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ABSTRACT  
Study aims to know: 
 -The  Mental  skills and planning  Thinking for Football Players 
 -The relationship between Mental skills and planning Thinking for Football  Players . 
The sample of the study was consisted of (54)players who play in Dohok 
،Pearis and Karkok clubs in games of Football، the data collected through Mental  skills   
scales for Athletes and planning Thinking scales for Football Players. 
The study revealed the following results: 
- The Football Players who play in First Class they have a good level of Mental  skills and 
planning Thinking . 
- There are harmony levels between Mental  skills and planning Thinking for Football   
Players . 
 The researcher  recommends the following: 
- Emphasizing In the development of planning Thinking for Football Players. 
- Emphasizing In the development of all the Mental  skills for Football Players.   
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    :التعریف بالبحث -١
  :المقدمة وأهمیة البحث١-١

 تعد لعبة كرة القدم لعبة فرقیة منظمة یمارسها الكثیر من الالعبین ولها قاعدة شعبیة كبیرة في جمیع أنحاء      
العالم وان تنوع مهاراتها یجعل لها متعة خاصة وهي إتقان الالعبین لألداء المهاري مدى تعاونهم في استغالل هذه 

هارات في خدمة الفریق لتحقیق الغایة وهي إحراز األهداف وعلى الرغم من أهمیة المهارات األساسیة إال إنه البد الم
من اإلشارة إلى اتفاق مدارس كرة القدم في التركیز على المهارات األساسیة واللیاقة البدنیة والجوانب الخططیة كعوامل 

ب للوصول به إلى أعلى المستویات وخاصة وان متطلبات لعب رئیسة یكمل بعضها البعض من حیث إعداد الالع
فرض على هذه اللعبة بأن تتمیز باألداء الحركي المتغیر والذي یتطلب القدرة على التجاوب السریع تكرة القدم الحدیثة 

تتماشى مع إلى ارتفاع مستوى كرة القدم بصورة ) صالح(مع ظروف المباراة سواء في حاالت الدفاع أو الهجوم ویؤكد 
 ١٩٨٥ ،صالح ( تطور طرق اللعب وتنوع الخطط الدفاعیة والهجومیة األمر الذي یتطلب تمیز العب كرة القدم 

التفكیر " هم في االنجاز الریاضي العالي إذ یلعبتس العوامل التي ومن هنا یعد التفكیر الخططي من أهم ،)١٧١،
المواقف المتعددة أثناء المباراة ثم یقوم بتحلیلها  یقه یستطیع أن یدركدورا هاما في أداء الالعب أثناء المباراة  فعن طر 

 لهذه المواقف وتستدعي المواقف المتغیرة في مباراة كرة القدم سرعة تفكیر الالعب یةویعقب ذلك االستجابة الخطط
لمثالیة وتنمیة القدرات وبهدف المساهمة في الوصول إلى حاله األداء ا،)٣١٦، ١٩٧٧مختار،("التخاذ القرارات الواجبة

الخططیة وسرعة التصرف السلیم داخل الملعب ال بد من استخدام المهارات العقلیة والتي تمثل بعدا هاما في إعداد 
 المتغیرات التي یجب العنایة بها جنبا كإحدى فهي تلعب دورا أساسیا في تطویر األداء وأصبح ینظر إلیها  ،الالعبین

لبدنیة والمهاریة والخططیة للوصول إلى القدرة على معالجة المشكالت الخططیة أثناء إلى جنب مع المتطلبات ا
إلى أن تنمیة مهارات االسترخاء وتركیز االنتباه )شمعون (المنافسة وتحت أي ظرف من ظروف المنافسة ویؤكد 
ب مع تنمیة عناصر اللیاقة یجب أن تسیر جنبا إلى جنالتي والتصور العقلي واالسترجاع العقلي وغیرها من المهارات 

البدنیة من خالل البرامج الطویلة المدى ویجب التركیز علیها كما هو الحال في المهارات األساسیة لألنشطة الریاضیة 
 أن موضوع  المهارات  Tenenbaum & Eklund)( ویضیف  كال من )٣٦٢ ، ١٩٩٦ ، شمعون (المختلفة 
 إن الریاضیین والمدربین خاصة في الوصول إلى مستوى األداء الناجح إذ مة التي تساعدمن المواضیع المهالعقلیة 

التعرف على مفاتیح  المهارات العقلیة التي لها عالقة باألداء یعد بمثابة الدلیل الذي یطور برامج التدخل 
 في محاولة ا سبق تحددت  أهمیة البحث الحالي على موبناء ،)Tenenbaum& klund،282،2007(.العقلي

لعاملین في مجال التدریب بكرة القدم لالتفكیر الخططي حتى یتسنى  المهارات العقلیة التي تتطلبها و لتفسیر العالقة بین
إیجاد السبل التي بواسطتها یمكن تعزیز مدى االستفادة من مؤشرات المهارات العقلیة لتحسین مستوى أداء الالعبین 

  .     الخططي
  :مشكلة البحث٢-١
خطط العب و لر الذي طرأ على كرة القدم في اغلب دول العالم في الفترة األخیرة من حیث أسالیب المع التطو     

وارتفاع شدة التنافس وتقارب المستویات في حدود قانون اللعبة فان ذلك یستدعي توجیه المزید من االهتمام إلى جمیع 
  ،  ت الممكنة والتي من أهمها اإلعداد الخططي للوصول بالالعب إلى أعلى المستویا الریاضيجوانب عملیة التدریب

 الخططي السلیم یعد القاعدة فكیرأن القدرة على التفإذ أصبح الفیصل الحاسم الذي یؤدي إلى الفوز ومن هنا 
 على  یعتمد أیضامركز بصورة كبیرة وكاملة كمااألساسیة للعبة إذ بدونه لن یستطیع الالعب تنفیذ خطط أو واجبات ال

ومن هنا ال بد من توافر مستویات معینة من المهارات العقلیة التي بال شك تعین  ،  عقلیااد الالعب مدى إعد
وفي المقابل نرى أن واقع الحال الذي یعاني منه العبینا وخاصة   ،الالعبین على حسن التصرف الخططي السلیم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١٠٢

ة العلمیة من قبل القائمین على العملیة قصور في المعرفالضعف وعدم االهتمام و هو الفي جانب اإلعداد العقلي 
 ةالعقلیجوانب  اغلب المدربین یركزون اهتمامهم على النواحي البدنیة والمهاریة دون أي اعتبار للإنالتدریبیة إذ 

لالعبین ومن هذا المنطلق تكمن مشكلة البحث في تسلیط الضوء على بعض المهارات العقلیة والتفكیر الخططي 
مة یحتاجها اغلب العبي األنشطة المختلفة بشكل عام والعبي بعض أندیة الدرجة الممتازة بكرة كجوانب عقلیة مه

(   قلة اهتمام الدراسات السابقة بهذا الموضوع باستثناء دراسة وعلى حد علم الباحثالقدم بشكل خاص فضال عن ذلك
  .التي أخذت عالقة التفكیر الخططي بالذكاء العام  )٢٠٠٣ ، طبیل

  :داف البحثأه ٣-١
  :یهدف البحث إلى التعرف على 

  . المهارات العقلیة والتفكیر الخططي لدى العبي بعض أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم ١-٣-١
  .العالقة بین المهارات العقلیة والتفكیر الخططي لدى العبي بعض أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم ٢-٣-١
  .لعقلیة في التفكیر الخططي لدى العبي بعض أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدمنسب إسهام بعض المهارات ا ٣-٣-١
  : البحثاض فر ٤-١
عالقة ذات داللة إحصائیة بین المهارات العقلیة والتفكیر الخططي لدى العبي بعض أندیة الدرجة  توجد ١-٤-١

  .الممتازة بكرة القدم
التفكیر الخططي لدى العبي بعض أندیة الدرجة الممتازة بكرة توجد نسب إسهام فعالة للمهارات العقلیة في  ٢-٤-١

  .القدم
  : مجاالت البحث٥-١
العبي أندیة دهوك وبیرس وكركوك وهذه األندیة تنتمي إلى فئة الدرجة الممتازة بكرة القدم : المجال البشري١-٥-١

  .٢٠٠٩/ ٢٠٠٨والمشاركین بالدوري العراقي للموسم 
  .عب أندیة دهوك وبیرس وكركوك مال : المجال المكاني٢-٥-١
  .١/٥/٢٠٠٩ ولغایة ١/٣/٢٠٠٩ من ابتدأ اجري البحث :ألزماني المجال ٣-٥-١
 : تحدید المصطلحات٦-١

تعرف بأنها عبارة عن عملیة تنظیم سلسلة تكیف العملیات المعرفیة  :)Mental Skills( المهارات العقلیة  
  )  Bush ،6،1995(ول على النتائج المثلى لألداءحصبهدف الوتطویرها من خالل التدریب علیها 

لریاضي خالل مرحلة التعلم نوع من التفكیر الذي یقوم به الفرد ا"  : planning Thinking)(التفكیر الخططي 
الخولي (.ئه االستجابات المتعددة للریاضيوفي أثناء المنافسات الریاضیة والذي تتأسس في ضو الخططي 

  .)٩٨ ،١٩٩٩،وعنان
  : والدراسات السابقةاإلطار النظري -٢
  : اإلطار النظري١-٢
التفوق الریاضي یتوقف على مدى االستفادة الالعبین من قدراتهم النفسیة على نحو ال یقل  :المهارات العقلیة١- ١-٢

ى وأفضل عن االستفادة من قدراتهم البدنیة فالقدرات النفسیة تساعد األفراد على تعبئة طاقاتهم البدنیة لتحقیق أقص
اهتمام الكثیر من الباحثین إذ  (Mental skills) وقد شغل موضوع المهارات العقلیة) ٢٠٠٠،٣،راتب(أداء ریاضي

) الخیاط(أصبح من أهم المواضیع التي تعین الریاضیین والمدربین في تحقیق أفضل االنجازات الریاضیة و یشیرهنا
 ویقسم العلماء) . ١٢، ١٩٩٩ ،الخیاط (مج التدریب العقلي إلى أن المهارات العقلیة تعد األساس في بناء برا
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 من وجهة إذ، أحدثها عرضتقسیمات مختلفة سوف نقوم بإلى والباحثین في علم النفس الریاضي المهارات العقلیة 
  : المهارات العقلیة إلى أربعة  أقسام تقسم   )Tenenbaum & Eklund  ( نظر كال من

وتشیر المهارات األساسیة بأنها المصادر الداخلیة للفرد الریاضي  :)  ( Foundation skills أساسیةمهارات/أوال
الحافز (وهذه المهارات العقلیة تعد القاعدة األساس التي تحقق االنجازات الكبیرة الناجحة في الریاضة وهي تشمل 

  ) الثقة بالنفس ، إنتاج األفكار،الوعي الذاتي،لالنجاز
بأنها القابلیات الفعلیة الحاسمة في انجاز  وتعرف مهارات األداء :)  ( Performance skills مهارات األداء/ثانیا

