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اثر التدریب الذھني باألسلوب المباشر وغیر المباشر في مستوى 
   )*(الرضا الحركي بكرة القدم

زھیر قاسم . د.أ
  الخشاب

محمد خضر اسمر  .د.أ
  الحیاني

م عبد الرحیم .م
  سالمي

  كلیة التربیة الریاضیة / الموصل جامعة 
  

  ١٠/١٠/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر  ؛ ٤/٩/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
شهد مجال التعلم الحركي تطورا كبیرا فیما یتعلق بتهیئة المواقف التعلیمیة بشكل یستثیر 
دوافع المتعلم  للوصول إلى الهدف من العملیة التعلیمیة ،وقد اهتم العدید من الباحثین بالتدریب 

ضال عن انه یؤدي الذهني ألنة یمثل أحد الموضوعات الحیویة في مجال علم النفس الریاضي ف
دورا مهما في عملیة التعلم وٕایصال الالعب إلى أعلى مستوى في نوع النشاط الممارس، وان 

  .النجاح في أداء النشاط الحركي یرتبط بحالة رضا المتعلم عن مستوى ادائة 
  :هدف البحث إلى 

في مستوى الكشف عن اثر التدریب الذهني باألسلوب المباشر وغیر المباشر واالعتیادي  .١
  الرضا الحركي

الكشف عن الفروق بین مجامیع البحث الثالث في االختبارات البعدیة في مستوى الرضا  .٢
 برامج ةطبقت ثالثفقد الحركي وقد استخدم الباحثون المنهج التجریبي لتحقیق األهداف ، 

) ١٥ (تعلیمیة على ثالث مجموعات أحدها ضابطة واالخریتین تجریبیة مكونه كل منهما من
سنة ، وبعد االختبارات البعدیة استنتج ) ١٦( عمر  تحتالعبا من ناشئة محافظة نینوى

  :الباحثون ما یأتي
  .البرامج التعلیمیة الثالثة ذات تأثیر إیجابي في مستوى الرضا الحركي  .١
وجود فروق ذات دالله معنویة بین األسالیب الثالثة في مستوى الرضا الحركي بین . ٢

  .رات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة االختبا
تبارات البعدیة ولمصلحة وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجامیع البحث الثالث في االخ .٣

  .التي استخدمت التدریب الذهني باألسلوب المباشر المجموعة
  :وقد أوصى الباحثون بما یأتي

  .أسلوبیة المباشر وغیر المباشر في العملیة التعلیمیةالتأكید على استخدام التدریب الذهني ب. ١
  .اعتماد مقیاس الرضا الحركي لقیاس مستوى الرضا .٢
  .التأكید على الجانب النفسي والوجداني لالعبین الناشئین عند وضع البرامج التعلیمیة .٣

                                           
  بحث مستل من رسالة الماجستیر للطالب عبد الرحیم سالمي) *(
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The effect of direct and indirect mental training on the 

level of motor Satisfiction in football 
 
Prof. Dr :Zuhair K. Al-khashab  
Prof. Dr :Mohammed K. Assmar Al-Hayane  
Assist. Lecturer: Abdul R. Salami  

University of Mosul - College of Sport Education  
 
Abstract: 

The research aims are :  
1. Detecting the effect of normal , direct , and indirect methods of mental 

training on the level of motor satisfiction .  
2. Detecting the differncess among the three research groups in the post – 

tests concerning the level of motor satisfiction in football .  
- The researchers have used the experimental method to achieve the afore 

Mentioned objectives , and three learning programes have been applied 
on three groups , the first is a control one whereas the two are 
experimintal , each of them is made up of (15) novice players 
affiliating to the  Ninava governorate team under (16) years .  

- Having made the post-test , the resarchers concluded the following :  
1. The three learning programes have a positive effect on the level of 

motor satisfiction .  
2. There are significant differences among the three methods in the level 

of motor satisfiction between pre- and post – tests in the penefit of 
post- tests .  

3. There are significant differences among the three methods of research 
in the group using the direct method of mental training .  

Finally , the researchers have recommended that :  
1. The emphasis be made on the use of both the direct and indirect 

methods of mental training within the learning process.  
2. The reliance on the motor satisfiction criterion to the measure the level 

of motor satisfiction.  
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٩٠  

3. The emphasis be made on the phychological and emotional aspcts of 
the novice players on prepearing the learning programes . 

  :التعریف بالبحث. ١
  :واھمیة البحثالمشكلة  ١-١

شكل یستشیر  فیما یتعلق بتهیئة المواقف التعلیمیة با   كبیر ا  شهد مجال التعلم الحركي تطور 
إذ أن عملیة التعلم ترتكز على "، دوافع الفرد المتعلم والوصول إلى الهدف من العملیة التعلیمیة 

وهذه الوسیلة هي طریقة التعلم ، وسیلة مهمة لنقل المعارف والمعلومات من المدرب إلى الالعب 
 ١٩٨٠،عثمان (التي كلما كانت مناسبة تمت عملیة التعلم بصورة أسرع وأفضل وبجهد أقل 

، وقد أهتم العدید من الباحثین والمدربین بالتدریب الذهني ألنه یمثل أحد الموضوعات ) ١٩٣،
أن استخدامه ال یقتصر على االشتراك في اذ النفس الریاضي ، علم الحیویة في مجال 

المنافسات فقط بل یستخدم في مجال الحركة بشكل عام وفي مراحل اكتساب المهارات الحركیة 
 في عملیة التعلم من أجل إیصال الالعب إلى أعلى مستوى ا   مهما  بشكل خاص ویؤدي دور 

إذ یتضمن التدریب الذهني تصور الحركة وتسلسل "ممكن في نوع النشاط الریاضي الممارس ،
المهارات والمواقف واألهداف وجمیع أبعاد العملیة التعلیمیة أو المنافسة ، ویرتبط تحقیق هذا 

یة وتطویر مختلف قدرات الفرد الریاضي ومهاراته وصفاته ومعارفه بصورة تساهم في الهدف بتنم
 ١٩٩٧شمعون وٕاسماعیل ،" (زیادة قدرته على تحقیق النجاح في المستویات الریاضیة العالیة 

، كما أن النجاح في أداء النشاط الحركي یرتبط بالرضا والمتعة وهما من الحوافز الدافعة ) ١١،
إذ یمثل الشعور بالرضا عن مستوى األداء أحد األبعاد التي یهتم بها " النشاط الحركي ،لالهتمام ب

النفس الریاضي ، وذلك الن قیاسه یعطینا مؤشرات عن حالة رضا المتعلم وكذلك علم علماء 
معلومات موضوعیة عن الالعبین في شتى المجاالت النفسیة وهذا یساعد في تطویر مستوى 

 وقد أثبتت عدة دراسات وبحوث في المجال )١٠٧ ،٢٠٠١، الحیاني ( "العب األداء المهاري ل
وبالرغم من تعدد أسالیب ، الریاضي أهمیة وفائدة التدریب الذهني في البرامج التعلیمیة والتدریبیة 

التدریب والذهني وقلة الدراسات والبحوث التي أجریت في مجال التدریب الذهني وخاصة في لعبة 
حظ الباحثون انه تم استخدام التدریب الذهني المباشر فقط ولم یشر إلى األسلوب كرة القدم ال

