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  د سمير مسلط الهاشمي.أ
  عميد كلية التربية الرياضية الجامعة المستنصرية العراق

  :مقدمة

لسفة التربية الرياضية ومتابعة مجرياتها عبر التسلسل التاريخي لهذا المفهوم ومارافقه من ال بد من ادراك ماهية ف
تطورات بدءا من الممارسة الالمقصودة التي اتخذت الطابع العفوي والفطري إلى ماآلت إليه التربية الرياضية في 

فها والضوابط التي حكمت أشكال تلك وقتنا الحاضر بعد حقب تاريخية متعددة اختلفت فيها أشكال الممارسة وأهدا
  .الممارسات

مارس اإلنسان القديم الفعاليات بشكل عام كوسيلة من وسائل البقاء والتغلب على صعوبات ومعوقات الحياة فكان 
الجري والقفز والتسلق والرمي باألداة والمصارعة وسرعان ما أصبحت تلك الفعاليات وسيلة للتنافس بين أفراد القبيلة 

  .ون الفائز أكثرا قبوال بين قبيلته ومحط أنظار النساء لما يتمتع به من قوة وشجاعة ومروءةليك

م وبعد أن وضعت بعض الضوابط البدائية المس التنافس بين . ق776ماأن بدأت األلعاب األولمبية القديمة سنة 
لقوة والفن وكان غضن الزيتون بما يمثله المتبارين في الفعاليات المختلفة اختلف الهدف من وسيلة للبقاء إلى إظهار ا

من قيم معنوية جائزة للفائزين فكانت الهواية هي الطابع المميز للمنافسات وبدأ عدد المتبارين يزداد كل دورة لما لقيه 
  .الشباب من احترام وتقدير ودور فاعل في مجتمعه آنذاك

  :االحتراف قديما

بية بضرورة دعم ومساعدة الرياضي لتوفير بعض متطلبات ممارسته ظهر إيمانا من القائمين على المنافسات االولم
 )• ( دراخم500م في أثينا وظهور أول قانون يمنح الفائز األولمبي مبلغ قدره . ق580أول تعامل نقدي فكان عام 

وياتهم البدنية  واالرتقاء بمستنوان لم يكن المقصود به دخول عالم االحتراف وإنما وسيلة تشجيع لكم ونوع الرياضيي
والفنية، وفي الوقت نفسه برزت الظاهرة ذاتها في روما القديمة حيث تم اعتماد مبالغ مالية مغرية للرياضيين حسب 
النتائج التي يحققها، ومما يجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد بدأت عملية السعي من قبل الرياضيين إلى المشاركة في 

 مالية أكبر األمر حفز الرياضيين االنتقال من مكان إلى أخر فبعد كانت الهواية البطوالت التي تنمح فيها جوائز
وغصن الزيتون هي الهاجس الرئيسي تعدى األمر فأصبحت الشهرة ليس على صعيد المجتمع المحلى فحسب وإنما 

افية واجتماعية، على مستوى األقاليم والمجتمعات والمتجاورة ومارافق تلك الشهرة من مغريات ومكاسب مادية وثق
في ) فرانسوا األول( أصدرت بعض القوانين وبالتحديد أصدرها الملك 1527وفي القرن السادس عشر وبالتحديد سنة 

فرنسا التي تقضي بتحديد المبالغ المالية والتي أخذت طابعها الرسمي، وتم العمل بموجبها في بعض أنواع الرياضات 
لرياضيين طابعا ماليا بل أخذ األمر بتزايد المبالغ بين فترة وأخرى حتى بلغت كالتنس مثال الذي أخذ التنافس بين ا

مبلغا كبيرا تحت مسمى المكافأة األمر الذي أدى إلى انتشار هذه األنواع من الرياضة خاصة بين طبقات الموسرين 
اح والحفاظ على مبدأ الهواية وذوي القدرات المالية، حيث أدت هذه القوانين إلى الحد من آلية ارتفاع مستويات األرب

  .التي تضمنه المواثيق األولمبية قديما وحديثا

 في أثينا منشأ األلعاب األولمبية القديمة تطورت كل مجريات األمور 1896مع انطالقة األلعاب األولمبية الحديثة سنة 
ال عن تطور القوانين والنظم التي المتعلقة باأللعاب من حيث توفير الفرص النتقاء رياضي العالم وتبادل الخبرات فض

  .تحكم ممارسة تلك األلعاب من خالل وضع اللوائح والمواثيق األولمبية

بجانب ازدياد عدد الفعاليات المنضوية تحت مسمى األلعاب األولمبية كذلك دخول المرأة عالم التنافس وأن كان في 
  .البداية على نطاق محدود وبألعاب محددة

ق األولمبي يالحظ وبشكل واضح ماينص عليه الميثاق هو عدم تحقيق أي هدف تجاري من جراء إن المتتبع للميثا
ممارسة األلعاب وبذلك تتحمل الدول كل نفقات متطلبات المشاركة من متطلبات إعداد الرياضي للدورة األولمبية 

مؤسسة أو النادي الذي ينتمي إليه وتهيئة المدربين والمستلزمات دون النظر إلى أي مردود مادي تحققه الدولة أو ال

                                                           

  .عملة يونانية:  الدراخم )•(
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ذلك الرياضي حيث تأسست األندية بادئ األمر من خالل بدالت االشتراكات التي يقدمها المنتسبون لتغطية نفقات 
  .وتكاليف األنشطة الممارسة داخل النادي بمختلف أشكالها

  :االحتراف حديثا

العالم ليس على المستوى األولمبي فحسب وإنما على إن اتساع دائرة المشاركة في مختلف الفعاليات ولكافة دول 
مستوى المشاركات الودية تطلب األمر ضرورة تغطية بعض تكاليف تلك المشاركة األمر الذي استدعى القائمين على 
األندية بفتح قنوات تبادل المنفعة مع بعض المؤسسات التجارية من خالل نشر إعالناتها في أروقة مالعب كرة القدم 

صا مقابل مبالغ مالية يتم االتفاق عليها ولفترات زمنية محددة وتزامنا مع التطور التكنولوجي وظهور أسماء خصو
لعديد من الشركات بمختلف أنواعها مثل شركات تصنيع األجهزة الكهربائية واالتصاالت وشركات تصنيع السيارات 

ي مجاال خصبا للتسويق وعرض منتجاتها مما وغير ذلك من المؤسسات والشركات التي وجدت في المجال الرياض
جعل تلك األندية والمؤسسات الرياضية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها وسد أجور العاملين فيها وإدامة مالعبها بدون 

  .االعتماد على الوسائل التسويقية

تقها إقامة بطوالت لم يقف األمر عند هذا الحد بل عمدت أغلب تلك الشركات والمصانع أن ترعي وتأخذ على عا
على مالبس الرياضيين وهذا مايعرف في عالم ) Logo(رياضية بأكملها مقابل وضع شعار تلك الشركة أو ما يسمي 