  )مهارات إدارة الطاقة ، مهارات االنتباه والتركیز،مهارات اإلدراك المعرفي(المهارات أثناء األداء الریاضي وهي تشمل 
ي عبارة عن المهارات العقلیة التي فه : )(Personal development skillsيالتطور الشخص مهارات/ثالثا

تمثل وتصور تطورات  مؤشرات النضوج للفرد والتي تسمح بظهور مستویات عالیة من النشاطات  النفسیة مثل 
 اإلحساس بالعالقة مع اآلخرین فضال عن المهارات الحیاتیة األخرى وهي ، مشاعر السعادة ،وضوح  مفهوم الذات 

  .) الشخصیة الكفاءة،هویة االنجاز(تشمل 
وان أخر تصنیف للمهارات العقلیة هو مهارات الفریق الذي یعبر عن  :) skills)  Team  مهارات الفریق /رابعا

إنجاح الفریق ككل وهي یة لمحیط الفریق إلى  في أحداث تأثیرات معنو تساعدمجموع الخصائص المزاجیة للفریق التي 
  المهارات العقلیة في المجال الریاضي یوضح) ١(والشكل رقم  )یق  ثقة الفر ،  االتصال ، التماسك،القیادة(تشمل

   achievement Driveالحافز لالنجاز 

      Self Awarenessالوعي الذاتي  
    productive thinkingإنتاج األفكار    

     Self confidenceالثقة بالنفس      
    Perceptual – cognitive skillsمهارات اإلدراك المعرفي 
    attention –Focus  skillsمهارات االنتباه والتركیز 
   Energy management skillsمهارات إدارة الطاقة      

     dentity achievementهویة االنجاز 
   Interpersonal competenceالكفاءة الشخصیة 

   Leadershipالقیادة 
      cohesionالتماسك 
    communication   االتصال 

  team confidence ثقة الفریق
المهارات العقلیة للریاضیین والمدربین في المجال الخاص ب Tenenbaum & Eklund  تقسیمیوضح )١(  رقمالشكل

  )   Tenenbaum &Eklund 2007 ، 289 - 288 (الریاضي

 ھارات الفریقم

 مھارات التطور الشخصي

 مھارات األداء

 مھارات أساسیة
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  :)Imagery Mental( التصور الذهني١-١- ١-٢
تصورات لخبرات سابقة أو تصورات جدیدة لم تحدث من قبل وسیلة عقلیة یمكن من خاللها " یعرف بأنه    

) ١١٧،أ٢٠٠٠راتب ،".(بغرض اإلعداد العقلي لألداء ، ویطلق على هذا النوع من التصورات العقلیة الخریطة العقلیة 
ویوجد ) ٢٢٠ ، ١٩٩٦شمعون ، ".( استرجاع الخبرة في العقل  عادة تكوین أوإ"  بأنه Nidffer)(عرفه نادفر وقد

  :  نوعان من التصور الذهني وهما 
  :)External Imagery(  التصور الخارجي-١

الذي یتصور الالعب نفسه كما لو كان یشاهد فلمًا سینمائیًا و الالعب الذي یستخدم " التصور الخارجي هو   
ي طریقة األداء التصور الخارجي یسترجع جمیع الجوانب المرتبطة باألداء في محاولة إلیجاد العالقات لتوظیفها ف

  ".المناسبة و التعرف على األخطاء أو وضع الخطط للتنافس في المستقبل 
   ):  (Internal Imagery التصور الداخلي-٢

الذي یتصور الالعب نفسه كما لو كان هناك آلة تصویر مثبتة فوق رأسه تسجل " التصور الداخلي هو   
لالعب الذي یستخدم التصور الداخلي یسترجع الصور بهدف ممارسة صورًا لكل األشیاء التي یراها أثناء األداء و ا

جراء التقییم حتى یمكن إخبرة الموقف و التعرف على جمیع العملیات المصاحبة من شعور و إحساس و انفعاالت و 
   )٢٠٣-٢٠٢ ، ٢٠٠٠الضمد ، ".( اتخاذ االستجابات المناسبة في المستقبل 

  :preparation)  (Mental اإلعداد العقلي٢-١- ١-٢
تتجلى أهمیة التدریب العقلي في أعداد الالعب والدخول في المنافسات فهو یتضمن تصور الحركة وتسلسل    

 وأن الالعب یجب أن یكون له القدرة على تطبیق ،مهاراتها والمواقف واألهداف وأبعاد المنافسة كلها وما یتعلق بها 
  ت وكل هذا یتطلب إمكانیة عقلیة متطورة لالعب الخطط وتحلیل أداء المنافس وٕاصدار القرارا

یعد التدریب العقلي نوع من التدریب الهادف إلى الوصول إلى حالة األداء المثالیة من خالل ) ٨ ،٢٠٠٢ ،الطائي( 
ظام  وتطویر نوعیة ن، مع زیادة القدرة على إعادة التكرار لتثبیت التحكم في األداء ،تطویر المهارات العقلیة وتنمیتها 

ویعد اإلعداد العقلي جزء من التدریب ) ١٩٩٩،١،ألوسیمي( التدریب مع القدرة على االسترخاء وٕاعادة الشفاء واإلعداد
 إلى أن التدریب العقلي یهدف إلى  تنمیة الفرد ) شمعون والجمال(العقلي وهو أول مرحلة من مراحله إذ یشیر كل من

  : خالل المراحل اآلتیة مستویات المطلوبة منالوتطویره للوصول إلى 
 Alter State of) حاالت العقل وحاالت بدیل الوعي ،تهدف إلى تعلم االسترخاء العضلي : مرحلة اإلعداد العقلي.أ

Consciousness)والتي تمثل القاعدة األساس للتحكم في التغییر االیجابي  .   
 ، وطرائق التوجیه الذاتي ،البدیلة للتحكم الذاتي وتهدف إلى تعلم النظم : مرحلة التدریب على الطرائق العقلیة .ب

  .  وطرائق التصور العقلي والتي یكون تأثیرها في ارتباطهما بحالة بدیل الوعي ،والتكوین الذاتي 
وتهدف إلى دمج المهارات العقلیة في المرحلة األولى والثانیة وتطبیقهما في مجاالت :مرحلة تدریب القوة العضلیة .ج

  ) ٢٠ ،١٩٩٦،عون والجمالشم.(مختلفة
   :self Confidence ) ( الثقة بالنفس٣-١- ١-٢

تقدیر (  قد أطلق علیه الكثیر من التسمیات من بینها ،إن مفهوم الثقة بالنفس مثل غیره من المفاهیم األخرى   
بالنفس جزء من تقدیر ویعتقد بعض الباحثین إن مفهوم الثقة ) الكفاءة النفسیة االجتماعیة ، السلوك ألتوكیدي ،الذات 

 self( الثقة بالنفس) فیلي(إذ تعرف) ٥٠ ، ٢٠٠١ ،العنزي (الذات أحیانا وأحیانا متغیر مستقل عن هذا المفهوم 
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 ١٠٥

Confidence( على أنها االعتقاد أو درجة التأكد أو الیقینیة بان الفرد  یملك القدرة لكي یكون
 هناك بعض الریاضیین یكونون غیر واثقین أنة الریاضیة ویالحظ في المجال الممارس) ١٩٩٨،٢٨٥،عالوي(ناجحا

 بینما هناك بعض الریاضیین یتمیزون بدرجة مبالغ )Lack of confidence( من أنفسهم أي یعوزهم الثقة بالنفس
 ویوجد فریق ثالث من الریاضیین false confidence) (الزائفة أوالثقة) over confidence (فیها من الثقة بالنفس

  )٣٣٧ ،ب٢٠٠٠،راتب(هم مقدار من الثقة بالنفس وهذا المستوى المرغوب فیه من الثقةلدی
   ):  (Dealing with Anxiety التعامل مع القلق٤-١- ١-٢

یحتل موضوع القلق مركزًا رئیسًا في علم النفس بشكل عام وعلم النفس الریاضي بشكل خاص لما له من 
النفسیة أو الوظائف الجسمیة أو كلیهما ویعد القلق من أهم المشاكل آثار واضحة ومباشرة في احتالل الوظائف  

الحیویة المعاصرة التي یتناولها علم النفس الریاضي ، إذ یمثل احد األبعاد األساسیة للخبرات االنفعالیة للریاضي 
مة والریاضي بصورة وعلیه ینظر إلى القلق على انه من أهم الظواهر النفسیة التي تؤثر في سلوك اإلنسان بصورة عا

 فبعض األفراد ینظر إلى أعراض القلق على أنها إیجـابیة تسـهل األداء أو سلبیة )١٥ ، ٢٠٠٠الغریري ، (خاصة 
وقد أشار العدید من الباحثین إلى أن القلق یعد بمثابة إنذار   )Weinberg & Gould،  85،1999 (تعطل األداء

والجسمیة لمحاولة الدفاع عن الذات والحفاظ علیه ، كما قد یؤدي القلق إذا زاد أو إشارة لتعبئة كل قوى الفرد النفسیة 
البد للمدرب من اللجؤ إلى خدمات االختصاصي النفسي ) عالوي (ویذكر هنا عن حده إلى فقدان التوازن النفسي 

منافسـة والتي تسـاعدهم الریاضي لیساعده في الوصول إلى الحالة األفضل من القلق واالستثارة لدى الالعبین قبل ال
إلى العدید من ) سلیمان (وفي حین یشیر،) ٤٣٣ أ ، ١٩٩٨عالوي ، (على األداء بأفضل ما لدیهم من قدرات 

المهتمین باإلعداد النفسي لالعبین یقدمون عدد من المقترحات التي یستطیع المدرب أو المرشد االستفادة منها في 
ي إلى تحسین األداء وتحقیق نتیجة طیبة وهذه المقترحات هي إجراءات بسـیطة توجیه قلق الالعبین الوجهة التي تؤد

یمكن من خـاللها توجیـه وتدریب الالعبین للتعامل مع قلقهم وعـندما ال تكون هذه اإلجراءات فاعلة في التعامل مـع 
ى یسـتطیع مـن خاللها مسـاعدة القلق یسـتطیع المـدرب أو االختصـاصي النفسـي اللجـوء إلى أسالیب واستراتیجیات أخر 

  )٩٦ ،٢٠٠١ ،سلیمان .(الریاضي لكي یتحكم بالقلق بصورة أكثر فاعلیة 
   (concentration): تركیز االنتباه٥-١- ١-٢

 فالریاضي ال یستطیع الوصول إلى ،یعد االنتباه من العوامل المهمة لألداء الناجح للمهارات الریاضیة 
یوجه كامل انتباهه إلى عملیات أداءه للمهارات دون األشیاء األخرى و وان األداء المتمیز المستویات العالیة إال عندما 

  ال یحدث إال عندما یركز الریاضي انتباهه على العوامل المرتبطة بالمهارة
اء في إلى إن االنتباه والتركیز احد المهارات النفسیة المرتبطة بانجاز ونجاح األد) عنان(ویشیر).١۹۹۰،۲۸١،النقیب( 