غیر المباشر في البرامج التعلیمیة ومن هنا برزت مشكلة البحث المتمثلة في اإلجابة عن 
  :اآلتیة التساؤالت 

 غیر المباشر المصاحب للتدریب المهاري یؤثرانو هل ان التدریب الذهني باألسلوب المباشر  -١
  في مستوى الرضا الحركي لالعبین الناشئین ؟

 في مستوى الرضا أي من األسلوبین المصاحبین للتدریب المهاري أكثر من غیر ه تأثیراً  -٢
  الحركي لالعبین الناشئین ؟
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  : ھدفا البحث ٢-١
 الكشف عن اثر التدریب الذهني باألسلوب المباشر وغیر المباشر واالعتیادي في مستوى .١

  . كي الرضا الحر 
الكشف عن الفروق بین مجامیع البحث الثالث في االختبارات البعدیة في مستوى الرضا . ٢ 

  . الحركي بكرة القدم
  
  : فرضیتا البحث ٣-١
 في مستوى الرضا ا   معنویا   إیجابیمباشر تأثیراً الیؤثر التدریب الذهني باألسلوب المباشر وغیر . ١

  .الحركي بكرة القدم 
 البحث الثالث في االختبارات البعدیة في مستوى مجامیع دالله معنویة بین وجود فروق ذات. ٢

الرضا الحركي بكرة القدم ،ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي تستخدم التدریب الذهني 
  .باألسلوب المباشر 

  
  : مجاالت البحث ٤-١
   سنة)*()١٦( تحت  ناشئة محافظة نینوى بكرة القدم بأعماروا العب–المجال البشري . ١
   .٣٠/٦/٢٠٠٢ ولغایة ٥/٣/٢٠٠٢ الفترة من –المجال الزمني . ٢
  .العراق /محافظة نینوى/ ملعب مركز شباب الموصل –المجال المكاني . ٣
  
  : اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
  :  اإلطار النظري ١-٢
  :  مفھوم التدریب الذھني ١-١-٢

رادي لخط سیر حركة ریاضة معینة ، ویحتوي هذا التصور هو عملیة التكرار الذاتي اإل"
، ) ١٨٨، ١٩٨٧عثمان، " (ن والزمان والسمع واإلحساس بالحركة والمكاالرؤیا على عوامل 

 ١٩٩٣،الطالب والویس (" نشاط ذهني یقترن بالنشاط الحركي "بأنه ) الطالب والویس(ویضیف 
 بسلسلة متعاقبة ا   ویعید تكرار خطوات أداءها ذهنیا  أن المتعلم یفكر بأداء المهارات ذهنی" ،و)٦٤،

   .)Schmidt, 1991, 148( "ویتصور أداء الحركات بنجاح 
  
  :  فوائد استخدام التدریب الذھني ٢-١-٢
  .تحسین تعلم المهارات الحركیة في حالة الجمع ما بین التدریب الذهني واألداء العملي  -١
  .داء المهاري في حالة المرض أو اإلصابة إمكانیة الحفاظ على التوافق الحركي لأل -٢
 في حالة عدم توفر الشروط الالزمة )األداء المهاري(إمكانیة جیدة مكملة للتدریب التكتیكي  -٣

  .لألداء العملي مثل حاالت الجو والملعب 
   .)١٨٩ ، ١٩٨٧عثمان ،(یؤدي إلى تقلیل زمن التعلم وتثبیت القدرات الحركیة  -٤
  

                                           
 . بكرة القدم ) FIFA(حسب تصنیفات االتحاد الدولي  )*(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٩٢  

  :الذھني  أنواع التدریب ٣-١-٢
انتقاء االنتباه ، (التصور الذهني ، االنتباه  : التدریب الذهني باألسلوب المباشر ویتضمن .أوال

   .)تركیز االنتباه ، توزیع االنتباه ، تحویل االنتباه
، اءة الوصف الفني للمهارة الحركیةقر : هني باألسلوب غیر المباشر ویتضمن التدریب الذ.ثانیا

االستماع إلى الوصف الفني للمهارة ، مشاهدة نماذج  صور والتوضیحیة ،مشاهدة األفالم وال
معیة الالعب، كتابه التعلیمات ، الدمج بین الوسائل السمع األداء ، الحدیث عن المهارة 

   . )٤٦ ، ١٩٩٦شمعون ، ( .تركیبات أخرى والبصریة ،
  
  : الرضا الحركي ٤-١-٢

انیة التي یشعر بها الفرد نحو نشاط معین بأنه حصیلة المشاعر الوجد " )محمود(عرفه 
" وتعبر عن مدى اإلشباع المناسب لحاجاته وتحقیق أهدافه التي من اجلها التحق بهذا النشاط 

 ، وأن النجاح في األداء یرفع من مستوى طموح الفرد ویشعره بنوع )١٠١ ، ١٩٨٩محمود ، (
لمتوقع في المواقف المستقبلیة وتحدید من الرضا عن الذات وكذلك یساعد في تحدید نوع السلوك ا

میول الفرد ودوافعه لممارسه بعض أال نشطه الریاضیة دون غیرها ، إال أن حاالت الرضا 
مرتبطة بالنجاح فكلما زادت خبرات النجاح زادت اإلیجابیة في رضا اإلفراد عن أال نشطه 

 إلى أن الخبرات السابقة  ")راتب( ، وفي هذا الصدد یذكر )١٠٢ ،١٩٨٩محمود ،" (الریاضیة 
اإلیجابیة التي یحقق فیها الالعب النجاح والرضا في أي نشاط یؤدي إلى زیادة االستعداد والرغبة 
في استمرار ممارسة هذا النشاط مما یتیح فرصة افضل لتحسین المهارات الریاضیة والشعور 

  .)٢٥٦ ،٢٠٠١راتب، " (تحقیق األهدافبالرضا والسعادة نتیجة 
  
  : السابقة ةالدراس ٢-٢
   :)١٩٩٠( دراسة حكیم ١-٢-٢

  " التدریب في جمهوریة مصر العربیةمؤشرات الرضا الحركي لالعبین الناشئین بمراكز"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مؤشرات الرضا الحركي لدى الالعبین الناشئین بمراكز 

، الكرة كرة قدم(اب آالتیة  یمارسون األلعا  العب) ٨٠٠(، وقد بلغت العینة مصرالتدریب في 
الطائرة ، كرة الید ، كرة السلة ، الجمباز ، المالكمة ، المصارعة ، االثقال ،الساحة والمیدان ، 

، واستخدم الباحث  من كل لعبة جماعیة وفردیةا  العب )٣٠(تم اختیار وقد  ، )تنس الطاولة
، وتوصلت الدراسة دیر خماسي فقرة مع میزان تق)٣٠(للرضا الحركي ویتكون من ) تنر(مقیاس 

  :إلى االستنتاجات اآلتیة 
إن مؤشرات الرضا الحركي اتجهت نحو اإلیجابیة بوجه عام لدى الناشئین في جمیع مراكز  -١

  .التدریب 
 في مؤشرات الرضا الحركي اإلیجابیة بین الالعبین الناشئین في ا  هناك فروق دالة إحصائی -٢

   .)١٢٠ ، ١٩٩٠حكیم ،(األلعاب الجماعیة األلعاب الجماعیة والفردیة ولمصلحة 
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  : إجراءات البحث -٣
  : لطبیعة وأهداف البحث ءمتهأستخدم المنهج التجریبي لمال:  منھج البحث ١-٣
تكون مجتمع البحث من العبي ناشئة محافظة نینوى :  مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

