للنقرظهور المربع الممتلئ واالنتظار حتى يظهر مربع على الشاشة 

 . بأي رد فعل عند سماع االشارة الصوتية

محاولة  02)بواقع  منبهات (22)مرحلة توجد  كلوفي  مراحل( 4)يضم االختبار و 
شارة محاولة مع ا 02)و (  A 10 + A10مقسمة على مرحلتين بدون اشارة صوتية

يتم عرض شكلين من المنبهات على و (  B 10 + B 10 مقسمة على مرحلتين  صوتية
ذا ,في كل محاولة  الشاشة ( 5)من  سوف يضاف كانت ردود االفعال غير صحيحة وا 
 :  التاليةحالة رد الفعل الخطأ وكما موضح في المعادلة  كل مرحلة ت فيمنبها

                                                           
1

 42_42, ص  مصدر سبق ذكره , هدى جميل عبد الغني 
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 0  +22 ( + 5؟ = )27  
  الى عدد ردود االفعال الصحيحة( 27) العدديشير . 
  ( 4)والذي يبلغ عددها من المراحل مرحلة المنبهات في كلالى عدد ( 22)ويشير العدد

 . بمنبهات غير صوتية( 02)منبه بإشارات صوتية و( 02)مراحل وبواقع 
  الصوتيةهو مضاعفة المنبهات الصوتية وغير ( 0)العدد. 
  الخطأالى المنبهات التي تزداد في حال رد الفعل ( 5؟)ويشير العدد . 

 : مدة االختبار .3

 . دقائق بدون مرحلة التمرين( 6)يستغرق االختبار مدة اقصاها 

 
 ( 8) شكل

 افراد العينةوضح اختبار اليقظة الذهنية ألحد ي
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  : Data analysisتحليل البيانات 
 : Z- VALUEفي تحليل النتائج يحسب نوعان من درجة القيمة الزائية 

  بحساب المتوسط لجميع ردود  (بدون أشارة صوتية)قيمة زائية لليقظة الذهنية
 . (اليقظة النشطة)االفعال من دون إشارة صوتية 

  ردود االفعال بحساب المتوسط لجميع (بإشارة صوتية)لليقظة الذهنية  ةزائيقيمة 
 .  (اليقظة المرحلية)

مرحلية حسب النشطة وال اليقظة مرحلةالفي  دون الطبيعي أن مستوى اليقظة( 8)شكل يبين 
 : ( صوتية دون إشارة)والتي تكون  (2,2)القيمة الزائية 

 
 ( 8)شكل 

 مستوى اليقظة الذهنية يوضح
 

الخيار  نالحظ في يمين الشكل نافذة خيارات عمودي يمكن من خاللها النقر على         
 (details)و الذهاب الى تفاصيل أ , الشاشةحال رغبنا في طباعة نتائج عرض  في االول

والتي تعني قيام )*( ومن الجدير بالذكر احتمالية ظهور عالمة  , تفصيال أكثرليعرض جدول 
, وفي هذه الحالة تكون عملية التقييم غير كاملة وبمعنى  تجاهل المنبهات وأالمفحوص بحذف 
 .  (z- valueقيمة زائية )ولن يكون هناك 
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لى مخطط بياني تظهر فيه إ , اضافة (24)جدول وتعرض النتائج على شكل جداول كما في 
فضال عن ,  (8) الشكلثناء االختبار كما موضح في أ وقت ردود االفعالو طبيعة التغيرات 

  : قياس البيانات التالية
  داء دون التباطؤ في األ عديو  , عامةقياس متوسط وقت رد الفعل والسرعة بصورة

 .( االجهاد الذهني) لى تلف الدماغإقد يعود ( z- value 0 -,  0 -) الطبيعي
  فضال عن ارتفاع درجة االنحراف  , الفعلقياس مستوى األداء من التغيرات في زمن رد

 . لى انخفاض مستوى االتزان االنفعالي لدى المفحوصإشير ي والذي المعياري
 سرعة االجهاد الذهني لدى  إلى التأخر في االستجابة ورد الفعل لمدة طويلة يشير

  .المفحوص مما يقلل من االستثارة النشطة لديه 
 

 ( 14)جدول 
 افراد مجتمع البحث ألحدفي كل من المنبهات الصوتية وغير الصوتية الذهنية نتائج اليقظة يبين 

 : ضمن ما يليذي يتوال
  االجابات التي تم االغفال عنها Omission إلى  تشير: 
  همالاإلزيادة . 
  اجتياز االجابة . 
  استمرار المفحوص في االجابة . 
  التردد في اتخاذ القرار. 
  التوقع او التخمينAnticipation  : عندما تسبق االستجابة مدة ظهور المنبه بمدة رد

 . (ملي ثانية)فعل اقل من 
 

 B-Day.: 15/04/2005 Date: 15/02/2021  احمد كامل ناصر

 Alertness (ALET) 

 
Condition 

 
Correct 

 
Omissions 

 
Outliers 

 
Anticipations 

Avg. 
Reac. Time 

[ms] 

Median 
Reac. Time 

[ms] 

SD 
Reac. Time 

[ms] 

 
Z Value 

without warning sound 20 (100%) 0 (0%) 1 0 340 338 45 -0.46 (32.3%) 

with warning sound 21 (100%) 0 (0%) 1 0 303 298 43 -0.03 (48.8%) 

Norm Alertness without warning sound (Average value: 304 ms; Standard deviation: 74 ms) - Median reaction time 
Norm Alertness with warning sound (Average value: 296 ms; Standard deviation: 71 ms) - Median reaction time 
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 برد الفعل بمدة تتجاوز وقتها المحدد  التأخرOutliner :  وتحتسب ضمن االجابة
 . باالنحراف المعياري( 0.05)المستغرق بمتوسط رد فعل يزيد ذا كان الوقت إ المتأخرة

,  جميع عالمات ردود االفعال يشمل مخطط من خالل وتعرض تقارير النتائج ايضا         
و قبل عرضه فلن يكون هناك أرد فعل عند ظهور المنبه  بأيلم يقم إذا كان المفحوص  إال

ن تكون أو أ أكثرو أمنبهات ( 22) في حالة االجابة على إالعالمات بالرسوم البيانية 
 . (22_  2 )االجابات غير صحيحة ضمن المنبهات المعروضة من 

درجة التباين في زمن رد الفعل والتي تدل  (22) الشكلوتوضح الرسوم البيانية في          
,  واإلعياءد الذهني سرعة االجها على تباطؤ رد الفعل دليل أنحيث  األداءعلى االتزان في 

 لى انخفاض اليقظة الجوهريةإالزيادة الكبيرة في زمن رد الفعل مع صوت التحذير   وتشير
 . (بدون اشارة صوتية)
 

 
 ( 22)شكل 

اليقظة الذهنية ألحد افراد  التباين في وقت رد الفعل ضمن المنبهات الصوتية وغير الصوتية فييوضح 
 مجتمع البحث
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  : (1) المنقسماختبار االنتباه  ثانياا 
  :االختباروصف  .1

يمثل هذا االختبار عملية االنتباه المنقسم بدقة حيث تم تصميمه بدرجة عالية من          
الصدق وفيه يتوجب على المفحوص االستجابة لمنبهات سمعية وبصرية بطريقة موازية متمثلة 

  : وهيبمهام 
  المهمة البصريةVISUAL TASK   : في هذا الجزء من المهام يظهر على الشاشة مربع

ن أ إالحد الجوانب المحيطة وقد تتغير مواقع الفتحات أدوائر جميعها بفتحة من ( 5)يحوي 
الدوائر ال تتغير وعلى المفحوص النقر والقيام برد فعل في لوحة المفاتيح عندما تعرض 

 .ضمن المربع احد الدوائر الخمسة بشكل مغلق 
 السمعية  المهمةAUDITIVE TASK  : يسمع المفحوص صوتين متزامنة عالية ومنخفضة

ل مع ظهور الدوائر وعليه القيام برد فعل بأسرع وقت ممكن مجرد سماع الصوت على شك
 .المنقسم  االنتباه ختبارا شكل( 22)صورة والشكلنغمة تتكرر مرتين متتاليتين 

 
 المنقسموضح اختبار االنتباه ي ( 22) الشكل

 :االختبارتطبيق  .0

ن يتفاعل مع المنبهات أجل اجتيازه بنجاح على المفحوص أيبدأ الفحص بتمرين ومن          
كما على المفحوص مالحظة  ,بعدها يبدأ االختبار الفعلي , السمعية والبصرية ذات الصلة 

ف المتغيرة الشكل المعروض على الشاشة والذي يتكون من خمس دوائر مع فتحات في المواق
والضغط على زر موافق بشكل متزامن وتعرض اإلشارات الصوتية , عندما تكون الدائرة مغلقة 
ها فقط االستجابة وعندما تصدر نفس النغمة مرتين على توالي عند, عالية ومنخفضة بالتناوب 

 ( . موافق)على  برد فعل بالنقر

                                                           
1

 42, ص ذكرهمصدر سبق : هدى جميل عبد الغني  
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  :االختبارمدة   .3

  . التمريندقائق عدا مرحلة  (0)يستغرق االختبار مدة 
 

 :   DATA ANAIYSIS    تحليل البيانات 
 :يتم احتساب نوعين من القيم الزائية  
 وتحتسب بالقيمة القياسية لعدد ردود األفعال :  السمعي المنقسم القيمة الزائية لالنتباه ,

والمقصود بها عدد اإلجابات المفقودة للمنبهات السمعية والزوجية ( OMISSIONS)االغفال 
 . المتطابقة 

 أي عدد , هي عدد مرات االغفال البصري :  البصري المنقسم نتباهالقيمة الزائية لال
 ( :20)وكما موضح في الشكل , التفاعالت المفقودة لمنبه بصري ذي صلة 

 (20)شكل 
 نتائج عرض الشاشة القيمة الزائية المعيارية السمعية والبصرية لالنتباه المنقسم يوضح

 
 : نتائج االنتباه المنقسم للموقف السمعي والبصري

وعدد  (والسمعية البصرية)لى عرض نتائج صفي المواقف إ (26)جدول يشير          
,  ((OMISSIONوالسهو  ,OUTLIERS))عن الوقت المحدد  الصحيحة والمتأخرةالتفاعالت 

 ,بين االقواس (  Z-VALUE) بعد قيمة , وتقدم الرتبة المئوية  (Z) وقيم, وقيم زمن رد الفعل 
كما يتم احتساب زمن رد . أالعتداليقيمة تقريبية مستندة على التوزيع , وتعد القيمة المعطاة 

لجميع  (SD)ري واالنحراف المعيا ( (MEDIANوالمتوسط,  ((AVERAGEوالوسط , الفعل 
 , التفاعالت للمنبهات ذات الصلة 
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 :تأخرة ضمن مدة زمنية وكما يلي كما تحدد معلميات التفاعالت المتوقعة والم
  ثانية  ملي 222قل من أهي اإلجابات التي تكون برد فعل : التوقع . 
  والذي يقع على متوسط زمن االستجابة , هي اإلجابات او رد الفعل : المتأخرة

 . مرة 0,05لى االنحراف المعياري الذي يزيد إ بإضافة

 نتائج االنتباه المنقسم للموقف السمعي والبصري ألحد افراد مجتمع البحث يبين( 25)جدول 
 B-Day.: 11/05/2006 Date: 14/02/2021حسن عاشور احمد 

 Divided Attention (GEAT) 

 
Condition 

 
Correct 

 
Mistake

s 

 
Omission

s 

 
Outlier

s 

Avg. 
Reac. 

Time 
[ms] 

Median 
Reac. 

Time 
[ms] 

SD 
Reac. 
Time 
[ms] 

 
Z Value 

Auditive 13 
(100%) 

 0 (0%) 0 547 527 112 0.58 
(72.0%) 

Visual 14 
(100%) 

 0 (0%) 1 671 676 85 0.61 
(72.8%) 

Overall  0 0      

Norm Auditory modality (Average value: 0.6; Standard deviation: 1.1) - Omissions of auditive Stimuli Norm 
Visual modality (Average value: 0.6; Standard deviation: 1.0) - Omissions of visual Stimuli 

 والقيمة, السهو  , األخطاءوتعرض تفاصيل النتائج بصورة مخططات لكل من عدد         
وقد يصعب تعيين التفاعالت بوضوح لنوع ( 20) الشكلوعدد الفقرات كما موضح في , المتطرفة 
 .لذا تعرض مرئية فقط في الصف ككل , المنبهات معين من 

 

 
 ( 20) شكل

 (ملي ثانية)يبين عدد المنبهات السمعية والبصرية وزمن رد الفعل محسوب ب
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  : (1) الرؤيااختبار محيط  -ثالثاا 
  :االختباروصف  .1

ولي لمتابعة وتقييم العجز والضعف الموجود ضمن حدود أيعد مجال الرؤيا اختبار 
 .شموال كثرألاوتوفير معلومات عن شدة العجز ليشكل التقييم  , البصريالمجال   

 :( (dual-task designتستخدم وحدة فحص المجال البصري تصميما ثنائي 
  المهمة المركزيةcentral task . 
  المهمة المحيطيةperipheral task . 

  :تطبيق االختبار .2
يكون عرض نقطة التثبيت مركزيا على الشاشة اثناء أالختبار وعلى القائم باالختبار         

التركيز على النقطة المركزية طول مدة االختبار وال ينظر نحو المنبهات المدركة او مسح 
يتم و يطة اخرى وألجل تثبيت النظر وتركيز االنتباه , الشاشة الحتمالية التركيز على منبهات مح

اختبار محيط الرؤيا , وخالل هذا التوقف يستطيع  اثناء تطبيق ((pausesلتوقف لتمكين مدة 
المفحوص تحريك بصره بحرية كما يمكن تعديل وضع الجلوس اثناء فترة التوقف التي تحدد 

 , ((okمدتها على المفحوص , ومن ثم يتم استئناف االختبار عند الضغط على المفتاح 
, وعليه يعتمد مدة االختبار على , أي دقيقة واحدة  (ثانية60 )ويكون الفاصل اثناء التطبيق 

مدة االيقاف خالل عرض المنبهات , وخالل مدة االيقاف يتم تزويد التركيز لدقيقة واحدة فقط , 
 .  وعليه يتحفظ االختبار بأعلى مستوى لثبات

 :مدة االختبار  .3
, على الضبط المعلمي والسلوك الذي  (بدون مرحلة التدريب)تعتمد مدة االختبار        

و تمديد الفاصل أويمكن ايضا الضبط المسبق للعلميات بمدة افتراضيه  , المفحوصيعمل به 
الذي يتضمنه االختبار اثناء عرض المنبهات الداخل بأقصى وقت وارتفاع نسبة التحكم 

( 800-600)بة وفي حالة اختيار الضبط االفتراضي , يكون معدل وقت االستجا , بالثبات
ذا إ, اما  (دقائق 10)ملي ثانية , وتوقفات قصيرة , حيث يستغرق اجراء االختبار ما يقارب 

. كان للمفحوص بعض المشكالت في التركيز واالنتباه سوف يستغرق االختبار مدة اطول
ويكون الحصول على نتائج زمن رد الفعل البصري من خالل اختبار مجال الرؤيا في منظومة 

 . يهاكوم الر 

                                                           
1

 22ص,  مصدر سبق ذكره ,هدى جميل عبد الغني 
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 : complete overview نظرة شاملة 
في هذا االختبار يتم احتساب كل من قيمة الجزء االيمن واأليسر لمحيط الرؤيا لكل من الرتبة 

 ( :24)المئينية والقيمة التائية والمعيارية كما موضح بالشكل 

 

 
 ( 24)شكل 

يوضح نتائج عرض الشاشة لكل من القيم المعيارية والتائية والمئينية في محيط الرؤيا ألحد افراد مجتمع 
 البحث
 
المهملة لجزئي محيط الرؤيا ويعتمد التفسير  تكما يتم عرض درجة االنحراف المعياري واإلجابا

 : المعياري على احتساب اجابات السهو وفق ما يلي 
  يحتسب االنحراف المعياري للمنبهات التي تم االغفال عنها أو دون أي رد فعل لتكون

 . في النصف المحيطي   (missed)من المنبهات المفقودة أو المغيبة %( 7)
  بشكل ملحوظ في المجموعة الضابطة ( السهو)لإلجاباتيعكس االنحراف المعياري

وتسمح سريريا للتقييم والتفسير حول ما إذا كان لدى المفحوص عجز أو ضعف في أحد 
 . نصفي مجال الرؤيا 

  أو دون الوسط ويظهر وجود خلل واضح ( اقل من المعدل)يوضح االنحراف المعياري
 . في أحد انصاف المجال 

في المنطقة الحمراء للجزء االيمن من ( 0)في النظرة الشاملة يمتد الخط الرمادي إلى       
لذلك , للجزء االيسر لمحال الرؤيا ( السهو)بينما لم يسجل أي اجابة ضمن , مجال الرؤيا 

يبقى الخط الرمادي في المنطقة الخضراء وتظهر نتائج االداء ألكبر اربع قيم في االختبار 
 ( :26)مجال الرؤيا كما موضح في الجدول للنصفي

 

Completed screenings                                           

 B-Day.: 24/02/2005محسن فارس عباس 
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 ( 26)جدول 
 نتائج اقصى االداء ألكبر قيم في محيط الرؤيا ألحد افراد مجتمع البحث يبين

 :.B-Day  محسن فارس عباس
24/02/2005 

   Date: 15/02/2021 

 Visual Field (VITE) 

 Left 
HF 

Right 
HF 

Top 
Left 

Bottom 
Left 

Top 
Right 

Bottom 
Right 

Correct 48 (100%) 47 (98%) 24 (100%) 24 (100%) 24 (100%) 23 (96%) 
Median 

Reac. Time [ms] 
488 461 491 443 444 463 

Omissions 0 1 0 0 0 1 
Mistakes 2 4 2 0 1 3 

Fixation accuracy / reactions on central stimuli: 57 (98%) 
Selectivity / correct omitted reactions on irrelevant stimuli: 42 (88%) 

Reactions in interstim. interval: 0 
Testparameters: 

Portion fix. contr: 40%; central fix. stims: 58; peripheral stim. total: 96; irrelevant stimuli total: 48 
Visual field deficit: Right; Interstim. interv.: 1700ms; stim. duration: 200ms; max. reac. time: 2000ms 

 
 :تحليل النتائج والبيانات في اختبار محيط الرؤيا 

 : سوف يتم تفسير وتحليل البيانات والنتائج في مجال الرؤيا بما يلي (  25)من خالل الشكل 
 