المهارات الریاضیة ویبدو ذلك واضحا في المستویات الریاضیة العالیة إذ یتطلب تركیز الریاضي في أدائه للمهارة دون 
المثیرات األخرى المحیطة ببیئة اللعب ومن جهة أخرى فن تشتیت االنتباه یأتي بنواتج سلبیة على األداء المهاري  

لیة التعلم أو التدریب في إشكالها المختلفة فتشتت االنتباه ، أو عدم ، فهو األساس لنجاح عم)٥٥، ١٩٩٤،عنان (
ان الكثیر من الریاضیین یرجعون سبب انخفاض مستوى أدائهم في المنافسة إلى فقدان  و  ،األداءي التركیز یؤثر سلبیا ف

  :وینقسم االنتباه من حیث النوع إلى بعدین أساسیین ) ٣٦١ ، ب٢٠٠٠راتب ، ( التركیز 
  

   :(Width of Attention)سعة االنتباه-١
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 ١٠٦

  .وترجع إلى عدد المثیرات الواجب على الالعب االنتباه إلیها  
  :)Direction of Attention(االنتباه اتجاه-٢

 .على األحداث في البیئة المحیطةویرجع إلى توجیه االنتباه داخلیا على أفكار الالعب وشعوره أو خارجیا    
  :  حیث الدرجة إلىوتنقسم سعة االنتباه من

   :(Broad Attention) االنتباه الواسع-١
  . هو احد متطلبات األنشطة الریاضیة الجماعیة ویعني إدراك العدید من األحداث في وقت واحد         

  :Narrow Attention)(  االنتباه الضیق-٢
 .  یرات المرتبطة وتوجیه االنتباه للهدفوهو احد المتطلبات لبعض األنشطة الریاضیة ویعني عزل جمیع المث         

  :      وینقسم االنتباه من حیث االتجاه  إلى
  : )Internal Attention ( االنتباه الداخلي-١

  ه إلى ما یدور في المجال الریاضيهو التركیز على الذات وتضمن األفكار والشعور أي االنتباه غیر موج  
  :(External Attention) االنتباه الخارجي-٢

توجیه االنتباه إلى الواجبات الحركیة أو المنافسة واهم ما یمیزه هو التركیز على الجوانب الخارجیة من  هو  
  )   ٢٦١-١٩٩٦،٢٦٠،شمعون .(الجمهور والمدرب،حركات المنافسین

   (Relaxation ):  االسترخاء٦- ١-١-٢ 
لتحكم في الضغوط وتوجیه االستثارة االنفعالیة یعد االسترخاء من المهارات العقلیة المهمة التي تساعد على ا  

خالل عملیة التدریب أو المنافسة الریاضیة ، ویعمل على اإلبقاء على مستویات االستثارة المثلى وخفض االستثارة 
الفسیولوجیة التي تؤدي بدورها إلى خفض مواز في التوتر العضلي والقلق والذي یتخذ صورة توتر في المجموعات 

وتختلف مستویات االسترخاء البدنیة  واالنفعالیة والعقلیة ولكن هناك عالقة قویة فیما بینها فحدوث . الكبیرة العضلیة 
استثارة في احد هذه المستویات یؤثر في المستوى األخر  وفي الوقت نفسه من الممكن خفض مستوى االستثارة في 

 على أن االسترخاء هو انسحاب مؤقت )شمعون (رویشی ) ٢٧٣ ، ١٩٩٩شمعون ، . ( كل من المستویات الثالثة 
ومتعمد من النشاط یسمح بإعادة الشحنة واالستفادة الكاملة من الطاقات البدنیة والعقلیة واالنفعالیة ، كما یتمیز 
االسترخاء بغیاب النشاط والتوتر بمدة من السكون وٕاغفال الحواس ، ویستدل على اكتساب الریاضي لمهارة االسترخاء 

یوجد شكالن من  و  ) ١٦٨، ١٩٩٠شمعون ، (  خالل مدى تحكمه وسیطرته على أعضاء جسمه المختلفة من
  :هما  )شمعون(االسترخاء و ذلك حسب ما وضعه 

   :)(Muscular Relaxation االسترخاء العضلي-أ 
د ، ثم یحّول رخاءها إلى أبعد حإذلك بالتركیز على مجموعة عضلیة إذ یحاول تارًة شدها ثم تارًة أخرى و   
أكثر المناطق العضلیة التي تمكن من شّدها ثم ) یمشط ( هكذا یمسح نفسها إلى مجموعة عضلیة أخرى ، و العملیة 

  رخاءها إ
  

   : (Mental Relaxation) االسترخاء العقلي-ب 
هاهنا أن تأتي هذه المرحلة من التدریبات بعد التعّود على االسترخاء العضلي ، و من الجدیر بالمالحظة    

األخرى و یكون التركیز على العضالت و من  مجرد التركیز على االسترخاء العضلي سیعزل الدماغ عن المؤثرات 
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 ١٠٧

التفكیر بها و توجیه التفكیر باالتجاه الفرد التركیز على نقطة معینة و هنا یحاول  عقلي ، و ثم سیكون هناك استرخاء
                                                                                            )  ٢١، ٢٠٠٢سالمي، (الذي یریده الفرد 

   :(Motivation) الدافعیة ٧-١- ١-٢
الدافعیة من الموضوعات الرئیسة في علم النفس كما أنها أساس دراسة الشخصیة اإلنسانیة ألن اإلنسان     

وٕان لكل سلوك دافعًا ، وان حالة ،)٤٨، ١٩٩١االزیرجاوي، ( حیاته  فيیؤدي شعوره دورا مهماً الكائن الوحید الذي 
یعمل  الدافعیة المترتبة عن سیطرة الدوافع على تفكیر الفرد وأدائه تجعله دائما في حالة نفسیة غیر متوازنة ویبقى

قطامي ، (  ونشطاویجتهد بهدف تحقیق الدافع ، لذلك یوصف سلوك الفرد المدفوع بأنه سلوك هدفي یكون فیه حیویا
كلما زادت الدافعیة أدى ذلك إلى زیادة "وتلعب الدافعیة دورا مهما وفاعال في السلوك الریاضي إذ انه ،)٣٩٨، ٢٠٠٠

نشاط الالعب خالل التدریب ولكن إذا زادت شدة الدافعیة عن حد معین ال تسمح به حدود الریاضي  أدى ذلك إلى 
د أشارت العدید من البحوث والدراسات التي تعدد اختالف العوامل التي ولق) ١٦٢، ٢٠٠٦ ،فوزي "(تعطیل نشاطه

 یمكن إن تدفع الفرد للممارسة الریاضة وینبغي على المدرب التعرف على تلك العوامل حتى یمكن توجیه الفرد
  .)٢٣٥، ١٩٩٧،عالوي (لمساعدته على بناء الدافعیة نحو الممارسة الریاضي

  planning Thinking in football) and : في كرة القدمر الخططيمفهوم التفكیر والتفكی٢- ١-٢
(Thinking  

"  بـان هنـاك مـن یعرفـه علـى انـه )العتـوم(التفكیر مفهوم واسـع ومعقـد ممـا أدى إلـى تبـاین تعریفاتـه وقـد ذكـر إن        
جــب علــى علــم الــنفس أن فالــسلوكیون یــرون انــه ی" عملیــة ســلوكیة خارجیــة وآخــرون یرونــه انــه عملیــة معرفیــة داخلیــة 

یتعامل مع سلوك الفرد الملحوظ بـشكل تجریبـي كأسـاس لمعلوماتـه أمـا المعرفیـون فیقولـون أن الـسلوك هـو مجـرد نتیجـة 
للتفكیـر كمـا أن الـتعلم هــو نتیجـة لمحاولـة الفــرد الجـادة لفهـم العــالم المحـیط عـن طریــق اسـتخدام أدوات التفكیـر المتــوافرة 

هـم ماالختالفـات الكبیـرة بـین علمـاء الـنفس فـي تعریـف التفكیـر انـه جـزء ) عمار(وقد فسر ). ١٨ ،٢٠٠٤،العتوم(لدیه  
قة كــل هــذا مــن بنیــة الشخــصیة ككــل إذ أن حاجــات الفــرد ودوافعــه ومیولــه وعواطفــه وانفعاالتــه واتجاهاتــه وخبرتــه الــساب

التفكیـر بأنـه عملیـة عقلیـة  (Sternberg) )سـترنبرج(ویعـرف  )١٧ ، ١٩٩٨،عمار (. ویوجههینعكس على تفكیر الفرد
   معرفیـــة تـــوثر بـــشكل مباشـــر فـــي طریقـــة وكیفیـــة تجهیـــز المعلومـــات والتمثـــیالت العقلیـــة المعرفیـــة داخـــل العقـــل البـــشري

عملیـــة معرفیـــة مركبـــة تتـــضمن االســـتدالل، أي اســـتخدام المعرفـــة فـــي " ) أبـــو جـــادو(كمـــا عرفـــه)٢٠٠٢،٩٩ ،شـــلبي (
 تقییم األفكار والحلـول مـن حیـث الكیـف ، واالستبـصار أي اكتـشاف عالقـات جدیـدة بـین استنباط النتائج والتبصر ، أي

وحــسب مــا ). ٢٠٠٠،٤١٤أبــو جــادو، " ( عناصــر الموقــف الــواقعي أو بــین وحــدتین أو أكثــر مــن الوحــدات  المعرفیــة 
ع أال وهـو التفكیـر الخططـي ذكرنا آنفًا فقـد قـسم علمـاء الـنفس التفكیـر إلـى أنـواع متعـددة وسـوف نتنـاول احـد هـذه األنـوا

 أثنـــاءنـــوع مـــن التفكیـــر الـــذي یقـــوم بـــه الفـــرد الریاضـــي خـــالل مرحلـــة الـــتعلم الخططـــي وفـــي " الـــذي یعـــرف علـــى انـــه  
و یلعـب ) ١٩٩٩،٩٨الخـولي وعنـان،"(المنافسات الریاضـیة ، والـذي تتأسـس فـي ضـوئه االسـتجابات المتعـددة للریاضـي

لالعــب أثنــاء المبــاراة ، فعــن طریقــه یــستطیع أن یــدرك المواقــف المتعــددة أثنــاء همــا فــي أداء امالتفكیــر الخططــي دورا 
المبــاراة ثــم یقــوم بتحلیلهــا ویعقــب ذلــك االســتجابة الخططیــة لهــذه المواقــف ، وتــستدعي المواقــف المتغیــرة فــي مبــاراة كــرة 

 خبـرات الالعـب الـسابقة وشــدة القـدم سـرعة تفكیـر الالعـب التخـاذ القـرارات الواجبـة ، وتتوقــف صـحة هـذه القـرارات علـى
مــن أهــم متطلبــات األداء یعــد التفكیــر الخططــي و  ).٣١٦، ١٩٧٧مختــار،"(تركیــزه وانتباهــه علــى مــا یحــدث فــي الملعــب