 ، أما ا   العب)٦٠ ( والبالغ عددهم٢٠٠٢–٢٠٠١ سنة للموسم الكروي )١٦(بأعمار تحت 
 ، قسموا إلى ثالث مجموعات متساویة العدد ا   العب)٤٥(عینة البحث فقد تكونت من 

 لكل مجموعة ، إحداهما ضابطة واالخریتان تجریبیة أولي وتجریبیة ا   العب)١٥(وبواقع 
  : من الالعبین لعدم تجانسهم مع أفراد عینة البحث وهم ا  ثانیة ، واستبعد الباحثون عدد

  . العبین )٥(دهم دلالعبون الغائبون عن أداء االختبارات القبلیة وعا -١
  . العبین )١٠( عینة التجربة االستطالعیة وعددها  -٢
  
  : البحث مجامیع تكافؤ ٣-٣

) السنة(العمر الزمني  :تیة تمت عملیة التكافؤ بین المجامیع الثالث لضبط المتغیرات آال
، ) الذكاء وتركیز االنتباه(القدرات العقلیة ، ) لكیلو غراما(الكتلة مقاسه ، ) السنتمتر(الطول ، 

مستوى الرضا الحركي بكرة ، المهارات األساسیة بكرة القدم ، عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة 
  .القدم 

في بعض العملیات الثالث میع البحث تكافؤ بین مجاثم قام الباحثون بإجراء عملیة ال
ة لقیاس الذكاء ، واختبار  للمصفوفات المتتابع)Ravenرافن (ار العقلیة وذلك باستخدام اختب

 المعدل لالنتباه ، وكذلك إجراء التكافؤ في عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة )انفیموف–بوردون(
 عن إجراء التكافؤ في عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة والمهارات األساسیة بكرة القدم ، فضالً 

مستوى الرضا الحركي ، بعد ان تم عرضها في استمارة و بكرة القدم ، والمهارات األساسیة 
في مجال كرة القدم والتدریب الریاضي ، بهدف تحدید أهم  )*(استبیان على عدد من المختصین

عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة واختباراتها وتحدید أهم المهارات األساسیة بكرة القدم واختباراتها 
، وتم استخدام تحلیل %) ٧٥(خذ بآراء المختصین وبنسبة االتفاق التي تزید عن لقیاسها ،وتم األ

 البحث الثالث في المتغیرات التي تم مجامیعالتباین باتجاه واحد للتأكد من تكافؤ وتجانس 
  .النتائج الخاصة بذلك تبین  )٤، ٣، ٢، ١(المرقمة االتفاق علیها والجداول 

                                           
   جامعة بغداد– كلیة التربیة الریاضیة – احمد سعید احمد .د.أ - )*(

   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضة –انم الصمیدعي غ لؤي .د. أ-      
  جامعة بغداد– كلیة التربیة الریاضیة – صباح محمد مصطفى .د -  
  جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –د جاسم محمد نایف الرومي .أ -  
   كلیة التربیة الریاضیة جامعة بغداد– صالح راضي امیش .د.م.أ -  
 عة الموصل جام– كلیة التربیة الریاضیة – مكي محمود حسین الراوي .د.م.أ -      
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٩٤  

  )١(الجدول 
  ) الكتلة ، الذكاء، تركیز االنتباهالعمر،الطول ،(ن بین مجموعات البحث الثالث في كل من یبین تحلیل التبای

درجات   مصدر التباین  المتغیرات   ت
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
  ٠.٦٢٣  ١.٢٤٥  ٢  بین المجموعات

  سنة/ العمر   ١
  ٠.٣٧٨  ١٥.٨٦٦  ٤٢  داخل المجموعات

١.٦٤٨  

  ٠.٠١٥  ٠.٠٢٩  ٢  بین المجموعات
  سم/ الطول   ٢

  ٠.٠١٠  ٠.٤٢٠  ٤٢  داخل المجموعات
١.٥  

  ٢٢.١٥٦  ٤٤.٣٢١  ٢  بین المجموعات
  كغم/ الكتلة   ٣

  ٩٩.٤٤٨  ٤١٧٦.٧٩٩  ٤٢  داخل المجموعات
٠.٢٢٣  

  ١١.٦٦٧  ٢٣.٣٣٤  ٢  بین المجموعات
  درجة/ الذكاء   ٤

  ٣٤.٦٨٣  ١٤٥.٦٦٦  ٤٢  داخل المجموعات
٠.٣٣٦  

  ٢٨٢٤٨.٠٧٥  ٥٦٤٩٦.١٤٩  ٢  بین المجموعات
٥  

/ تركیز االنتباه 
  ٢٤٧٩٠٤٧.٢٣٩  ١٠٤١١٩٩٨٤.٠٣٩  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

٠.٠١١  

  ) ٣.٢٢٤(= ) ٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ و ) ٤٢-٢( الجدولیة أمام درجة حریة )ف(قیمة * 
ع الثالث في كل عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجامی) ١(یتبین من الجدول 

 البحث مجامیع وهذا یشیر إلى تجانس )وتركیز االنتباه، الذكاء ، الكتلة، الطول ، العمر (من 
  .وتكافؤها في تلك المتغیرات 

  
  )٢(الجدول 

  یبین تكافؤ مجامیع البحث في عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة بكرة القدم

رجات د  مصدر التباین  )*(االختبارات البدنیة
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
القوة االنفجاریة لالطراف   ٠.٢٩٢  ٠.٥٨٣  ٢  بین المجموعات

  ٠.٧١٠  ٢٩.٨٣٤  ٤٢  داخل المجموعات  متر/ العلیا 
٠.٤١١  

القوة االنفجاریة   ٣٦.٨٣٩  ٧٣.٦٧٨  ٢  بین المجموعات
  ٤١.٤١٨  ١٧٣٩.٥٦٦  ٤٢  اتداخل المجموع  سم / لألطراف السفلى 

٠.٨٨٩  

مطاولة عضالت   ١.٨٦٧  ٣.٧٣٤  ٢  بین المجموعات
  ١١.٤١٦  ٤٧٩.٤٦٦  ٤٢  داخل المجموعات  تكرار/ البطن 

٠.١٦٤  

/ السرعة االنتقالیة   ٠.١٣٤  ٠.٢٦٧  ٢  بین المجموعات
  ٠.١٤٩  ٦.٢٣٧  ٤٢  داخل المجموعات  ثانیة 

٠.٨٩٩  

                                           
 جمیع االختبارات مقننه وحسب المصادر العلمیة في التدریب الریاضي) *(
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٩٥  

رجات د  مصدر التباین  )*(االختبارات البدنیة
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
  ٢.٤٠٤  ٦٦٤.٣٦٨  ٢٧٩٠٣.٤٦٦  ٤٢  داخل المجموعات  دقیقة / مطاولة عامة   ١٥٩٧.٠٨٩  ٣١٩٤.١٧٨  ٢  بین المجموعات

  ٠.١٤٤  ٥٠.١٤٠  ٢١٠٥.٨٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  ثانیة/ مطاولة السرعة   ٧.٢٢٢  ١٤.٤٤٤  ٢  بین المجموعات

