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دراسة تحليلية للعالقات االرتباطية لبعض المهارات العقلية والحركية لالعبين الناشئين
بكرة القدم
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أ.د هيثم محمد كاظم الجبوري

تاريخ القبول2022/08/31 :

تاريخ االستالم2022/08/09 :

المستخلص
ان الوصووووول إلى المثالية في األداء للمهارة الحركية مرتبط بإتقان المهارة العقلية كونها تسووووبقها
بواألداء اصووووب من االهميوة عمو دراسووووة تحليليوة لمعرفوة موى العالقوة بين تلو المهوارا بواالعتمواد على
االختبارا العلمية الىقيقة وفق اجهزه صووتع وصوومم لهذا الغرض .كذل جهاز محاكي خاص لقياس
اهم المهوارا العقليوة التي يحتواجهوا العبي كرة القوىم كتركيز االنتبواه وسوووورعوة االسووووت وابوة واتخوا القرار
للوصوول الى افضو التتائج وتحقيق دراسوة تتمتع بمسوتو عالي من الصوى والثبا  .ويهىف البحث الى
تصووووميم وتصووووتيع اجهزة الحترونيوة اوىيثوة لقيواس المهوارا الحركيوة التهوىيف ،المراوغوة ،االسووووتالم
والمتواولوة  ،واي واد العالقوة االرتبوا يوة بين القوىرا العقليوة والمهوارا الحركيوة لالعبين التوا وووو ين بحرة
ي باألسوولوح المسووحي والىراسووا االرتبا ية .وتحون عيتة البحث من
القىم ،واسووتعم المتهج الوصووب أل
العبي اكاديميا والمىرسووة الحروية في محافظة باب بحرة القىم للتا وو ين والبالغ عىدهم  240العب،
تم تصوووتيع اجهزة الحترونية ألداء اختبارا المهارا العقلية تركيز االنتباه ،سووورعة االسوووت ابة ،اتخا
القرار والمهارا الحركية المراوغة ،التهىيف ،االسووتالم والتمرير  .ومن االسووتتتاجا التي خرب بها
البحوث وجود عالقوة ارتبوا غير معتويوة بين المهوارا العقليوة والمهوارا الحركيوة لالعبين التوا وووو ين الن
العمر التىريبي لىيهم قلي ولم يسووووتايعوا ان يصوووولوا الى االلية والتثبي للمهارة والتغلب على الم را
الىاخلية والخارجية.
ومن التوصويا هي اهتمام المىربين في تاوير المهارا العقلية والتي بىورها تسواعى في تاوير
المهوارا الحركيوة عن ريق التمريتوا التوعيوة الخواصووووة بحو مهوارة للوصووووول الى االداء االمثو او
الحمالية باألداء.
الحلما المبتااية :المهارة الحركية ،اجهزة الحترونية ،المهارا العقلية.
*مىرس مساعى ،سعيى سليم عبى الرضا ،كلية التربية البىنية وعلوم الرياضة ،جامعة باب  ،العرا .
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Abstract
The achievement of perfection in the execution of the motor skill is
connected with the mastery of the mental skill, since it precedes it in execution.
It has become important to carry out an analytical study to find out the extent of
the relationship between these skills, relying on accurate scientific tests using
equipment made and developed for this purpose. As well as a special simulator
to measure the most important mental skills required by football players, such as
concentration, speed of response, and decision-making, in order to achieve the
best results and a study with a high level of honesty and stability. As well as a
special simulator to measure the most important mental skills required by football
players, such as concentration, speed of response, and decision-making, in order
to achieve the best results and a study with a high level of honesty and stability .
For juniors, the research sample included (240) players from football academies
and football schools in the province of Babylon. Electronic devices were created
to test mental skills (attention focus, response speed, decision-making) and motor
skills (dribbling, scoring, receiving and passing). Among the conclusions of the
study is that there is an insignificant correlation between the mental and motor
skills of young players because the training age for them is short and they have
not been able to achieve the mechanism and fixation of the ability and overcome
the internal and external influences.
Recommendations include the interest of coaches in the development of
mental skills, which in turn contributes to the development of motor skills through
specific exercises for each skill to achieve optimal performance or performance
perfection.
Keywords: motor skill, electronic devices, mental skills.