الریاضـي خـالل إدراكـه للعالقـات بـین كافـة ات العقلیـة التـي یقـوم بهـا الفـرد العملیـحـد أ" یاضي التنافسي ویعرف بأنه الر 
 إلـى أن فـي كـرة القـدم )طبیـل( یـضیفكمـا )٢٢٣- ٢٢٢ ،١٩٩٨حمـاد ، ("فیـه موقـف الموجـود العناصر المؤثرة فـي ال

 العدید من المواقف والحاالت المتغیرة إثناء اللعب مما یتطلب من الالعـب تركیـز انتباهـه لمالحظـة الموقـف  فیها یوجد
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 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١٠٨

هـي إلـى اسـتخالص معـین یترتـب علیـه ثـم إدراك مواقـف الالعبـین زمالئـه والالعبـین المنافـسین فیفكـر كیـف یتحـرك وینت
  )١٣، ٢٠٠٥طبیل ،(  .تصرفه الخططي المناسب

     : الدراسات السابقة٢-٢
بناء اختبار التفكیر الخططي في الثلث الهجومي وعالقته بالذكاء لالعبي )" ٢٠٠٥طبیل ،( دراسة١-١- ٢-٢

  ".الدرجة الممتازة بكرة القدم 
 التصرف الخططي،والتعرف على العالقة بین مستوى الذكاء هدفت الدراسة إلى إعداد مقیاس لقیاس   

واستخدم الباحث المنهج الوصفي بالطریقة المسحیة اشتمل مجتمع البحث على العبي أندیة .والتصرف الخططي
) ٢٠٢(، والبالغ عددهم ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(الدرجة الممتازة بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من العراق للموسم الكروي 

االستبیان والمقابلة الشخصیة والتحلیل :  العبا،وقد استخدم الباحث )٤٣(ان المجموع الكلي ألفراد العینة  كإذا ، العب
ومقیاس التصرف الخططي الذي أعده الباحث كوسائل لجمع البیانات ، واستخدام الباحث الوسائل اإلحصائیة 

  :المناسبة توصل إلى النتائج اآلتیة
ر الخططي في الثلث الهجومي لالعبي أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من  بناء اختبار التفكی-

  . العراق 
  . وجود عالقة معنویة ایجابیة بین مستوى التفكیر الخططي الهجومي مع متغیر الذكاء لدى العبي كرة القدم -
 بعض العبي أندیة الدرجة األولى بكرة دراسة واقع التفكیر الخططي لدى)" ٢٠٠٠الحیاني،( دراسة٢-١- ٢-٢

  " القدم 
تكون . هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التفكیر الخططي لدى العبي أندیة الدرجة األولى بكرة القدم    

–١٩٩٩(العبا من العبي فرق دوري أندیة الدرجة األولى بكرة القدم للموسم الكروي) ٧٢(مجتمع البحث من 
وقد استخدم الباحث العبین من كل فریق بصورة عشوائیة،)  ٦(تم اختیار  إذ،لة الثانیةمن دوري المرح)٢٠٠٠

 فضال عن اختبار المعرفة الخططیة ،  وباستخدام الباحث ،المصادر والمراجع العلمیة العربیة والمقابلة الشخصیة
  :الوسائل اإلحصائیة المناسبة توصل إلى النتائج اآلتیة

محاوالت الخاطئة لعینة البحث كانت كبیرة ، وهذا یؤكد ضعف عینة البحث في المعرفة  إن النسبة المئویة لل-
  .الخططیة 

  . أفرزت نتائج البحث تساوي عینة البحث في عدد المحاوالت الصحیحة والخاطئة في المراوغة والمناولة -
التغطیة والكفاح من اجل الكرة، اتضح أن عینة البحث كانت غیر موفقة في حالة المناولة الصحیحة وخلق الفراغ و  -

   .إذ كانت المحاوالت الخاطئة أكثر من المحاوالت الصحیحة ، وهذا یؤكد ضعف العینة في هذه النواحي الخططیة 
اثر برنامج مقترح لتطویر المعرفة الخططیة عند العبي كرة القدم ) :"١٩٨٨سلیمان (دراسة  ٣-١- ٢-٢

 " سنة )١٩ -١٧ (بأعمار
_ ١٧ (اثر برنامج مقترح لتطویر المعرفة الخططیة عند العبي كرة القدم بأعمار:ف هدفت الدراسة إلى الكش

ي نادي الشرطة بكرة القدم واستخدم الباحث المنهج التجریبي وقد اجري البحث على عینة من العب . سنة)١٩
 وحدات تدریبیة )٣( وبواقع عا أسبو )١٣( برنامج وتم تطبیقه خالل بإعداد سنة وقد قام الباحث )١٩ -١٧( بأعمار

  : واستخدم الباحث مقیاس المعرفة الخططیة وباستخدام الوسائل اإلحصائیة المناسبة توصل الباحث إلى النتائج اآلتیة.
 والبعدي ولصالح االختبار ة الخططیة بین االختبارین القبليوجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار المعرف -١

  .البعدي  
  .دریبي المقترح قد عمل على تطویر المعرفة الخططیة لدى أفراد عینة البحثإن البرنامج الت -٢
  :البحث إجراءات -٣
  استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب اإلرتباطي لمالءمته لطبیعة البحث : منهج البحث١-٣
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 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١٠٩

  : عینة البحث٢-٣
 وبیرس ،ن ینتمون إلى أندیة دهوكتم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة وتمثلت بالعبي كرة القدم الذی  

بعد أن تم ) ٥٤(لفئة المتقدمین والبالغ عددهم) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(وكركوك المشاركین بالدوري الممتاز للموسم ،
  .استبعاد حراس المرمى والجدول األتي یبین بعض المعلومات عن أفراد عینة البحث

  لدى أفراد عینة البحث والعمر التدریبيبعض المعالیم اإلحصائیة لمتغیرات العمر ) ١(رقم الجدول 
عدد  اسم النادي العمر التدریبي العمر

 ع+ س   ع+ س   الالعبین
 ٢.٩٤ ٨.١١ ٣.٤١ ٢٤.٣٣ ١٨ دهوك
 ٢.٦١ ٨.٦٣ ٢.٢٢ ٢٢.٦٧ ١٩ بیرس
 ٣.٢٣ ٧.٤٢ ٤.٨٦ ٢٣.١٢ ١٧ كركوك

  : وسائل جمع البیانات٣-٣
قلیة والتفكیر الخططي فقد تطلب استخدام االستبیان كوسیلة  نظرا لشمولیة الدراسة على قیاس المهارات الع

  .لجمع البیانات
  :)وصف المقیاس(مقیاس المهارات العقلیة ١- ٣-٣

 استخدم الباحث استبیان المهارات العقلیة المصمم من قبل باحثان في بریطانیا یعمالن في اختصاص علم 
الدكتور مصطفى حسین باهي واألستاذ (  المقیاس  كل من  النفس الریاضي في جامعة نورث ویلز و قام بترجمة هذا

همة للجانب العقلي في األداء الریاضي م ) سبعة مظاهر( والذي یتضمن)٢٠٠٤(في عام  ) سمیر عبد القادر جاد 
  القدرة على، القدرة على التركیز ، التعامل مع القلق ،الثقة بالنفس ، اإلعداد العقلي ،القدرة على التصور(وهي 

ویصحح المقیاس وفق میزان تصحیح سداسي التدرج علما أن بدائل اإلجابة سوف تكون بشكل )  الدافعیة،االسترخاء 
 الفقرة والذي یراه مناسبا له أمامالعب بوضع دائرة حول الرقم الذي یكون الإذ یقوم ) ٦ - ١(أرقام مسلسلة من 

 للمحور  أعلى درجةلكل محور وبهذا اإلجراء یصبحفقرات ) ٤(فقرة موزعة بواقع ) ٢٨(ویحتوي المقیاس على 
  ).٢٣٤- ٢٣٣، ٢٠٠٤،باهي وجاد ()١ینظرالملحق()٤(تكون درجة وأدنى درجة)٢٤(تكون

  توزیع أرقام  الفقرات على محاور مقیاس المهارات العقلیة )٢(الجدول رقم                    
  
  

  
  
  
  
  
طي التفكیر الخط مقیاس ٢- ٣-٣
  :)وصف المقیاس(

 ،طبیل(بل قنظرا لشمولیة الدراسة على قیاس التفكیر الخططي لذا استخدم الباحث المقیاس المعد من 
موقفا خططیا للحاالت )١٤(و موقفا خططیا هجومیا) ٣٣(موقفا،)٤٧(ویتألف االختبار بصورته النهائیة من ) ٢٠٠٥

فكیر وتصرف الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة كیف یالحظ الثابتة الهجومیة،وفكرة االختبار تقوم على أساس ت

 أرقام الفقرات في المقیاس المحور ت
 ٤ ، ٣ ، ٢، ١ تصورالقدرة على ال ١
 ٨، ٧ ، ٦ ، ٥ اإلعداد العقلي ٢
 ١٢، ١١، ١٠ ، ٩ الثقة بالنفس ٣
 ١٦، ١٥، ١٤ ،١٣ التعامل مع القلق ٤
 ٢٠ ،١٩ ، ١١٨ ،١٧ القدرة على التركیز ٥
 ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ،٢١ القدرة على االسترخاء ٦
 ٢٨، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٥ الدافعیة ٧
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 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١١٠

الملعب جیدا  لیدرك موقف زمالئه والمنافسین ،وعندئذ یفكر جیدا كیف یتصرف بالكرة ، إما أن یجري بها بخطورة 
على مرمى الفریق المنافس أو یصوب على المرمى ، أو یمرر الكرة لزمیل من الطبیعي أن یكون موجود في موقع 

 بدائل تحمل أوزان )٤(ناسب وفي مكان انسب من جمیع زمالئه ،  وتتم اإلجابة على مواقف االختبار من خالل م
بالنسبة لالعب (لالعب موقفا ویطلب منه تحدید إجابته باختیار البدیل األكثر أهمیة ادرجة ، إذ یقدم ) ٤-١(بین 

یتم تصحیح االختبار بوساطة مفتاح تصحیح بشكل من بین البدائل األربعة ، و ) المهاجم المستحوذ على الكرة
 ،طبیل(.عشوائي ، حسب درجة البدیل الذي یختاره الالعب في كل موقف ، ونتیجة الختیاره البدیل األكثر أهمیة

٣٥، ٢٠٠٥(  
  :المعامالت العلمیة لمقیاسي المهارات العقلیة والتفكیر الخططي٣- ٣-٣
  :الصدق الظاهري١-٣- ٣-٣
داة من الخصائص األساسیة المهمة التي یجب توافرها في األداة التي یعتمدها أي بحث یعد صدق األ      
ویقصد بالصدق أن تقیس األداة ما وضعت لقیاسه ، بمعنى أن المقیاس الصادق أداة تقیس الوظیفة التي یزعم أنها ،