  ٠.٠١١  ٠.٤٥٩  ١٩.٢٥٩  ٤٢  داخل المجموعات  ثانیة/ الرشاقة   ٠.٠٠٥  ٠.٠١٠  ٢  بین المجموعات

  ٠.١١٥  ٢٠  ٨٣٩.٩٩٩  ٤٢  داخل المجموعات  سم/ المرونة   ٢.٢٩٠  ٤.٥٧٩  ٢  ین المجموعاتب

  )٣.٢٢٤(= ) ٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ و ) ٤٢- ٢( الجدولیة أمام درجة حریة )ف(قیمة * 
 عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجامیع الثالثة في )٢(یتبین من الجدول 

وهذا یشیر الى ان المجامیع الثالثة متكافئة في العناصر عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة 
  .البدنیة والحركیة 

  )٣(الجدول 
   البحث الثالث في المهارات االساسیة المختارة بكرة القدممجامیعیبین تكافؤ 

درجات   مصدر التباین  )*(االختبارات المهاریة
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
  ٠.٧٢٨  ٢.٤٩٢  ١٠٤.٦٨  ٤٢  داخل المجموعات  ثانیة/ بار الدحرجة اخت  ١.٨١٥  ٣.٦٣  ٢  بین المجموعات

اختبار المناولة القصیرة   ١٠.٨٢٢  ٢١.٦٤٤  ٢  بین المجموعات
  ٠.٣٠٦  ٣٥.٣٤٠  ١٤٨٤.٢٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ 

اختبار المناولة   ١٣.٠٦٧  ٢٦.١٣٣  ٢  بین المجموعات
  ٠.٥٢٦  ٢٤.٨٢٥  ١٠٤٢.٦٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ المتوسطة

/ اختبار المناولة الطویلة   ٧.٠٧٢  ١٤.١٤٤  ٢  بین المجموعات
  ٠.١٩٤  ٣٦.٥٠٠  ١٥٣٣  ٤٢  داخل المجموعات  متر

  اختبار اإلخماد  ٠.٩٥٦  ١.٩١١  ٢  بین المجموعات
  ٠.٣٦٨  ٢.٦٠٠  ١٠٩.٢٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة  / 

  اختبار التهدیف  ٠.٢٦٧  ٠.٥٣٣  ٢  بین المجموعات
  ٠.٠١٨٦  ١.٤٣٥  ٦٠.٢٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  ةدرج / 

اختبار تنطیط الكرة في   ٢١٣.٠٨٩  ٤٢٦.١٧٨  ٢  بین المجموعات
  ٠.٨٧٠  ٢٤٤.٩١٤  ١٠٢٨٦.٤٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  تكرار/ الهواء

/ اختبار نطح الكرة   ٠.١٥٦  ٠.٣١١  ٢  بین المجموعات
  ٠.٠٥٣  ٢.٩٢٧  ١٢٢.٩٣٣  ٤٢  وعاتداخل المجم  درجة

/ اختبار الرمیة الجانبیة   ٠.٠٧٢  ٠.١٤٤  ٢  بین المجموعات
  ٠.٠٤٢  ١.٧١٧  ٧٢.١٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

  )٣.٢٢٤(= ) ٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ و ) ٤٢-٢( الجدولیة أمام درجة حریة )ف(قیمة * 

                                           
 جمیع االختبارات مقننه وحسب المصادر العلمیة في كرة القدم) *(
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٩٦  

جامیع الثالثة في  عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین الم)٣(یتبین من الجدول 
االختبارات المهاریة ، مما یشیر الى تكافؤ مجامیع البحث الثالث في المهارات االساسیة بكرة 

  .القدم 
  )٤(الجدول 

   البحث الثالث في مستوى الرضا الحركي للمهارات األساسیة بكرة القدممجامیعیبین تكافؤ 

درجات   مصدر التباین  )*(االختبارات المهاریة
) ف(ق   متوسط المربعات  جموع المربعات م  الحریة 

  المحتسبة 
  ٠.٣٥٣  ١٣٨.٨٠٦  ٥٨٢٩.٨٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  مقیاس الرضا الحركي  ٤٨.٩٥٦  ٩٧.٩١١  ٢  بین المجموعات

  )٣.٢٢٤(= ) ٠.٠٥(≤عند نسبة خطأ و ) ٤٢- ٢( الجدولیة أمام درجة حریة )ف(قیمة * 
لة معنویة بین المجامیع الثالثة في  عدم وجود فروق ذات دال)٤(یتبین من الجدول 

 البحث مجامیعمستوى الرضا الحركي للمهارات األساسیة بكرة القدم ، مما یشیر إلى تكافؤ 
  .الثالثة
  : التصمیم التجریبي ٤-٣

المتكافئة تصمیم المجموعات "م التجریبي الذي یطلق علیة اسم استخدم الباحثون التصمی
   .)١١٢، ١٩٨١الزوبعي والغنام،("  والبعدي المحكم الضبطذات القبليالعشوائیة االختیار 

  
  : أدوات البحث ٥-٣
   استمارة استبیان.١
  االختبار والقیاس. ٢
  المالحظة والتجریب . ٣
  مقیاس الرضا الحركي . ٤

، األساسیة بكرة القدم كأداة للبحثاستخدم الباحثون مقیاس الرضا الحركي في المهارات 
والذي یتمتع ) ١(على البیئة العراقیة ، الملحق والمطبق  )٢٠٠٢ ، سالمي(والمعد من قبل 

 فقرة ،انقسمت إلى نوعین )٣٦(بمعامالت صدق وثبات وموضوعیة عالیة، ویتكون المقیاس من 
  :من العبارات اإلیجابیة والسلبیة في األداء المهاري ، والمقیاس ذو میزان تقدیر خماسي وهي 

  درجات) ٥( ا   اشعر بسعادة كبیرة جد.١
  درجات) ٤( اشعر بسعادة كبیرة .٢
  درجات) ٣( اشعر بسعادة متوسطة .٣
  درجتان) ٢( اشعر بضیق .٤
  درجة واحدة) ١( اشعر بضیق شدید .٥

                                           
 جمیع االختبارات مقننه وحسب المصادر العلمیة في كرة القدم) *(
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٩٧  

  
  : البرامج التعلیمیة المقترحة ٦-٣

، المالكي ( ، )١٩٩٤، مختار (من خالل الدراسات وتحلیل محتوى المراجع العلمیة 
في  )*( وبالرجوع إلى المختصین)١٩٩٩كماش ، (، ) ١٩٩٩ وآخران ، الخشاب ،( ، )١٩٩٨

كرة القدم والتدریب الریاضي والتعلم الحركي الستطالع آرائهم في مدى صالحیة البرامج التعلیمیة 
المدة الزمنیة للبرنامج وزمن الوحدة التعلیمیة فیما یتعلق ب ا  المقترحة وتعدیل ما یرونه مناسب

 وعدد التكرارات المتعلقة بالتصور )التحضیري ، والرئیس، والختامي( الثالث الواحدة وأقسامها
الذهني وزمن األداء وفترات الراحة ، تم وضع البرامج على وفق ثالث أسالیب تعلیمیة مختلفة 
لتعلم وٕاتقان المهارات األساسیة بكرة القدم ، ینسجم والخصائص العمریة ومیول وقدرات الالعبین 