:المقدمة
ان التقىم العلمي الحاصو قى وهى تاورا كبيرا في مختلف االلعاح الرياضوية وخاصوة كرة القىم
في السووتوا االخيرة محققا قبزة نوعية في اإلن ازا الرياضووية وتاورا كبيرا تصوواعىيا باالعتماد على
اخر ما توصوول إليه العلوم الرياضووية كعلم التبس والتىريب وعلم الحركة واالختبار والقياس وغيرها من
العلوم في العمليوة التوىريبيوة ولموا كوانو لعبوة كرة القوىم وااوىة من االلعواح ال مواعيوة بو واكثرهوا ووووهرهوا
وانتشووارا والتي اسووتقاب الحثير من الرياضوويين والمعتيين بالرياضووة في ارجاء العالم ولما تحتويه هذه
اللعبة على الحثير من المهارا العقلية والحركية االسواسوية والتي تحقق المتعة واال ارة والتشوويق وصووال
.إلى المستويا العليا
ان االهتمام بالتا و و ين بىا يأخذ ايزا كبيرا من قب المعتين في التخايط العلمي السوووليم والمبرمج
والمسووتتى إلى االسووس الصووحيحة من خالل التعام مع ه الء التخبة بوصووبهم القاعىة االسوواس التي ترفى
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المتتخبا الو تية مسوووتقبالا ويسوووعى االتحاد العراقي إلى إتمام مشووورو الموهبة الرياضوووية وقى وووحل
اكاديميا لمختلف الب ا العمرية من قب وزارة الشووووباح والرياضووووة وااا تها بالرعاية والتوجيه على
وفق االسوووس العلمية الصوووحيحة واكتشووواف تل الااقا من خالل االعتماد على االختبارا والقياسوووا
لغرض مواكبوة التاور الحواصوووو لوىيهم بواعتبوار ان هوذه االختبوارا تعوى وسووووائو فعوالوه في عمليوة التقويم
ومعرفة مى العالقة بين تل المهارا .
والمهارا العقلية وااىة من اهم المهارا ب واه مها وخاصوة في لعبة كرة القىم ا ا تعى عتصورا
فاعال في اي نشوا اركي او معرفي ال يمحن القيام به اال من خاللها وير الصوائغ واخرون ان المهارا
العقلية انها ا اهمية في اداء المهارا الرياضوية فهي التي تمحن الرياضوي من الوصوول الى االة عقلية
تمتع دخول االفحار السلبية والمشتتة الى نشا رياضي.
وتعى المهارا الحركية االسوواسووية من ال وانب البتية الهامة التي بىونها لن يظهر الاابع الخاص
المميز لتو التشوا الرياضوي الممارس ا ا تعبر من ال وانب االسواسوية الهامه في تتبيذ ال انب الخااي
والتتبيذي والتميز كرة القىم بالتتو والتميز بمهاراتها االسوووواسووووية ومتها المراوغة والتهىيف والتسووووليم
والمتاولة ومن المالاظة ارتبا مستو األداء.
وان الوصوووول إلى المثالية في األداء للمهارة الحركية مرتبط بإتقان المهارة العقلية كونها تسوووبقها
بواألداء اصووووب من االهميوة عمو دراسووووة تحليليوة لمعرفوة موى العالقوة بين تلو المهوارا بواالعتمواد على
االختبارا العلمية الىقيقة وفق اجهزه صووتع وصوومم لهذا الغرض وكذل جهاز محاكي خاص لقياس
اهم المهوارا العقليوة التي يحتواجهوا العبي كرة القوىم كتركيز االنتبواه وسوووورعوة االسووووت وابوة واتخوا القرار
للوصول الى افض التتائج وتحقيق دراسة تتمتع بمستو عالي من الصى والثبا .
ويهىف البحث الى تصميم وتصتيع اجهزة الحترونية اىيثة لقياس المهارا الحركية التهىيف ،المراوغة،
االسووتالم والمتاولة  ،واي اد العالقة االرتبا ية بين القىرا العقلية والمهارا الحركية لالعبين التا وو ين
بحرة القىم.
منهجية البحث:
ي باألسلوح المسحي والىراسا االرتبا ية.
استعم المتهج الوصب أل
مجتمع البحث وعينته:
تحوىد م تمع البحوث بالعبي اكواديميوا محوافظوة بوابو بحرة القوىم للتوا وووو ين والبوالغ عوىدهم  270العوب،
واختير عيتوة البحوث بوالاريقوة العشوووووائيوة وعوىدهم  240العوب ،وال وىول  1يبين م تمع وعيتوة
البحث.
الجدول ( )1مجتمع وعينة البحث
االكاديمية
الها مية
نادي الشوملي
انوار المىاتية
القاسم
ابي غر
المسيب
متتى الاليعة
متتى الشوملي
الالعب الىولي اسام نعمة
المىرسة الحروية
المجموع