إلى ) الزیود وعلیان( من  یشیر كالً و ) ٢٧٣ ، ٢٠٠٠ملحم ، .( تقیسها وال تقیس شیئا أخر بدال عنه أو إضافة إلیه
انه یمكن أن یعد االختبار صادقا إذا تم عرضه على عدد من الخبراء وذو االختصاص في المجال الذي یقیسه " 

وللحصول على صدق مقیاسي ) ١٨٤، ١٩٩٨الزیود وعلیان ، " (االختبار وحكموا بأنه یقیس ما وضع لقیاسه بكفاءة 
في العلوم الریاضیة والنفسیة (*) ر الخططي تم عرضهما على مجموعة من ذوي االختصاصالمهارات العقلیة والتفكی

وبهذا اإلجراء تم %) ١٠٠-%٩٠(وبعد جمع استمارات االستبیان وتفریغها تبین وجود نسبة اتفاق تراوحت مابین
  .                        التأكد من صدق المقیاسین المستخدمین في البحث الحالي

  : طریقة التجزئة النصفیة٢-٣- ٣-٣
 واستخدم الباحث االعب) ١٢(اجري الثبات على عینة من العبي منتخب جامعة الموصل والبالغ عددهم    

 Internal(یسمى معامل الثبات المحسوب بهذه الطریقة بمعامل االتساق الداخلي: طریقة التجزئة النصفیة
onsistency (د اإلجابة علیه إلى قسمین زوجي وفردي لفقرات المقیاس، الذي یتطلب تقسیم فقرات المقیاس بع

فالفقرات ذات األرقام الفردیة تمثل الجزء األول من المقیاس، وتمثل الفقرات ذات األرقام الزوجیة الجزء الثاني وبعدها 
إذ بلغ )Person Correlation Coefficient(حسب معامل االرتباط بین الجزئین باستخدام معامل االرتباط بیرسون

 بلغ )سبیرمان براون(لمقیاس المهارات العقلیة وعند تصحیحه بمعادلة ) ٠.٦٥(معامل االرتباط بین نصفي االختبار 
لمقیاس التفكیر الخططي وعند تصحیحه بمعادلة ) ٠.٨٣(وقد بلغ معامل االرتباط بین نصفي االختبار )٠.٧٩(

                                                 
 أسماء المختصین  •

 . كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ تعلم حركي _ د عامر محمد سعودي  . ا •
  .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ تعلم حركي  _د جاسم نایف الرومي  . ا •
  .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ ي  تعلم حرك_د محمد خضر اسمر  . ا •
 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل_ قیاس وتقویم  _ د مكي محمود حسین  . ا •

 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل _ قیاس وتقویم _ د ضرغام جاسم ألنعیمي .م . ا •
 .كلیة التربیة الریاضیة،موصل جامعة ال_ علم النفس الریاضي  _ د زهیر یحیى محمد علي .م . ا •

 .كلیة التربیة للبنات ،جامعة الموصل _ علم النفس الریاضي  _ د نبراس یونس  .م . ا •
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 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١١١

 ا مؤشرًا جیدًا لثبات فقرات مقیاسملذین تم الحصول علیهویعد معاملي الثبات ا )٠.٩١(بلغ  )سبیرمان براون (
ا النهائیة صالحین للتطبیق على عینة مالتفكیر الخططي وبذلك یصبح المقیاسین بصیغته مقیاس لمهارات العقلیة وا

   .البحث
العقلیة مقیاسي المهارات میة المطلوبة كافة إلعداد وتهیئة بعد استكمال الشروط العل :تطبیق المقاییس٢- ٣-٣

  .عینةالوالتفكیر الخططي تم تطبیقهما على أفراد 
  : اآلتیة(*)استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة : الوسائل اإلحصائیة٤-٣
      .الوسط الحسابي. ١
 .االنحراف المعیاري. ٢
  قانون النسبة المئویة     . ٣ 
  .معامل االرتباط البسیط . ٤
  ) ٣٠٤-١٩٩٩،١٠١ ،بیدي التكریتي والع.(معادلة االنحدار. ٥ 
   )١٩٩٣،١١٦أبو حطب وآخرون،).(سبیرمان بروان(معادلة .  ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ومناقشة النتائجعرض -٤
  :عرض النتائج ١-٤

 سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها من عینة البحث على       
ا الباحث فقد استخدمت وسائل م وضعهین اللذانعتمدة وبغیة التحقق من صحة الفرضوفق المتغیرات األساسیة الم

  . ائیة متنوعة لتحقیق أهداف البحث إحص

                                                 
 )SPSS(والذي یرمز له باختصار ) الحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ( تم معالجة البیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي المعروف بـوقد*
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 املهارات العقلية وعالقتها بالتفكري اخلططي لدى العبي كرة القدم

 ١١٢

 لدى أفراد عینة البحث تفكیر الخططي والمهارات العقلیة للاإلحصائیةبعض المعالم  )٣(الجدول رقم 
  المعالم اإلحصائیة

 االختبــار
عدد 

االنحراف  لوسط الحسابيا وحدة القیاس الالعبین
 المعیاري

 ٤,٢٥٩ ١٣٨ ،١٣٤ درجة ٥٤ التفكیر الخططي
 ١.٦٤٩ ١٩.١٦٣ درجة ٥٤ اإلعداد العقلي
 ١.٧٤٦ ١٩.٣٧٤ درجة ٥٤ تركیز االنتباه
 ١.٦١٠ ١٧.٩٥٧ درجة ٥٤ الثقة بالنفس
 ١.٢٢٠ ١٦.٧٣٨ درجة ٥٤ االسترخاء

 ١.٥٢٢ ١٨.١٢٥ درجة ٥٤ التصور الذهني
 ١.٨١١ ١٣.٥٨٨ درجة ٥٤ مع القلقالتعامل 

 ١,٨٠٥ ١٩.٣٠٣ درجة ٥٤ الدافعیة
  :ما یأتي  )٣(رقم من الجدول               

 )٤.٢٥٩(بانحراف معیاري قدره  ) ١٣٨ ،٣٤(لدى أفراد عینة البحث بلغ الوسط الحسابي للتفكیر الخططي  
 للمهارات العقلیة فلقد تراوحت األوساط الحسابیةأما بالنسبة ) ١١٧.٥(وهو أعلى من قیمة الوسط الفرضي البالغة 

  ) ١.٨٠٥ – ١.٢٢٠(نوبانحرافات معیاریة تقترب م) ١٩.٣٧٤ -١٣.٥٨٨(مابین
  مصفوفة معامل االرتباط بین التفكیر الخططي والمهارات العقلیة) ٤(الجدول رقم 

التفكیر   
  الخططي

اإلعداد 
  العقلي

تركیز 
  االنتباه

الثقة 
  بالنفس

لتصور ا  االسترخاء
  الذهني

التعامل 
  مع القلق

  الدافعیة

                ١  التفكیر الخططي
              ١  ٠.٩٣٩ اإلعداد العقلي
            ١  ٠.٩٥٨  ٠.٩٤٢ تركیز االنتباه
          ١  ٠.٨٦٣  ٠.٨٣٨  ٠.٨٧٢ الثقة بالنفس
        ١  ٠.٨٤٢  ٠.٩٤٧  ٠.٩٨٤  ٠.٩٣٨ االسترخاء

      ١  ٠.٩٥٠  ٠.٨٦٧  ٠.٩٢٩  ٠.٩٣٥  ٠.٩٧٦ التصور الذهني
    ١  ٠.٨٥٣  ٠.٩٤٠  ٠.٧٧٩  ٠.٩٠٢  ٠.٩٦٥  ٠.٨٦١ مع القلق التعامل

  ١  ٠.٩٤٤  ٠.٩١٩  ٠.٩٤٧  ٠.٨٤٤  ٠.٩٥٦  ٠.٩٨٥  ٠.٩٣٠ الدافعیة
  ٠.٢٧٣= الجدولیة ) ر(قیمة ) ٥٢( درجة حریة وأمام ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا *              

  : ما یأتي )٤(رقم  من الجدول  
یة صفوفة معامل االرتباط تشیر إلى وجود عالقة معنویة بین التفكیر الخططي وجمیع المهارات العقلبان م   

یرى و )٠.٢٧٣(البالغة المحسوبة هي اكبر من قیمتها الجدولیة ) ر( قیمة أن إلىتشیر وذلك الن جمیع النتائج 
یر إلى إن طبیعة ممارسة لعبة كرة القدم الباحث أن هذه النتائج منطقیة ومتفقة مع بعض ما ذكرته المصادر التي تش

تعد مثاال للعب الجماعي عن أنها من المهارات المفتوحة فضال التي تتمیز بوجود الكثیر كونها إحدى األلعاب الفرقیة 
التي تشارك  العدید من المهارات العقلیةتضافر   ممارسة هذه اللعبةسواء في حاالت الهجوم أو الدفاع وبهذا یتطلب

 والوسائل التي تلزم األسالیبالقدم تتطلب العدید من  خطط اللعب بكرة  أن" إلى  هنا یشارإذتفكیر الخططي الفي 
 )١٩٨٨،٣١كماش، (" یستخدم ذكاؤه وتفكیره في خطط الدفاع والهجوم وفي كل تصرفاته داخل الملعبأنالالعب 
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 ١١٣

 العملیات التفكیریة المتعددة في أثناء إسهامدائما وفي كل وقت " یتطلب األداء الخططي   إلى أن )عالوي(ویشیر 
  كما یؤكد)٢٧٢ ،١٩٩٢عالوي،"(األداء نظرا لطبیعة المواقف المتعددة والمتغیرة في أثناء المباریات الریاضیة

)(Cagajewa نقال عن)واستجاباته في  في أن  عملیات التفكیر الخططي تؤدي دورا مهما في نشاط الفرد ") الزهیري
اللعب المتعددة وأداءها ویتمثل ذلك في  ته لنواحي األنشطة الریاضیة المختلفة وبخاصة تنفیذ خططغضون ممارس

 العالقات المرتبطة بسیر اللعبة والقدرة على االستدالل والتعلیل حتى یستطیع محاولة سرعة تقدیر الفرد لموقفه وٕادراك
فیها العبء األكبر على  نشطة الریاضیة التي یقعاالستجابة الصحیحة بما یتناسب والموقف ،وهناك الكثیر من األ

قد ارتئ الباحث االنتقال للخطوة و  ،) ٤، ٢٠٠٤،الزهیري ( "عملیات التفكیر في أثناء االستجابات الخططیة المختلفة
نصب أیضا في التعرف معرفة نسب ت  األخرى  البحثأهداف  منإنإذ ) ٥(رقم التي تلیها والمبینة في الجدول 

  .المهارات العقلیة في التفكیر الخططيهذه مساهمة 
  عینة البحث أفراد لدى نسب إسهام كل المهارات العقلیة في التفكیر الخططي )٥(الجدول رقم               

                         )٤.٠٠١٢(الجدولیة ) ف(قیمة ) ١،٥٢( وبدرجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا  *          
ر الخططي نالحظ ما الذي یبین نسب إسهام كل مهارة من المهارات العقلیة في التفكی) ٥(رقم من الجدول 