  : وعلى وفق الخطة الزمنیة للبرامج التعلیمیة الثالث وكآالتي )٢،٣،٤(لمالحق الناشئین ،ا
باألسلوب  ى على وفق برنامج التدریب الذهنيوحدة تعلیمیة للمجموعة التدریبیة األول) ٢٤(. ١

  المباشر المصاحب للتدریب المهاري
تدریب الذهني باألسلوب وحدة تعلیمیة للمجموعة التجریبیة الثانیة على وفق برنامج ال) ٢٤(. ٢

  غیر المباشر المصاحب للتدریب المهاري 
  .وحدة للمجوعة الضابطة بالتدریب المهاري فقط ) ٢٤(. ٣

كان ،  لكل مجموعة ، بواقع وحدتین في كل أسبوع ا  أسبوع) ١٢(استغرق تنفیذ البرنامج 
  .  دقیقة )٩٠(زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة 

  

                                           
  داد جامعة بغ– كلیة التربیة الریاضیة – احمد سعید احمد .د.أ - )*(

   جامعة الموصل – لؤي غانم الصمیدعي كلیة التربیة الریاضیة .د. أ-    
   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة - عامر محمد سعودي .د. أ-    
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة - جاسم محمد نایف الرومي .د. أ-    
   جامعة بغداد–ة  كلیة التربیة الریاضی- صالح راضي امیش .د. أ-    
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة -  خالد عبدالمجید الخطیب .د.م. أ-    
  جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة - مكي محمود حسین الراوي .د.م. أ-    
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٩٨  

  :یة للبرامج التعلیمیة الثالثة  التجربة االستطالع٧-٣
 على ١/٤/٢٠٠٢قام الباحثون بأجراء تجربة استطالعیة للبرامج التعلیمیة الثالثة بتاریخ 

  : العبین من مجتمع البحث األصلي وذلك بهدف )١٠(عینة مكونة من 
  البرامج التعلیمیة امكانیة تطبیق التعرف على مدى  -١
  .أثناء تطبیق البرامج التعلیمیة  في تالفي األخطاء التي یمكن أن تحدث  -٢
اطالع فریق العمل على محتوى البرنامج التعلیمي ألسلوب التدریب الذهني المباشر وغیر  -٣

  .المباشر 
  .التعرف على الوقت الالزم لتطبیق فقرات الوحدات التعلیمیة المقترحة  -٤
  
  : تجربة البحث الرئیسة  ٨-٣
   ٦/٤/٢٠٠٤-٥رة القدم یومي تم إجراء االختیارات المهاریة القبلیة بك -١
 البحث الثالث المادة التعلیمیة المشمولة بالبحث مع مراعاة مبدأ التساوي في مجامیعتعلیم  -٢

  .عدد التكرارات 
   ٢٨/٦/٢٠٠٢ ولغایة ٧/٤/٢٠٠٢تم تنفیذ البرامج التعلیمیة للفترة من  -٣
میع البحث مجارات األساسیة بكرة القدم على  تم تطبیق مقیاس الرضا الحركي في المها -٤

بتاریخ بمفردها  ولكل مجموعة ا  العب) ٤٥(الثالث على عینة البحث والبالغ عددها 
  .  اختبار بعدي ، وذلك بعد االنتهاء من تنفیذ البرامج التعلیمیة الثالثة٢٩/٦/٢٠٠٢

  
  :الوسائل اإلحصائیة  ٩-٣
  .الوسط الحسابي . ١
  .االنحراف المعیاري . ٢
   .تینین متساویتلمتوسطین حسابین مرتبطین ولعین" ت" اختبار. ٣
  .اختبار تحلیل التباین باتجاه واحد . ٤
   )٣١٠ – ١٠٣ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، ( )L .S. D(ق معنوي ر اختبار أقل ف. ٥
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٩٩  

  : عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  :  عرض النتائج ١-٤

  )٥(الجدول 
  لقبلي والبعدي لمجموعات البحث الثالثة في مقیاس الرضا الحركي لالختبارین ا)ت(یبین اختبار 

  االختبارات المهاریة  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع٢+  س  ٢  ع١+  س  ١

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  ٢٨.٦٥١  ٦.٤١٤  ١٧١  ٩.٥٥٠  ١١١.٠٦٧  التجریبیة األولى
  ٣٢.٢٩٣  ٨.٤٤٢  ١٦٠.١٣٣  ١٠.٧٥٦  ١٠٩.٥٣٣  التجریبیة الثانیة

  ٢٦.٦٧٥  ١١.١٢٤  ١٥٢.٢٠٠  ١٢.٨١٦  ١٠٩.٦٠٠  جریبیة الثالثةالت
   )٢.١٤( الجدولیة )ت( قیمة )١٤(وأمام درجة حریه ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطا * 

 وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي )٥(یتبین من الجدول 
على التوالي  المحتسبة )ت(بلغت قیمة فقد مستوى الرضا الحركي ، في لمجامیع البحث الثالث 

 < الجدولیة عند نسبة خطا )ت( وهي اكبر من قیمة )٢٦.٦٧٥ ، ٣٢.٢٩٣ ، ٢٨.٦٥١(
  . ولمصلحة االختبار البعدي )٢.١٤( والبالغة )١٤( وأمام درجة حریة )٠.٠٥(

  )٦(الجدول 
  الرضا الحركيیبین نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث في االختیار البعدي في مقیاس 

درجات   مصدر التباین  االختبارات المهاریة
متوسط   مجموع المربعات   الحریة 

  المربعات
) ف(ق 

  المحتسبة 
  مقیاس الرضا الحركي  ١٣٣٦.١٥٦  ٢٦٧٢.٣١١  ٢  بین المجموعات

  ٢٨.٧١٧  ٣٣٠٦.١٣٣  ٤٢  داخل المجموعات
١٦.٩٧٤  

  )٣.٢٢٤=( الجدولیة )ف( قیمة )٢٤-٢( وأمام درجة حریة )٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطا * 
 نتائج تحلیل التباین بین وداخل مجموعات البحث الثالث في )٦(یبین الجدول 

 )١٦.٩٧٤( المحتسبة )ف(االختبارات البعدیة في اختبار مقیاس الرضا الحركي فقد كانت قیمة 
 <  وعند نسبة خطا)٤٢- ٢( عند درجة حریة )٣.٢٢٤( الجدولیة )ف(وهي اكبر من قیمة 

 وهذا یدل على وجود فرق معنوي بین مجموعات البحث الثالث في االختبار البعدي في )٠.٠٥(
  .مقیاس الرضا الحركي 

مجامیع ِمن وحیث ان اختبار تحلیل التباین الیشیر الى ان الفروق لصالح من لكون 
 مجموعات  للمقارنة بین متوسط درجات)L.S.D(البحث الثالث، لذا لجأ الباحثون الى استخدام 

  .البحث الثالث في اختبار الرضا الحركي البعدي للكشف عن الفروق المعنویة وغیر المعنویة 
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١٠٠  

  )٧(الجدول 
   لمجموعات البحث الثالث في مقیاس الرضا الحركي)L.S.D(یبین مقارنة األوساط الحسابیة بقیمة 

  L.S.D  ض .م  ٢.ت.م  ١.ت.م  س    المجامیع 
  *١٨.٨٠٠  *١٠.٨٦٧  -  ١٧١  ١. ت . م 
  *٧.٩٣٣  -  -  ١٦٠.١٣٣  ٢. ت . م