  .وهذا ما نشاهده بشكل واضح أثناء مباريات الفرق األوربية) Sponsors(التسويق الشركات الراعية أو 

  :االحتراف والعولمة

لة ماضية كانت اللجنة األولمبية الدولية تواجه صعوبة كبيرة في إقامة الدورة أولمبية في لوعدنا إلى الوراء لعقود قلي
دولة معينة ألن ذلك يشكل عبئا كبيرا على ميزانية تلك الدولة وتوفير مستلزمات إجراء الدورة من ساحات ومالعب 

إقامتها، أم في الوقت الحاضر ونتيجة وقرية أولمبية وكافة المتعلقات بها مما اضطر بعض الدول إلى االعتذار عن 
لتطور الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال اإلعالم وصناعة الحدث الرياضي الذي أسهم بشكل جلي في سهولة وسيلة 
االتصال ومعرفة ما يجري في بقعة ما من العالم من قبل سكان المعمورة بنفس الوقت وهذه إحدى إفرازات ما يطلق 

أقحمت وسائل اإلعالم نفسها في استثمار طاقاتها وإمكانياتها في المجال الرياضي ) Globalisationالعولمة (عليه 
في تغطية تلك البطوالت مقابل دفع مبالغ طائلة تصل إلى مئات الماليين من الدورات للسيطرة على حقوق البث 

ح طائلة، ونتيجة لهذه المستجدات اإلعالمي حصريا وبالتالي التصرف بهذه الحقوق وفق آليات تجارية لجني أربا
باألموال التي تتحقق أخذت الدول في الوقت الحاضر تتسابق في تقديم طلباتها الستضافة الدورات األولمبية لتأخذ 

 تم تحديد أماكنها، إن دل هذا على شيء 2012دورها بذلك وهذا مانجده اليوم أن الدورات التي تلي دورة لندن سنة 
الستثمار في المجال الرياضي أصبح مالزم الكل الدورات والبطوالت بحيث أصبحت اليوم جميع إنما يدل على أن ا

الدول تتسابق في الحصول على شرف إقامة الدورات كي ترتقي بمستوى بناها التحتية وإعداد منشآتها فضال عن 
  .يرةاالرتقاء بالمستوى االقتصادي واالجتماعي والخدمي لما تحقق من مردودات مالية كب

أن بروز ظاهرة االحتراف في المجال الرياضي وبشكل واضح في السنوات األخيرة من القرن المنصرم والعقد األول 
من هذا القرن لم يعد مقتصرا على البطوالت التي انتشرت من األساس على مبدأ الفوز بجوائز مالية فضال عن 

 األلعاب التي مورست من البداية على أساس الهواية الممارسة الرياضية كلعبة التنس مثال وإنما شمل ذلك بعض
وتحقيق االنجاز العالمي ومنها ألعاب القوى مثال فكانت مسابقات الجائزة الكبرى التي استحدثت مؤخرا والتي تقضي 

الف ذلك بمنح الفائزين األوائل مبالغ مالية طائلة، عندئذ يمكننا القول أن الوسائل المتبعة لتحقيق الهدف اختلفت باخت
الهدف حيث أصبح الرياضي أو النادي أو المؤسسة ال ينظر للرياضة واالنجاز بعين الهواية وإنما يهدف الكسب 
المادي ومسايرة متطلبات العولمة والعالم الجديد فأصبحت األندية تبحث عن الالعبين المحترفين وليس بالضرورة من 

دة لتحقيق ذلك الهدف إال وهو الفوز الذي يقابله الحصول على ماليين أبناء بلدها وإنما من بلدان أخرى قريبة أو بعي
بل مليارات الدوالرات فهي تدفع لالعب الجيد مبالغ يحلم بها كل رياضي وتستقطب المدرب الجيد والطبيب الجيد 

ح الالعبين إلى والمعالج ذو الخبرة أو كل من يساهم في تحقيق فوز ذلك النادي أو الفريق وإال كيف نفسر يصل عقد أ
في بعض األندية إلى ) تم احتكارهم(ما يقرب مائة وخمسون مليون دوالر مما حدي ببعض الالعبين الذي احترفوا 

دفع مبالغ كبيرة للتأمين على رجليه مثال أو على حياته، من هنا أصبح هدف كل األندية والمؤسسات اعتماد ظاهرة 
رة وبقراءة بسيطة إلى حجم األموال المتحركة والمستثمرة في المجال الحصول على مبالغ كبي) احتكار(االحتراف 

الرياضي بلغت مبالغ خيالية وأضحى التنافس بين األندية العالمية بما تحققه خزائنها من أموال ومتابعة ألخر إحصائية 
  .لألندية الرياضة في العالم اعتبر نادي مانشستر يونايتد أغني نادي في العالم
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  :ي الوطن العربياالحتراف ف

انطالقا مما تقدم وفي ضوء على ماطرأ على واقع التربية الرياضية من تغيرات اجتماعية وبينية واقتصادية وتطور 
وسائل التصنيع في مختلف مجاالت الحياة وخصوصا منها ماجعل العالم باتساع رقعته قرية صغيرة وما أفرزته 

برزت ظاهرة االحتراف بأشكاله المختلفة سواء على مستوى الالعب أو ظواهر العولمة وفي المجال الرياضي تحديدا 
الوكالء ومتعهدي البطوالت أو الشركات الراعية أو المستفيدة بشكل غير مباشر من هذه الظاهرة، لنا الحق في تأشير 

ذي ينتمي إليه ما لالحتراف من مزايا وما يقابلها من مساوئ على الرياضي أو المؤسسة أو النادي وحتى البلد ال
  .ومايتبع ذلك من انعكاسات على القاعدة الرياضة والمستوى الرياضي

في وطننا العربي كانت هذه الظاهرة موجودة في العقود الثالثة أو األربعة األخيرة ولكن في بداياتها كانت بشكل غير 
 عليه فكان الهدف الرئيسي جلي وغير واضح وكان ذلك بسبب عدم وضوح فلسفة وماهية االحتراف وما لالعب وما

لالعب هو اللعب خارج بلده وفي أي نادي يصرف النظر عن مستوى ذلك النادي مقابل مبلغ يكاد يكون زهيدا ولكنه 
أعلى من الذي يتقاضاه في بله فكان جل اهتمام الالعب هو إظهار مهاراته في أي لقاء مع دولة أخرى  كي توجه له 

 تلك الدولة أو ذلك النادي أن الذي نود اإلشارة إليه في هذه الورقة نتيجة لغياب القوانين األنظار وبالتالي احترافه في
الخاصة باالحتراف التي تحكم العالقة بين الالعب وناديه أو مؤسسته التي رعته وأنفقت عليه مبالغ طائلة كي يصل 