 
 ( 25) شكل

 الرسم البياني في مجال الرؤيا يوضح
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 وضح اختبار محيط الرؤيةي( 26) شكل

  تشير المناطق البيضاء إلى ردود افعال المفحوصين ذات الصلة بصورة صحيحة ضمن
 ( . rr% 222)نقاطها ويرمز لها بالحروف والنسب ب 

 لتي توضح وقت تشير االرقام باللون االخضر على مواقع المنبهات في االقسام الرباعية وا
 . رد الفعل للمنبهات ذات العالقة ب المللي ثانية 

 متوسط قيمة زمن ) حالجزء المظلل باألخضر من االعداد في حواف الرسم البياني , يوض
 ( . رد الفعل للمنبهات ذات العالقة في الصف والعمود

  طول مدة رد الفعل تشير الى تباطؤ أداء المفحوص . 
  الرمادي إلى أن المفحوص تفاعل مع المنبهات ذات الصلة لمنبه تشير المناطق باللون

 ( .  ra %50)وحد فقط ويرمز لها بالحرف والنسبة المئوية 
  السهو في رد الفعل يرمز له بالحرف(a ) باللون االحمر . 
  يشير اللون الرمادي الغامق عند عرضه ضمن المخطط بأن المفحوص لم يقوم بأي ردود

والذي يمكن ( aa %0)ذات الصلة ويرمز له بالحرف والنسبة المئوية افعال للمنبهات 
 . تقييمه بوجود عجز في االنتباه واإلدراك 

  يشير الحرف(f ) باللون االحمر المعروض في مناطق المنبهات بأن المفحوص يتفاعل مع
 . المنبهات غير ذات الصلة

 ة وتختلف هذه معتمدة على المسافة تشير الدوائر المتحدة المركزية الى زوايا العين المقاس
 . بين الشاشة والمفحوص وحجم الشاشة
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  والسهو اثناء ئة في االعمدة ذات اللون االحمر الى االجابات الخاط( 27) الشكليوضح
 .مرحلة تنفيذ االختبار وعددها للمنبهات ذات الصلة

 
 ( 27)شكل 

 االجابات الخاطئة , والسهو اثناء مرحلة تنفيذ االختباريوضح 
 

 
 

 
 
 
 
 ( 28)شكل 

 وقت ردود االفعال للمنبهات ذات العالقة في اختبار محيط الرؤيا يوضح
 

  باللون الزهري عدد االخطاء وردود االفعال للمنبهات غير ذات االعمدة الملونة توضح
 . اللون الزهري  -فعال للمنبهات غير ذات صلة الخطأ  الصلة مع عدد ردود اال

  ( االشرطة السوداء)وقت ردود االفعال لجميع المنبهات ذات الصلة ( 28)يمثل الشكل
 . ومدة توقيت التوقفات باللون االزرق 

 ير الى متوسط زمن رد الفعل الفاصل بين التوقفات في إجراء االختبارالخط االحمر يش . 
  ,تشير زيادة االخطاء او اوقات التفاعل قرب نهاية االختبار الى اجهاد وتدني التركيز

 .اعتباره متغيرا متداخال في تفسير عجز المجال البصري  بويج
 
 
 

Omissions and mistakes in execution 

phases10/07/2006 B-Day.: علي مبدر حسين 
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 : القدماالختبارات المهارية بكرة  3-5-2
 : ( 1) بكرة القدم تمريراختبار مهارة ال -اوالً 

  :االختباراسم  (2

 ( .م22 دوائر من بعد 0تمرير الكرة من الحركة نحو هدف مرسوم على االرض مكون من )
   :االختبارالهدف من   (0

 .الحركة قياس دقة التمرير من 
  : المستخدمةاالدوات  (3

  (0)شريط الصق ملون عدد 
  (25)كرات قدم قانونية عدد 
  (5)شواخص عدد  
 صافره 
  سجل لتسجيل الدرجات 

  : االداءوصف  (4
  (م 7, م  5, م  0)ترسم ثالث دوائر متحدة المركز ألقطارها . 
  من الجانب (م 4)من المركز وبطول  (م 22)يحدد خط لبداية التمرير على بعد .   
  البينية شواخص في االرض بخط مستقيم خلف خط البداية للتمرير والمسافة( 5)تثبيت 

لشاخص االول وعندما تعطي ويقف الالعب خلف خط البداية عند ا( م0)بين شاخص وأخر 
و أالكرة بين الشواخص ويمكنه استخدام الرجل اليمنى  دحرجةبدء يقوم الالعب بالاشارة 

شاخص ثم يقوم بتمرير الكرة محاوال بدون جري  خرألى إو كلتيهما حتى يصل أاليسرى 
 . منهالذي ابتدأ 

 : تعليمات االختبار   (5
  كرات( 5)كل محاولة لعلما ان ,يقوم الالعب بمحاولتين متتاليتين . 
  عندما تمس الكرة اي خط مشترك تحسب الدرجة االكبر . 

 

                                                           
1

 مجلة, منشورة  , اطروحة دكتوراه , تحديد العالقة بين بعض المحددات التخصصية النتقاء الناشئين بكرة القدم, محجوب ابراهيم ياسين المشهداني  

 7112, ( 32), عدد  جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية 
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 :طرق التسجيل   (6
 :يسجل مجموع النقاط التي يحصل عليها الالعب ع النحو االتي 

  (0)ثالث نقاط للدائرة المركزية التي قطرها . 
  (م5)نقطتان للدائرة المركزية . 
  (م7)نقطة واحدة للدائرة المركزية التي قطرها  . 
 صفر من النقاط في حالة الخروج من الدوائر الثالثة .  
 :وحدة القياس   (7

  الدرجة              

 
 اختبار مهارة المناولة يوضح( 28)شكل 

 

 
 ألحد افراد العينة تمريراختبار مهارة ال يوضح( 02) شكل
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 . (1)حرجة بكرة القدم داختبار مهارة ال -ثانياا 
 : اسم االختبار  (2

 .  (الجري المتعرج بالكرة)
 : طريقة االداء  (0

يابا بين  الجري المتعرج بالكرة  .( م0) بين كل قائم وأخر المسافة البينية قوائم و (22)ذهابا وا 
 : االدوات (0

  ( . م05)خط بداية ونهاية المسافة بينهما 
 (22 ) وخط البداية والنهاية  وأخربين قائم ( م0)قوائم موضوعة على مسافات متساوية

 . من القائم االول ( م0)على بعد 
  كرة قدم 
  ساعة توقيت 
  ميقاتي 
 : تعليمات االختبار  (4
  يابا ذهابا)الجري المتعرج بالكرة بين القوائم في اتجاهين   (وا 
  يعطى الالعب محاولتان 
  زمن يسجله  أفضليحتسب 
  الشاخصالجري بين الشواخص بأي طريقة وبأي جهة على يمين او يسار 

 

 
 
 
 
 

 يوضح اختبار مهارة الدحرجة بكرة القدم( 02)شكل 

                                                           
1

 . 479 , ص 1292مطابع التعليم العالي , , , بغداد 1, ج موسوعة اإلختبارات و القياس في التربية البدنية , خريبطريسان  

2
 م



 ......................................................................................:   الفصل الثالث  

 

82 

 
 وضح اختبار مهارة الدحرجة ألحد افراد العينةي( 00) شكل

 : تاناالستطالعي تانالتجرب 3-6
الباحث بغية الوقوف على السلبيات وااليجابيات  اللدراسة العامة يقوم به تجربة صغيرة "وهي 

 . (1) " إجراء التجربة الرئيسة للبحث اثناء التي قد ترافق

 : االولىالتجربة االستطالعية  3-6-1
( والدحرجة التمرير)جريت التجربة االستطالعية االولى للمهارات االساسية بكرة القدم أ         

لبحث والمتمثلين بناشئين المركز الوطني لرعاية الموهبة ا عينة خارج العبين من( 6)على 
 المركز ذاته وذلك في وتم اجراء التجربة على ملعب ,بكرة القدم  القادسيةالرياضية في محافظة 

عصرًا وكان الهدف من إجراء ثالثة م في تمام الساعة ال06/2/0202 المصادف يوم االربعاء
 :  التجربة االستطالعية االولى هو

 . وتنفيذهامعرفة الوقت المستغرق ألجراء االختبارات  .2
 .  معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث .0
 . التي تواجه الباحث والمعوقات*عدالتأكد من امكانية فريق العمل المسا .0
 . المستخدمةالتأكد من جاهزية االجهزة واألدوات  .4

 : ومن خالل التجربة االستطالعية االولى توصل الباحث الى النتائج االتية 
  تقسيم االختبارات المهارية الى يومين : 
 ليوم االول اختبار مهارة التمريرا  

                                                           
1

  92ص,  4002بغداد,,  دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية, نوري الشوك ورافع الكبيسي  
*

 (2) ينظر ملحق 
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  اليوم الثاني اختبار مهارة الدحرجة 
  تم حساب الوقت المستغرق لالختبارات 
 أعضاء فريق العمل المساعد تحديد الواجبات المناطة إلى  تم 

 : الثانيةالتجربة االستطالعية  3-6-2
بدون االشارة  اليقظة الذهنية)العية الثانية للقدرات العقلية تم اجراء التجربة االستط        

االنتباه ) ,( معدل العين اليسار –معدل العين اليمين  محيط الرؤيا) ,( مع االشارة –
العبين من خارج ( 4)على منظومة الريهاكوم المعرفية على ( البصري -السمعي  المنقسم

يوم  وذلك في (ناشئين المركز الوطني لرعاية الموهبة في محافظة القادسية)عينة البحث
علم النفس صباحا في مختبر  م في تمام الساعة العاشرة07/2/0202 المصادفالخميس 

وبحضور الباحث  , القادسيةجامعة  /التربية البدنية وعلوم الرياضة  الرياضي في كلية
  : علىوالسيد المشرف للتعرف 

 معرفة قدرة العينة على أداء االختبارات المختارة . 
 درات العقلية معرفة الوقت المستغرق إلجراء اختبارات الق 
  على منظومة الريهاكوم  طريقة العملمعرفة(RehaCom )المعرفية.  
  على نتائجها لية وكيفية الحصوللقدرات العقامعرفة نظام اختبارات. 

 : ومن خالل التجربة االستطالعية الثانية تم التوصل الى النتائج االتية 
  ايام ( 5)عدد ايام اختبارات القدرات العقلية لعينة البحث 
  العبين في اليوم الواحد ( 6)يتم اختبار 
 (دقيقة 224)ختبارات في اليوم الواحد الوقت المستغرق لال 
 جرائها في المنظومة  التعرف على كيفية استخدام االختبارات وا 
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 العلمية لنتائج لالختبارات األسس 3-7

 اتثبات االختبار  3-7-1
ان يعطي االختبار نفس النتاائج او نتاائج مقارباة اذا ماا اعياد اكثار مان ماره " يقصد بالثابت      

التجزئاااة )إذ تااام حسااااب ثباااات االختباااار بطريقاااة . (1)"علاااى نفاااس المجموعاااة وفاااي نفاااس الظاااروف 
بطريقاااة االرقاااام  طريقاااة ال تتطلاااب وقتاااا طاااويال وتنساااجم ماااع متطلباااات االختباااار ألنهاااا (النصااافية 

مان وتم اساتخراج معامال الثباات باين االختباارين , ( الفردية والزوجية لنتائج التجربة االستطالعية
وأظهااارت النتاااائج إن هنالاااك عالقاااة ارتبااااط عاااال  باااين ( بيرساااون)قاااانون معامااال االرتبااااط  خاااالل

االختباارات تتمتاع  , يادل علاى أن( 2)+كلماا اقتربات قيماة الثباات مان ))االختبارات , وذلك ألنه 
 (28)كما مبين في الجداول (2)بدرجة ثبات عالية 

 

 : اتصدق االختبار  3-7-2
معامااال " وبمااا ان  , (3)"لااهماادى صااالحية االختبااار أو المقياااس فااي قياااس مااا وضااع  " هااو     

لااذا اسااتخدم الباحااث  . "الصاادق يتوقااف علااى معاماال الثبااات فيزيااد بزيادتااه وياانخفض بانخفاضااه
 (81) جدولكما مبين في , (4)لمعامل ثبات التربيعيالصدق الذاتي الذي يقاس بحساب الجذر 

 
 
 
 

                                                           
  ,  دار الفكر العربي للنشر والطباعة,  القاهرة و3, ط مبادئ القياس والتقويم : نادر فهمي الزيود وهشام عامر عليان -1

 .041ص ,  7111
2

 ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  , االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي: علي سلوم جواد الحكيم  -

 .30ص ,  7114, جامعة القادسية 
3

 .007ص , 7112القاهرة , مركز الكتاب للنشر , : 4, ط القياس واالختبار في التربية الرياضية : ليلى السيد فرحان -
4

 .12ص,0222,مركز الكتاب للنشر, القاهرة ,  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق : مصطفى حسين باهي -
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 :اتموضوعية االختبار 3-7-3
إذ تم اخذ " (1)(عدم تأثر االختبارات المستخدمة بتغير المحكمين"ويقصد بالموضوعية      

معامل االرتباط استخراج إذ ,  *المحكمين الموضوعية لالختبارات المهارية بوجود اثنين من
أن ارتفاع مستوى الثبات " , موضوعية عالية للمحكمين ذات وخرجت النتائج لبيرسون لنتائجهما 

 (17)كما في جدول (2)يعني دالة الرتفاع مستوى الموضوعية 

 ( 17)جدول 
 يبين األسس العلمية لنتائج االختبارات

 

 الموضوعية الصدق الثبات المتغيرات
 0.999 0.981 0.964 الدحرجة

 1 0.985 0.971 تمريرال

نية
لذه

ة ا
قظ
الي

 
  0.990 0.981 االشارةمع 

  0.995 0.992 بدون االشارة
سم

منق
ه ال

نتبا
اال

 

  0.994 0.989 السمعي

  0.997 0.995 البصري

ؤيا
الر
ط 
محي

 

  0.991 0.984 اليمنىالعين 

  0.994 0.990 اليسرىالعين 

                                                           
1

,القاهرة , مركز الكتاب للنشر ,  1ط والرياضية ،المدخل الى القياس في التربية البدنية  : محمد نصر الدين رضوان -

 .712 -712ص,  7111
2

 .71ص, 0222,  مصدر سبق ذكره:  ريسان خريبط مجيد -

  أسماء المحكمين * 
االسيوية في تدريب  bحاصل على شهادة , جامعة المثنى / دكتوراه تربية بدنية وعلوم الرياضة ,  ذو الفقار علي الخطيب. 2

         كرة القدم 
 كرة قدم  –تخصص علم التدريب الرياضي , جامعة المثنى  / دكتوراه تربية بدنية وعلوم الرياضة , كامل مليوخ حسين . 0
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 التجربة الرئيسية  3-8

  : القبليةاالختبارات  3-8-1
 , المساعدتم إجراء االختبارات وذلك بعد تهيئة مستلزمات البحث وأدواته وفريق العمل          

وعمل الباحث على تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات من حيث الزمان والمكان من أجل 
طبقت  ذإ , البعديةالعمل قدر المستطاع على خلق ظروف مشابهة عند إجراء االختبارات 

  : كاألتيوكانت  االعب( 02)االختبارات على 
  م 22/0/0202يوم االربعاء المصادف ( والدحرجة التمرير)االختبارات المهارية بكرة القدم

 . وعلى مدى يومين في ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في محافظة المثنى
 : تضمين اختبارات المهارات االساسية بكرة القدم 

 م 22/0/0202يوم االربعاء  : اختبار مهارة التمرير . 
  م  22/0/0202يوم الخميس : اختبار مهارة الدحرجة  . 
  علم النفس مختبر  في 24/0/0202المصادف  حدالقدرات العقلية كان يوم االاختبارات

 .القادسية جامعة  /الرياضي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 
   تضمين اختبارات القدرات العقلية: 
  مدة , (أيام5)مدار العبين في اليوم الواحد وعلى ( 6)يتم اختبار: اختبار اليقظة الذهنية

الزمن , ( دقيقة 06)الوقت المستغرق لليوم الواحد , ( دقائق 6)اختبار كل العب 
 (  .دقيقة 282)المستغرق لجميع العبي عينة البحث 

  مدة , (أيام5)العبين في اليوم الواحد وعلى مدار ( 6)يتم اختبار: اختبار االنتباه المنقسم
الزمن , ( دقيقة 28)ت المستغرق لليوم الواحد الوق, ( دقائق 0)اختبار كل العب 

 (  . دقيقة 82)المستغرق لجميع العبي عينة البحث 
  مدة , ( ايام5)العبين في اليوم الواحد وعلى مدار ( 6)يتم اختبار : اختبار محيط الرؤيا

الزمن , ( دقيقة 62)الوقت المستغرق لليوم الواحد , ( دقائق 22)اختبار كل العب 
 (  .دقيقة 022)لجميع العبي عينة البحث  المستغرق

  والزمن الكلي ( دقيقة 224)الزمن المستغرق لليوم الواحد في اختبارات القدرات العقلية
 ( .دقيقة 572)الختبارات القدرات العقلية لجميع العبي عينة البحث كان 
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 المعدة من قبل الباحثمركبة المهارية التمرينات ال 3-8-2
بعد االطالع على المصادر العلمية والبرامج التدريبية السابقة وأخذ االستشارة          

تم تصميم , والنصيحة من الخبراء وأساتذة لعبة كرة القدم واالستعانة بالخبرة العلمية للمشرف 
 , المعرفية في منظومة الريهاكوم المعمول بها التمرينات على ماداواعت *تمرينات مهارية مركبة

ن يجعل أ الباحث لذلك ارتأى,  كون التمرينات في المنظومة ذات هدف واحد وهو العقليول
,  اسابيع( 8)تمرين موزعة على ( 02)حيث تم اعداد  , (اومهاري اعقلي)للتمرينات هدفين هما 

 : وكان تضمين تصميم التمرينات كاألتي  
  تمارين ( 7)مع اشارة صوتية وعددها  –تمرينات اليقظة الذهنية بدون اشارة صوتية

 . الذي يخص التمرينات المهارية المركبة ( 6)في ملحق رقم ( 2)وتبدأ  بالتسلسل 
  ( 8)تمارين وتبدأ بالتسلسل ( 7)البصري وعددها  –تمرينات االنتباه المنقسم السمعي

 ( . 6)في ملحق رقم 
  تمارين ( 7)اليسار وعددها  معدل العين –تمرينات محيط الرؤيا معدل العين اليمين