  -  -  -  ١٥٢.٢٠٠  ض. م 

  
٦.٥٤١ 

  )٦.٥٤١ =()D.S.L(، قیمة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطا * 
 أن الفرق بین المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة التجریبیة )٧(یتبین من الجدول 

 درجة وهو اكبر من )١٠.٨٦٧(، إذ بلغ الفرق ) ٠.٠٥ (< عند نسبة خطا ا  الثانیة كان معنوی
 ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي استخدمت التدریب )٦.٥٤١( والبالغة )L.S.D(قیمة 

  .الذهني المباشر المصاحب للتدریب المهاري 
 عند نسبة ا  أما الفرق بین المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة الضابطة فكان معنوی

 والبالغة )D.S.L( درجه ، وهو اكبر من قیمة )١٨.٨٠٠(فرق  ، إذ بلغ ال)٠.٠٥ (<خطأ 
 ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي استخدمت التدریب الذهني المباشر )٦.٥٤١(

  .المصاحب للتدریب المهاري 
 عند نسبة ا   أیضا  وكان الفرق بین المجموعة التجریبیة الثانیة والمجموعة الضابطة معنوی

 )٦.٥٤١( والبالغة )D.LS( درجة ، وهو اكبر من قیمة )٧.٩٣٣(بلغ الفرق  ، إذ ٠.٠٥ <خطا
ولمصلحة المجموعة التجریبیة الثانیة التي استخدمت التدریب الذهني غیر المباشر المصاحب 

  .للتدریب المهاري 
  
  :  مناقشة النتائج ٢-٤

ث الثالث في  لالختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البح)٥(لقد أظهرت نتائج الجدول 
مستوى الرضا الحركي وجود فروق ذات داللة معنویة ولمصلحة االختبارات البعدیة ویعزو 
الباحثون ذلك إلى البرامج التعلیمیة المطبقة وتأثیرها اإلیجابي في زیادة مستوى الرضا الحركي 

 ان اإلحساس من" الحیاني " لالعبین في المهارات األساسیة بكرة القدم ، ویتفق ذلك مع ماذكرة 
بالرضا الحركي نتیجة االشتراك في العملیة التعلیمیة یؤدي إلى شعور الالعبین بالسعادة 
واالرتیاح لممارسة تلك المهارات الحركیة وهذا یودي بدورة إلى التغلب على كثیر من الصعوبات 

االستمرار في التي تواجه الالعبین عند عملیة التدریب ، ویساهم في إثارة الدافعیة لدیهم نحو 
مزاولة أال نشطه الریاضیة ، إذ أن من بین أهم العوامل التي تساهم في تحقیق اإلنجاز الریاضي 

إلى " السید "  ، وكما یشیر )١٢٣ ، ٢٠٠١الحیاني ، (هو الشعور بالرضا عن مستوى األداء 
ة مهارة في أن كل فرد منا یشعر بالسعادة نتیجة مستوى أدائه لنوع معین من أال نشطه وتنمی
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١٠١  

 ، وعلیه فقد كان للبرنامج التعلیمي اثر إیجابي في تعلم المهارات )٧ ، ١٩٧٩، السید (األداء 
األساسیة بكرة القدم نتیجة لتعلمها أدى بالالعبین إلى الشعور بالرضا الحركي واالرتیاح لممارسة 

طموح الالعبین  عن أن النجاح في األداء المهاري یرفع من مستوى تلك المهارات ، فضالً 
الذي توصل ) ١٩٩٠حكیم ، (الناشئین ویشعرهم بنوع من الرضا عن الذات وهذا یتفق مع دراسة 

إلى أن موشرات الرضا الحركي اتجهت نحو اإلیجابیة بوجه عام لدى الناشئین في جمیع األلعاب 
  .الجماعیة في جمیع مراكز تدریب الناشئین 

   )١٢٠ ،١٩٩٠حكیم ، (
 تبین من استخدام اختبار تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالث في )٦(ومن الجدول 

 یوضح أن الفرق المعنوي )٧(مستوى الرضا الحركي وجود فرق معنوي بین المجامیع ، والجدول 
كان لمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي استخدمت التدریب الذهني باألسلوب المباشر 

 تلیها المجموعة التجریبیة الثانیة التي استخدمت برنامج التدریب المصاحب للتدریب المهاري ، ثم
الذهني باألسلوب غیر المباشر المصاحب للتدریب المهاري وأخیرا المجموعة الضابطة التي 
استخدمت برنامج التدریب المهاري فقط ، ویعزو الباحثون ذلك إلى أن مستوى الرضا الحركي 

األولى وذلك بسبب نوع البرنامج الذي طبق على الناشئین ، كان اكبر في المجموعة التجریبیة 
وهو البرنامج التعلیمي للمهارات األساسیة المصاحب للتدریب الذهني باألسلوب المباشر ، وٕان 
التصور الذهني أدى إلى اكتساب المهارات األساسیة بكرة القدم افضل من المجامیع الباقیة ، مما 

ء المهاري وٕالى ظهور إحساس وشعور لدى الناشئین بالسعادة أدى إلى هذا التحسن في األدا
إلى أن التعلم الناجح یعتمد بشكل " خیون " والرضا عن الممارسة والرضا عن الذات ، إذ یشیر 

عملیة التكرار تتوحد الكثیر من أجزاء المهارة ویمكن لهذا ففي كبیر على حجم التدریب والتكرار ، 
ن طریق التمرین على عملیة التصور إذ كل األخطاء التي تظهر التوافق أن یتطور ویتحسن ع

 )١٢٦ ،٢٠٠٢خیون ، (" في األداء خالل مرحلة التعلم نتیجة ضعف بین أجزاء الحركة الواحدة 
أن حاالت الرضا اإلیجابیة مرتبطة بالنجاح فكلما زادت خبرات النجاح زادت " محمود " ویضیف 

 ، وكما یرى )١٠٢-١٠١ ،١٩٨٩محمود ، ( نشطه الریاضیة اإلیجابیة في رضا األفراد عن أال
أن درجة الرضا عن الدراسة تؤثر في اإلنجاز الدراسي اكثر من تأثیر اإلنجاز ) " السادة والبوهي(

 ،ویرى الباحثون ان التدریب )١٧٦ ، ١٩٩٤السادة والبوهي ، (الدراسي في الرضا عن الدراسة 
افعیه الالعبین في ممارسة المهارات الحركیة وذلك عن طریق الذهني باألسلوب المباشر زاد من د

 مما ساعد على فهم طبیعة المهارات وكیفیة أدائها والذي بعث لدیهم ا  تصورها وتكرارها ذهنی
الرغبة في التعلم وزیادة قابلیتهم على التعلم وهذا كله ساهم في تنمیة الجانب المهاري وتطویره 

  . بالسعادة والرضا الحركي لدیهم اكثر من المجموعتین االخرتین لدیهم مما أدى زیادة الشعور
  
  : االستنتاجات والتوصیات -٥
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١٠٢  

  : االستنتاجات ١ -٥
  .إن البرامج التعلیمیة الثالثة المقترحة ذو تأثیر إیجابي في مستوى الرضا الحركي بكرة القدم . ١
ثة في مستوى الرضا الحركي بكرة وجود فروق ذات داللة معنویة بین األسالیب التعلیمیة الثال. ٢