العتبار حقوق ناديه األصلي، األمر الذي إلى مستوى متقدم نجده بين يوم وأخر يرتبط بجهة أخرى دون األخذ بنظر ا
خلق حالة من الفوضى في التعامل بين األندية مما انعكس سلبا على مستوى بعض األندية وخاصة الجماهيرية منها، 
بينما استثمرت أندية حديثة العهد استقطاب الالعبين الجيدين مقابل مبالغ مغرية وأصبحت تنافس على بطوالت 

  .يانا الحصول عليهاالدوري والكأس وأح

  

  :االستنتاجات

  :نستنتج مما تقدم من مجريات تناولنا لهذا البحث أو هذا الموضوع مايلي

  .أن أغلب ممارساتنا الرياضية ال تنسجم وماتنص عليه المواثيق األولمبية -1
 .تغيرت صفة الممارسة من الهواية إلى سعى وراء المكتسبات -2

 . إلى إرباك الرياضين بين المؤسسات واألنديةعدم وجود قوانين خاصة باالحتراف أدت -3

 .كما للعولمة جوانب ايجابية هناك جوانب سلبية -4

التوجه نحو االستثمار من قبل الالعب والمؤسسات ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة أدى إلى عدم  -5
 .االهتمام باتساع قاعدة أغلب الفعاليات الرياضية

 .ت حاالت ال تنسجم والخلق الرياضي والتنافس الشريفإن ظاهرة االحتراف الرياضي أفرز -6

استخدام بعض الوسائل والطرق غير الشرعية كاستعمال المنشطات المحظورة سعيا وراء االنجاز  -7
 .المبكر

 .ظهور شركات وجهات تصنيع تحت الفتة المكمالت الغذائية مما تؤثر سلبا على الرياضي مستقبال -8

  .ة االحتراف ما يطلق عليهم سماسرة عقود الالعبينظهور فئة من المنتفعين من ظاهر -9
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  العراق/جامعة األنبار                      عبدالواحد حميد الكبيسي . د.أ

  وعد عبدالرحيم الفرحان. د.م.أ

  التعريف بالبحث

  لة البحث مشك-1
ــط    ــدهما فق ــيس أح ــة ول ــة ميداني ــا وممارس ــستدعي علم ــدة ت ــة معق ــدم عملي ــرة الق ــي ك ــدريب ف  الت

 كما أن االعتماد على الخبرة الميدانية دون اللجوء إلى العلم يخل بإحدى القواعد األساسية لتطور تلك الخبرة والعمـل                  
 أن حيث ، كاملة بصورة وإتقانها لتعلمها كاف يرغ الحركية المهارات أداء على فقط البدني التدريب أنعلى نموها ، 
 اسـتعمال  في والتنويع والعقلي البدني الترابط على أساسا نعتمد الرياضية التربية مجال في والتدريبية العملية التعليمية
 ومن الجديدة راتالمها تعلم أثناء سيما وال العقلية النواحي على والتركيز الجانبين بهذين االهتمام يتطلب أساليبها وهذا

 خالل خبرة الباحثان في التدريس الحظا اغلب األلعاب التي تمارس في كلية التربية يغلب عليهـا الطـابع المهـاري                   
 ،دون أن يتدرب الطلبة على اإلعداد الذهني وقد ال توجد مفـردة ضـمن مفـردات            )أي اإلعداد التدريبي الجسدي   (فقط

  لذا ارتأى الباحثان لدراسة اإلعداد الذهني كوسيلة مصاحبة للـتعلم المهـاري            التربية الرياضية تهتم باإلعداد الذهني،    
 لكرة القدم ودراسة تأثير ذلك وهل ستعطي نتائج أفضل في أداء المهارات وتحقيق األهداف المرسومة في واالرتقـاء                 

 .لألفضل التعليمية بالعملية

   أهمية البحث-2
المعافى الذي تـضج الـصحة فـي        السليم هو   الجسم  و في الجسم السليم ،   اعتدنا منذ الصغر على مقولة العقل السليم        

 في العينين، وقوة في العضالت، وخفة في الحركة، وسـرعة           إشراقاًتقاطيعه و قسماته وأعضائه، نضارة في الوجه،        
 و البدنيـة    ال يعاني من الضعف أو المرض أو العاهة، فان قـواه النفـسية            .. وحين يكون الجسم سليماً      ،في االنجاز 

 ):صلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم     ( وهذا ما يؤيده مقولة سيدنا محمد      فان الجسد كل متكامل    وكما نعلم     ،والعقلية تكون سليمة  
}         ى لَـهاعا تَدوضِد ِإذَا اشْتَكَى عسثَِل الْجكَم اطُِفِهمتَعو ِهمادتَوو ِمِهماحِفي تَر ْؤِمِنينى الْمِر    تَرهِدِه ِبالـسـسج ـاِئرس

، وكل جانب فيه يستمد بعضاً من قوته من الجوانب األخرى ، فالجسد القوي المتماسـك                 )5552/البخاري (}والْحمى
المتين يرشّح صاحبه أن يكون ذا عقل قوي، وذا ارادة قوية اذا بذل جهداً جهيداً في تنمية قدراته العقليـة والروحيـة،            

   .هداً في بناء وتقوية و تطوير قدراته البدنيةمثلما يبذل ج
 يـضعف   وقد التحتاج سوى تفكير بسيط      رى رياضياً ذا بناء جسماني ممتاز، ينهار ازاء ابسط مشكلة تصيبه،            ن قد   لذا

مـشكلة  ، فترى الثاني يتحمل ال    عقليةرى شخصاً أقل منه قوة جسدية، لكنه أكثر منه قوة           نوقد   ،ال يقوى على مقاومتها   
 ضرورة جمـع    اي ، لم تستكمل بقوى عقلية تزيدها قوة على قوة        إذا القوة العضلية تبقى ناقصة      أي،  ويسعى إلى حلها  

        .  في أي لعبة من ألعاب القوى كما في لعبة كرة القدم قوياً حقاًاإلنسانالقوتين العقلية و الجسدية ليكون 
 ونقيض  واإلثارةجمع وهي من الرياضات المتميزة بالصعوبة والتدقيق         في العالم ا   األولىكرة القدم هي اللعبة الشعبية      

  .التفوق فيها االستناد للعلوم الطبية والنفسية
  النفسي اإلعداد المتكامل والتدريب بما فيه المهاري والبدني و        الفوز فيها وتحقيق البطوالت واالنتصارات هو        وأساس
  . لالعب كرة القدموالذهني 
يمكن أن تواجه الالعب في المباريات التنافسية مشموال     التيلألحداث مخططرسم    إلىة تهدف عملي   هوالتدريب 