  :یلي
لدى استخدام طریقة معادلة انحدار الخطي البسیط  لكل مهارة من المهارات العقلیة في التفكیر الخططي یستدل  -

 :الباحث ما یأتي
 اكبر وهي) ٣٨٥.٢٣٣(المحسوبة ) ف (ة بلغت قیم في حین) ٠.٨٨١(إن اإلعداد العقلي بلغت نسبة اإلسهام  -

  .  قیمة معنویة  وهي بذلك تعد )٤.٠٠١٢(البالغة  من قیمتها الجدولیة
وهي اكبر من ) ٤١٢.٤١٦(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة )  ٠.٨٨٨(إن تركیز االنتباه بلغت نسبة اإلسهام  -

 .  وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة قیمتها الجدولیة
وهي اكبر من ) ١٦٤.٧٩١(المحسوبة ) ف(ین بلغت قیمة في ح)  ٠.٧٦٠(إن الثقة بالنفس بلغت نسبة اإلسهام  -

 . وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة قیمتها الجدولیة

  المعالیم  اإلحصائیة
  المتغیرات

  نسبة اإلسهام
  (R2 ) قیمة

  قیمة الخطأ القیاسي
)   ف(قیمة 

  المحسوبة
  النتیجة

  معنوي  ٣٨٥.٢٣٣  ١.١٣٤  ٠.٨٨١ اإلعداد العقلي
  معنوي  ٤١٢.٤١٦  ١.١٠١  ٠.٨٨٨ تركیز االنتباه
  معنوي  ١٦٤.٧٩١  ١.٦١١  ٠.٧٦٠ الثقة بالنفس
  معنوي  ٣٧٨.٩٨٩  ١.١٤٢  ٠.٨٧٩ االسترخاء

  معنوي  ١٠٨.٢٤٨  ٠.٧٢١  ٠.٩٥٢ التصور الذهني

  معنوي  ١٤٩.٠٩٣  ١.٦٧٣  ٠.٧٤١ التعامل مع القلق

  معنوي  ٣٣٣.٥٣٣  ١.٢٠٨  ٠.٨٦٣ الدافعیة
  معنوي  ١٨٣.٥٢٢  ٠.٦٥٠  ٠.٩٦٥  جمیع المهارات
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 ١١٤

وهي اكبر من ) ٣٧٨.٩٨٩(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة )  ٠.٨٧٩(إن االسترخاء بلغت نسبة اإلسهام  -
 .عنویة  وهي بذلك تعد  قیمة م)٤.٠٠١٢( البالغة قیمتها الجدولیة

وهي اكبر ) ١٠٨.٢٤٨(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة )  ٠.٩٥٢(إن التصور الذهني بلغت نسبة اإلسهام  -
 . وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة من قیمتها الجدولیة

وهي اكبر ) ١٤٩.٠٩٣(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة )  ٠.٧٤١(إن التعامل مع القلق بلغت نسبة اإلسهام  -
 . وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة من قیمتها الجدولیة

وهي اكبر من ) ٣٣٣.٥٣٣(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة )  ٠.٨٦٣(إن الدافعیة بلغت نسبة اإلسهام  -
  . وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة قیمتها الجدولیة

 والتي تشمل إدخال جمیع البیانات) Enter(نحدار باستخدام طریقة االمعادلة ب یاناتتبین للباحث عند تحلیل البو   -
) ١٨٣.٥٢٢(المحسوبة ) ف(في حین بلغت قیمة ) ٠.٩٦٥( بلغت نسبة اإلسهام  مجتمعة المهارات العقلیةالخاصة 

حث إلى أن األسباب التي یرى الباو . وهي بذلك تعد  قیمة معنویة )٤.٠٠١٢( البالغة وهي اكبر من قیمتها الجدولیة
 إسهاموذلك الن كل النتائج الخاصة بنسب كانت وراء هذه النتائج الخاصة تعود إلى أسباب عدیدة ومتداخلة 

هو عملیة ذهنیة معقدة  بصورة عامة التفكیر أنویرى الباحث  الخططي كانت معنویة  التفكیرالمهارات العقلیة في 
 یمكن القول بان التفكیر انه لیس بالعملیة المجردة ومن هذا المنطلقو اإلنسان  یقوم به محورًا لكل نشاط عقليوهو 

 (إذ یشیر  والنفسیة  كي یكون مجدي العقلیة و المعرفیة لالعبي كرة القدم یحتاج إلى سلسلة من النشاطاتالخططي
تبط باإلدراك والتذكر في هذا الصدد إلى أن التفكیر الخططي یتمیز بسرعة العملیات التفكیریة التي تر  )موديح

والتصور وغیرها من العملیات العقلیة األخرى فالتفكیر الخططي یتطلب إذن سرعة العملیات العقلیة المشتركة في 
التفكیر حتى یستطیع الفرد في لحظة خاطفة إدراك الموقف وتقدیره واختیار القرار المناسب الذي یؤدي إلى االستجابة 

بین المهارات ما هناك تفاعل  إذ إن سببا آخر الباحث انه ربما یمكن إضافة ویشیر) ١٩٩٨،١٤،حمودي . (المباشرة 
في التفكیر اثر ایجابیا  يیكمل بعضها البعض األخر األمر الذتعمل بانتظام وتناغم  أنهاخاصة و  نفسها العقلیة

 ،االسترخاء (عقلیة األساسیة  إلى أن من بین المهارات ال)شمعون وٕاسماعیل (إلیهوان ما یؤكد ذلك ما شار الخططي 
وهذه المهارات العقلیة توجد بینهما ) ، التحكم في التوتر ، التحكم في بالطاقة النفسیة ، االنتباه ،التصور العقلي 

 ،شمعون وٕاسماعیل( تطویر إحدى هذه المهارات یساعد في تطویر المهارات العقلیة األخرى إنعالقة متداخلة إذ 
ره یفسر بان مجمل المهارات العقلیة قد حصلت على نسب إسهام عالیة في التفكیر الخططي وهذا بدو   )٩٥ ،٢٠٠١

 یعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن عینة البحث هم العبي  الدرجة الممتازة  أي من فیما یخص اإلعداد العقليو  .
ریب واللعب المستمر في هذه الالعبین الذین لهم سنوات ممارسة طویلة بهذه اللعبة بحیث أكسبتهم  سنوات التد

 سوف ینعكس ذلك على التفكیر الخططي ى  تطویر قدراته العقلیة ومن ثماألندیة الخبرة التي بال شك سوف تعمل عل
 الخطط الریاضیة المبدعة على ما أداءیتوقف اكتساب القابلیة على ) "١٩٩٨حسین، (إلیه أشار، وهذا یتفق مع ما 

 عملیة التعلم حیث استخدام أثناء الحركي وخبرات حركیة اكتسبها الالعب األداء وفن یتمتع به الالعب من معلومات
 ما یتمتع به من خبرات سابقة بصورة مناسبة لمواقف المنافسات المختلفة أداءالقدرات والقابلیة في محاولة الریاضي 

 قدرته أصبحت وتوزعت معرفته وكلما زادت خبرة الالعب" ) ١٩٩٨،٧٣٩حسین ، "( أقصى ما یمكن من فائدةوألداء
" أداءه سریعا وسهال ویتطور تفكیره  دقة واكبر في استخدامها في المستقبل ویصبح أكثرعلى التصرف الخططي 

 تفكیر إنضاج في فاعالا لعب دور یلي و ق الع بان اإلعداد)حمودي(كما یؤكد  ،) ٢٠٠٢،١١٥،جابر وسلطان(
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 ١١٥

 التفكیر إلىات عقلیة تحتاج من الریاضي ل والتحلیل والتعلیل وهي عملیدالالالعبین وخلق القدرات لهم مثل االست
 أنوفیما یخص الثقة بالنفس   .)١٩٩٨،٧ ،حمودي(المستمر في حل متطلبات المنافسة بما یتناسب مع الموقف

 العلمیات  وواضحة في نتائج الذي یوثر بصورة مباشرةاألمرالتفكیر الخططي  یرتبط بالخبرات االنفعالیة المتعددة 
توثر هذه  وبطیعة الحال أخرى إلىالتفكیریة فالمنافسات الریاضیة ترتبط باالنفعاالت المتعددة والمتغیرة من لحظة 

االنفعاالت المختلفة في قدرة الفرد الریاضي على التفكیر فالخبرات االنفعالیة مثل النجاح توثر بصورة ایجابیة في 
الثقة بالنفس تتمیز بأنها تثیر االنفعاالت االیجابیة ، بان  )راتب(ویؤكد . ) ١٥ ، ١٩٩٨ ،حمودي (تفكیر الالعب 

 فیما أما  )٣٤٢ ب ، ٢٠٠٠راتب ، ( وتساعد على التركیز ، وتؤثر في بناء األهـداف ، وتزید المثابرة وبذل الجهد 
لوصول إلى المستوى  خفض تأثیر االستجابة للضغط العصبي والمساعدة على اإلى يیتعلق مهارة االسترخاء یؤد

التفكیر الخططي كونها تعد نقطة الشروع لعمل كل  إیجابا في  فضال عن مهارة االسترخاء تؤثراألمثل من التوتر
والتركیز ، االنتباه ، الثقة بالنفس لمثالمهارات العقلیة األخرى عمل  تحسن من فهي بذلك  المهارات العقلیة األخرى

أن االسترخاء یساعد على تنمیة الجوانب الفسیولوجیة والبدنیة "یذكر هنا  إذ فكیر بصورة مباشرة في التتؤثرالتي 
والنفسیة ومنها زیادة القدرة على العمل فترات طویلة ، تحسین الثقة بالنفس ، تقلیل اإلحباط والتوتر والعدوان و تحسین 

لقلق یمكن أن تفسر في ضوء أن الالعبین  بالنسبة للتعامل مع اإما )١٩٩٦،١٧٣،شمعون" (التذكر واالنتباه والتركیز
 تمیزت بحسن التفاعل مع مختلف المواقف أثناء المنافسات  جیدةیمتلكون خبرة لعب مما وضعتهم بحالة نفسیة

الریاضیة التي مر بها  وهذا ما اثر على قدرة الضبط النفعالي ومواجهة القلق الذي أثر بصورة ایجابیة مستوى 
 التي مهارة االسترخاءهذه الدراسة الحالیة هذه إذ أن  ما توصلت إلیه النتائج ذلك یؤكد وٕانمان التفكیر الخططي لالعبی

مع  كانت لها نسبة إسهام معنویة في التفكیر ویستدل البحث من ذلك انه ال یمكن أن یتجمع االسترخاء بدرجات عالیة
نقًال عن ) Cox ) ( كوكس( هنا ویشیرمع القلق القلق إال بحالة كون الفرد الریاضي له القدرة عالیة في التعامل 

 جسم مسترخیا حیث أنه یصعب أن یكون الفرد عصبیًا ومتوتر حال فيأنه ال یمكن أن یوجد العقل القلق  )عنان(
استرخاء جزء من أجزاء جسمه استرخاء تامًا بمعنى أن العصبیة وتوتر العضالت واألعضاء غیر اإلرادیة یمكن 