 ( . 6)في ملحق رقم ( 25)وتبدأ بالتسلسل 
  تضمنت التمرينات المنبهات والمثيرات التي تخص القدرات العقلية المبحوثة واستنادا إلى

طبيعة تمرينات منظومة الريهاكوم ولكن بشكل ميداني ومضاف اليها الجانب المهاري 
 .لكي تكون مخصصة في مجال كرة القدم 

 
 التمرينات المهارية المركبة في الملعب أحدوضح اعداد ي( 00) شكل

 
 

                                                           
*

 (6) ينظر ملحق 
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 : المركبةتطبيق التمرينات المهارية 
م ولغاية يوم 02/0/0202 الموافقلمهارية المركبة يوم السبت تم تطبيق التمرينات ا         
ما المجموعة الضابطة فكانت أم على المجموعة التجريبية 02/4/0202 المصادف الثالثاء

وقد عمد الباحث على تضمين مفردات التمرينات  , المدربتطبق التمرينات المعدة من قبل 
 :  المهارية المركبة كما يلي

 للمباراة المشابهةالباحث مبدأ التنوع في التمرينات والتطابق مع الظروف  راعى . 
 السبت)في االسبوع ايام  اتوحد( 0)اسابيع بواقع ( 8)تطبيق التمرينات  ت مدةستغرقا  ,

 (ايمن حسين)إذ يذكر  , وحدة تدريبية( 04)لتبلغ مجموع الوحدات ( االربعاء , االثنين 
 0)بية في األسبوع يكون بين بأن عدد الوحدات التدري ktinzing) ) ,(sharky (2))(1) عن
 .يمكن ظهور التطورستة أسابيع حتى (  6) وحدات , وعدد األسابيع ال يقل عن ( 0, 
  الخاصطبقت التمرينات في فترة االعداد .  
 للوحدة التدريبية جزء الرئيسنفذت التمرينات المهارية المركبة في ال  . 
  استغرق زمن تطبيق التمرينات المهارية المركبة في الجزء الرئيسي للوحدة التدريبية مدة 

–668.6)تتراوح بين تمريناتالبينما كان الزمن الكلي لتطبيق  (46.6–07.8)تتراوح بين 
 .لجميع الوحدات ( 2228.4

  عقليةومحدد لتطوير بعض القدرات اللكل تمرين من التمرينات المركبة هدف معين 
 : بكرة القدم ولقد وزعت اهداف التمرينات على النحو االتي  والمهارات األساسية

  الدحرجة  التمرير, ة صوتية بدون اشار   –اليقظة الذهنية . 
  الدحرجة ,  التمرير, مع اشارة صوتية   –اليقظة الذهنية . 
  الدحرجة ,  التمرير, السمعي  –االنتباه المنقسم . 
 الدحرجة ,  التمرير, البصري  -تباه المنقسم االن . 
  الدحرجة ,  التمرير, العين اليمين معدل  -محيط الرؤيا . 
  الدحرجة ,  التمرير, العين اليسار  معدل –محيط الرؤيا. 

 

 

                                                           
1
 Klinzing , basketball for strength and stars , champion ship books , USA, 1996, p 78. 

2
 Sharky , fitness and health ,human kinetics, USA ,1997 .p 115 .  
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   مع االخذ ,  (1) (الشدة والحجم والراحة)مراعاة التشكيل المناسب لحمل التدريب من حيث
.في منظومة الريهاكوم المعرفية  رارات والفترات الزمنية الموجودةبنظر االعتبار التك

 
 التمرينات المهارية المركبة أحدتطبيق  حوضي( 04) شكل

 

 : البعديةاالختبارات  3-8-3

البحث على عينة  مهارية المركبةال بعد االنتهاء من تطبيق مفردات التمرينات 
( الضابطة والتجريبية)تم اجراء االختبارات البعدية لمجموعتي البحث , ( المجموعة التجريبية)

مراعيًا في ذلك كل الظروف التي أجريت فيها االختبارات القبلية من حيث المكان والزمان 
 : كاألتيوطريقة التنفيذ واألدوات المستخدمة وتمت االختبارات البعدية 

  خميسيوم ال( والدحرجةتمرير ال)القدم االختبارات المهارات االساسية بكرة 
م على ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في 00/4/0202المصادف 
 : ولمدة يومان  المثنىمحافظة 
 م  0202/ 4/ 00 اختبار مهارة التمرير يوم الخميس : وم االول الي. 
  م 0202/  4/ 00يوم الجمعة : مهارة الدحرجة : اختبار : اليوم الثاني. 
 في ( المنقسم ه, االنتبا الرؤيا ط, محي الذهنيةاليقظة )العقلية ختبارات القدرات ا

علم النفس الرياضي في كلية التربية  م في مختبر05/4/0202المصادف  حديوم اال
وكان زمن تطبيق االختبارات ومدتها مشابهّا ,  القادسيةجامعة  /البدنية وعلوم الرياضة 

 .لما جرى في االختبارات القبلية للقدرات العقلية 

                                                           
1

 22ص,  7101, دار الضياء للطباعة والتصميم , النجف االشرف ,  التدريب الرياضي لطلبة كليات التربية الرياضية, عبدهللا الالمي  
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 الوسائل االحصائية  3-9
الباحث الوسائل االحصائية المناسبة لطبيعة بحثه واختباراته وذلك من خالل الحقيبة  استخدم

   : (spss)االحصائية 
 .الوسط الحسابي    -2
 .االنحراف المعياري    -0
 .النسبة المئوية   -0
 .معامل االرتباط البسيط   -4
 .معامل االختالف   -5
 تحليل التباين -6
 للعينات المترابطة  tاختبار   -7
  .المستقلة للعينات  tاختبار  -8
 .معامل االنحدار  -8
 .0كا -22

 
 



 

 
 

 

4-  

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها

 

 ومناقشتها  وتحليلهااالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة عرض نتائج  4-1

 للمجموعة الضابطة وتحليلها العقليةاالختبارات القبلية والبعدية للقدرات عرض نتائج  4-1-1

4-1-2 
للمجموعة  كرة القدمب للتمرير والدحرجةاالختبارات القبلية والبعدية عرض نتائج 

 :الضابطة وتحليلها

 مناقشة النتائج  االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 4-1-3

 :ومناقشتها  وتحليلها االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبيةعرض نتائج  4-2

 وتحليلها التجريبيةالعقلية للمجموعة االختبارات القبلية والبعدية للقدرات عرض نتائج  4-2-1

4-2-2 
للمجموعة  كرة القدمب للتمرير والدحرجةاالختبارات القبلية والبعدية عرض نتائج 

 وتحليلها التجريبية

 تجريبيةاالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة ال مناقشة نتائج 4-2-4

4-3 
 وتحليلهاالمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي عرض نتائج 

 ومناقشتها 

4-3-1 
في االختبار البعدي  العقليةعرض نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية للقدرات 

 وتحليها 

4-3-2 
لمهارتي المجموعتين الضابطة والتجريبية  االختبار البعدي نتائج وتحليل عرض

   كرة القدمب التمرير والدحرجة

 مناقشة نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية 4-3-3
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 :  ومناقشتهاعرض النتائج وتحليلها  -4
ن استكمل الباحث أبعد  ، ومناقشتهايتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث وتحليلها  

لما تمثله من سهولة  ، بجداولجمع البيانات الناتجة عن االختبارات المستخدمة التي وضعت 
وألنها أداة توضيحية مناسبة للبحث تمكن من تحقيق فرضيات  ؛ العلميةدلة في استخالص األ

 : حو االتي وعلى الن الباحثالبحث وأهدافه في ضوء اإلجراءات الميدانية التي قام بها 

 ومناقشتها وتحليلهااالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة عرض نتائج 4-1

 االختبارات القبلية والبعدية للقدرات العقلية للمجموعة الضابطة وتحليلهاعرض نتائج  4-1-1
  (18)الجدول 

 للمجموعة الضابطةيبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في القدرات العقلية 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   االختبار البعدي االختبار القبلي
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

نية
لذه

ة ا
قظ

الي
 

 مع 
 االشارة

 معنوي 0.006 3.200 3.449 52.907 9.184 45.473 درجة

بدون 
 االشارة

 معنوي 0.010 2.994 3.598 53.067 7.963 46.52 درجة

سم
منق

ه ال
نتبا

اال
 

 معنوي 0.002 3.768 7.155 50.813 13.416 37.64 درجة السمعي

 معنوي 0.008 3.121 2.969 54.98 5.627 49.827 درجة البصري

ؤيا
الر

ط 
محي

 

العين 
 معنوي 0.006 3.222 10.288 423.133 29.348 397.2 درجة اليسار

العين 
 معنوي 0.025 2.503 39.471 425.4 41.846 405.867 درجة اليمين

يبين الجدول  ،المجموعة الضابطة  البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة         
 ، االنتباه اشارةبدون _  االشارةمع  اليقظة الذهنية)القدرات العقلية الفروق في قيم ( 18)

 في( اليمينمعدل العين _  اليسارمعدل العين  الرؤيا ، محيط البصري_  السمعي المنقسم
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فإن طبيعة أفراد العينة المجموعة  المذكورالبعدي وكما مبين في الجدول االختبارين القبلي و 
  ( :22)وكما موضح في الشكل  . والبعديالضابطة أظهرت فروقًا بين االختبارين القبلي 

 
  والبعدية في القدرات العقلية للمجموعة الضابطةالفروق في االختبارات القبلية يوضح ( 22)شكل 

للمجموعة الضابطة  كرة القدمب تبارات القبلية والبعدية للتمرير والدحرجةاالخعرض نتائج  4-1-2
 وتحليلها

  (11)الجدول 
 والدحرجة للمجموعة الضابطة تمريربلية والبعدية في مهارتي اليبين الفروق بين االختبارات الق

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   االختبار البعدي االختبار القبلي
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

 معنوي 0.014 2.793 0.906 22.950 1.179 24.093 ثانية الدحرجة

 معنوي 0.000 5.611 2.314 17.267 1.595 13.400 درجة تمريرال

الفروق ( 22)والشكل ( 11)يبين الجدول  ، البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة 
االختبارين القبلي والبعدي وكما مبين في الجدول أعاله  في والتمريرفي قيم مهارتي الدحرجة 

  . والبعديفإن طبيعة أفراد العينة المجموعة الضابطة أظهرت فروقًا بين االختبارين القبلي 
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  (22)الشكل 

 والدحرجة للمجموعة الضابطة تمريربلية والبعدية في مهارتي الالفروق في االختبارات القيوضح 

 نتائج المجموعة الضابطة مناقشة  4-1-3
  القدرات العقلية -اوالا 

لقدرات نالحظ أن نتائج اختبارات ا( 22)والشكل (18)الجدول  مراجعة من خالل         
 ، البصري –االنتباه المنقسم السمعي ،  بدون االشارة -اليقظة الذهنية مع االشارة )العقلية 

ن هنالك فروق ألى إوالتي تشير  (معدل العين اليسار -محيط الرؤيا معدل العين اليمين 
 .ولصالح االختبار البعدي لقبلية والبعدية معنوية بين االختبارات ا

بشكل  معنوية الفروق( 22)نالحظ من خالل الشكل، فيما يخص المجموعة الضابطة         
ليقظة افي اختبار  لنتائج بين االختبارين القبلي والبعديوأقرب إلى أن تكون مطابقة ل محدود
وهذا يدل على تباطؤ عملية تحسن اليقظة الذهنية لدى ،  (مع االشارة وبدون االشارة) الذهنية

الالعبين والسبب يعود إلى عدم اشراك تمارين مخصصة ومحددة بتطوير جانب اليقظة الذهنية 
معنوية الفروق في  يعزو الباحثومن ناحية أخرى ف، اشئ وعدم التركيز على اهميتها لالعب الن

من  بشكل غير مقصود عطاء التمارينأثناء ألى زيادة التكرار في المهارات أ االختبار البعدي 
ن متغير اليقظة الذهنية يتطور نسبيا مع أذ إ ، قبل المدرب لالعبين خالل الوحدة التدريبية

الالعب اليقظ وهذا فالمثيرات المختلفة تولد الخبرة الحركية الكافية لدى  ،التمرين وتكرار تطور
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عندما يكون المثير قويا بما فيه الكفاية يستحوذ على االنتباه " (brown2003)ما يشير اليه 
 وعلى هذا األساس فإن ، المثيرفيتحول الشعور نحو ، ولية أالذي يظهر بأنه مالحظة 
  . (1) " في بؤرة االنتباه هي التي تساعد في التيقظ وبصورة مركزةاألحداث الحسية المحجوزة 

عند ( 22)والشكل( 18)نالحظ من خالل الجدول،  المنقسماالنتباه أما بالنسبة لمتغير و        
في نتائج االختبار البعدي أما بالنسبة لمتغير  متغير االنتباه البصري تطور بشكل محدود

وهذا يدل على تشتت توزيع ، االنتباه المنقسم السمعي فكانت معنوية الفروق بشكل أكبر
والالعب ال يمكن أن يحقق ، المثيرات لنفس المتغير وعدم توازن كفاية األداء بين جزئي المثير 

ومن جهة أخرى ، مستوى عال من االنتباه مستوى عالي في أداء أي مهارة إذا لم يكن يملك 
فراد المجموعة أولو بشكل ملحوظ عند  فيعزو الباحث معنوية الفروق في االختبار البعدي

رشادهم نحو أثناء ألى ظهور دور المدرب إالضابطة  داء التمرينات فهو يقوم بتوجيه الالعبين وا 
 كثر تركيزا  أة تجعل الالعبين و اشارات مختلفأااليعاز الصحيح فهو يقوم بإطالق اصوات 

والحرص على  ، المطلوبداء يميلون نحو تحقيق األ مما يجعلهم دريبيةفي المواقف الت ا  نتباهاو 
عن الميل لالنتباه نحو التفاصيل والجزئيات  فضال   ، صحيحةداء المهارة بصورة أالدقة في 
 . (2) األداءالدقيقة في 

وعند ،  (معدل العين اليمين ومعدل العين اليسار)الرؤياما بالنسبة لمتغير محيط وأ       
في االختبار البعدي في متغير  نالحظ هناك تطور، ( 22)والشكل ( 18)مالحظة الجدول

 معنويةسبب  ويعزو الباحث، ا كان عليه في االختبار القبلي عم واليمين معدل العين اليسار
ة لألداء خالل إعطاء الالعب الصورة الواضحلى دور المدرب من إفي االختبار البعدي  الفروق

مما يؤدي  ، والممارسةواعتماده على التكرار  ، والمشاهدةالعرض  من خالل للمهارة تكنيكيال
حدود وأيضا من خالل التمرينات التي تأخذ المثيرات البصرية ولو بشكل م ستجاباتالى تنمية إ

                                                           
1
 Brown Ryan ,The benefits of being present , Mindfulness and its role in psychological well-being, Journal of 

Personality and Social Psychology,3002 ,p822–848 
2
  Kahenman , attention and effort , new jersey , 1973 , p147 
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ان ممارسة " اذ يشير  ، غير مقصودبشكل و  أشكال متنوعة وفي زوايا موزعة في ارجاء الملعب
 . (1) " منها عن طريق البصر% 82الرياضة تتوافق مع استعمال مثيرات حسية يأتي 

 للمجموعة الضابطة   بكرة القدم نتائج اختبارات التمرير والدحرجةمناقشة   - ثانياا 

طة للمجموعة الضاب (22)والشكل  (11)الجدولمن خالل النتائج التي عرضت في         
ن هنالك فروق معنوية بين االختبارات ألى إوالتي تشير ( والدحرجة تمريرال)لالختبارات المهارية 

 . ولصالح االختبار البعدي الضابطةالقبلية والبعدية للمجموعة 
 التمريرالقدم بكرة  يةلمهار ا ختباراتاال نتائج الباحث معنوية الفروق في إذ يعزو        

تكرار االداء  تستهدف على تمرينات حتويالمتبع من قبل المدرب والذي يلى المنهج إ حرجةوالد
مع إهمال الجوانب ، والتركيز على الجانب البدني لكي تؤدى المهارة من خالله ، للمهارة 

ولذلك نرى من خالل النتائج المستخرجة نسبة ، األخرى الفعالة في زيادة نسبة تطور المهارات 
  .اسابيع من التدريب للمجموعة الضابطة كانت محدودة نسبيا  ( 8)بعد التطور 

نرى بأن نتائج مهارة الدحرجة مقاربة بين االختبارات القبلية ( 22)وعند مراجعة الشكل       
تكرار تمرينات الجري بالكرة في اغلب المواقف التدريبية في  وهذا يدل على إن، والبعدية

المهارة  معنويةلى إيؤدي  خرى كالمناولة والتهديف والخداعاالحماء وقبل ممارسة المهارات اال
ويشير  ،بشكل يتناسب طرديا  مقارب لمستوى األداء عندما يتم قياسه بعد فترة زمنية محددة 

ى الكرة واإلحساس بها عند الالعب تنمو مع التمرين ويكون أن السيطرة عل( " 1198محتار )
لالعب نوعا  خاصا  من المالحظة العالية والتي تجعله يستطيع أن يتعامل مع الكرة بخبرته 
وينشأ عن ذلك أن الالعب يدرك بدقة خواص وهذا يساعده من أن يتحكم توافقه الحركي سواء 

 . (2)" رة أو استالمها عند المناولة أو الدحرجة أو عند ضرب الك
أن قيم االختبار ( 22)نالحظ من خالل مراجعة الشكل ،  تمريرال أما بالنسبة لمهارةو        
، ات االختبار القبلي والبعديبين قياس محدود نسبيا  مع وجود فوارق تطورت ولكن بشكل البعدي

، ثانيا  لم توازي تطور مهارة الدحرجة  و، ولكن هذه النسبة لم ترتقي إلى النتائج المرغوبة اوال  

                                                           
1

 5ص,  3002, مكتبة النهضة المصرية ,القاهرة,1ط : االدراك الحس بصري السمعي, احمد بدر  
2
 111ص,  1291,  مصدر سبق ذكره :مختار ابراهيم   
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د إلى طبيعة وعندما نفسر سبب تفوق نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة فذلك يعو 
عد من فالتمرير ي، ت من قبل الالعبين اثناء الوحدات التدريبية والمباريا تكرار مهارة التمرير

وهذا االستخدام يؤدي إلى تطور المهارة  اكثر المهارات االساسية استخداما  في لعبة كرة القدم
 يكفي الحصول عليه لتمريرن اأذ إ، أوتوماتيكيا بسبب كثرة تكرارات مثيرها واإلحساس به 