  .الفوز و الغلبة الفنية    غاياته وهيإلى أمثل والوصول استغالالً الكرة استغاللبقدر وافر من الحلول التي تمكنه من 
على أسس عملية هدفها الوصول بالالعبين إلى كرة القدم عملية تربوية مخططة مبنية     التدريب في مجالدكما يع

  .أرقى المستويات الرياضية خالل االرتفاع السريع بمقدرة الالعب الفسيولوجية والوظيفية والفنية والنفسية والذهنية 
أن هدف التدريب في كرة القدم هو اإلعداد المتكامل لالعب بدنيا ومهاريا وخططيا وفكريا ونفـسيا لتحقيـق أعلـى                    

فالعامة هي ديمومة اللياقة البدنيـة وتنميـة        ..  باألداء المتكامل وبالقدر الذي يحقق األهداف العامة والخاصة          مستوى
 فاعليـة  أكثر معرفية كإستراتيجية العقلية  فضال عن الممارسة والخاصة هي تحقيق النصر في المنافسات  المهارات
 نتـائج أفـضل    إلعطـاء  لبدنيـة  مارسـة الم مـع  مكملـة  بطريقـة  اسـتخدامها  ويجـب  الممارسـة  عـدم  مـن 
  ). 343ص:1995عبدالفتاح،(

 المباراة ، وتزداد قيمتها وتظهر بوضوح كلما اشتد التنـافس وبـصورة             أثناءإن المتطلبات الذهنية هامة جداً لالعب       
ويخطـئ  خاصة في اللحظات الحرجة من المباراة ، واإلعداد الذهني هنا واجب هام من واجبات المدرب التعليمية ،                  

 عنـدما يـشاهد سـوء       إال وال يدرك نتيجة تغاضيه عن هذا اإلعداد         اإلعداد هذا   أهميةكثيرا المدرب الذي يعتقد عدم      
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تصرف العبيه أثناء المباراة واإلعداد الذهني يعني كل الطرق والوسائل التي يضعها المدرب ليجعل كل العب خالقا                 
ساسية ويستغل خبراته الخططية في الوقـت المناسـب ، واألعـداد             ، يعرف متي وكيف يستخدم مهارته األ       مبادأةذا  

الذهني والتعليم النظري يمثل جزءا هاما دائما من التدريب الحديث ، ويستحق دائما من المدرب أن يعطيـه العنايـة                    
   0 المباريات أثناءخذله العبوه ي حتى ال الكافية

 األوقات خالل   ه خبرة جيدة وكافية هو الذي يمكن أن يفيد فريق          العب كرة القدم الذي لديه     أن انومن وجهة نظر الباحث   
 ال يخـذل الالعبـون مـدربهم خـالل          حتـى الحرجة من المباراة وأن الخبرة البد من وجودها في فريق كرة القدم             

  0 )277ص:1982المختار،(المباراة
المستوى الرياضي على أن  الذب يركز التدريب الحديث كونه يهتم بموضوع يركز عليهمما تأتي أهمية البحث 
  : عنصرين مهمين هماإلى  يتوقفلالعب كرة القدم

 .كفاءة الالعب البدنية والمهارية والخططية والفكرية .1

  .استعداد الالعب ودرجة الدافعية ومستوى اإلرادة لديه .2
العملية التعليمية والتي وقد أطلق علماء التدريب على كل الجهود التي توجه مباشرة لتنمية كفاءة الالعب وقدراته اسم  

توجه أساسا للتأثير على استعداد الالعب وقابليته ألداء الجهد اسم العملية التربوية ويجب أن ننظر للعمليتين التعليمية 
والتربوية كوحدة واحدة متكاملة آلتنفصالن عن بعضهما مع استغالل العالقة المتبادلة بينهما استغالال جيدا عند 

  .القدم التخطيط في كرة 
ويلعب اإلعداد الذهني دورا هاما في القدرة على التفكير السليم والتصرف الحسن لالعبين أثناء المباراة والتدريب 

كون المباراة   وتزداد أهمية اإلعداد الذهني كلما أشتد التنافس بين الفريقين وخاصة في اللحظات الحرجة أثناء سير
 الواقع علي كاهل الالعب الذي ينجم بسبب المثيرات الحركية المقصودة حمل التدريب هو الثقل البدني والعصبي

 قوة المثير وعدد مرات تكرار المثير الواحد ، والحمل الخارجي  يعد نوعين من الحمل هما الحمل الخارجي ووهناك
  ).24ص:1992عبدالبصير،( درجة االستجابات العضوية التي تنشأ نتيجة للحمل الخارجييعدو
أي مدرب أن ينمي القدرات العقلية لالعبين لمساعدتهم على التفكير السليم والتصرف المناسب أثناء المباراة  على لذا

وكذلك يجب عل المدرب أن يكسب العبيه المعارف والمعلومات النظرية والتطبيقية مثل قواعد وقوانين 
  .   طية الخاصة بكرة القدموالنواحي الصحية والخصائص البشرية بجانب النواحي الفنية والخط  اللعب

  أهداف البحث -3
 في بعـض    يهدف البحث الحالي إلى استقصاء أثر اإلعداد الذهني على أداء فريق كرة القدم في كلية التربية الرياضية                

  .المهارات األساسية في كرة القدم
  فرضيات البحث -4

  -:اإلعداد الذهني اثر ايجابي على ألسلوب
 .القدم بكرة يةاألساس المهارات بعض تعلم .1
 .فوز فريق المجموعة التجريبية على الضابطة في المباراة النهاية التي تقام بعد نهاية التجربة .2
  مجاالت البحث -5

جامعـة األنبـار للعـام    /المرحلة الرابعة –  عينة من  طلبة المرحلة الرابع في كلية التربية     :المجال البشري  .1
 .2010-2009الدراسي

 14/1/2010 إلى 4/1/2010من :المجال الزماني .2222

  .قاعات وساحات كلية التربية الرياضية جامعة األنبار: المجال المكاني .3
  تحديد المصطلحات -6

  :الذهني فقد عرفه كل من ألعداد تعاريف وردت عدة 

 المـستويات  إلـى  للوصـول  الفـرد  وتطوير تنمية العملية التي تؤدي إلى: بأنه) 1996شمعون وجمال،(( -1
 وزيـادة  ’ المرتبطـة  الذهنية المهارات تطوير بواسطة المثالية األداء حالة نوعية زيادة لخال من المطلوبة
 األخرى العوامل من وغيها االنتباه في والتحكم  المثالي األداء في والتحكم التثبيت التكرار على إعادة القدرة

 : هما اإلعداد الذهني من نوعان ،وهناك المرتبطة

 .واالنتباه  الذهني التطور على ويشتمل : رالمباش اإلعداد الذهني-١
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 واالسـتماع  األفـالم  مـشاهدة  معينة مهاره لوصف القراءة على ويشتمل : المباشر الغير اإلعداد الذهني-٢
شـمعون  ( والمرئيـة  السمعية الوسائل بين والدمج التعليمات وكتابة الحية النماذج ومشاهدة لوصف المهارة