الدافعیة هناك عالقة وثیقة أما   )٣١٥ ،١٩٩٥ ،عنان(.في حالة استرخاءت العضالت الهیكلیة تخفیضها إذا أصبح
إلى أن  " ) السلوم( الدافعیة بأنماطه المختلفة إذ یشیربوساطةلدافعیة ؛ ذلك الن التفكیر یتحقق حصرًا وابین التفكیر 

ودوافع الشخصیة فإذا لم توجد حاجة ودافع التفكیر ینطلق بوجه عام مثله مثل أي نشاط آخر لإلنسان من حاجات 
 والعالقة الوثیقة بین النشاط العقلي والحاجات والدوافع تظهر بوضوح في حقیقة أن التفكیر ،للتفكیر، ال یمكن أن نفكر

هو دائمًا تفكیر الشخصیة ودوافع التفكیر التي یتصدى لها علم دوافع معرفیة خاصة بالتفكیر في هذه الحالة تكون 
 )٢٠٠١،٤،السلوم(وافع والرغبات واالهتمامات هي المثیرات والقوى المحركة والمحفزة على القیام بالنشاط العقليالد

المهارات أن  هذه النتیجة إلىالحصول على یعزو الباحث ف المتعلقة بجمیع المهارات العقلیة (*)وأما بخصوص النتائج
 حینما عرفها بأنها عبارة عن )Bush(ه أكدذا ما  وهاهما األخرىالعقلیة عبارة سلسلة مكونة من عدة حلقات تكمل إحد

عملیة تنظیم سلسلة تكیف العملیات المعرفیة وتطویرها من خالل التدریب علیها بهدف الحصول على النتائج المثلى 

                                                 
  .وذلك لعدم التكرار ) ٦ ( رقمباحث النتائج الخاصة  بمهارتي التصور الذهني وتركیز االنتباه في الجدولسوف یناقش ال* 
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 ١١٦

كیر  على انفراد مع التف جمیع المهارات العقلیة عندما تم تحلیلیها كالأن فضال عن)  Bush،6،1995(لألداء
 وهذا ما انعكس على النتیجة جمیعها قد حصلت نسب إسهام عالیة ومعنویة إلىالخططي استدل الباحث من نتائجها 

 أللتوصل إلى أفضل المؤشرات التي تعطینا أهم مساهم من بین جمیع المهارات العقلیة لذا لجوأخیرا  ،هذهالنهائیة 
  . اآلتي في الجدول وكما هو مبین ) (stepwise استخدام طریقةب  معادلة االنحدارالباحث إلى

  ) (step wiseإسهام بداللة جمیع المهارات العقلیة في التفكیر الخططي باستخدام طریقةنسب  )٦(لجدول رقم ا
  لدى أفراد عینة البحث

   )                  ٤.٠٠١٢(=الجدولیة ) ف(قیمة ) ١،٥٢( وبدرجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا  *         

الخططي  فضل نسب إسهام من بین جمیع المهارات العقلیة في التفكیر الذي أ) ٦(رقم من الجدول      
  : ليلدى أفراد عینة البحث نالحظ ما ی (step wise) باستخدام طریقة

 من المعادلة یبین أفضل نسبة إسهام والذي یشیر إلى إن مهارة التصور الذهني بلغت )األول(نموذج أ إن أفضل -
البالغة وهي اكبر من قیمتها الجدولیة ) ١٢٨.٢٤٨(المحسوبة ) ف(بلغت قیمة في حین )   ٠.٩٥٢(نسبة اإلسهام 

  .وهي بذلك تعد  قیمة معنویة ) ٤.٠٠١٢(
نموذج  من المعادلة الذي  یبین نسبة إسهام كل من مهارتي التصور الذهني وتركیز االنتباه أ كما إن أفضل ثاني -

 وهي اكبر من قیمتها الجدولیة) ٢٣٤.٢٠(المحسوبة ) ف( في حین بلغت قیمة) ٠.٩٦١(حیث بلغت نسبة اإلسهام 
  .  وهي بذلك تعد  قیمة معنویة) ٤.٠٠١٢(البالغة 

 المهارات إسهاموالتي تشیر إلى أفضلیة نسب  )٦( رقم الجدولفي  تائج الخاصةلنویستدل الباحث من ا  
عادلة األولى والتصور الذهني وتركیز االنتباه المي  فالتصور الذهنيالعقلیة في التفكیر الخططي والتي تشیر  إلى أن 

التصور الذهني مهارتي على  بشكل أساسي  التفكیر الخططي یعتمدأنهذه النتائج إلى المعادلة الثانیة ویفسر الباحث 
 الخططي لتنفیذ الواجب التفكیرفمن خاللهما یتمكن العب كرة القدم من رسم إستراتیجیة وعلى تركیز االنتباه 

أو مواقف خططیة وفي أثناء عملیة لالعب أن یستحضر في ذهنه صورة مهارة أو مهارات معینة إذ یمكن  ب المطلو 
التي ترتبط  أو مثیرات بیئیة مشاعرأو أفكار سوف یبدأ بعملیة تركیز االنتباه على و  استحضار الصور الذهنیة هذه

عب الصورة الذهنیة لموقف المنافسة فان ذلك عندما یستحضر الال في انه )راتب( هنا یؤكدو  بهذا الموقف المعین
  یحقق فرصة التفكیر في األسلوب المالئم للتغلب على منافسه وربما اقتراح البدائل المناسبة 

ساعد التي تو  العوامل الحاسمة أهم احد تركیز االنتباه  أن إلىیضیف الباحث  كما )٣١٧ب ، ٢٠٠٠راتب ، ( 
 یلعب االنتباه دورًا إذ "ستجابات الصحیحة في مواقف سواء المهاریة أو الخططیة ات واالالالعب في ثم اتخاذ القرار 

مًا في أداء المهارات الریاضیة المختلفة وخاصة في اللحظة التي یشرع فیها الالعب بالتهدیف إلى المرمى مثال  ، مه
عبد (كرة معینة من بین األفكارویعرف بأنه تركیز العقل على واحد من الموضوعات الممكنة أو تركیز العقل على ف

  المعالیم  اإلحصائیة
  المتغیرات

  نسبة اإلسهام
  (R2)قیمة 

قیمة الخطأ 
  القیاسي

)        ف(قیمة 
  المحسوبة

  النتیجة

  معنوي  ١٢٨.٢٤٨  ٠.٧٢١  ٠.٩٥٢  التصور الذهني
  معنوي  ٢٣٤.٢٠  ٠.٦٥٢  ٠.٩٦١ التصور الذهني وتركیز االنتباه
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 ١١٧

 تجمیع كافة األفكار والعملیات  عندما ذكر بان التركیز هو هو)محجوب ( یضیفكما  )١٩٨٦،١٨١ ،الفتاح وروبي
  )١٩٨٥،٦١،محجوب(الفكریة بنقطة واحة لخدمة العمل المهاري المراد تحقیقه

   :االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
 مستوى  عن المهارات العقلیة فضالوال سیما أندیة الدرجة الممتازة بكرة القدم مستویات جیدة  یمتلك العبو١-١-٥

  .التفكیر الخططي لدى العبي كرة القدم  
 یوجد تناغم بین المهارات العقلیة ومستوى التفكیر الخططي لدى العبي كرة القدم  وذلك بداللة معنویة ٢-١-٥

  . مصفوفة معامل االرتباط 
  .وبنسب عالیة ومعنویة العبي كرة القدم أسهمت جمیع المهارات العقلیة  في التفكیر الخططي لدى ٣-١-٥
 مهارة التصور الذهني سجلت أفضل نسب إسهام من بین جمیع المهارات العقلیة في التفكیر الخططي لدى ٤-١-٥

  .العبي كرة القدم ثم تلیها مهارتي التصور وتركیز االنتباه مجتمعة  
 :توصیات ال٢-٥
  .التفكیر الخططي لدى العبي كرة القدم   التأكید على تطویر  ١-٢-٥
  .جمیع المهارات العقلیة لدى العبي كرة القدمالتأكید على تطویر  ٢-٢-٥
من اجل تعزیز التفكیر الخططي لدى العبي تركیز االنتباه  و التصور الذهني  التأكید على تطویر مهارتي ٣-٢-٥

  .كرة القدم
مشابهة تأخذ بعین االعتبار ضرورة إجراء دراسات راعاة نتائج البحث الحالي عند أجراء بحوث مماثلة مع  م٤-٢-٥

  .  العاب ریاضیة أخرى ولفئات عمریة مختلفة 
  :المصادر العربیة واألجنبیة

  .علم النفس التربوي ، دار المسیرة للنشر عمان): ٢٠٠٠(أبو جادو، صالح محمد علي  •
دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة .  علم النفس التربويأسس :)١٩٩١( محسناالزیرجاوي، فاضل •

  .الموصل
  التقویم النفسي، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة ، مصر ): ١٩٩٣ (وآخرون حطب، فؤاد أبو •
المدخل إلى االتجاهات الحدیثة في علم النفس ): ٢٠٠٤(باهي،مصطفى حسین وجاد ، سمیر عبد القادر •

  . الدار العالمیة للنشر والتوزیع ، القاهرة، مصر الریاضي ،
التطبیقات اإلحصائیة واستخدامات الحاسوب في ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد •

  .بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
 برنامج للتدریب العقلي على تأثیر): ٢٠٠٢( محمود إبراهیمجابر، اشرف محمد علي وسلطان ، محمد  •

 لعلوم أسیوط والتصرف الخططي لناشئي كرة القدم ، بحث منشور في مجلة أالبتكاريمستوى قدرات التفكیر 
   .أسیوط ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، جامعة ١، ج) ١٤(وفنون التربیة ، العدد

  را لفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان  ، دا١أسس التدریب الریاضي ، ط): ١٩٩٨(حسین، قاسم حسن  •
 قیادة ، دار الفكر العربي – تطبیق –التدریب الریاضي الحدیث تخطیط ): ١٩٩٨ (إبراهیمحماد، مفتي  •

  .للطباعة والنشر ، القاهرة 
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اثر المنهج التدریبي المقترح في تطویر المعرفة الخططیة لالعبي ): ١٩٩٨(الوهاب غازي  حمودي ، عبد •
 التربیة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة أطروحةسنة ، ) ٢٠-١٨ (بأعمارب الوطني للشباب بكرة الید المنتخ

  .لریاضیة ، جامعة بغداد ا
 الدرجة االولى أندیةدراسة واقع التفكیر الخططي لدى بعض العبي ): ٢٠٠٠(الحیاني، محمد خضر اسمر •

، كلیة التربیة ) ١٩(، العدد ) ٦(یة ، المجلد بكرة القدم ، بحث منشور في مجلة الرافدین للعلوم الریاض
  .الریاضیة ، جامعة الموصل