سيد )وهذا ما يشير اليه  ، بوجود تكرارات مالئمة تتيح لكل فرد من افراد العينة التطور فيها
دنا إلى التعلم وفق النظرية التي تقول إن التكرار يقو  "إلى ( 1183محمد وممدوح عبد المنعم 

 . (1) "وحداثة  ا  إلى إن االستجابة الناجحة هي االستجابة األكثر تكرار 

 ومناقشتها وتحليلها التجريبيةاالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة نتائج  عرض 4-2

 وتحليلها التجريبيةاالختبارات القبلية والبعدية للقدرات العقلية للمجموعة عرض نتائج  4-2-1
  (20)الجدول 

 يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في القدرات العقلية للمجموعة التجريبية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   االختبار البعدي االختبار القبلي
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

نية
لذه

ة ا
قظ

الي
 

 مع 
 االشارة

 معنوي 0.001 4.166 7.079 60.08 4.293 50.520 درجة

بدون 
 االشارة

 0.003 3.572 3.94 57.26 5.691 49.353 درجة
 معنوي

سم
منق

ه ال
نتبا

اال
 

 معنوي 0.001 4.152 3.427 55.767 13.988 40.307 درجة السمعي

 معنوي 0.001 4.136 3.406 58.313 5.463 50.993 درجة البصري

ؤيا
الر

ط 
محي

 

العين 
 اليسار

 معنوي 0.006 3.221 44.616 451.2 47.711 402.267 درجة

العين 
 اليمين

 معنوي 0.002 3.863 30.175 457.533 45.36 398.333 درجة

                                                           
1

  .321ص, 3891دار النهضة العربية للطباعة والنشر ,بيروت ,,  بين النظرية والتطبيقسيكولوجيا التعلم سيد محمد خير هللا وممدوح عبد المنعم ؛  
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يبين الجدول  ،المجموعة التجريبية  البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة         
السمعي  المنقسم ، االنتباه اشارةبدون و  االشارةمع  اليقظة)الفروق في قيم القدرات العقلية  (20)
االختبارين القبلي والبعدي  في( اليمينمعدل العين و  اليسارمعدل العين  الرؤيا محيط، البصريو 

وكما مبين في الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة المجموعة التجريبية أظهرت فروقًا بين 
 ( :29)وكما موضح في الشكل  . والبعدياالختبارين القبلي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (29)الشكل 
 القبلية والبعدية في القدرات العقلية للمجموعة التجريبيةاالوساط الحسابية لالختبارات يوضح  
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 التجريبيةللمجموعة  كرة القدمب تبارات القبلية والبعدية للتمرير والدحرجةاالخعرض نتائج  4-2-2
 وتحليلها

  (21)الجدول 
 والدحرجة للمجموعة التجريبية تمريربلية والبعدية في مهارتي اليبين الفروق بين االختبارات الق

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   االختبار البعدي االختبار القبلي
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

 معنوي 0.000 7.525 1.388 21.320 0.992 24.481 ثانية الدحرجة

 معنوي 0.000 13.157 2.289 20.667 1.807 13.533 درجة تمريرال

( 28)والشكل ( 21)الجدول يبين  ، البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة 
االختبارين القبلي والبعدي وكما مبين في الجدول  في والتمريرالفروق في قيم مهارتي الدحرجة 

  .والبعديختبارين القبلي أعاله فإن طبيعة أفراد العينة المجموعة التجريبية أظهرت فروقًا بين اال
  

 
  (28)الشكل 

 والدحرجة للمجموعة التجريبية تمريربلية والبعدية في مهارتي الالفروق في االختبارات القيوضح 
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 نتائج المجموعة التجريبية مناقشة  4-2-3
   التجريبيةللمجموعة مناقشة نتائج القدرات العقلية  -اوالا 

في  للمجموعة التجريبية (29)والشكل (20)الجدول من خالل النتائج التي عرضت في         
االنتباه المنقسم )و( شارةبدون االو  اليقظة الذهنية مع االشارة) لقدرات العقليةا قيم اختبارات

لى إوالتي تشير ( معدل العين اليسارو  محيط الرؤيا معدل العين اليمين)و ( البصريو  السمعي
 .  ولصالح االختبار البعدي بلية والبعديةفروق معنوية بين االختبارات الق ن هنالكأ

القدرات العقلية  بعض على تطوير التمرينات المهارية المركبة وهذا يظهر مدى تأثير         
عند افراد المجموعة التجريبية في االختبار ( بدون االشارة_ مع االشارة ) ليقظة الذهنيةا ومنها
التي  اتيعاز في تركيبها على متغير اليقظة الذهنية من خالل اال التمرينات احتوت إذ،  البعدي

اذ تتضمن تمرينات اليقظة الذهنية على المثيرات السمعية  ،ئها بتنفيذها اثناء ادايقوم الالعب 
ونتيجة التكرار والمحاولة تتم عملية استقبال سريعة من قبل الالعب لهذه المثيرات  ، والبصرية

حيث تبلغ اهمية اليقظة  ، المثير المناسب وسرعة المعالجة والتصرف ختيارباويقوم الالعب 
على درجة من اليقظة واالستعداد أن يكون على أالذهنية عند العب كرة القم بما يتوجب عليه 

ذ تمنح اليقظة الذهنية المزيد من التركيز فعند تركيز االنتباه يكتسب الالعب إ ، نيةللمثيرات اآل
من ( " breslin 2000)ويشير، المزيد من القوة والثقة والسيطرة على جميع جوانب المباراة 

ظهار االتجاه  مهاريلالعب الى التنفس واإلحساس الخالل اليقظة الذهنية يميل ا والذهني وا 
   . (1)" ي تشتت يمكن ان يحدثالمقبول أل
( 29)نالحظ من خالل الشكل  ، (السمعي والبصري)االنتباه المنقسم بالنسبة لمتغير أماو       

لى إ رتطو هذا ال يعزو الباحثو  ،التطور المتقارب والمرغوب في جزئي متغير االنتباه المنقسم 
ذ أ ، تكراراتالتي اشتملت على سرعة االداء واالستمرارية في ال مهارية المركبةال تالتمرينا

تعتمد تمرينات االنتباه المنقسم على اطالق مثيرين او اكثر وعلى الالعب استالم المثيرات 
فمثال عندما يقوم الالعب بالمناولة ،  ومعالجتها واالستجابة لكل مثير على حسب ما يتطلبه

مصباح ضوئي وفي نفس اللحظة يوجد العب زميل أخر على  اتجاه زميله الذي يقف وبجانبه
الجانب الثاني ايضا يقف وبجانبه مصباح وعلى الالعب ان يستلم المثيرين معا وموزعان 
على جانبين في الساحة وأن يقوم بمعالجتهما واالستجابة للمثير المطلوب مناولة للزميل الذي 

                                                           
1
 Breslin Zack, & , McMain , An information-processing analysis of mindfulness: Implications for 

relapse prevention in the treatment of substance abuse, Clinical Psychology-Science & Practice, 

2000,p210 
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حيث يحتاج االنتباه المنقسم الى ،  االنتباه وبهذه فهو يقسم عمليةيشتعل بجانبه المصباح 
ي تأخر في رد الفعل المطلوب الذي يحتاجه أالنشاط الذهني المتواصل حتى ال يشكل 

اثناء المباراة يركز  راديةإوينعكس ذلك على االداء المهاري الن االنتباه طبيعة ،  الالعب
، لمثيرات التي تحيط بهالالعب فيه على عمليات اللعب ويقوم بنفس الوقت عزل كل ا

و ااالنتباه المنقسم مهم جدا اثناء التدريب "الى ( 2003وجدي الفاتح ومحمد السيد )ويشيران
 تأديةالمنافسة حتى يتمكن الالعب من االدراك الحقيقي والدقيق للمواقف بحيث يستطيع 

في الوحدة  ويتم ذلك من خالل التدريب،  العملية الذهنية السابقة بسرعة وبطريقة سليمة
 . (1)" التدريبية
ومن خالل  ، (معدل العين اليسار –معدل العين اليمين )متغير محيط الرؤيال وبالنسبة       
لدى العبي العينة  في نتائج االختبار البعدي نالحظ وجود فروق معنوية واضحة (29)الشكل

التي توجهت نحو الواجب  وهذه الفروق ظهرت بفاعلية التمرينات المهارية المركبة ،التجريبية 
االثارة وأيضا  داء المهاريتوظيف االقتران اللوني مع األعلى حتوى االمطلوب الذي  بصريال

حيث عمل الباحث على  ،مهاري وعقلي والمفاجأة باأللوان من خالل اعطاء كل لون واجب 
ر مساحة ممكنة من حوله واستقبال المثيرات منها ومعالجتها كبأجعل الالعب يغطي 

التركيز على االلوان لكي تكون الحافز بواالستجابة لها وتم التأكيد على الالعبين تعويد العين 
رشادهم  ضافة الى ذلك تم  ، لى المناطق واألهداف المراد الوصول اليهاإوالدليل لتوجيههم وا  وا 

فمثال عندما يقوم ، ير الضوئي خالل القيام باألداء المهاري تدريب العين على تتبع المث
إلى هدف صغير يوجد في جانبيه مصباحان ففي نفس اللحظة هناك هدف  بالتمريرالالعب 

وعلى الالعب استالم المثير البصري ، أخر في الجانب الثاني وأيضا توجد له مصباحان 
شتعل فيه المصباحان معا ألنه في ذات ومعالجته من خالل تمرير الكرة الى الهدف الذي ي

االداء و التمرينات  هذا من خاللو  ،اللحظة سيتم اشعال مصباح واحد فقط في الهدف االخر 
لى تطور مرغوب في متغير إ ذلك دىأ كرارات التي تخدم قابلية الالعبوالت االخرى المتنوعة

ان امتالك الالعب " (ivan 2018) ويذكر  ،لمعدالت العينين اليمين واليسار محيط الرؤيا
عطاء االستجابة الحركية  دراكها وا  لمجال رؤية واسع يكون اكثر قدرة على تفسير المعلومات وا 

 .  (2)" المطلوبة بدقة وبجودة عالية
                                                           

1
, دار الهدى للنشر والتوزيع ,  االسس العلمية للتدريب الرياضي لالعب والمدرب :وجدي مصطفى الفاتح ومحمد لطفي السيد   

 392ص,3002
I
 Ivan Gonzalez and Luis cassias , comparison of the visual attention and visual field in athletes 

depending on their expertise level  on their expertise international ,2018,p127   
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ضافة إلى ذلك أن تصميم وتطبيق ال         وفق منظومة وعلى  مهارية المركبةالتمرينات وا 
أن يتم تحويل العمل ، ت فكرتها وأهدافها المخطط لها مسبقا والتي تضمن الريهاكوم المعرفية

التكنولوجي العقلي إلى عمل ميداني ويتم دمجه مع األداء المهاري لكي يخدم القائمين في 
القدرات العقلية المؤثرة  داف التطور المهاري من خالل تطور بعضالعملية التدريبية ويحقق أه

اليقظة  الن من خالل تطوير، قدم للناشئين بكرة ال دحرجةالتمرير وال في المهارات االساسية
واالنتباه والرؤية سيتم أداء المهارة بشكل افضل وأدق وبذلك سيحقق الالعب المستوى االعلى 

ن التدريب البدني غير أ" (2002يعرب خيون )يذكر إذ  ،الذي يؤدي الى تحقيق االنجاز 
تقان المهارات بصورة كاملة ولهذا البد من االهتمام بوسائل وأساليب متنوعة  كاف لتطوير وا 
في التدريبات من خالل استخدام مثيرات متنوعة انية ومباشرة لتطوير دقة وسرعة االستجابة 

  . (1) " داء المهاراتأفي 
 

 بكرة القدم للمجموعة التجريبية  والدحرجةختبارات التمرير تائج اقشة نمنا -ثانياا 
 لالختبارات المهارية (28)والشكل ( 21)الجدولعرضت في  من خالل النتائج التي       

ن هنالك فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ألى إوالتي تشير  المناولة والدحرجة
 . التجريبيةللمجموعة 

للمهارات  االختبار البعدي نرى تفوق واضح في قيم نتائج( 28)عندما نراجع الشكل        
التمرينات المهارية  وهذا التفوق جاء عن طريق،  والدحرجة تمريرال االساسية بكرة القدم

هناك عالقة طردية بين تطور القدرات )أعدت وفق المبدأ الذي ينص على  المركبة التي
ومن هذا المنطلق تم تدريب المجموعة  ،( العقلية وتطور المهارات االساسية بكرة القدم

التجريبية بواسطة التمرينات التي تتضمن المثيرات العقلية المؤثرة في زيادة قابلية االداء 
وتوجيه المهارة نحو التطبيق الصحيح وكيفية التعامل مع المهارة اثناء الظروف المختلفة 

  . واستثمارها في تطبيق الواجبات الخططية 
ضافة       إلى ذلك فقد تم الربط بين المهارتين أثناء أداء التمرينات مع وجود متغير عقلي  وا 

يعمل على توجيهما بالشكل الصحيح عن طريق إرسال االيعازات العصبية إلى الجزء المنفذ 

                                                           
1

 23ص, 3003, مكتب الصخرة للطباعة , بغداد ,  التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق :يعرب خيون  
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للمهارة للقيام بالواجب الحركي بشكل دقيق ومتقن وسهل مع االقتصاد في الجهد المبذول مما 
يتم التوصل  وبسلالا هذا ومن خالل، اس السريع بالتعب لالعب الناشئ يعطي تقليل اإلحس

 ، الفريقلصالح  خططيةمن مهارة والربط بينهما وتأدية واجبات  أكثرداء أالعب يجيد  إلى
إن التمرينات المستخدمة إذا ( "1180 عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين)كده اوهذا ما 

من الفعالية أو اللعبة الرياضية تكون وسيلة فعالة ومهمة تؤثر  أو أكثر احتوت على عنصر
 1. (1) " بشكل فعال عند ارتباطها بتمرينات السباق

سنالحظ أن عمود الدحرجة قد هبط في االختبار البعدي ( 28)إذا نظرنا إلى الشكل       
العالقة العكسية  عما كان عليه في االختبار القبلي وتفوق نتائج هذا االختبار يحتسب نتيجة

بالزمن أي كلما كانت الدحرجة تؤدى بزمن أقل ترتفع نسبة التطور ولكن بشروطها ومنها الدقة 
وهذه النتائج تدل على زيادة سرعة ودقة اداء المهارة لالعبي المجموعة ، واالنسيابية 

ذ اردنا أن نناقش، التجريبية الالعب  فعندما يقوم، الدحرجة ونعلل سبب تطورها  مهارة وا 
بدحرجة الكرة بين ممر من المصابيح الضوئية يعمل متغير اليقظة الذهنية على جعل الالعب 
أكثر حرصا عند مالمسة الكرة وأن ال تخرج عن مسارها لكي تؤدى بانسيابية وارتخاء وجود 

وهذا بسبب تأهب الالعب ، عامل التوافق العصبي العضلي الذي يعطي لها آلية المهارة 
 ،د المصابيح ألنه سيقوم بالتمريرالواجب المهاري التالي عندما يتم اشعال الضوء في احلتأدية 

ومن خالل هذه المثيرات المتكررة بتكرار التمرين أو في بقية التمرينات االخرى سيركز الالعب 
على تطبيق اداء مهارة الدحرجة بالشكل الذي يخدم التطبيقات الخططية لصالح الفريق كتنظيم 

من المهارات  دحرجةال" بأن ( احمد مختار)اذ يشير ، الموقف الهجومي وتبادل الحركات 
سية والمهمة لكل العب ، والكرة الحديثة تعتمد على الحركة السريعة مع تغيير االماكن االسا

كاظم الربيعي وموفق )ويتفق في ذلك كل من ،  (2) " والمراكز سواء أكان بالكرة ام بدونها

                                                           
1

  .98, ص  3891العالي ,مطبعة التعليم , , بغداد  مبادئ علم التدريب, عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين  
2

, ط المهارات االساسية بكرة القدم :مختار احمد  
1

,1292الكويت , مطابع صوت الخليج ,, 
 

  139ص
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دخال عامل ركاضاالاستخدام تمارين  "على إن ( 1188 مجيد المولى  المكوكية مع الكرات وا 
  .(1)"لمنافسة والتحدي فيها يؤدي إلى تطوير حالة الركض مع الكرةاو  االستثارة
نرى بأن ( 28)والشكل ( 21)فمن خالل مالحظة الجدول ،  تمريرمهارة الل بالنسبة ماأ        
داللة على  الفروق المعنوية وهذه، على نتائج االختبار القبلي  ختبار البعدي قد تفوقتنتائج اال

ومن المتعارف عليه أن مهارة ،  التمرينات المهارية المركبة بعد تطبيق فترة تطور مهارة التمرير
األكثر استخداما  لدى الالعبين لذلك يتوجب على الباحثين والقائمين بالعملية التدريبية  التمرير

أن يبحثوا عن العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى تطويرها وأن يجدوا السبل والطرق الجديدة 
ومن هذه الوسائل والطرق ، عالجة المعوقات والمشاكل التي قد تأخر من تحسنها والحديثة لم

وبعد أن أجرى ،  لغرض تطوير التمريرهي التمرينات المهارية المركبة التي اقترحها الباحث 
معامل االنحدار لمعرفة القدرات العقلية التي تؤثر فيها وتساعد في تنميتها باعتبار أن الدماغ 

يس لألعصاب وأن حركات الجسم والقدمين تعمل بواسطة هذه االعصاب التي توجه المركز الرئ
ومن هذا االساس صممت التمرينات ألجل معالجة هذه ، االجزاء المنفذه ألداء المهارة 

وعندما تمت معالجة متغير المناولة بالتمرينات التي احتوت على اليقظة الذهنية ، المتغيرات 
نظرا  وأن الهدف من تطوير مهارة التمرير، ئج ط الرؤيا ظهرت هذه النتاواالنتباه المنقسم ومحي

لمختلف الفئات العمرية ومنها الناشئين لكونها الوسيلة االساسية  ألهميتها لالعب كرة القدم
 صباح رضا جبر)اذ يشير  ،للوصول الى مرمى الفريق المنافس ومنها يتم تحقيق االنجاز 

ويؤثر في المناولة االداء ، م تنظيم الهجوم واالحتفاظ بالكرة يت تمريرمن خالل ال( "1111
 تمريراتوب تنفيذ الذلك في دقة المناوالت وكذلك نوع المناوالت وأسل رلالعب وتأثيالمهاري 