  ).16ص:1996وجمال،

 وتنمية تطوير خالل من حاله إلى الوصول إلى الهادف التدريب من نوع  :بأنه)  ١٩٩٩، الوسيمي( -2
 التدريب نظام نوعية ،وتطوير األداء في الحكم لتثبيت التكرار إعادة على القدرة زيادة ، مع العقلية المهارات

 . )1ص:1999الوسيمي،( للمنافسات واالعدادت الشفاء وإعادة االسترخاء على القدرة مع

  الخلفية النظرية و بعض الدراسات السابقة -7
إن اإلعداد الذهني هو الجزء األساس في إعداد الالعب للدخول في المنافسات كونه يتضمن تصور الحركة وتسلـسلها       
والمواقف واألهداف وجميع إبعاد المنافسة من حكام وملعب وأدوات وأجهزة وعليه من الضروري إن يمتلك الالعـب             

ى تطبيق الخطط الموضوعة وتحليل أداء المنافس ، حيث أن االنجـازات الرياضـية تتطلـب قـدرا مـن                    القدرة عل 
االستخدامات الذهنية وإصدار القرارات ، ولكي يكون الالعب قادرا على القيام بذلك فالواجب تطوير إمكانياته الذهنية                

، حيث يمكن استخدامه في مجال الحركة بشكل عام         ، ولهذا فإن اإلعداد الذهني يعد جزءاً مهماً من التدريب الرياضي            
وخصوصا في مراحل اكتساب المهارات الالزمة لكرة القدم، كذلك يعمل على زيادة القدرة على التنبؤ وإتاحة الفرصة                 

إذ إن عمليات التفكير ينتج عنها انقباضات في العضلة المستخدمة إلنتاج الحركة التـي              ، لألداء في األحداث المستقبلة   
يتم تصورها ، وان األداء البدني يتضمن درجات في االرتباط بالنشاط الذهني أن تأثير اإلعداد الذهني يرجع إلى قدرة                   

لـذلك فـان   ، الجهاز العصبي على تسجيل األنماط الحركية والحسية وقدرتها على التذكر ، وإعادة تنظـيم الـصور              
ويهـدف  .  العصبي المركزي مثل تلك الناتجة من األداء البدني        اإلعداد الذهني قد يؤدي إلى نفس التغيرات في الجهاز        

إضافة إلى تطوير القدرة على     ، اإلعداد الذهني إلى األداء المثالي بوساطة تنمية المهارات العقلية المرتبطة وتطويرها            
  ).31ص:1996شمعون،(استعادة الشفاء عند اإلصابات الرياضية وتطوير الشخصية وتنميته 

 لخط سير حركة رياضية معينة، ويحتوي هذا التصور علـى  اإلرادي عملية تكرار التصور الذاتي   بأنههني   الذ اإلعداد
لقـد  .  الفعلي لهـا األداء كل ما يختص بالحركة دون      إي بالحركة والمكان والزمن،     واإلحساسعوامل الرؤية والسمع    

تفكيرهم ومهاراتهم العقلية كما هو الحال لتنمية        أسلوب على تنمية    األفراد يساعد   أن بمكان للمدرب    األهمية من   أصبح
لذلك يمكننا  .  درجات متقدمة في مستوى التعلم     إلىمهاراتهم البدنية، وان فن المزاوجة بينهما يضمن الوصول بالطالب          

ـ                دريب القول بان العملية التعليمية تعتمد على الترابط بين التدريب الذهني والبدني معا، وال بد من التركيـز علـى الت
  .  تعليم وتطوير المهارات الجديدة والمهارات المركبة والمعقدةإثناءالذهني للمتعلم وخاصة 

 الذهني يساهم في مراحل اكتساب المهارات الحركية ويؤدي دورا مهما في عملية التعلم وزيادة القـدرة علـى        اإلعداد
 التكرار والتثبيت والـتحكم     أعادة زيادة القدرة على     أهدافهوان من   . التنبؤ ويساهم في االستعداد للمواقف في المستقبل      

، واالستفادة من التدريب البدني عن طريق تطوير نوعية التدريب ونظامه وتطوير القـدرة علـى الراحـة                  األداءفي  
 التمرين الكلي الذي يعبر عنه      أعاله ندرج من ضمن التقسيمات      أنكذلك يمكن   . واستعادة الشفاء من الفترات التدريبية    

 التدريب عليها، والتمرين الجزئي الذي يستعمل لتسهيل العملية التدريبية وذلك مـن             أثناءبعدم تقسيم أو تجزئة المهارة      
  . التي تعتمد على تجزئة المهارة عند التدريب عليهااإلجراءاتخالل 

ليب تنظيميـة فـي    أو أسـا  أشكال في أساليب تنظيم التمرين تدخل ضمن        أخرىكما يمكن ان نشير إلى وجود تقنيات        
، والتعلم  العصف الذهني مثل التعليم التقني أو أخرى جديدة وأشكالطرائق تدريس المهارات أو الحركات الرياضية، 

  . الحديثة في مجال التعلماألساليبالذاتي وغيرها من 
 يظهـر علـى     أن  الذهني ظاهرة مهمة من مظاهر تعلم المهارات الحركية فهو عبارة عن تصور األداء بدون              اإلعداد

وأن العملية التعليمية للمهارات الحركية تعتمد على       ". نشاط ذهني يقترن بنشاط حركي    "الفرد فعل ظاهري ملموس فهو      
الترابط بين اإلعداد الذهني والتمرين البدني في آن واحد لذا البد من االهتمام بهذين الجانبين لزيادة عمليـة الـسيطرة                   

وعلى الرغم من أهمية اإلعداد الـذهني  . كيز وتطوير المستوى المهاري وثبات األداءعلى مستوى الشد العضلي والتر   
  . يسيران في خط شروع واحد وعليهوإنما انه ال يعوض عن التمرين البدني إال

 .اإلعداد الذهني جيد إذا ارتبط بالتمرين البدني ولكنه ليس بأحسن من التمرين البدنــي .1

 .دقائق) 5-2(دقائق وأحسن مدة له هي بين ) 5( من ألكثرإذا استمر اإلعداد الذهني يفقد أهميته   .2

 منهـا فـي     أكثـر  في المراحل األولى من التعلم خصوصاً في المهارات المعقدة           أفضلاإلعداد الذهني يكون     .3
 .المهارات البسيطة

  : يستخدما من قبل الرياضيين همــاأنويوجد نوعان من اإلعداد الذهني يمكن 
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 . ذهنياًلألداءني الداخلي ويتم عن طريق تصور الفرد اإلعداد الذه  •