  .القدم في االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة 
 البحث الثالث في مستوى الرضا الحركي بكرة مجامیعوجود فروق ذات داللة معنویة بین . ٣

لتدریب القدم في االختبارات البعدیة ، ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى التي استخدمت ا
  .الذهني باألسلوب المباشر المصاحب للتدریب المهاري 

  
  : التوصیات ٢-٥
تأكید استخدام التدریب الذهني بأسلوبیه المباشر وغیر المباشر في العملیة التعلیمیة والتدریبیة . ١

  للناشئین بكرة القدم 
ساسیة لالعبین اعتماد مقیاس الرضا الحركي لقیاس مستوى الرضا الحركي في المهارات األ. ٢

  .الناشئین بكرة القدم 
االهتمام بالجانب النفسي والوجداني لالعبین الناشئین عند وضع البرامج التعلیمیة والتدریبیة . ٣

  .بكرة القدم 
  .تطبیق برامج تعلیمیة أخرى للتدریب الذهني في الجانب المهاري والخططي بكرة القدم . ٤
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  :المصادر 
 التطبیقات اإلحصائیة -  :)١٩٩٩(والعبیدي حسن محمد عبد ، سین ودیع یا، التكریتي . ١

جامعة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة 
  الموصل 

 مؤثرات الرضا الحركي لالعبین الناشئین بمراكز التدریب - :)١٩٩٠(حكیم ، محمد رزق . ٢
  ، المجلد الثالث ، جامعة الزقازیق ، القاهرة ، المؤتمر العلمي األول ، في مصر 

 اثر أسلوب المنافسات والتغذیة الراجعة المقارنة -  :)١٩٩٨(الحیاني ، محمد خضر اسمر . ٣
في الرضا الحركي والتحصیل بكرة القدم ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة 

  الریاضیة ، جامعة الموصل 
 اثر انتقال التعلم العمودي والمعكوس في بعض -) :٢٠٠١(سمر محمد خضر ا، الحیاني . ٤

بحث منشور في مجلة الرافدین للعلوم ، المهارات الحركیة ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم 
   جامعة الموصل)٢٦(العدد ، المجلد السابع ، الریاضیة 

دار ،ل الریاضي  القیاس في المجا-) :١٩٧٨(علي فهمي ، والبیك ، احمد محمد ، خاطر . ٥
  القاهرة ، المعارف 

، دار الكتب للطباعة والنشر  ، ٢ط، كرة القدم -) :١٩٩٩(زهیر قاسم واخران ، الخشاب . ٦
  جامعة الموصل

، التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ومكتب الصخر للطباعة -  :)٢٠٠٢(یعرب ، خیون . ٧
  بغداد 

  القاهرة، دار الفكر العربي ، لنفسي للناشئین  األعداد ا- ) :٢٠٠١(أسامة كامل ، راتب . ٨
 ١ج،  مناهج البحث في التربیة - :)١٩٨١(محمد احمد ، والغنام ، عبدا لجلیل ، الزوبعي . ٩

  .جامعة الموصل ، مطبعة التعلیم العالي ، 
العالقة بین الرضا عن الدراسة -  :)١٩٩٤(فاروق شوقي ، والبوهي ، حسین بدر ،  السادة .١٠

ألسنه الرابعة مجلة مركز  ، )٧(العدد ، جاز الدراسي لطالب الدبلوم في جامعة البحرین واإلن
  .البحوث التربویة في جامعة قطر 

أثر برنامج مقترح ألسلوبین من التدریب الذهني في - :)٢٠٠٢(عبد الرحیم ،  سالمي .١١
، تیر غیر منشورة رسالة ماجس، بعض المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم 

  .جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة 
دار ، أسس الترویج والتربیة الترویحیة -  :)١٩٧٩(تهاني عبد السالم محمد ،  السید .١٢

  .القاهرة ، المعارف اإلسكندریة 
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١٠٤  

دار  ، ١ط، في المجال الریاضي العقلي  التدریب -  :)١٩٩٦(محمد العربي ، شمعون . ١٣
  القاهرة ، ي الفكر العرب

 أثر برنامج مقترح -  :)١٩٩٧(ماجدة محمد ، وٕاسماعیل ، محمد العربي ،  شمعون .١٤
المجلة ، على مستوى األداء على جهاز حصان القفز في ریاضة الجمباز العقلي للتدریب 

  .القاهرة ، جامعة حلوان ، العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة 
دار الحكمة ، علم النفس الریاضي -  :)١٩٩٣(كامل  ، والویس، نزار مجید ،  الطالب .١٥

  .جامعة بغداد ، والنشر ، للطباعة 
 اثر كل من الطریقتین الكلیة والجزئیة في تعلم - :)١٩٨٠(إسماعیل حامد ،  عثمان .١٦

  القاهرة ، جامعة حلوان ، المجلد الثالث ، مجلة دراسات وبحوث ، المالكمة للمبتدئین 
مطابع دار ، التعلم الحركي والتدریب الریاضي - :)١٩٨٧( عبد الغني محمد، عثمان . ١٧

  .بغداد ، الحكمة 
، ) تدریب،تعلیم (، المهارات األساسیة في كرة القدم - ) :١٩٩٩(یوسف الزم ،  كماش .١٨

  .عمان ، األردن ، مكتبة دار الخلیج 
عض المهارات تعلیم بأثر التدریب الذهني في - :)١٩٩٨(محمد عبد الحسین ، المالكي . ١٩

  .جامعة بغداد،  التربیة الریاضیة كلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، األساسیة بكرة القدم
 بناء مقیاس الرضا الحركي لمتسابقي المیدان والمضمار - :)١٩٨٩(سمیرة طه ، محمود . ٢٠

لریاضیة للبنات ، ، مجلة علوم فنون الریاضة ، المجلد األول ، العدد الثاني ، كلیة التربیة ا
  القاهرة

 ، دار ٣ األسس العلمیة في التدریب كرة القدم ، ط- :)١٩٩٤(مختار ، حنفي محمود . ٢١
  القاهرة ، الفكر العربي 

22. Raven J.C (1986):- Standard Progressive Matrices . 
23. Schmidt . A . Richard (1991) :- motor Learning & Profomance , 

Human Kinetic Books , Illinois . 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٠٥  

  )١(الملحق 
  مقیاس الرضا الحركي

  فقرات المقیاس
اشعر 

بسعادة 
  كبیرة جداً 

اشعر 
بسعادة 

  كبیرة

اشعر 
بسعادة 
  متوسطة

اشعر 
  بضیق

اشعر 
بضیق 

  شدید
كیف تشعر عندما تنطط الكرة باستمرار في الھواء بأجزاء  .١

  الجسم المختلفة
          

            الكرة بالقدمین فقط دون أن تسقطكیف تشعر عندما تنطط  .٢
            كیف تشعر عندما تنطط الكرة بالرأس فقط دون ان تسقط .٣
            كیف تشعر عندما تنطط الكرة وأنت تسیر بھا .٤
            كیف تشعر عندما تنطط الكرة الجتیاز العب منافس .٥
            كیف تشعر عندما تخمد كرة قویة بالرأس. ٦
            ندما تخمد كرة بوجھ القدم وھي في الھواءكیف تشعر ع. ٧
            كیف تشعر عندما تخمد كرة بالفخذ والمنافس قریب منك. ٨
كیف تشعر عندما تخمد كرة بالصدر ثم التھدیف مباشرة . ٩