 .    (2) " وهي الفعالية االكثر تكرارا في كرة القدم تمريرار الوقت المناسب إلرسال الواختي
 

                                                           
1

, 3899دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل , , , الموصل  األعداد البدني بكرة القدم :وموفق مجيد المولى  كاظم الربيعي 

  .218ص
2

-311, ص  3883بغداد , دار الحكمة للطباعة ,  والنشر , جامعة بغداد ,,  كرة القدم للصفوف الثالثة :( واخرون ) صباح رضا جبر  
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في االختبار البعدي  العقليةعرض نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية للقدرات  4-3
  ومناقشتها وتحليها

في االختبار البعدي  العقليةعرض نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية للقدرات  4-3-1
 وتحليها 

 ( 22)الجدول 
 لبعدي للقدرات العقليةيبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار ا

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

نية
لذه

ة ا
قظ

الي
 

 مع 
 االشارة

 معنوي 0.001 3.528 7.079 60.08 3.449 52.907 درجة

بدون 
 االشارة

 معنوي 0.005 3.044 3.94 57.26 3.598 53.067 درجة

سم
منق

ه ال
نتبا

اال
 

 معنوي 0.022 2.418 3.427 55.767 7.155 50.813 درجة السمعي

 معنوي 0.008 2.857 3.406 58.313 2.969 54.98 درجة البصري

ؤيا
الر

ط 
محي

 
العين 
 اليسار

 معنوي 0.025 2.374 44.616 451.2 10.288 423.133 درجة

العين 
 اليمين

 معنوي 0.000 6.402 30.175 457.533 39.471 425.4 درجة

 
الفروق في قيم  (22) ، يبين الجدول البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة        

 ،البصري_ االنتباه المنقسم السمعي  بدون اشارة ،_ مع االشارة  اليقظة الذهنية)لقدرات العقليةا
في االختبار البعدي وكما مبين في ( معدل العين اليمين_  معدل العين اليسار ،محيط الرؤيا

الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة المجموعتين الضابطة والتجريبية أظهرت فروقًا في 
    ( :21)وكما موضح في الشكل .  االختبار البعدي
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  (21)الشكل 

 الضابطة والتجريبية للمجموعتيناالوساط الحسابية الختبارات القدرات العقلية البعدية يوضح 

كرة ب لمهارتي التمرير والدحرجةعرض نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية  4-3-2
 :في االختبار البعدي وتحليها  القدم

 ( 23)الجدول 
 والدحرجة تمريراالختبار البعدي لمهارتي الالفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في  يبين

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قيمة   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
( t ) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 ع± س   ع± س   االحصائية

 معنوي 0.001 3.808 1.388 21.320 0.906 22.950 ثانية الدحرجة

 معنوي 0.000 4.046 2.289 20.667 2.314 17.267 درجة تمريرال

 (30)والشكل( 22)يبين الجدول  ، البحثفي ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة 
الفروق في قيم مهارتي الدحرجة والمناولة في االختبار البعدي وكما مبين في الجدول أعاله فإن 

 .    طبيعة أفراد العينة المجموعتين الضابطة والتجريبية أظهرت فروقًا في االختبار البعدي
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  (30)الشكل 

 والتجريبية للمجموعتين الضابطةالفروق في االختبار البعدية في مهارتي المناولة والدحرجة يوضح 
 

 مناقشة نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية 4-3-3
       االختبارات البعدية موعتين الضابطة والتجريبية فيمناقشة نتائج القدرات العقلية للمج اوالا 

للمجمننوعتين الضننابطة  (21)والشننكل (22)الجنندول مننن خننالل النتننائج التنني عرضننت فنني         
  االنتبناه المنقسنم السنمعي)و( بدون االشارةو  اليقظة الذهنية مع االشارة)لية والتجريبية للقدرات العق

لنك ن هناألنى إوالتني تشنير  (معندل العنين اليسنارو  محيط الرؤيا معندل العنين اليمنين)و( البصريو 
 . التجريبيةلح المجموعة في االختبارات البعدية ولصا معنويةفروق معنوية ذات داللة 

فنني نتننائج  المجموعننة التجريبيننة علننى المجموعننة الضننابطة فننوقيعننزو الباحننث سننبب تإذ         
،  التجريبينةمجموعنة تني نفنذت منن قبنل أفنراد الة الالى التمرينات المهارية المركب االختبار البعدي

  ، ألفراد عينة البحثالمهارية  تطوير القدرات العقلية وعلى  عملت هذه التمرينات ثحي
المثيننرات  سننتخداماالضننابطة هننو نتيجننة  المجموعننةن تفننوق المجموعننة التجريبيننة علننى أو         

بعد اسنتقبال المثينر وذلنك يكنون  إالن التمرينات ال تؤدى أي أبشكل رئيسي في تمارين التجريبية 
التنني و  ات المتعننارف عليهننامثيننر ابطة فقنند اكتفننت بننالمثيرات المننا الضننأهنندفها تنميننة الجانننب العقلنني 

 . في التمرينات اليومية تكررت
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نالحنظ تفنوق المجموعنة التجريبينة علنى المجموعنة الضنابطة فني ( 21)فمن خالل الشكل        
وهذا يظهر مدى كمينة المثينرات التني احتوتهنا ،  مع االشارة واليقظة الذهنية بدون االشارة  نتائج

نننب اليقظنننة الذهنينننة وللمتغيننرين بإشنننارة صننوتية وبننندون اشنننارة التمرينننات المهارينننة المركبننة فننني جا
 التنني يحتاجهننا الالعننب الناشننئ ة مننن اهننم القنندرات العقليننةتعنند اليقظننة الذهنيننة واحنند ذإ ،صننوتية 

قننندم وخاصنننة اثنننناء المهنننارات االساسنننية بكنننرة ال ألجنننل زينننادة كفننناءة أداءبدرجنننة كبينننرة و  بكنننرة القننندم
مهمننا كننان مسننتوى االسننتعداد لنندى العننب كننرة القنندم ("رينناض الحننار) وهننذا مننا اكننده،  مبارينناتال

اذا كان يمتلنك درجنة  إالالى مرحلة اتخاذ القرار المناسب  لال يصمثالي في جميع النواحي فأنه 
 .   (1)" عالية من اليقظة الذهنية

تننننائج وكنننان للتمرينننننات المهارينننة المركبننننة الننندور األسنننناس فننني معنويننننة الفنننروق فنننني قنننيم ن        
إذ صننممت تمرينننات اليقظننة الذهنينة علننى أسنناس االهننداف ، االختبنار البعنندي ولصننالح التجريبينة 

ها ومنننننع تحديننننند اإلشنننننارات الملوننننننة دونبنننننالصنننننوتيه و  مثينننننراتالالتننننني اسنننننتخدمت و   ،الخاصنننننة بهنننننا
والضوئية والتي تفرض على الالعب التركيز عليهنا واالسنتجابة لهنا فني وقنت رد الفعنل المطلنوب 

ال عننندما ينندحرج الالعننب الكننرة وعلننى جانبننه مجموعننة مننن المصننابيح وهننو بانتظننار اشننتعال فمننث، 
أحدها لكي يمرر الكرة ولكن ال يعلم متى تتم االسنتثارة وفني هنذه االثنناء يكنون الالعنب علنى اتنم 

وفني اللحظنة ذاتهنا هنناك اشنارات صنوتية ، الجاهزية واالنتباه واالسنتعداد لالسنتجابة علنى المثينر 
، قهننا المنندرب وعلننى الالعننب أن يتجاهننل هننذه االشننارات والتركيننز علننى المثيننر البصننري فقننط يطل

ومنننن خنننالل هنننذه التمنننارين تنننزداد قابلينننة الالعنننب الناشنننئ بنننالتركيز وأن يكنننون فننني أعلنننى درجنننات 
بشننيء علننى وجننه التحدينند مركنننزا  بإمكننان الالعننب أن يكننون يقظننا  (" brown)يشننير إذ ،  اليقظننة

 . (2)" االنتباه نحو المثير أو الظاهرة
السننننمعي  فنننني متغيننننر االنتبنننناه المنقسننننم نالحننننظ تفننننوق القننننيم( 21)وعننننند مراجعننننة الشننننكل        

 وهننننذا ممننننا يثبننننت لنننننا تفننننوق ، المجموعننننة التجريبيننننة االختبننننار البعنننندي ولصننننالح فنننني البصننننري و 
علننننى تمرينننننات المنننننهج المعتمنننند  نفننننذتها المجموعننننة التجريبيننننة التمرينننننات المهاريننننة المركبننننة التنننني
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االنتبناه المنقسنم وللمتغينرين  يجابي في تطويرالمردود اال لتمريناتكان ل إذ، للمجموعة الضابطة 
بمثينننرات سنننمعية وبصنننرية وفقنننا لمنننا موجنننود فننني  تمرينننناتالذ تنننم اسنننتخدام إ ،السنننمعي والبصنننري 

فرصننة جينندة لعينننة البحننث لمالحظننة االنتبنناه علننى  عطننت أ والتنني ، منظومننة الريهنناكوم المعرفيننة
ممننا يعننزز دقننة اشننارة االنتبنناه الصننادرة  صننري واسننتقبال المثيننرات مننن المحننيطقسننمين السننمعي والب

زيننادة قابليننة مراكننز  لننىهننذه التمرينننات إ تدأكننز االعصنناب والعضننالت وبالتننالي والننواردة مننن مرا
 ا يقنوم الالعنب بتمرينرفمنثال عنندم ،مثيرات االنتباه المنقسم االعصاب الخاصة باالستجابة على 
منام كنل ، الكرة في وسط دائرة من الالعبين  توجد هناك عدة مثينرات ضنوئية داخنل هنذه الندائرة وا 

وعلنننى الالعنننب أن يسنننتجيب للمثينننر الضنننوئي عنننندما ينننتم اشنننعاله ويقنننوم ، العنننب مثينننر ضنننوئي 
منن الالعنب عنزل المثينرات البقينة واالنتبناه علنى مثينر  وفي هذا التمرين يتطلنب، بالدحرجة نحوه 

وهننذا سنيؤدي إلننى تطنوير ردود االفعننال ، واحند فقننط واسنتالمه ومعالجتننه معلوماتنه واإلجابننة علينه 
والننذي يعنند مننن العوامننل الرئيسننية التنني ، باالسننتجابة علننى مثيننرات االنتبنناه المنقسننم لنندى الالعبننين 

منا  اوهنذ ،لحركية وتطبيق الواجبنات الخططينة أثنناء المبارينات يحتاجها الالعب لتطوير مهاراته ا
ثنناء المبارينات حينث تحندث أعننه فني التندريب  سنتغناءاالن االنتباه ال يمكنن أ " (هاره)ليه إيشير 

مواقننف وحنناالت لعننب تتطلننب مننن الالعننب المالحظننة المسننتمرة وتركيننز دائننم حتننى يمكنننه التغلننب 
مننا تظهننر فنني مواقننف اللعننب  وبات الغيننر متوقعننه التنني غالبنناعلننى هننذه المواقننف المفاجئننة والصننع

 .      (1)"ة الحقيقي
معندل العنين  محنيط الرؤينا تفوق متغير( 21)والشكل ( 22)النتائج في الجدول  وأظهرت        

فني االختبنار البعندي بنين المجمنوعتين الضنابطة والتجريبينة ولصنالح  معدل العين اليسنارن و اليمي
فعننندما نالحنننظ نتننائج المجموعننة التجريبينننة فنني معننندل العننين اليمننين قننند تفوقننت علنننى  ،التجريبيننة 

وهنذا يشنير إلنى هيمننة العنين اليمنين فني الرؤينا ، نتائج معدل العين اليسنار فني االختبنار البعندي 
عننند أغلنننب أفننراد المجموعنننة التجريبيننة بنننالرغم منننن تفننوق معننندل العينننين معنننا  فنني نتنننائج االختبنننار 

ينمننا إذا راجعنننا نتننائج المجموعننة الضننابطة نالحننظ أن نتننائج معنندل العننين اليسننار قنند ب، البعنندي 
تفوقت على حساب نتائج معندل العنين اليمنين فني االختبنار البعندي وهنذا يشنير إلنى هيمننة العنين 

 .اليسار عند اغلب افراد المجموعة الضابطة 
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لنننى اسنننتخدام إ بنننار البعنننديفننني االخت يعنننزو الباحنننث سنننبب تطنننور متغينننر محنننيط الرؤيننناو         
 علننى ت هننذه التمريننناتكننز التمرينننات المهاريننة المركبننة والتنني اسننتهدفت الجانننب البصننري حيننث ر 

منن  من خالل اطنالق االشنارات البصنرية منن المثينر باتجناه عينني الالعنب استثارة حاسة البصر
الضنوئية  النشنراتو المصنابيح  باسنتخدامذ تمثلنت التمريننات إ ،االستجابة المطلوبنة ب  هجل تمكينأ
متغينر ولكل لنون ومصنباح ونشنرة ضنوئية دور معنين وواجنب حركني بحسنب كنل  الملونة تالكراو 

الكننرة فنني وسننط  فمننثال عننندما يقننوم الالعننب بتمريننر ،معنندل العننين اليمننين او معنندل العننين اليسننار 
أحند المصنابيح وعنند اشنتعال ، مثلث من الالعبين ويوجد أمام كل العب مصباح كمثينر بصنري 

المصنابيح النثالث تمثنل زواينا محنيط الرؤينا والتني ، يقوم الالعب بدحرجنة الكنرة باتجناه المصنباح 
حيث إذا كان الالعب يمرر الكرة مع الزميل وهو منائال ، تم توزعيها بشكل يخدم استثارة العينين 

لعنين اليمننى بنالنظر وعندما يتم اشعال المصباح في جهنة اليمنين سنيتم تركينز ا، الى جهة اليسار
االننننارة  لنننىإالعنننين تنجنننذب بشنننكل كبينننر  نالو ، إلنننى المثينننر البصنننري المطلنننوب باالسنننتجابة علينننه 

زكني )روينذك،  جيندةسنهل علنى الالعبنين رؤيتهنا بصنورة يبحيث يمكن تمييزها بشنكل واضنح ممنا 
يسنننتطيع فننني عملينننة تأدينننة المهنننارات فعنننن طريقهنننا  مهمنننا   ن لحاسنننة البصنننر دورا  أ " (محمننند حسنننن

وينندرك الالعننب عننن  أدائهنناالالعننب معرفننة مكانننه فنني الملعننب وتحدينند التحركننات التنني يسننتطيع 
 .   (1) " طريق هذه الحاسة تحركات الفريق المنافس وبالتالي يستطيع اتحاذ القرار المناسب

للمجموعتين الضابطة  بكرة القدم لتمرير والدحرجةاالختبار البعدي ل مناقشة نتائج -ثانياا 
 والتجريبية
سنرى هناك تفوق للمجموعة  (30)والشكل ( 23)عند مراجعة النتائج في الجدول       

رات االساسية بكرة القدم التجريبية على حساب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي للمها
وهذه داللة على تأثير التمرينات المهارية المركبة وفاعليتها في رفع ، والدحرجة  التمرير

ذ إ ،مستوى المهارتين عندما قامت المجموعة التجريبية بالتدرب عليها بخالف الضابطة 
المثيرات التي تؤثر في مستوى المهارات ولها االهمية الكبيرة في  احتوت هذه التمرينات على

إذ أن التمرين الذي يستهدف المراكز المؤثرة مباشرة  ويكون ، الالعبين  قياس مستوى أداء
مقصود فعال بالتوجه عليها لزيادة كفاءتها ويتم تكراره ضمن برنامج مخطط له بالطرق العلمية 

واستخدام ، من حيث حساب الشدة التي تحتاجها االهداف وحساب كمية الحجم والراحة 
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فرضيات التمرين ألجل الحصول على النتائج بعد الفترة الزمنية المالئمة التي تخدم  وسائلال
وهذا ما حصل مع أفراد المجموعة التجريبية عند الوصول إلى قياس االختبار ، المقررة 

 . البعدي والذي أظهر نتائج تأثير التمرينات المستخدمة 
مع التركيز  المهاريداء لى زيادة قدرة الالعب في تنفيذ األإن التمرينات هدفت أذ إ       

تم التركيز  المناولة يفف، على رفع قابلية القدرات العقلية التي تؤثر في مستوى هذا االداء 
فمثال عندما يقوم ، على اليقظة الذهنية واالنتباه المنقسم ومحيط الرؤيا لرفع مستوى المهارة 

من خالل  الفني للمهارة في كيفية األداء الالعب الناشئ بالتمرير يتطلب عليه أن يكون يقظ  
األوضاع المحددة واختيار الوضعية والنوع المناسب الذي يعمل على ايصال الكرة بسهولة إلى 

وأيضا عليه أن يكون على درجة عاليه من االنتباه وتوزيع االنتباه في الملعب ، الزميل 
ر يجب أن يكون أي عندما يقوم بالتمري، باختيار المثير المطلوب الذي يتم االستجابة له 

ضافة إلى ذلك ، منتبه للمناطق التي يتواجد فيها الالعب الزميل ألجل ارسال الكره أليه  وا 
عملية في يجب أن يمتلك الرؤية التي تسمح له بالنظر إلى محيط الملعب وتحديد المناطق 

 ميت التكرارمن خالل التمرين و و  ، الى الالعب الزميل ضمن المجال البصري الكرة ارسال
زيادة االحساس بالكرة وبالتالي تزداد خبرته في كيفية التعامل معها  فيالالعب  ةساعدم

رسالها بمختلف المسافات بصورة دقيقة وعلى وفق ما يتطلب منه اثناء المباراة يشير ذ إ ، وا 
لمناولة الصحيحة تغرس عند الالعب الثقة والوعي واإلدراك أن ا"( 1114مفتي ابراهيم )

  .( 1") فضل استخدامأالستخدام المناولة 
فقد تم التوصل إلى معنوية الفروق في االختبار البعدي بواسطة  مهارة الدحرجة في اما        

فعندما يقوم الالعب الناشئ بدحرجة الكرة أثناء أداء التمرين هناك مثيرات ، التمرينات المركبة 
، مركبة مترتبة في الجهاز العصبي المركزي تفرض عليه األداء الميكانيكي المتسلسل لتنفيذها 

لسلة من المثيرات تبدأ من أحدى القدرات العقلية اوال  ثم تأتي أي كانت الدحرجة ضمن س
الدحرجة ثانيا  ثم عملية انهاء التمرين بالتمرير ثالثا  أو تأتي في المرحلة الثالثة في بعض 