اإلعداد الذهني الخارجي ويتم عن طريق مراقبة الفرد لمهارة يقوم بأدائها شخص آخر، وهذه المراقبة تتطلب                 •
 .)1999روبرت، (باألداءمشاركة بعض الحواس كالنظر والسمع مع التصور الداخلي المرتبط بالتفكير 

  ذهنيخطوات اإلعداد ال -8
  :      لغرض التوصل إلى اكتساب مهارة اإلعداد الذهني يتبع األتي 

 يتميز االسترخاء بغياب النشاط والتوتر وهو فترة من الـسكون وإغفـال الحـواس ويحـدث                 :تعلم االسترخاء : أوالً 
 وتصحيح أي   االسترخاء والتوتر في درجات من التواصل ومع التدريب يمكن التعرف على أي نقطة في هذا التواصل               

  : نقطة خاطئة توقف حدوث ذلك و االسترخاء نوعين هما 
يتدرب الطالب على االسترخاء وذلك بالتركيز على مجموعة عضلية ويحاول شـدها ثـم   : االسترخاء العضلي  .  أ

إرخاءها ثم يعود إلى مجموعة عضلية أخرى وهذا النوع من االسترخاء هو األفضل استخداما في مراحل الـتعلم            
 .من أساليب ذات أنواع متعددة ولكنها تتفق في الهدف وتختلف في الوسيلة التي توصل إلى هذه الحالة حيث تتض

أن االسترخاء الذهني يساعد على خفض التوتر العضلي ومن ثم يسهم في حفـظ التـوتر      :االسترخاء الذهني  .  ب
 )228ص:2002خيون، (الذهني حيث أن مجرد التركيز على االسترخاء يعزل الدماغ عن المؤثرات األخرى

أو المراجعـة   ) الـذهني ( بعد التدريب على االسترخاء العضلي والذهني يأتي التصور العقلي           :التصور الذهني   : ثانياً
العقليــة ، وهــي محاولــة اســترجاع األحــداث أو الخبــرات الــسابقة او بنــاء صــور جديــدة بحــدث جديــد  

  ).257ص:1995راتب،(
  شروط اإلعداد الذهني 

-7 األداء الـصحيح     -6 جو التدريب    -5 انتظام التدريب    -4مستوى اللياقة البدنية    -3 الذكاء   -2 السابقة    الخبرة -1
  اإلحساس الحركي-9المهارة المطلوبة -8أسلوب األداء 

  بعض الدراسات السابقة -9
ني، هدفت إلى التعرف على مدى فاعليـة التـدريب البـد           أجريت الدراسة في األردن و     ):1999الخياط ، (دراسة . 1

والتدريب البدني مع المشاهدة الفيديوية، والتدريب البدني مع المشاهدة الفيديوية والتصور العقلي علـى األداء               
طالبا جامعيـا   ) 45(الفني ودقة وسرعة اإلنجاز لمهارة اإلرسال في التنس األرضي، تكونت عينة الدراسة من              

ق عليها المنهج التقليدي المتبع فـي دروس تعلـيم   قسموا إلى ثالثة مجاميع بالتساوي، المجموعة الضابطة طب     
وتطوير األداء بالتنس في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد، أما المجموعة التجريبية األولى فقـد مارسـت                 
المنهج التقليدي مضافا إليه مشاهدة األفالم الفيديوية، وطبقت المجموعة التجريبية الثانيـة المـنهج التقليـدي                

ه المشاهدة الفيديوية مع التصور العقلي، استخدم الباحث اختبار هوايت لقياس دقة وسـرعة إنجـاز                مضافا إلي 
أشارت أهم نتائج الدراسة بـأن المجموعـة التجريبيـة          ،مهارة اإلرسال باإلضافة إلى اختبار تقييم األداء الفني       

تها المجموعة التجريبية األولـى ثـم   الثانية قد حققت تطورا واضحا في دقة إنجاز اإلرسال واألداء المهاري، تل       
الضابطة، أما سرعة اإلنجاز لمهارة اإلرسال فقد تطورت لدى المجموعة الضابطة بشكل أفضل من المجموعتين               

وقد خرج الباحث بتوصيات أهمها ضرورة استخدام برامج التدريب العقلي ووضعها فـي بـرامج               . التجريبيتين
 إيجابي في تعلم وإتقان األداء المهاري لإلرسال في التنس باإلضافة إلـى             تعليمية، إذ تساهم تلك البرامج بشكل     

 .)1999الخياط،(تطوير دقة اإلنجاز
 عالقة بعض القـدرات العقليـة       وهدفت إلى دراسة  ) القادسية( أجريت الدراسة في العراق    ):2002جعفر،(دراسة . 2

 الباحث المـنهج الوصـفي بطريقـة        ماستخدا بمستوى أداء مهارتي اإلرسال والضرب الساحق بالكرة الطائرة       
 عينة البحث بالطريقة العمدية مـن العبـي أنديـة الدرجـة         اختيارالمسح لمالئمته وطبيعة المشكلة ، حيث تم        

 كيفية تحديـد القـدرات العقليـة        إلى اإلشارة وتم   العباً ) 30(  عددهم    واخذ عينة بلغ   الممتازة بالكرة الطائرة  
 بمسافة رمـي    واإلدراك بمسافة الوثب    واإلدراكاه وتوزيع االنتباه وتركيز االنتباه      حدة االنتب (  وهي   واختباراتها

 والـضرب   اإلرسـال  االختبارات المهارية وهي كل مـن مهـارتي          أيضاًوقد تضمن   ) الكرة ورد الفعل الحركي     
    :اآلتية  بعض االستنتاجات ىغالالساحق وتوصل الباحث 

 اإلرسالنوية بين بعض القدرات العقلية ومستوى أداء مهارتي          ذات داللة مع   ارتباطوجود عالقة     .1
  . والضرب الساحق

)  بمسافة الوثب ، رد الفعـل الحركـي       اإلدراكحدة االنتباه ، تركيز االنتباه ،       ( ظهر أن كال من       .2
  .  والضرب الساحقاإلرسالترتبط بنفس المقدار على مستوى أداء مهارتي 
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لوثب هو القدرة العقلية األكثر قـدرة علـى تفـسير مهـارة الـضرب               ظهر أن اإلدراك بمسافة ا     .3
  .)ت-ص ب:2002جعفر،(الساحق

استقصاء تأثير تمارين التدريب الذهني في تطوير دقة         أجريت الدراسة في العراق وهدفت    :2009دراسة صخي،  . 3
خب العراقي لكـرة    العب من المنت  )15(بعض المهارات األساسية بلعبة كرة الطائرة من وضع الجلوس،تم اختيار         

لمالئمة طبيعة المـشكلة،وقد    ) مجموعة تجريبية واحدة  (الطائرة من الجلوس،واستخدم الباحث المنهج التجريبي     
،تركيز هحـدة االنتبـا   (توصل الباحث إلى عدة استنتاجات منها أن العينة حققت تطورا ايجابيا في اختبار االنتباه             