 أسس( المعرفة الریاضیة – المفاهیمي اإلطار –المعرفة الریاضیة ): ١٩٩٩( وعنان،محمودأمینالخولي، •
  . ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١بناءها ونماذج كاملة منها ، ط

 تأثیر التدریب العقلي على دقة وسرعة اإلرسال في التنس، :)١٩٩٩(دا لرزاق الخیاط ، عمر محمد عب •
 رسالة ماجستیر ، الجامعة األردنیة كلیة الدراسات العلیا

تدریب المهارات النفسیة  وتطبیقاتها في المجال الریاضي ،دار الفكر العربي ):  أ٢٠٠٠(راتب، أسامة كامل  •
 .،القاهرة

  .،دار الفكر العربي ،القاهرة٣ التطبیقات ،ط–علم نفس الریاضة المفاهیم ): ب٢٠٠٠( راتب، أسامة كامل  •
  ططي بناء مقیاس للتصرف الخ ):٢٠٠٤( شهاب محمود احمد سبهان الزهیري، •

للمهارات المفتوحة والمغلقة بالتنس وعالقته بالذكاء وعدد من مظاهر االنتباه ، أطروحة ) اللعب الفردي(
  .یة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل دكتوراه غیر منشورة ، كل

، دار الكتب للطباعة والنشر ٢القیاس والتقویم في التربیة ، ط مبادئ):١٩٩٨(الزیود،نادروعلیان،هاشم •
     .والتوزیع ، عمان 

أثر برنامج مقترح ألسلوبین من التدریب الذهني في بعض المهارات األساسیة  ):٢٠٠٢( عبد الرحیم ،سالمي  •
  لرضا الحركي بكرة القدم و مستوى ا

   االنترنیت مقالة ،٥٣،مجلةالنبأالعدد وحل  التفكیر :)٢٠٠١( الحكیمعبد السلوم، •
  http://www.annabaa.org/index.htm       

ق الریاضیین قبل بدء المباریات ، أثر برنامج إرشادي نفسي لتخفیف قل) : ٢٠٠١(سلیمان، سلیمان عباس  •
   .، جامعة بغداد ) ابن رشد(لتربیة رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة ا

 بروفیالت أسالیب التفكیر لطالب التخصصات األكادیمیة المختلفة من : )٢٠٠٢،( أمینة إبراهیم ،شلبي •
 ، ٣٤ العدد ، ١ المجلد ،النفسیة  المجلة المصریة للدراسات ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،المرحلة الجامعیة

 القاهرة
  . القاهرة، دار الفكر العربي، ١التدریب العقلي في المجال الریاض ط ): ١٩٩٦( شمعون ، محمد العربي  •
شمعون ، محمد العربي و الجمال عبد النبي ، التدریب العقلي في التنس ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  •

١٩٩٦.   
. مركز الكتاب للنشر .١ط.علم النفس الریاضي و القیاس النفسي ): ١٩٩٩ ( شمعون ، محمد العربي •

  القاهرة 
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، القاهرة ، مركز  ١الالعب والتدریب العقلي ، ط: )٢٠٠١( ماجدة محمد،وٕاسماعیلمحمد العربي شمعون ، •
  .الكتاب والنشر 

 وبعض الصفات البدنیة هاريمدراسة العالقة بین مستوى االداء ال): ١٩٨٥( مجدي احمد إبراهیم ،صالح  •
 جامعة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، سنة٢٠لالعبي كرة القدم تحت 

  .  الزقازیق 
دار الفكر للطباعة و  . ١ط.فسیولوجیا العملیات العقلیة في الریاضة  ): ٢٠٠٠( الضمد ، عبد الستار جابر •

  .األردن . النشر و التوزیع 
أثر التدریب العقلي والبدني المهاري في دقة وسرعة االستجابة   ):٢٠٠٢(  مازن هادي كزار،الطائي •

  .    جامعة بابل ، كلیة التربیة الریاضیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،الحركیة لالعبي الریشة الطائرة
ومي وعالقته بناء اختبار التفكیر الخططي في الثلث الهج ): ٢٠٠٥(  علي حسین محمد احمد ،طبیل •

 جامعة ، كلیة التربیة الریاضیة ، غیر منشورة رسالة ماجستیر،بالذكاء لالعبي الدرجة الممتازة بكرة القدم 
   . الموصل

انتقاء الموهوبین في المجال الریاضي ، عالم ):١٩٨٦( احمد عمر،أبو العال أحمد و روبي ،عبد الفتاح  •
  .الكتب ، القاهرة   

 دار المیسرة للنشر والتوزیع  ،_ النظریة والتطبیق _ علم النفس المعرفي ): ٢٠٠٤ ( عدنان یوسف ،العتوم  •
   عمان،والطباعة 

  . ، دارالمعارف للطباعة والنشر ، القاهرة ١٢علم التدریب الریاضي ، ط): ١٩٩٢(عالوي ، محمد حسن  •
  معارف  ، القاهرة علم النفس المدرب والتدریب الریاضي  الریاضي، دار ال):١٩٩٧(عالوي، محمد حسن •
 .  ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة١مدخل في علم النفس الریاضي،ط): ١٩٩٨(عالوي، محمد حسن  •
أسالیب التفكیر وعالقتها ببعض خصائص الشخصیة لدى طالب  : )١٩٩٨،( محمد علي حسین ،عمار •

   القاهرة، جامعة عین شمس ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ،الجامعة 
 المجلس ،سلسلة المناهج الریاضیة ،سیكولوجیة المنافسات الریاضیة ): ١٩٩٤(د عبد الفتاح  محمو ،عنان  •

  .  جامعة حلوان ،األعلى للشباب والریاضة 
المكونات الفرعیة للثقة بالنفس والخجل ، دراسة ارتباطیه عاملیه ، المجلة ): ٢٠٠١(العنزي ، فریح عوید  •

   . ٣ العدد ٢٩العلوم االجتماعیة ، المجلد 
تأثیر الضغط النفسي والجهد البدني في بعض االستجابات ): ٢٠٠٦( الغریري ، مؤید عبد الرزاق حسو •

الهرمونیة وفقًا للسمات الشخصیة السائدة لدى العبي كرة السلة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة 
  . الریاضیة ، جامعة الموصل

دار الفكر العربي ، ٢ ط، التطبیقات – المفاهیم –لنفس الریاضي  علم امبادئ):٢٠٠٦( احمد أمین ،فوزي  •
  . القاهرة ،

أثر كل من الجنس والصف والتحصیل الدراسي في دافعیة التعلم لدى طلبة ): "٢٠٠٠(قطامي ، یوسف •
  )٢٧(، مجلة دراسات ، العلوم التربویة ، مجلد " منطقة األغوار في األردن

  ، مطابع جامعة الموصل، الموصل١ التعلم الحركي  ، ج– علم الحركة): ١٩٨٥(محجوب ،وجیه  •
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 العلمیة في تدریب كرة القدم ، دار الكتاب الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع ، األسسمختار ، حنفي محمود  •
  .الكویت 

  .  المیسر في علم النفس التربوي ، دار الفرقان، عمان:)١٩٨٣(مرعي ، احمد وبلقیس ، توفیق  •
 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ١القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ، ط): ٢٠٠٠(حمد ملحم ، سامي م •

  .والطباعة ، عمان ، األردن 
  .  اللجنة السعودیة للتربیة البدنیة والریاضة ، معهد إعداد القادة ، كاظم یحیى  علم النفس الریاضي ،النقیب  •
ریب العقلي على النشاط للعضلة الضامة المصابة لدى تأثیر برنامج للتد):١٩٩٩( عزة شوقي،ألوسیمي •

   ، العین ،المؤتمر العلمي للتربیة الریاضیة بجامعة األمارات العربیة المتحدة ،العبي كرة القدم 
• Bush , Natalie Durand(1995):the Ottawa mental skills assessment tool (OMSAT) ،

    university  of Ottawa. 
• Robert(2007): handbook of sport psychology، Gershon & Eklund،Tenenbaum 

New jersey  ،   purplish by john Wiley & sons ، Hoboken  ،  3edition ،   
• -Weinberg ,Robert S. and Gould Danical (1999): Foundations of Sport and 

Exercise, 2nd ed,  Human Kinetics.   
 

  
  
  
  
  
  

  مقیاس المهارات العقلیة للریاضیین) ١(رقم ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  المحترم............................................... عزیزي الالعب
دائرة بین یدیك مجموعة من الفقرات تمثل شعورك نحو المواقف الریاضیة لذا یرجى قراءة كل فقرة بتمعن ثم وضع 

)O (شاكرین تعاونكم            . حول الرقم الذي تراه مناسبا لك علما بان النتائج ألغراض البحث العلمي فقط

 :اسم النادي   معنا

  :اسم الالعب 
  :العمر 

  : عدد سنوات الممارسة
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  :المركز اللعب الذي تعلب به
    الباحث                                                                                                   

  الدكتور مؤید عبد الرزاق                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بدائل اإلجابة الفقرات ت
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ استطیع أن أتدرب على ریاضتي في عقلي ١
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أتمرن على المهارة في ذهني قبل أن استخدمها ٢
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ من الصعب أن أكون صورا عقلیة ٣
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أجد من السهل تخیل الشعور بالحركة ٤
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ احدد بنفسي دائما أهدافي من التدریب ٥
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أهدافي دوما محدودة جدا ٦
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ دائما احدد بنفسي أدائي بعدان انتهي من المنافسة ٧
  ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١  عادة احدد األهداف التي أنجزها  ٨
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أعاني من  فقدان الثقة بشان أدائي ٩
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ اریات بفكر واثقادخل كافة المب ١٠
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ تتالشى ثقتي بالتدریج كلما اقترب میعاد المباراة ١١
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ طوال فترة المنافسة أحافظ على موقف ایجابي ١٢

 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ كثیرا ما أعاني الخوف من الخسارة ١٣
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١  قد ألحقه بنفسي من هزیمة في المباریاتاقلق مما ١٤
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ اترك العنان ألخطائي لتثیر القلق عند قیامي باألداء ١٥
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أفرط بالقلق بشان التنافس ١٦
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ ال استطیع على التركیز على أفكاري أثناء المنافسات ١٧
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ یتخلى عني تركیزي أثناء المنافسات ١٨
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ الضجیج غیر  المتوقع یضر بأدائي ١٩
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ تشتیت ذهني بسهولة یعد مشكلة بالنسبة لي ٢٠
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ استطیع أن أقوم بنفسي  باالسترخاء قبل المباراة ٢١
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أكون متوترا للغایة قبل المباراة  ٢٢
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ قدرتي على الهدوء هي إحدى نقاط قوتي  ٢٣
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ اعرف كیف استرخي في المواقف الصعبة  ٢٤
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ دفي المنافسات عادة اعد نفسي بما یكفي للتنافس الجی  ٢٥
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 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أنا استمتع فعال بالمباراة الصعبة  ٢٦
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ أنا قادر على تحفیز نفسي  ٢٧
 ٦    ٥   ٤   ٣    ٢   ١ عادة اشعر باني ابذل أقصى طاقتي  ٢٨
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