  بالقدم
          

كیف تشعر عندما تخمد كرة بالفخذ ثم التھدیف مباشرة . ١٠
  بالقدم

          
د كرة بخارج القدم والمنافس قریب كیف تشعر عندما تخم. ١١

  منك
          

كیف تشعر عندما تخمد كرة بداخل القدم والمنافس بعید . ١٢
  عنك

          
كیف تشعر عندما تقوم بمناولة قصیرة لزمیل مجاور . ١٣

  لمنافس قوي
          

كیف تشعر عندما تقوم بمناولة متوسطة لزمیل باتجاه . ١٤
  ھدف المنافس

          
عندما تقوم بمناولة طویلة لزمیل خلف كیف تشعر . ١٥

  المدافعین
          

كیف تشعر عندما تقوم بمناولة بخارج القدم والمنافس . ١٦
  قریب منك

          
كیف تشعر عندما تقوم بمناولة طویلة من الجانب وأمام . ١٧

  الھدف لزمیل
          

            كیف تشعر عندما تدحرج الكرة باتجاه المنافس. ١٨
            عندما تدحرج الكرة ثم التھدیف مباشرةكیف تشعر . ١٩
            كیف تشعر عندما تدحرج الكرة الجتیاز العب منافس. ٢٠
كیف تشعر عندما تدحرج الكرة مرة بقدم الیمین ومرة . ٢١

  بقدم الیسار لمرات عدیدة ودون توقف
          

كیف تشعر عند تدحرج الكرة مرة بداخل القدم ومرة . ٢٢
  بخارج القدم

          

            كیف تشعر عندما الكرة بوجھ القدم لمسافة بعیدة. ٢٣
كیف تشعر عندما تدحرج الكرة وأنت متابع من قبل . ٢٤

  منافس یحاول قطع الكرة منك
          

            كیف تشعر عندما تقوم بالتصویب بالقدم غیر المستخدمة. ٢٥
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١٠٦  

  فقرات المقیاس
اشعر 

بسعادة 
  كبیرة جداً 

اشعر 
بسعادة 

  كبیرة

اشعر 
بسعادة 
  متوسطة

اشعر 
  بضیق

اشعر 
بضیق 

  شدید
كیف تشعر عندما تقوم بالتصویب بالقدم أو الرأس . ٢٦

  قریب منكوالمنافس 
          

كیف تشعر عندما تقوم بالتصویب إلى الزاویة البعیدة عن . ٢٧
  حارس المرمى

          
كیف تشعر عندما تقوم بالتصویب إلى الزاویة القریبة من . ٢٨

  حارس المرمى
          

كیف تشعر عندما تقوم بنطح الكرة إلى زمیل في موقف . ٢٩
  صعب

          
كرة إلى زمیل في موقف كیف تشعر عندما تقوم بنطح ال. ٣٠

  سھل
          

كیف تشعر عندما تقوم بنطح الكرة إلى الجانب من القفز . ٣١
  عالیاً 

          
كیف تشعر عندما تقوم بنطح الكرة من الثبات لمسافة . ٣٢

  بعیدة
          

كیف تشعر عندما تقوم برمیة جانبیة من وضع الثبات إلى . ٣٣
  زمیل في موقف صعب

          
دما تقوم برمیة جانبیة من وضع الحركة كیف تشعر عن. ٣٤

  إلى زمیل في موقف سھل
          

كیف تشعر عندما تقوم برمیة جانبیة إلى زمیل بین . ٣٥
  مجموعة من المنافسین

          
كیف تشعر عندما تقوم برمیة جانبیة والمنافس واقف . ٣٦

  أمامك
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١٠٧  

  )٢(الملحق 
  ریبیة األولىیبین أقسام الوحدة التعلیمیة للمجموعة التج

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم

  التحضیري
  )اإلحماء(

   المقدمة
  اإلحماء العام

  اإلحماء الخاص

  تسجیل الحضور-
  تمارین إحماء،مرونة،تمطیة-
  تمارین بد نیة خاصة-

   د٣ 
   د٩ 
   د٤ 

   د٥    شرح المهارة وعرض نموذج لها من المدرب-  النشاط التعلیمي
 الالعب ثم یرقد على األرض والذراعان بجانب یجلس-

  الجسم،یغلق العینین ثم یبدأ بالتنفس مرتین
  البدء بعملیة االسترخاء-

   د١ 

   ثا١٠  یتصور الالعب صورة الملعب الذي یتدرب علیة-
   ثا١٠  یتصور الالعب أن الملعب خال وانه موجود بمفرده-
  ثا ١٠  یتصور الالعب المهارة بشكل مجزأ-

  تصور المهارة بشكل كامل-
  ثا / ٣٠مرات،مع اخذ راحة )٥(تكرار التصور للمهارة -

  
   د٧

  النهوض من وضع االسترخاء -    النشاط الذهني
   تنفس عمیق-  
   تحریك القدمین-  
   ثني ومد الذراعین مرتین-  
   تحریك الرأس قلیال-  
   الشعور باستیقاظ الجسم-  
   تنفس عمیق مرة ثانیة-  
   فتح العینین-  
  الشعور الكامل باالستیقاظ ثم النهوض -  

  
  
  
  

   ثا٣٠

  

   د٥٧   تمارین تطبیقیة-    النشاط التطبیقي
   الختامي

  )التهدئة(
   د٥  تمارین تهدئة -  الهدوء الرجوع إلى

   د٩٠   الزمن الكلي    
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١٠٨  

  )٣(الملحق 
  یبین أقسام الوحدة التعلیمیة للمجموعة التجریبیة الثانیة

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم

  التحضیري
  )اإلحماء(

  المقدمة 
  اإلحماء العام 
  اإلحماء الخاص 

  تسجیل الحضور، تهیئة األدوات_ 
  تمارین إحماء، مرونة ، تمطیة_ 
  تمارین بدنیة خاصة_ 

   د٢ 
   د٩ 
   د٤ 

   د١٣   مشاهدة أفالم وصور توضیحیة للمهارة_   النشاط التعلیمي
  الرئیسي

   د٥٧  طبیقیة تمارین ت-  النشاط التطبیقي
   د٥    تمارین تهدئة-   الرجوع إلى الهدوء  الختامي

   د٩٠    الزمن الكلــــــــــــي    
  
  

  )٤(الملحق 
  یبین أقسام الوحدة التعلیمیة للمجموعة الضابطة

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم
   التحضیري

  )اإلحماء( 
  المقدمة  
  اإلحماء العام 
  اإلحماء الخاص 

  ر ، تهیئة األدواتتسجیل الحضو  -
  تمارین إحماء ، مرونة ، تمطیة -
  تمارین بدنیة خاصة -

  د ٢ 
   د٩ 
   د٤ 

   النشاط التعلیمي  الرئیسي 
   النشاط التطبیقي

  شرح المهارة وعرض نموذج لها -
  تمارین تطبیقیة  -

   د١٣ 
   د٥٧ 

   د٥   تمارین تهدئة -   الرجوع إلى الهدوء  الختامي  
   د٩٠   ـــــــيالزمن الكلـــــ     
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