،وفي تطور قابليات العينة في استيعاب أفضل للتدريب الذهني         )ات االنتباه االنتباه،توزيع االنتباه،تحويل االنتباه،ثب  
ص :2009صـخي، ( على استخدام تمارين التدريب الذهني     والمهاري،وأوصى الباحث بعدة توصيات منها التأكيد     

 ).51-33ص
  إجراءات البحث -10

 ، لذا استعان الباحثان  المستخدم البحث منهج تحدد التي هي دراستها المطلوب المشكلة طبيعة  إن:منهج البحـث  .1
 ،حيـث درسـت المجموعـة    البحث وأهدافه طبيعة لمالئمة ) المتكافئتين المجموعتين (التجريبي  الشبه بالمنهج
 المجموعـة  الكليـة،و  يدرس في الذي االعتيادي المنهج خالل القدم من بكرة األساسية المهارات  بعضالضابطة

 .الذهني منهج إلعداد يصاحبه ولكن المنهاج نفس خالل من نفسها المهارات المجموعة هذه تتعلم : التجريبية

 جامعة في الرياضية التربية كلية في الرابعة المرحلة طالب من طالب )40( على البحث عينة  اشتملت:عينة البحث
 وبطريقـة  ، األندية والعبي الراسبين الطالب استبعاد بعد العشوائية بالطريقة اختيار العينة تم جامعة األنبار،و بغداد

  طالب ) 20(كل مجموعة تحتوي على  وتجريبية ضابطة مجموعتين إلى العينة تقسيم تم عشوائية

 للعينـات  التـائي  اختبار باستعمال والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ بإيجادان الباحث حرص :تكافؤ العينة .2
 المجمـوعتين  بيـت  الفـروق  تقليل هو التكافؤ ،وغاية الذهني دواإلعدا المهارية القبلية االختبارات في المستقلة
 ).العمر وزن، طول،(حيث  متغيرات البحث من في والتجريبية الضابطة

 )1(جدول

    المجموعة           القيمة التائية  طالب )20( الضابطة  طالب )20( التجريبية

  
  المتغيرات

  التباين  الوسط الحسابي
الوسط 
  الحسابي

  الجدولية  لمحسوبةا  التباين

  0.794  27.46  67.25  30.88  68.6  الوزن
  1.522  21.21  163.05  30.36  165.5  الطول
  1.541  1.23  21.95  2.89  22.65  العمر

عند  2.02
  0.05مستوى

) 0.05(عنـد مـستوى     ) 2.02(نالحظ ان القيم المحسوبة كلها اقل من القيمة الجدوليـة         ) 1(من مالحظة جدول    
  )العمر وزن، طول،(وهذا يدل على تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات 38ودرجة حرية 

 أسـامة  العربية صورته أعد ، والذي1993مارتينز  رينر  اختباراستعان الباحثان: اختبار اإلعداد الذهني القبلي .3

يـة  الترب في والمختصين الخبراء من مجموعة على اإلعداد الذهني استمارة عرضت ، وقد)٢٠٠٠ ( راتب كامل
 أن علـى  متفقـة  آرائهم جميع فكانت ، في جامعة األنبار  والنفسية التربوية والعلوم التدريس وطرق الرياضية

 . البحث عينة يتالءم مع المقياس

طالب من غير عينة البحث من جامعـة  ) 20(من عينة على االستطالعية التجربة أجريت :التجربة االستطالعية .4

 التجربـة  مـن  الغـرض  وكان بإعطاء، خاللها الباحث قام ،وقد العشوائية يقةبالطر اختيرت طالب ( ١٠ بغداد
 ،اسـتخراج معامـل   الـذهني  التدريب واختبار المهارية االختبارات صالحية مدى على  التعرف:  االستطالعية

 .الصدق والثبات، وصالحية االختبار

 )2005العكيلـي، (الـذهني  التـدريب  لمنهج تعليمية لوحدة نموذجباستعان الباحثان :محاضرات اإلعداد الذهني  .5
  :والمتكون

 ،شرح عالي مستوى من الكرة استالم مهارة تصور ، االسترخاء ،تعلم الذهني التدريب أهمية توضيح : الهدف
 -:الطالب من االسترخاء حيث يطلب ومعنى الحركية المهارات تعلم في الذهني التدريب أهمية عن تفصيلي
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 .متقاربتين والرجلين لألعلى اليد راحة ، الجسم بجانب نوالذراعي الطويل الجلوس •
 يأخذ وان يمكن ما بأقصى لألعلى الصدر وبارتفاع البطن من عميق ) الشهيق ( التنفس عملية بتعلم البدء •

 . من الفم)الزفير( وإخراج األنف من الشهيق
 نقطـة  إلى الطلبة انتباه توجيه مع سللتنف ثابتة أليه إلى للوصول المدرب قبل من بإيعاز التنفس على التأكيد •

 .التنفس بعملية أمامهم واالستمرار تكون القاعة داخل محددة
 .بطيء طويل بزفير متبوعا عميقا شهيقًا خذ االسترخاء ثم بتعلم البدء •
 .استرخاء حالة في جسمك ودع ) استرخ(األفكار خالل من التنفس ضاعف •
 .نالعيني أرح ثم متتابعة مرات عدة ذلك كرر •

 .العينين إغماض الطالب من يطلب •

 .عالي بمستوى بالقدمين الكرة استالم مهارة تتصور إن حاول أالن •

 .. بينهما مناسبة وبفتحة وضع القدمين تصور •

 .. الكرة إلى مواجهة اليد وراحة قمع بشكل الكفين تكون إن على التركيز •

 . لألعلى الذراعين ورفع الصدر باتجاه القدمين وسحب والقدمين اليدين أصابع تحريك الطالب من يطلب •

 .النهوض ثم العينين فتح •

 ،بعد عرضه على 2007استعان الباحثان في اختبار الهيتي،: اختبار  بعض مهارات األساسية في كرة القدم .6

 :والمتكون% 90مجموعة من الخبراء اقروا صالحية للتجربة وبنسبة اتفاق 
  .سوم على حائطضرب الكرة نحو هدف مر: االختبار األول

  دقة التصويب نحو الهدف: الهدف من االختبار
  . كرات قدم، ساعة توقيت3: األدوات الالزمة

   :اإلجراءات
  :ترسم أربعة أهداف مستطيلة الشكل على حائط أملس عمودي على األرض أبعادها كاآلتي

  . قدم12 × 4المستطيل الثاني   . أقدام6 × 2المستطيل األول 
  . قدم24 × 8المستطيل الرابع   . قدم18 × 6ث المستطيل الثال