فهذه السلسة من المثيرات جعلت الالعب ملتزم بتنفيذها حرفيا  نظرا  لواجبات التمرين ، التمارين 
ثناء فترة االداء والعانية في أدائه فكلما ربطنا الواجبات ، ا مع التوجيهات واإلرشادات قبل وا 

حيث يكون الالعب ملتزم بمسار محدد من ، ببعضها البعض كلما كانت النتيجة بصورة أفضل
وبالمقابل ال تكفي ، التنفيذ وهذا المسار يعمل على أخراج الالعب من األداء العشوائي 
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ويجب ، طها بالجانب البدني والخططي النتظار الحصول على النتائج التمرينات المهارية مع رب
أن تكون هناك عوامل اساسية أخرى ترتبط ارتباطا  وثيقا  مع هذه الجوانب في تخطيط وتنفيذ 

تميزت التمرينات بوسائل و  ،التمارين لكي تكون هناك نتائج ايجابية إذا أردنا الوصول إليها 
ير شكل التمارين والتي ساهمت في تغي افراد المجموعة التجريبية دربونيت كانواعما  مختلفة كليا  

،  الجريالتحكم بالكرة اثناء عملية  لية الذهنية ورفع قدرةلى تطوير القابإدت أ مما ،تها ونوعي
الوحدات التدريبية  خاللبة التمارين المهارية المرك بواسطةالممارسة وعملية التكرار  ةونتيج

طه اسماعيل )ذ يذكر إ ، لى تطور مهارة الدحرجةإدى ذلك أوتحت ظروف مشابهه للعب 
سس أيتميز التدريب في كرة القدم بالتخطيط والتنظيم واالستمرار وعلى  ( "1181 وآخرون

علمية لما يضمن مدة التأثير االيجابي على مستوى الالعب واستمراره كمقدمة في الجوانب 
 .(1) " لمختلفة لكرة القدم كمبدأ في التدرج في ارتفاع مستوى الحمل والتوقيت الصحيح في تكرارها

 ي االختبار البعديف فيرى الباحث أن وجود الفروق المعنوية جموعة الضابطةما المإ        
من خالل  التدريبي الذي يستخدمه مع المجموعة الضابطة والمنهجالمدرب  لى دورإ يرجع

عادة التكرارات وتنظيم المباريات وكل هذا جعل من الالعب  الممارسة اليومية للمهارات وا 
بشكل ايجابي على المستوى المهاري  وتأثيرها يكتسب الخبرة الذاتية في كيفية أداء المهارات

                   . خططيوال
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 :والتوصيات االستنتاجات   -5
  :االستنتاجات  5-1
, المنقسم االنتباه , الذهنية اليقظة ) القدرات العقلية بعض توجد هنالك عالقة بين تطوير .1

  ( .الدحرجة ,التمرير )تطوير المهارات االساسية بكرة القدم  مع( الرؤيامحيط 
في  تطورهمضمن فئة الناشئين وذلك من خالل  ايجابي تأثير للتمرينات المهارية المركبة .2

 . بكرة القدم مهارتي التمرير والدحرجةاختبارات القدرات العقلية و 
اليقظة الذهنية ) بعض القدرات العقلية قت المجموعة التجريبية االفضلية في تطويرحق  .3

و ( البصري –االنتباه المنقسم السمعي )و ( بدون اشارة صوتية –مع االشارة الصوتية 
ات االساسية بكرة القدم المهار و  (معدل العين اليسار –اليمين محيط الرؤيا معدل العين )
 . على المجموعة الضابطة ( , الدحرجةالتمرير )

   :و المقترحات   التوصيات 5-2  

 التوصيات  -اوالا 

توجيه الباحثين والمدربين باالعتماد على منظومة الريهاكوم المعرفية في اختبار القدرات  .1
العقلية لقياس المستوى االساسي ونسبة التطور عند دراسة قدرات الالعبين أو اختيار 

 .الموهوبين 
حث المدربين والقائمين بالعملية التدريبية على دراسة القدرات العقلية واستيعابها بصورة  .2

دخالها ضمن المناهج التدريبية   . جيدة ألجل اعتمادها وا 
ضرورة تطوير القدرات العقلية لالعبين الناشئين لما لها األهمية الكبيرة في تطوير األداء  .3

 .ريبية والمباريات المهاري والخططي اثناء الوحدات التد
ضرورة تعدد المثيرات المركبة في التمرينات ألجل تطوير االستجابات العقلية لدى  .4

 . الالعبين
التمرينات المهارية المركبة ضمن المناهج التدريبية المخصصة لفئة الناشئين بكرة  اعتماد .5

  .القدم
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القدم لالعبين الناشئين  ضرورة اجراء اختبارات القدرات العقلية والمهارات االساسية بكرة .6
معرفة االستعداد الذهني والمهاري ومدى  ألجللعمرية خالل الموسم التدريبي ولكافة الفئات ا

  . للتدريبتقبلهم 

 : المقترحات  -ثانياا 

عقلية ال اتقدر الخرى لمعرفة نسبة مساهمة أاجراء بحوث ودراسات مشابهه لفئات عمرية  .1
 .القدم في المهارات االساسية بكرة 

المعد , المدربين )اجراء دراسة تتناول العالقة بين اليقظة الذهنية مع متغيرات اخرى مثل  .2
 ( . البدني

المراكز المختلفة , الحكام ) اجراء دراسة تتناول االنتباه المنقسم مع متغيرات اخرى مثل   .3
 ( لالعبين

المهارات , المرمى  حراس)اجراء دراسة تتناول محيط الرؤيا مع متغيرات اخرى مثل    .4
 ( . الدفاعية كالوقفة الدفاعية أو التغطية
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ًالمصادرًالعربيةً-اولًا
 

  القرآن الكريم 

  تطوير الحالة التدريبية باستخدام بعض عناصر االعداد النفس : ابراهيم ممدوح– 
اطروحة , ناشئ كرة القدم حركي الخاصة اثناء فترة احماء الوحدة التدريبية لدى 

 7991, جامعة الزقاقيق / كلية التربية الرياضية للبنين , مصر  ,غير منشورة ,دكتوراه
 مكتبة النهضة المصرية, القاهرة  ,7ط, السمعي االدراك الحس بصري : احمد بدر ,

  5ص, 9009
  نظريات ومشكالت في سيكولوجية :  عادل عزالدين واخرون ( ترجمة)ارنوف وينج

 .  755-747, ص7997التعلم , القاهرة , مطبعة دار ماكجروهيل ,
  للطباعة مكتب عدنان , بغداد , 7ط, علم النفس المعرفي : اروة محمد ربيع الخيري

 00ص, 9079,والنشر 
  لوب االستكشافي لدى طلبة الجامعةاالنتباه المنقسم وعالقته باالس: اسعد جبار عباس, 

,  9079, جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم االنسانية ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير
 90ص

  الثانوية الحكومية  درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري مدراس: اماني عبد اهلل الهاشم
في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين من 

, 9071,جامعة الشرق االوسط, االردن , غير منشورة ,رسالة ماجستير , وجهة نظرهم 
 75ص

  7990, دار الفكر العربي , لقاهرةا,  7ط ,أسس ونظريات الحركة , بسطويسي احمد ,
  89ص

 في وأثرها السريعة القوة تنمية في الباليومتركس تمرينات استعمال: محمد  صبحي ثامر 
جامعة  ,غير منشورة  ماجستير, رسالة القدم , بكرة األساسية المهارات بعض سرعة أداء
  55ص , 9001 الرياضية , التربية بغداد, كلية

 مطبعة جامعة بغداد , , اصول التدريب في كرة القدم : ثامر محسن وسامي الصفار
 809ص, 7999بغداد , 

  مكتبة , عمان , 7القدرات العقلية بين الذكاء واإلبداع ط: ثائر غباري وخالد ابو شعيرة
  78ص,  9070, المجتمع العربي 
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  عالقة بعض القدرات العقلية باألداء المهاري ألصاغر كرة اليد: جياللي لبنى"u17" ,
معهد علوم , البويرة , كلي مصند أولحاج جامعة ا ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير 

 77ص,  9070,وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 
  اإلسكندرية , االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم : حسن السيد أبو عبده

 .798ص,  9007, مطبعة اإلشعاع 
  بدقة اداء مجال الرؤية البصري وعالقته : حسنين ناجي حسين ومجاهد حميد رشيد

, 9074,كلية التربية الرياضية , جامعة ديالى , مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة 
 799ص

  دار ,  7ط, الوظائف والمهارات البصرية في المجال الرياضي : حسين علي كنبار
 .01ص, 9074, بيروت , الكتب العلمية 

 7والرياضية , ط المدخل الى القياس في التربية البدنية : حمد نصر الدين رضوان, 
 .909 -909ص, 9000القاهرة , مركز الكتاب للنشر , 

 الكويت , دار الكتب , االسس العلمية في تدريب كرة القدم : حنفي محمود مختار
  789ص,  7919الحديث ,

  بصري في  –فاعلية برنامج معرفي وفقا ألنماط الشخصية سمعي : خالد علي حسين
رسالة , عض المهارات االساسية بكرة القدم للناشئين تحسين اليقظة الذهنية وتعلم ب

, 9090, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , جامعة المثنى , غير منشورة  , ماجستير
 70ص

  التقرير النهائي لتقويم كفاءة اداء الجامعات وهيئة المعاهد للعام : خضر جاسم الدوري
  95ص, م 7994, والبحث العلمي وزارة التعليم العالي ,  7998-7999الدراسي 

  القاهرة , ترجمة سيد الطواب ومحمود عمر, مدخل الى علم النفس : دافيدوف لندال ,
 950ص, 7998, الدار الدولية للنشر 

  مناهج واساليب البحث العلمي النظرية : ربحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم
 . 781, ص9000 , عمان , دار صنعاء للنشر والتوزيع,7والتطبيق, ط

  فاعلية البرنامج التدريبي باستعمال التقنية المعرفية اإلدراكية : رياض عبدالحمزة الحار
Cogni Plus  بأسلوب االنتباه المنقسم في تطوير إدراك المحيط ودقة التهديف لالعبي
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كلية التربية , جامعة القادسية  ,غير منشورة  ,اطروحة دكتوراه , كرة القدم للصاالت 
 95ص, 7999, البدنية وعلوم لرياضة 

  مطابع التعليم 7موسوعة اإلختبارات و القياس في التربية البدنية, ج: ريسان خريبط ,
 . 919, ص 7999العالي, بغداد, 

  تقويم  -تطبيق  -تدريس  -طرق تدريس الكرة الطائرة تعليم : زكي محمد حسن ,
 09ص, 9009,مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية , االسكندرية 

   دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ,  9ط, كرة القدم : زهير قاسم الخشاب وآخرون
 749ص,  7999, 

  7999بغداد , مديرية مطبعة وزارة التربية ,, كرة القدم : سامي الصفار وأخرون  ,
   878ص

  1كرة القدم المبادىء والتطبيقات, طتدريب : سعد منعم الشيخلي وهه فال خورشيد ,
  879ص, 9079 السليمانية , يوهند للطباعة والنشر, 

  مكتبة االنجلو , القاهرة , ترجمة محمد نجيب الصبوة , علم النفس المعرفي : سولسو
  794ص, 9000, المصرية 

  دار ,  ق سيكولوجيا التعلم بين النظرية والتطبي: سيد محمد خير اهلل وممدوح عبد المنعم
 .  790ص,  7998, النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت 

  كلية , اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة : شادية ابراهيم وسندس داخل ودعاء عالوي
 97ص, 9071.جامعة القادسية / التربية قسم العلوم التربوية والنفسية 

  ليبيا , الدار العربية للكتاب , االسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب : الشيباني ,
 17ص, 7918

  تمرينات اليوغا وتأثيرها على تطوير دافعية التعلم لدى طلبة كلية التربية : شيماء علي
 709ص, 9074,مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية , الرياضية 

  ة والنشر كرة القدم للصفوف الثالثة, بغداد , دار الحكمة للطباع( : واخرون)صباح رضا
 99ص, 7997, 

  تأثير التعلم المبرمج المتشعب في تطوير بعض القدرات العقلية : صالح عبد عباس
, غير منشورة  ,رسالة ماجستير ,سنة74لمهاري بكرة السلة للطالب بأعمارواالداء ا

 .99ص,م9090,كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة,جامعة القادسية
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  درجات معيارية لبعض المهارات االساسية بكرة القدم وضع : ضرغام جاسم النعيمي
كلية , جامعة الموصل  ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير , لطالب كلية التربية الرياضية 
  70ص.  7999, التربية البدنية وعلوم الرياضة 

  ر التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات العقلية واألداء اث :ضياء حمود مولد
كلية التربية , غير منشورة ,رسالة ماجستير , لالعبين الناشئين بكرة القدمالمهاري 
 9001,جامعة ديالى , الرياضية

  القاهرة , كرة القدم بين النظرية والتطبيق واالعداد البدني ( : واخرون)طه اسماعيل ,
 .71ص, 7999, دار الفكر العربي 

  تأثيره في التعلم والتطور من خالل االسلوب التدريسي المتداخل و  :ظافر هاشم الكاظمي
جامعة  ,غير منشورة  الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس , اطروحة دكتوراه ,

 202, ص  2002كلية التربية الرياضية , / بغداد 
  مطبعة النخيل , الصرة , 2ط, تدريب   -كرة القدم  تعليم  :عادل تركي و سالم جبار

  00ص,  2002
  طرق تدريس التربية الرياضية , الموصل , مديرية دار الكتب : عباس السامرائي

  49, ص 7991للطباعة والنشر , 
  دار المناهج للنشر والتوزيع , عمان , مبادئ البحث العلمي : عبد الجبار سعيد محسن

   775ص,  9071, 
  بعض القدرات  تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تحسين: عبد الحليم حافظ ياسين

كلية التربية  ,غير منشورة  ,اطروحة دكتوراه , العقلية ودقة مهارات التنس للطالبات 
   9070, جامعة بغداد / البدنية وعلوم الرياضة 

  لمعاهد التعليم التقني  االجهزة الطبية: عبد الرحمن محمود وحسين علي غلوم ,
 41ص, 9007,بغداد

  النجف االشرف , ياضي لطلبة كليات التربية الرياضية التدريب الر : عبد اهلل الالمي ,
 99ًص ,  9070, دار الضياء للطباعة والتصميم 

    القاهرة , دار الكتب , كرة القدم تدريب وخطط  :عبد المجيد نعمان ومحمد عبده صالح
  222, ص  2291 ,
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   اثر استخدام بعض االجهزة واألدوات المساعدة في تعلم  :عبد المعين صبحي االركي
, جامعة الموصل ,غير منشورة  ,رسالة ماجستير , بعض المهارات االساسية بكرة القدم 

  20ص,  2221,  كلية التربية الرياضية 
  مطبعة التعليم , مبادئ علم التدريب , بغداد : عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين

 .91, ص7990العالي ,
  (دراسة في الصدق والثبات) اختبار القدرات العقلية: عبدالرحمن سليمان الطريري ,

  497ص ,7995
  في الرياضة تحليل وتدريب فسيولوجيا العمليات العقلية : عبدالستار جبار الضمد

  01ص,  9000,  , عمان ,  دار الفكر للطباعة7ط, وقياس
  مجموعة , 7ط, القادسية , العراق , اساسيات التعلم الحركي : عبداهلل حسين الالمي

  99ص, 9004,مؤيد الفنية 
  دار , عمان , 9ط, ( التطبيقالنظرية و )علم النفس المعرفي: عدنان يوسف العتوم

 09ص,  9009, الفكر
  اية دار الر  , عمان ,7ط ,علم النفس الرياضي:عريبي حمودة و وليد رحاحلة

 784-788ص,  9070,للنشر
  9التمرينات للبنات , مصر , دار المعارف بمصر , ط: عطيات محمد خطاب  ,

  87, ص 7917
  7الدالئل الفسلجية والحركية في علم النفس الرياضي, ط: علي حسين هاشم الزاملي ,

 . 19, ص9070العراق, دار الضياء للطباعة والتصميم, 
  وزارة  , ختبارات واإلحصاء والقياس في المجال الرياضياال: سلوم جواد الحكيم علي

 .87ص ,  9004 ,جامعة القادسية , التعليم العالي والبحث العلمي 
  تأثير تمرينات توافقية في بعض الوظائف البصرية واالنجاز : غصون ناطق عبد الحميد

كلية التربية  ,جامعة بغداد  ,غير منشورة ,  اطروحة دكتوراه, لدى العبي رماية التراب
  19ص,  9070 ,الرياضية للبنات 

  دار الكتب , جامعة الموصل : أسس علم النفس التربوي : فاضل محسن االزيرجاوي
  91ص ,  7997 ,للنشر
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  9077,عمان , 7ط, التدريب المعرفي والعقلي لالعبي كرة القدم : فرات جبار عبداهلل ,
  791ص

  7التمرينات األساسية , األسكندرية , مطابع عابدين , ط: فضيلة حسين سري  ,
   79, ص 7909

  90ص,  7990, مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة , ًالقدرات العقلية: فؤاد ابو حطب 
  دار الفكر , القاهرة , القدرات العقلية االولية والذكاء والقدرة العددية  :فؤاد البهي السيد

 81ص,  2229, ي العرب
  المكتبة , نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم , بغداد : قاسم لزام

  98ص,  9009الوطنية , 
  مطابع الجامعة, بغداد , اسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم  :قاسم لزام صبر ,

 22ص ,  2002
 دار الكتب , البدني بكرة القدم , الموصل األعداد : وموفق مجيد المولى كاظم الربيعي

 .909, ص7999للطباعة والنشر جامعة الموصل , 
 القاهرة , مركز الكتاب : 4ليلى السيد فرحان؛ القياس واالختبار في التربية الرياضية , ط

 .779ص , 9001للنشر , 
  وربناء نظام تعليمي لتطوير اإلدراك الحسي في مادة المنظ :ماجد نافع الكناني , 

  92, ص 2221,  أطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كلية الفنون
  االنتباه المنقسم وعالقته بدقة مهارة استقبال االرسال بالكرة الطائرة : مجاهد حميد رشيد

  91ص ,99العدد ,  المجلد التاسع,مجلة علوم الرياضة  ,جلوس
  المحددات التخصصية  تحديد العالقة بين بعض: محجوب ابراهيم ياسين المشهداني

كلية التربية الرياضية ,  ,غير منشورة  النتقاء الناشئين بكرة القدم , اطروحة دكتوراه ,
 9009, ( 89)جامعة بغداد , عدد 

  القاهرة ,  7ط, التدريب العقلي في التنس , محمد العربي شمعون وعبد النبي الجمال ,
 91ص,  7990

  17ص.,7901,دار النشر, القاهرة , لقدم كرة ا: محمد جالل ومحمد عبدة صالح  
  مركز , القاهرة , نظريات وتطبيق , االعداد النفسي في كرة القدم  :محمد حسن عالوي

 20ص ,  2002, الكتاب للطباعة والنشر 
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  مركز الكتاب , القاهرة , 7ط,  سيكولوجية النمو للمربي الرياضي :محمد حسن عالوي
 09ص, 7999, للنشر
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 ( 1)ملحق 
  اسماء الخبراء والمختصين الذين استعان بهم الباحث في المقابالت الشخصية

 اسم الخبير ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص
تاريخ ووقت 

 المقابلة
 الغرض من
 المقابلة

1 
عبد الودود احمد 

 الزبيدي
 د. ا

علم النفس 
 الرياضي

كلية  –جامعة تكريت 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

م 62/11/6161
 1:1الساعة 
 مساء

كيفية دراسة 
القدرات العقلية 

 وأهميتها 

 د. ا حيدر ناجي حبش 6

 علم النفس
 – الرياضي

 ساحة وميدان

كلية / جامعة الكوفة 
للبنات قسم التربية  التربية

 البدنية وعلوم الرياضة

م 11/8/6161
 1:69الساعة 

 مساء

كيف يتم تحديد 
القدرات العقلية 

 المؤثرة

1 
محسن علي 

 السعداوي
 د. ا

علم النفس 
 الرياضي

كلية  /جامعة ذي قار 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

16/1/6161 
 م 8:61الساعة 

ما هي القدرات 
العقلية التي 
 تؤثر بالمهارات

4 
علي حسين 

 هاشم
 د. ا

 –علم النفس 
 كرة قدم

كلية  /جامعة القادسية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

69/1/6161 
 م1:68الساعة 

كيف يتم تأثير 
القدرات العقلية 

 بالمهارات

5 
عبد العباس عبد 

 الرزاق عبود
 د. ا

علم النفس 
 الرياضي

كلية  /جامعة ذي قار 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

م 64/16/6161
 م11:61الساعة 

عالقة القدرات 
العقلية 
 بالمهارات

 د. ا اسعد علي سفيح 2

علم النفس 
 –الرياضي 
 سلة

كلية  /جامعة القادسية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

م 62/16/6161
 م16:11الساعة 

كيف نحدد 
القدرات العقلية 

المؤثرة 
 بالمهارات

 د.م.ا حيدر كريم سعيد 9
علم النفس 

 قدم - الرياضي

كلية  /جامعة القادسية 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

م 11/8/6161
الساعة 
 ص16:61

تحديد القدرات 
العقلية المؤثرة 

 بالمهارات

8 
خالد عوده 

 كشيش
 د.م.ا

تدريب رياضي 
 كرة قدم –

كلية  /جامعة المثنى 
التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

م 18/1/6161
 11:11الساعة 

 ص

عالقة مهارات 
كرة القدم 

 بالقدرات العقلية
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 ( 6)ملحق 
 اسماء فريق العمل المساعد 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي ت

 صالح عبد عباس 1
تربية بدنية وعلوم  -طالب دكتوراه 

 الرياضه
 جامعة القادسية

 احمد فرحان بشير 6
تربية بدنية وعلوم  -طالب دكتوراه 

 الرياضه
 جامعة القادسية

 اوس يوسف خلفة 1
تربية بدنية وعلوم  -طالب دكتوراه 

 الرياضه
 جامعة القادسية

 تربية المثنى ماجستير تربية بدنية وعلوم الرياضه خالد علي حسين 4

 مدرب كرة قدم احمد طارش حسين 5
محافظة المركز التخصصي في 

 المثنى

 مدرب كرة قدم حسين جاسم نفل 2
المركز التخصصي في محافظة 

 المثنى

9 
مهدي علي عبد 

 السادة
 تربية المثنى بكالوريوس ادارة واقتصاد

 محافظة المثنى مصور محمد هادي جبار 8

1 
احمد عبادي عبد 

 الحسين
 محافظة المثنى فني
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 ( 3)ملحق 

 االختباراتاستمارات تسجيل نتائج 
 اختبارات القدرات العقلية  .1

 بكرة القدم  اختبار مهارة التمرير .2

 ت

 
 

 اسم 
 الالعب

 

  األولىالمحاولة         
 مجموع  
 المحاولة 
 االولى  

  المحاولة الثانية        
 مجموع  

 ةالمحاول
 الثانية 

 
 مجموع   
 المحاولتين  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1               

 
 اختبار مهارة الدحرجة بكرة القدم  .3

 

 

 

 ت
 

اسم 
 الالعب

 درجة اختبار
 اليقظة الذهنية 

 درجة اختبار 
 االنتباه المنقسم

 درجة اختبار 
 محيط الرؤيا

 معدل العين اليمين البصري السمعي بدون االشارة مع االشارة
معدل العين 

 اليسار
1        

 ت
 
 

 اسم الالعب

 
 / المحاولة االولى

 الزمن
 

 /  المحاول الثانية
 الزمن

 افضل زمن

1     
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 ( 4)ملحق 
 يبين التمرينات المستخدمة في المنهج 

  :  التمرين األول
 .الذهنية بدون اشارة صوتية  والدحرجة واليقظة تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .صافرة ،  مصابيح ضوئية ، كرات:  األدوات المستخدمة

 وعند االيعاز من قبل المدرب، ( م2)يقف الالعب خلف خط بداية التمرين الذي يبعد مسافة  : شرح التمرين
بين كل مصباح وأخر  مصابيح (6) توجد( م3)بمسافة  وعلى الجانب ، كرةلل الحرة دحرجةاليقوم الالعب ب

وعند اشتعال أحد ، اهداف مرقمة و موضوعة بشكل افقي ( 6)م توجد  (3)وامام المصابيح بمسافة ( م2)
لحركة وأثناء امشار اليه من رقم المصباح المضي باتجاه الهدف ال الكرة بتمريرالمصابيح يقوم الالعب 

للمثير  ستجابةوااليستجيب للمثير السمعي  أالكمثير سمعي وعلى الالعب  ةصوات بالصافر أيصدر المدرب 
 . البصري فقط

 .يتم اشتعال المصباح في أي لحظة من الدحرجة حيث يتم التمرير  :  مالحظة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

3 

2 

1 

4 

5 

6 
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 :   الثانيالتمرين 
 .مع اشارة صوتية  واليقظة الذهنية والتمرير الدحرجةتطوير :  الهدف من التمرين
 . صافرة ،  ، كرات اهداف صغيرة ملونة:  األدوات المستخدمة

صفين  مختلفة بشكل بألوانملونة  ،( م1×  م1)توضع مجموعة من األهداف الصغير بحجم :  التمرينشرح 
بين ( م 6)وبمسافة ( م 2) لكل جانب ثالثة اهداف بين كل هدف وأخر ، ( اليمين واليسار)على الجانبين 

ثناءويقوم الالعب بدحرجة الكرة بين األهداف  وعند بدأ االيعاز من المدرب، الجانبين  الحركة يحدد  وا 
 .  كتمرير به بإدخال الكرةمن األهداف ليقوم الالعب  لون هدفالمدرب 
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 :  التمرين الثالث
 .مع اشارة صوتية   واليقظة الذهنية تمريرال الدحرجة و تطوير:  الهدف من التمرين
 . كرات ،اعالم صغيرة  ، شواخص:  األدوات المستخدمة

 ، (حمرا)والثاني ( اصفر)أحدهما  بلونين مختلفين علمين صغيرين حامالنعبان يقف ال:  شرح التمرين
وعند سماع أشاره البدء من قبل  ، متر( 2)بين كل شاخص وأخر  شواخص( 5)توجد  ( م 11)وعلى مسافة 

يطلب من الالعب ان يمرر الكرة  يجتاز الشاخص األخير لالعب بدحرجة الكرة بينها وحتىيقوم ا المدرب
  .به المدرب الى الزميل الذي يحمل غير اللون الذي ينادي 
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 :  التمرين الرابع
 .بدون اشارة صوتية  والدحرجة واليقظة الذهنية تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .صافرة ،  كرات ، مصابيح ضوئية:  األدوات المستخدمة

في كل جانب و ( ستة مصابيح )توضع مجموعة من المصابيح على الجانبين وبمجموع  :  شرح التمرين
وعند سماع االيعاز من قبل ، ( م6)بين كل مصباح وأخر والمسافة البينية بين الجانبين ( م2)بمسافة 

د الجانبين اح من احالمصابيح وعند لحظة اشتعال المصب المدرب يقوم الالعب بدحرجة الكرة داخل ممر
وأثناء الحركة يصدر المدرب  يمرر الالعب الكرة باتجاه الهدف المشار اليه من رقم المصباح المضي

وعلى الالعب أن ال يستجيب للمثير السمعي وتكون االستجابة للمثير )أصوات بالصافرة كمثير سمعي 
 .    (البصري فقط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
4 5 6 

3 

2 

1 

4 
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  : التمرين الخامس
 .مع اشارة صوتية  والدحرجة واليقظة الذهنية تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .لكل واحدة منها لون مختلف   4فانيلة رياضية عدد ، صافرة ،  كرات:  األدوات المستخدمة

وخارج الدائرة يقف اربع العبين ، ترسم دائرة من الالعبين يتوسطها المدرب ولكل العب كرة  : التمرينشرح 
وعند سماع اشارة البدء تبدأ العبين ،  بلون مختلف فانيلةيحتضن الدائرة وكل العب يرتدي على شكل مربع 

اللون الذي + ب الذي يقوم بالدحرجة لالع اسم) وعند االيعاز من المدرب، الدائرة بدحرجة الكرة بشكل دائري 
مع الالعب  مركبهتمرير كرة أن يخرج من الدائرة ويعمل  على الالعب المنادى به( الالعب من المربع يرتدي

 . الزميل ثم يعود إلى الدائرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العب

 العب

 العب

 العب

 العب

 العب

 العب

 العب

 العب العب

 العب العب
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 :  التمرين السادس
 .مع اشارة صوتية  والدحرجة واليقظة الذهنية تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 . اصباغ ، كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

، متر وملونة بألوان مختلفة ( 1)وبارتفاع (  م1×م1)مربعات على الحائط بمساحة ( 3)ترسم :  شرح التمرين
وعلى الجانب ( م11)متر والتي تبعد عن المربعات مسافة ( 2)شواخص بين كل شاخص وأخر ( 5)وتوضع 

رب يقوم الالعب بدحرجة وعند سماء اشارة البدء من المد، ( م3)من الشاخص االخير يقف المدرب بمسافة 
الكرة بين الشواخص وعند اجتياز الشاخص االخير يقوم الالعب بتمرير كرة مركبة مع المدرب وعند عودة 
الكرة  ومن خالل االيعاز من قبل المدرب يقوم الالعب بتمرير الكرة على واحد من المربعات الملونة بعد ان 

 .  تم تحديد لون المربع المطلوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :   .............................................................................................. املالحق  

 

413 

 : التمرين السابع
 .يقظة الذهنية بدون اشارة صوتية والدحرجة وال تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .نشرة ملونة ،   ، صافرة شواخص ، كرات:  األدوات المستخدمة

مرتدين خمسة العبين يوجد ( م 6)وبمسافة  ،( 2)يقف الالعب المنفذ وامامه شواخص عدد :  شرح التمرين
الوان مختلفة وبعد اجتياز الحواجز يعمل المدرب على انارة النشرة وعلى الالعب المنفذ االنتباه للون النشرة 

  . وتمرير الكرة باتجاه الالعب الذي يرتدي نفس لون النشرة
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411 

 :  التمرين الثامن
 .البصري  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .صافرة ،  مصابيح ضوئية ، كرات:  األدوات المستخدمة

بجنب األخرى تحيطهم مجموعة من المصابيح ويقف  ةيتم تشكيل دائرتين من الالعبين واحد:  شرح التمرين
العبي  الكرة مع تمريرب الالعب يقوم ، وعند سماع اشارة البدء من المدرب ، دائرة  كل وسط واحد في العب

وعكس الالعب  الدائرة بالتناوب وعند اشتعال أحد المصابيح يقوم الالعب بدحرجة الكرة إلى الدائرة الثانية
 .( توضع المصابيح امام الالعبين)االخر الذي كان متوسط الدائرة 
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411 

 :  التمرين التاسع
 .البصري  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 . صافرة ، ضوئيةمصابيح  ، كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

( م11)وعلى بعد  متر،( 2)بمسافات متساوية بين كل شاخص وأخر  شواخص( 5)توضع  : شرح التمرين
مام كل العب مصباح  وعند سماع اشارة البدء من المدرب ، من الشواخص يقفان العبان على الجانبين وا 

والالعب يمكنه من استخدام رجله اليمنى أو اليسرى أو كلتا ، يقوم الالعب  بدحرجة الكرة بين الشواخص 
رة الى الالعب الزميل الذي يشتعل امامه وعلى الالعب ان يمرر الك، القدمين حتى يصل إلى أخر شاخص 

ومن الممكن ان يتم اشتعال المصباح عند أي لحظة اثناء الدحرجة سواء كانت في الشاخص ، المصباح 
 .حيث يتم التمرير باتجاه المصباح المضيء ، الثاني أو الثالث وهكذا 
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411 

 :  العاشرالتمرين 
 .البصري  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 . مصابيح ضوئية ، كرات:  األدوات المستخدمة

وعند سماع اشارة ،  يقف الالعب في وسط دائرة من الالعبين وتحيط بهم دائرة من المصابيح:  شرح التمرين
مصباح من  اشتعالتناوب وعند إلى العبي المحيط بال تمرير الكرةيقوم الالعب المركز ب البدء من المدرب

 . (يتم وضع المصابيح أمام الالعبين)المصابيح يقوم الالعب بالدحرجة باتجاه المصباح المشتعل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 :   .............................................................................................. املالحق  

 

411 

 :  عشر الحاديالتمرين 
 .السمعي  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .  صافرة ،صغيرة ملونة  أعالم ، كرات:  األدوات المستخدمة

ملونة ولكل العب لون  حاملين أعالم صغيرة متر بين كل العب وأخر (2)بمسافة العبين ( 7)يقف :  شرح التمرين
بمسافة  المنفذ العبالاالنطالق يقف  خطوعند ،  يقف العب مستقبل للكرة( م3)وبعد الالعبين بمسافة ، مختلف 

 وعند امام الالعبيندحرجة الكرة يقوم الالعب ب من خالل سماع اشارة البدء المدربو  ، لالعبينومستدير ظهره  (م3)
وم الالعب يق وعندها حدده المدربالالعبين العلم الذي  يرفع أحد (لون العلم المطلوب)سماع االيعاز من قبل المدرب 

 .الى الزميل  بتمرير الكرة
  .   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العب

 المدرب

 العب
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411 

 :   الثاني عشرالتمرين 
 .السمعي  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 . أهداف صغيرة ملونة ، كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

وأمام كل هدف توجد كرة  ، فةمختل بألوانملونة  ( م1×  م1)أهداف بحجم  ثالثةتصنع :  شرح التمرين
يقف الالعب في خط البداية ومع كرة ، عن الهدف الملون  متر( 5)مسافة والتي تبعد  لون للهدف بنفس 

،  شواخص( 5)بين  يقوم الالعب بدحرجة الكرة مغايرة للكرات الملونة وعند سماع اشارة البدء من المدرب
 العببتمرير الكرة إلى ال الشاخص األخير يقوم الالعب أن يجتاز وبعد، متر( 2)بين كل شاخص وأخر
ون الكرة ليذهب إليها الالعب ويمررها في لحركة يصدر المدرب اإليعاز إلى وأثناء ال ،الواقف على الجانب 
 .  الهدف الخاص بلونها
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411 

   :  عشر الثالثالتمرين 
 .السمعي  والدحرجة واالنتباه المنقسم تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .، صافرة ،شواخص  ، كرات:  األدوات المستخدمة

 مجموعة من الشواخص مختلفة االلوان وخلفها عن( م 6)بمسافة  يقف الالعب المنفذ:  شرح التمرين
يدحرج  التمرين بانطالق الصافرة يبدأ، ين فانيالت مختلفة االلوان العبين مرتد( 5)يقف  (م3)بمسافة 

حسب اللون الشاخص يدحرج  متر وبنداء صوتي من المدرب 2سافة الالعب المنفذ الكرة وعندما يصل الى م
 . الكرة بين الشاخص المطلوب ويمرر الكرة لالعب المرتدي نفس اللون 
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 :   عشر الرابعالتمرين 
 .نتباه المنقسم السمعي والدحرجة واال تمريرلتطوير ا:  الهدف من التمرين
 . 3عدد  ، شريط الصق ملون كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

( 5)متر توجد ( 11)الدوائر بمسافة  موأما ، متر( 3)ترسم ثالث دوائر ملونة بأقطار :  شرح التمرين
دء ويقف الالعب في خط االنطالق وعند سماع اشارة الب، ( م2)بين كل شاخص وأخر مسافة  شواخص

ومن خالل  إلى أن يصل إلى الشاخص االخير الكرة بين الشواخص ة دحرجب من المدرب يقوم الالعب
 . تم تحديد لونها  تيال وسط الدائرة لكرة إلىايعاز المدرب يقوم الالعب بتمرير ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 :   .............................................................................................. املالحق  

 

414 

 :  مرين الخامس عشرتال
 .معدل العين اليسار  –معدل العين اليمين  والدحرجة ومحيط الرؤيا تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .صافرة ،  مصابيح ضوئية ، كرات:  األدوات المستخدمة

األخرى تحيطهم مجموعة من المصابيح توضع  بجنبواحدة  من الالعبين يتم تشكيل دائرتين:  شرح التمرين
 وعند سماع االشارة من المدرب يبدأ التمرين، ة دائر  ان في كلبشكل جانبي من الالعبين ويتمركز العب

د المصابيح وعند اشتعال أح ، إلى العبي الدائرة بالتناوب من قبل الالعب المتمركز في الدائرة تمريربال
عكس الالعب االخر  ة إلى الدائرة الثانيةيقوم الالعب بالدحرج( على الجانب ءويكون المصباح المضا)

 . بها نفسه التمرين ليقوم يةالمتوسط في الدائرة الثان
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 : ر عش السادسالتمرين 
 .معدل العين اليسار  –معدل العين اليمين  والدحرجة ومحيط الرؤيا تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .اهداف صغيرة،  ، مصابيح ضوئية شواخص كرات،:  األدوات المستخدمة