  .يؤخذ عرض المستطيل من فوق سطح األرض مباشرة .1
 . )1(  قدما منه شكل 20يرسم خط على األرض مواز للحائط وعلى بعد  .2
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يقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البدء، وعندما يعطى إشارة البدء يقوم بضرب الكرة بإحدى القـدمين                  .3
، أكبر عدد من المرات خالل الـزمن المقـرر          )قدم6 × 2(و الحائط، محاوال إصابة الهدف الصغير       نح

  ). ثانية30(لالختبار وهو 
  :تعليمات االختبار

  .يسمح بضرب الكرة بأية طريقة بأية قدم من القدمين .1
  .ال يقوم الالعب بضرب الكرة نحو الهدف إال بعد رجوعها إلى خط البدء .2
دة العالية، يسمح لالعب إيقاف الكرة واتخاذ الوضع الذي يناسبه لضربها مـرة أخـرى             في الكرات المرت   .3

  .نحو الهدف
عندما تخرج الكرة بعيدا عن منطقة االختبار، يكون لالعب الحق في استخدام إحدى الكرات االحتياطيـة                 .4

  .بسرعة
  .يعطى كل العب محاولتان متتاليتان .5

  :حساب الدرجات
  :يحة كاآلتيتحسب الدرجات لكل كرة صح .1
  . نقاط إذا لمست الكرة المستطيل األول4  . أ 
  . نقاط إذا لمست الكرة المستطيل الثاني3  . ب 
  . نقطتان إذا لمست الكرة المستطيل الثالث2  . ج 
  . نقطة إذا لمست الكرة المستطيل الرابع1  . د 
  ).بكثير( صفر إذا خرجت الكرة بعيدا عن المستطيل الرابع 0  . ه 

  .لمشتركة بين مستطيلين تحتسب الدرجة األكبرإذا وقعت الكرة على إحدى الخطوط ا .2
  .درجات الالعب هي مجموع النقاط التي يحصل عليها في المحاولتين معا .3
  )2(  شكلتمرير الكرة نحو هدف مرسوم على األرض:  الثانياالختبار

  .دقة المناولة: الهدف من االختبار
  .كرات قدم) 10 (:األدوات الالزمة

  :اإلجراءات
  :ائر متداخلة متحدة المركز، طول قطر كل منها ما يأتيترسم أربعة دو .1

  . أقدام8قطر الدائرة الثانية   . أقدام4قطر الدائرة األولى 
  . قدم16: قطر الدائرة الرابعة  . قدم12: قطر الدائرة الثالثة

  .  قدم16 ياردة من مركز الدوائر وبطول 20يحدد خط للبدء على بعد  .2
  ).  2(  لكرة القدم شكل يحدد مكان االختبار في ملعب .3
يقف الالعب خلف خط البدء ثم يقوم بضرب الكرات العشر على التوالي في الهواء، محاوال إسقاطها في                  .4

  ).الصغيرة(الدائرة األولى 
  ).الصغيرة(الهواء، محاوال إسقاطها في الدائرة األولى  .5
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  .تالية بأية قدم من القدمينكرات مت) 10(تتضمن المحاولة الواحدة ضرب  .6
  .يعطى كل العب محاولتان متتاليتان .7

  :حساب الدرجات
  :تحتسب درجات كل كرة من الكرات العشر كاآلتي .1

 ).أصغر الدوائر( درجات إذا سقطت في الدائرة األولى 4 •

 . درجات إذا سقطت في الدائرة الثانية3 •

 .درجتان إذا سقطت في الدائرة الثالثة 2 •

 . إذا سقطت في الدائرة الرابعة درجة واحدة 1 •
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  ). 3  (تخطط منطقة االختبار كما هو مبين بالشكل  .1

                                                                                                          
  

  

  

  
يقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البدء وعندما يعطي إشارة البدء يقوم بالجري بـالكرة بالقـدم بـين                    .2

  .الشواخص وفقا للشكل الموضح بالرسم
  .يعطى كل العب محاولتين متتاليتين .3
  . من الثانية1/10يحتسب الزمن ألقرب  .4

  .غرقه في أداء المحاولتيندرجة الالعب هي الزمن الكلي الذي يست: حساب الدرجات
  التحكم بالكرة في الهواء : رابعاالختبار ال

  .اإلحساس بالكرة والسيطرة عليها: الهدف من االختبار
  .كرة قدم، ساعة توقيت: األدوات الالزمة

  : اإلجراءات
يقوم الالعب برفع الكرة بإحدى القدمين عن األرض، والتحكم بها في الهواء باستخدام              .1

الفخذين أو الرأس أو بأي جزء قانوني من أجزاء الجسم واالحتفـاظ بهـا              القدمين أو   
  ).    شكل رقم(ألطول وقت ممكن بعيدة عن األرض، 

 .يحتسب الزمن عندما يبدأ الالعب في رفع الكرة في الهواء وينتهي عندما تلمس الكرة األرض .2

  .يعطى الالعب ثالث محاوالت متتالية .3
 .الذي يستغرقه في المحاوالت الثالثدرجة الالعب هي الزمن الكلي  .4
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 نتائج البحث

 )2(جدول

        المجموعة  القيمة التائية  طالب)20(الضابطة  طالب)20(التجريبية
ــط   التباين  الوسط الحسابي  االختبار الوســـ

  الحسابي
  الجدولية  المحسوبة  التباين

  14.59  6.67  34.54  12.32  48.76  اإلعداد الذهني
  4.323  3.24  3.71  0.624  5.61  دقة التصويب -1
  3.581  1.98  3.55  1.21  4.98   دقة المناولة-2
  6.452  9.98  26.76  8.128  32.9   قياس الرشاقة-3
  6.225  3.22  8.32  1.12  11.22   اإلحساس بالكرة-4

ــد 2.02 عن
  0.05مستوى

ختبار البعدي الختبار اإلعداد الذهني  واختبـارات األربعـة           نالحظ تفوق المجموعة التجريبية في اال     ) 2(من الجدول 
عنـد  ) 2.02(لبعض المهارات األساسية في كرة القدم ، حيث كانت القيم المحسوبة كلها أكثر من الجدوليـة البالغـة                 

  .38وعند درجة حرية ) 0.05(مستوى 
 التجريبيـة  المجموعة ألفراد أعطى الذي ذهنيال المعد إلعداد المنهج فاعلية إلى السبب وقد يعود سبب التفوق ويعود

النمـوذج   مالحظـتهم  وكذلك للمهارة الفنية للوصف الدقيق االستماع خالل من المهارات تفاصيل معرفة على القدرة
واالستمرار  األخرى تلو محاولة األداء التفاصيل على والوقوف ذهنياً أدائها أو أعادتها على والعمل الحي أو المصور
  .ها ذهنياً ، وجاءت النتائج متفقة مع الدراسة الخلفية والدراسات السابقةبتكرار
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