 (مصباح في كل جانب)وبجانب كل هدف مصباحين  (م1×م1)تصنع أهدف صغيرة بحجم :  شرح التمرين
وعند سماع اشارة ، ( م 2)بين كل شاخص وأخر  توضع خمس شواخص( م 6)بمسافة  ينهدفال وأمام  ،

عل هدف الذي يشتال الى يقوم الالعب بدحرجة الكرة بين الشواخص وعليه أن يمرر الكرة البدء من المدرب
 .  ، حيث أن الهدف الثاني يتم اشعال فيه مصباح واحدان المصباحفيه 
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413 

 :  عشر السابعالتمرين 
 .معدل العين اليسار  –معدل العين اليمين  والدحرجة ومحيط الرؤيـا تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .  مصابيح ضوئية ، كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

يتم تشكيل مثلث من ثالث العبين وبجانب كل العب مصباح ويتمركز العب أخر في وسط :  شرح التمرين
بتمرير الكرة إلى الالعبين بشكل  الالعب يقوموعند سماع اشارة البدء منى المدرب ، المثلث حامل كرة 

متناوب وعند اشتعال أحد المصابيح يقوم الالعب بالدحرجة باتجاه المصباح وتسليم الكرة إلى الزميل األخر 
 .  ليقوم بأداء نفس التمرين
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411 

 :  عشر الثامنالتمرين 
 .معدل العين اليسار  –معدل العين اليمين  والدحرجة ومحيط الرؤيا تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 . مصابيح ضوئية ، كرات:  األدوات المستخدمة

يقف الالعب في وسط دائرة من الالعبين وتحيط بهم مجموعة من المصابيح موضوعة على :  شرح التمرين
إلى العبي الدائرة بالتناوب وعند اشتعال المصباح يقوم  بتمرير الكرةجوانبهم ويقوم الالعب في المركز 

يتم اشعال ) ،ليسلم الكرة الى الزميل ليقوم بنفس التمرين  الالعب بالدحرجة باتجاه المصباح المشتعل
 . (المصباح بجانب الالعب
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411 

 :   عشر التاسعالتمرين 
 .والدحرجة ومحيط الرؤيا تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .، نشرات ضوئية كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

متر وخلف كل هدف نشرة ضوئية وأمام األهداف ( م1×م1) حجمأهداف ب( 3)تصنع :  شرح التمرين
وأمام الشواخص في نقطة البداية توجد ( م2)بين كل شاخص وأخر  شواخص( 5)متر توضع ( 11)بمسافة 

على الالعب أن يدحرج الكرة التي بعد ان يقوم المدرب بإشعال احدى النشرات الضوئية و  ، ةكرات ملون( 3)
 .وبعدها يمرر الكرة في الهدف الذي تم اشتعال الضوء فيه شابه لون النشرة الضوئيةت
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 :  التمرين العشرون
 .معدل العين اليسار  –معدل العين اليمين  الرؤيــاتطوير المناولة والدحرجة ومحيط :  الهدف من التمرين
 .اهداف صغيرة ،  نشرات ضوئية ، كرات ، شواخص:  األدوات المستخدمة

مامهما بمسافة ،  وخلف كل هدف نشرة ضوئية متر( م1×م1) حجمباربعة اهداف صنع ت:  شرح التمرين وا 
ملونة بنفس  اربع كرات توجد خصواشال كل من وخلف (م 2)بين كل شاخص وأخر  شواخص( 5( )م 6)

 ة بين الشواخص وعند سماع اشارة البدء من قبل المدرب يقوم الالعب بدحرجة الكر  ،لون النشرات الضوئية 
 .فيه  يمرر الكرة الى الهدف الذي تم اشعال فيه الضوء التي تم اشعال النشرة الضوئية امامها وعليه ان
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411 

 :    التمرين الواحد والعشرون
 .معدل العين اليسار  –محيط الرؤيا معدل العين اليمين والدحرجة و  تمريرتطوير ال:  الهدف من التمرين
 .، أهداف صغيرة ، مصابيح ضوئية شواخص ، كرات:  األدوات المستخدمة

وبين كل شاخص وأخر  شواخص( 5)من الشواخص لكل قاطرة  متقابلتين توضع قاطرتين:  شرح التمرين
وأمام كل قاطرة هدف صغير بحجم  ، متر( 3)بينهما مسافة  تفصل موضوعة على الجوانب ،(م2)مسافة 

 ، هدف نشرة ضوئية وفي منتصف القاطرتين توضع كرةكل  متر وخلف( 6)مسافة يبعد و ( م1×  م1)
 بدحرجة الكرة بين الشواخص  العبدأ االيعاز من المدرب يقوم الوالالعب يقف وظهره إلى الكرة وعند ب

 . الذي تم اشعال الضوء فيهه أن يمرر الكرة في الهدف التي تشتعل النشرة الضوئية أمام هدفها وعلي
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 (5)ملحق 
 (المقترحة)توصيف المفردات المستخدمة في تنفيذ التمرينات المهارية المركبة 

 
 االسابيع

الوحدة 
 التدريبية

 التمرينات
زمن 
 التمرين

الراحة بين  بين الراحة عدد
تمرين 
 وأخر

الزمن 
الكلي 
 للتمرين

زمن االداء 
 مجاميع التكرار مجاميع التكرار الكلي

 
 
 
 

 االول

 االولى
  ثا 11 ثا 65 6 8 ثا 8 1

 ثا 21
 د 1442

 د 1442 ثا 11 ثا 65 6 8 ثا 8 8 د 12 
 د 14415 ثا 11 ثا 65 1 8 ثا 8 15

 ةالثاني
  ثا111 ثا 11 6 9 ثا 9 6

 ثا 11
 د 11441

 د 1141 ثا111 ثا 11 1 9 اث 2 1 د .41.5
 د 14465 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 9 12

 ةالثالث
  ثا 11 ثا 65 6 8 ثا 9 1

 ثا 21
 د 1411

 د 11445 ثا 11 ثا 65 1 8 ثا 8 11 د 12.3
 د 11422 ثا 11 ثا 65 6 11 ثا 8 19

 
 
 

 نيالثا

 الرابعة
  ثا111 ثا 11 6 9 ثا 8 4

 ثا 11
 د 11422

 د 14461 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 9 11 د 46.51
 د 1442 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 8 18

 ةالخامس
  ثا161 ثا 41 6 2 ثا 2 5

 ثا 161
 د 1482

 د ..51
 

 د 1841 ثا161 ثا 41 1 2 ثا 9 16
 1841 ثا161 ثا 41 1 2 ثا 9 11

 ةالسادس
  ثا111 ثا 11 6 9 ثا 9  2

 ثا 11
 د 11441

 
 د .41.5

 د 14465 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 9 11
 د 1141 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 2 61

 
 

 
 
 الثالث

 السابعة
  ثا161 ثا 41 6 2 ثا 9 9

 ثا 161
 د 1642

 د 1548 ثا161 ثا 41 1 2 ثا 2 14 د 48.2
 د 1548 ثا161 ثا 41 1 2 ثا 2  61

 ةالثامن
  ثا161 ثا 45 6 2 ثا 5 1

 ثا 161
 د 1145

 د 12429  ثا161 ثا 45 1 2 ثا 5 1 د 46
 د 1149 ثا161 ثا 45 6 2 ثا 2 19

 التاسعة
  ثا111 ثا 41 6 2 ثا 2 6

 ثا 11
 د 1462

 د 1441 ثا111 ثا 41 1 9 ثا 2 8 د .11.4
 د 16411 ثا111 ثا 41 6 8 ثا 2 15
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 االسابيع

الوحدة 
 التدريبية

 التمرينات
زمن 
 التمرين

الراحة بين  بين الراحة عدد
تمرين 
 وأخر

الزمن 
الكلي 
 للتمرين

زمن االداء 
 مجاميع التكرار مجاميع رالتكرا الكلي

 
 
 
 

 الرابع

 العاشرة
  ثا161 ثا 45 6 2 ثا 5 1

 ثا 161
 د 1145

 د 1945 ثا161 ثا 45 1 2 ثا 8 11 د 44.4 
 د1644 ثا161 ثا 45 1 2 ثا 2   18

الحادية 
 عشر

  ثا151 ثا 21 6 5 ثا 2  4
 ثا 161

 د 1145 
 د 18465 ثا151 ثا 21 1 5 ثا 5 11 د 49.25

 د 1145 ثا151 ثا 21 6 2 ثا 5 12
 

الثانية 
 عشر

  ثا161 ثا 45 6 2 ثا 5 5
 ثا 161

 د 1145
 19415 ثا161 ثا 45 1 2 ثا 2 11 د ..12

 د 14465 ثا161 ثا 45 1 5 ثا 5  61
 
 
 

 مسالخا

الثالثة 
 عشر

  ثا151 ثا 21 6 2 ثا 5  2
 ثا 161

 د 1145 
 د 14465 ثا161 ثا 45 1 5 ثا 5 16 د 48.2

 د 12445 ثا161 ثا 45 1 2 ثا 4 61

ة الرابع
 عشر

  ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 9
 ثا 161

 د 14451
 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 14 د .49.5

 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 11

الخامسة 
 عشر

  ثا151 ثا 21 6 2 ثا 5 6
 ثا 161

 د 1145
 د 18 ثا151 ثا 21 1 5 ثا 11 1 د 49

 د 1145 ثا151 ثا 21 6 2 ثا 5 18
 

 
 
 

 السادس
 
 
 

 

السادسة 
 عشر

  ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 4
 ثا 161

 د 14451
 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 11 د .49.5

 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 61

السابعة 
 عشر

  ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 6
 ثا 151

 د 141
 د 141 ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 14 د ..16

 د 141 ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 61

الثامنة 
 عشر

  ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 1
 ثا 161

 د 14451
 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 اث 4 8 د .49.5

 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 19
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 ابيعاالس

الوحدة 
 التدريبية

 التمرينات
زمن 
 التمرين

الراحة بين  بين الراحة عدد
تمرين 
 وآخر

الزمن 
الكلي 
 للتمرين

زمن االداء 
 مجاميع التكرار مجاميع التكرار الكلي

 
 
 
 

 السابع

التاسعة 
 عشر

  ثا151 ثا 11 1 1 ثا 4 1
 ثا 161

 د1142
 د1142 ثا151 ثا 11 1 1 ثا 4 11 د ..44

 د1142 ثا151 ثا 11 1 1 ثا 4 11

 نالعشرو
  ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 5

 ثا 151
 د 141

 د 141 ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 11 د ..16
 د 141 ثا181 ثا 11 6 1 ثا 1 15

الواحدة 
 والعشرون

  ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 4
 ثا 161

 د16451
 د16451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 1 د .41.5

 د16451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 61
 
 
 

 الثامن

الثانية 
 والعشرون

  ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 2
 ثا 161

 د 14451
 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 16 د .49.5

 د 14451 ثا151 ثا 11 6 4 ثا 4 12

الثة الث
 والعشرون

  ثا161 ثا 21 6 5 ثا 2 9
 ثا 11

 د 11
 د 19465 ثا161 ثا 21 1 5 ثا 5 11 د 44.25

 د 11 ثا161 ثا 21 6 2 ثا 5 18

ة الرابع
 والعشرون

  ثا111 ثا 11 6 9 ثا 9 6
 ثا 11

 د 11441
 د 1141 ثا111 ثا 11 1 9 اث 2 1 د .41.5

 د 14465 ثا111 ثا 11 1 9 ثا 9 61
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 (.)ملحق 
  نموذج لتمرينات المدرب التي طبقت على العينة الضابطة

 : التمرين االول 
  وتحمل السرعة تطوير التمرير والدحرجة: الهدف من التمرين 
  شواخص, كرات : االدوات المستخدمة 

يتم توزيع الالعبين على اربعة مراكز بحيث كل العبان على جهة ويقوم :  شرح التمرين
( م5)وتكون المسافة بين الالعبان ( 2)بتمرير الكرة الى الالعبة ( 1)الالعبة الحائز على الكرة 

(  م2)بدحرجة الكرة بين الشواخص حيث تكون المسافة بين الشواخص ( 2)ويقوم الالعب 
بتمرير الكرة ( 4)ويقوم الالعب ( 4)بتمرير الكرة الى الالعب ( 3)عب وبالوقت نفسه يقوم الال

وبالوقت نفسه يقوم ( 4)يقوم بتبادل االماكن مع الالعب( 1)بين الشواخص إذ ان الالعب 
 .وهكذا يستمر االداء حتى انتهاء الوقت المحدد( 2)بتبادل االماكن مع الالعب ( 3)الالعب 
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 : التمرين الثاني 
 والدحرجة تطوير القوة االنفجارية والتمرير : من التمرين الهدف 

 (سم 31)حواجز ارتفاع ، شواخص ، كرات : االدوات المستخدمة 
وعند سماع اشارة ،  (م 1)الشاخص االول بمسافة  خلف قف الالعب المنفذي: شرح التمرين 

حتى ( م 2)بدحرجة الكرة بين الشواخص الثالث بينهم مسافة  البدء من المدرب يقوم الالعب
يقوم و  ، (م 1)والحاجز  ث تكون المسافة بين الشاخص الثالثلى الحاجز حيإن يصل أ

دحرجة الكرة الى الشاخص  القدمين وتمرير الكرة من اسفل الحاجز ومن ثم بكلتاالالعب بالقفز 
الذي سينفذ اداء و ( م 5)عب الزميل الذي يبعد مسافة تمرير الكرة الى الالب االخير وبعدها يقوم

 .التمرين نفسه 
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 : التمرين الثالث 

 تطوير تحمل السرعة والتمرير : الهدف من التمرين
 كرات:  االدوات المستخدمة

بحوزته الكرة يقوم بتمرير  (1)مراكز الالعب رقم( 4)تقسيم الالعبين على  يتم : شرح التمرين
( 2)يقوم الالعب رقم و  ، الموجود في المنتصف ويغير مكانه( 2)الكرة الى الالعب رقم 
بتمرير الكرة الى الالعب ( 3)رقم وفي الوقت نفسه يقوم الالعب( 1)بإرجاع الكرة لالعب رقم 

في المنتصف  ودالموج( 2)رقم  بتمرير الكرة الى الالعب( 4)ويقوم الالعب رقم ( 4)رقم 
نفسه يقوم  وفي الوقت( 4)رقم  الالعب الى الكرة بإرجاع( 2)رقم  ويقوم الالعب ويغيير مكانه
( م5) حيث تكون المسافات بين الالعبين( 3)بتمرير الكرة الى الالعب رقم ( 1)الالعب رقم 

 .لألداء لمحدد بهذه الطريقة مع تبادل المراكز حتى ينتهي الوقت ا ينوهكذا يستمر اداء الالعب
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 (7)ملحق 

 تضمين مفردات تمرينات المدرب التي طبقت على العينة الضابطة 

 
 االسابيع

 
 

الوحدة 
 التدريبية

 
 التمرينات

 
 

زمن 
 التمرين

 بين الراحة عدد
 
 
 

الراحة 
بين 

تمرين 
 وآخر

 
الزمن 
الكلي 
 للتمرين

 
زمن االداء 

 التكرار الكلي

 
 

 التكرار مجاميع

 
 

 مجاميع

 
 

 االولى االول

  ثا  11 ثا 11 6 5 ثا 14 1
 
 ثا 11

 د 11

 د 1245
 د 1145 ثا 11 ثا 11 1 5 ثا 2 6

 د 16 ثا 11 ثا 11 1 4 ثا 8 1
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 (8)ملحق

كتاب تسهيل مهمة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية الى المركز الوطني 
  لرعاية 
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 (.)ملحق 
كتاب تسهيل مهمة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية الى رئاسة جامعة 

 قسم المتابعة/ القادسية 
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"complex skill exercises in terms of some mental abilities and the 

impact on the skills of rolling and passing for young Football 

talented centers in the  middle AL-Furat " 
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the important of the research in preparing complex skill exercises according to 
Rehacom system to know their impact on the mental abilities affecting some 
football skills for the young players national center for the care of sports talent 
in the middle AL-Furat for the purpose of finding new and diverse means to 
achieve broader goals in the training process and to develop basic skills that 
serve the game . 
As for the research problem it is through showing the researcher on many 
offered training programmes and because he was working in specialized 
centers and in procession of the training process and his personal observation 
, he found the mental abilities did not remain a great interest on the part of the 
trainers to prepare special exercises to develop and invest them in application 
of technical and tactical techniques especially that the players at this stage the 
ages needs exercises to help them to develop mental abilities and lead 
develop the skills in football and this problem is solved according to the 
researcher's opinion , as the exercises were included modern scientific 
methods so the researcher decided to prepare exercises according to modern 
technology the Rehacom system and to conduct an experimental study to know 
the extent of its impact on the mental abilities affecting some soccer skills for 
young players .      
AS for the research method, the researcher used the training method in the 
manner of the two equal groups , the control and the experimental for its 
suitability to the nature of the problem. It's also the research community and its 
sample, the research community represented the youth of the national centers 
for the care of sports talent in the middle furat for the year (2020-2021) ,their 
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number 150 players .The sample of the research was selected in an intentional 
manner from the youth of the National center for the care of sports talent in 
AL-Muthanna province which numbered 30 players and they were divided into 
groups ,the control-experimental with 15 players for each group . 
the skill tests were in the talent playground in A-Muthann province as well as 
tests of mental abilities through the cognitive Rehacom system in the laboratory 
of the college of physical education and sports science at AL-Qadisiyah 
university .Rehacom and because the exercises in the system have no goal 
,which is the mental one ,the researcher decided to make the exercises two 
goals , which are mental and skill, so that the exercise is dedicated to the field 
of football and has a double effect and the statistical bag (ssps) to extract the 
results. 
According to the results reached by the researcher who has got the 
conclusions as the following: 
1-The results showed that the use of complex skill exercises contributed to the 
development of effective mental abilities (mindfulness: with pointing –without), 
(divided attention: audio-visual), (circulating vision: right eye ratio –left eye 
ratio) 
2-The improvement of influencing mental abilities led to the development of 
some basic soccer skills (shoot, dribbling) 
3-The experimental group achieved the best in developing effective mental 
abilities (mindfulness: with pointing –without) ,(divided attention: audio-visual), 
(circulating vision: right eye ratio –left eye ratio ) and some basic soccer skills 
shoot-dribbling on the control group that followed the curriculum prepared by 
the coach. 
Key words ;  complex skill exercises , mental abilities , football skills 
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