عدد المجتمع
28
30
31
26
26
21
28
31
29
20
270

عدد العينة
8
30
31
26
26
21
18
31
29
20
240

تحديد المهارات العقلية:
اىد المهارا العقلية وهي سوورعة االسووت ابة الحركية ،تركيز االنتباه ،اتخا القرار  ،وسوويتم
اختبار سورعة االسوت ابة وتركيز اإلنتباه عن ريق ال هاز المصومم من قب عبى الرضوا ، 2018 ،وهو
جهواز محوا (  ، Device Emulatorويتحون ال هواز من اإل وار الهيحو الخوارجي وهو بوارتبوا
220سوم وعرض 140سوم وعمق 140سوم قاعىته من الحىيى بقياس 140×140سوم مغلبة بالثي
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االصواتاعي ،مما يسوه عملية وقوف الالعب داخله والتحر بحرية في ث تاء ثداء اإلختبار ،ويوجى داخ
ال هاز وا وة  LEDبقياس 100×50سوم وهي وا وة إعالن تركية المتشوأ مثبتة على اام ال ي
يسوه اركة الشوا وة بمرونة لىعلى واالسوب اسوب ول الالعب لحي يسوه رخية اإلختبار على الشوا وة
بحرية ويسور ،ويوجى ثسوب داخ ال هاز متا ق الرك التي تثب بقاعىة ال هاز مقسومة على ال متا ق
 -1يمين← ثزر  -2 ،وسوووط ↔ ثخضووور  -3 ،يسوووار→ ثصوووبر ومثبته ب انب ك قسوووم من هذه
األقسام متا ق الرك ث عة تح الحمراء  IRعبارة عن اساس باعث ومستقب ويمث الوووووو IR
الحرة للمختبر في ث تاء ثداء اإلختبار ،ويوجى ب انب اليمين من ال هاز مقاييس التححم من ثزرار التشوووغي
واإل باء وكذل التحوي الى المىخرة ثو التيار الحهربائي  ، AC-DCوثيض وا ا يوجى ووا ووة الحريسووتال
المعوالج 20×4صووووف التي نعرض من خاللهوا عوىد المحواوال وثزموان اإلختبوار وكوذلو تتزيو البيوانوا
من ريق لواوة األرقوام الموجود 4×3صووووف  ،وكوذلو  RESTمن ثجو التهي لالختبوار الثواني بعوى
خزن البيانا في اكرة ال هاز ،ويوجى ل هة اليمين داخ ال هاز اسواس ضووئي مسو ول عن المشوتتا
الصووووتية المبرم ة في بوردة االردويتو الثاني  Arduinoوهي عبارة عن ثصووووا ال ماهير وكذل
هتافا و وعارا ال ماهير وهذا الحسواس يعتمى عمله على اركة الالعب في ث تاء ثداء اإلختبار من ثج
ثن يحون اإلختبار ثكثر دقة.
اوالا :اختبار تركيز اإلنتباه:
وصففا االختبار :يقف الالعب داخ ال هاز ونظره للشووا ووة  LEDوقىماه قرح متا ق الرك بشووح
يستايع ثداء اإلختبار بحرية من ثج الرك في المتاقة الصحيحة من متا ق الرك وعتى ظهور الومضة
الضوووئية وهي بمثابة المثير الالعب على الشووا ووة  LEDفالومضووة قاري اليمين تعتي الرك ل هة
اليمين ،والومضووة قاري اليسووار تعتي الرك ل هة اليسووار ،وكذل الومضووة المسووتقيمة على ووح مربع
وتعتي الرك بالوسط في متا ق الرك خالل مىة زمتية اقصاها  3انية  ،ولح العب  3محاوال
التسففجي  :يقاس عن ريق صووحة ثو خاأ اإلختبار فالمحاولة التاجحة تظهر كلمة  GREATوتخزن
بوق  ،والمحاولة الخاأ تلقائيا ا ال يحتسبها ال هاز تهم وال يحون لها وق .
ثانيا ا :اختبار سرعة االستجابة الحركية:
وصففا االختبار :يقف الالعب داخ ال هاز ونظره للشوووا وووة  LEDوقىماه قرح متا ق الرك بشوووح
يسووووتايع ثداء اإلختبار بحرية من ثج الرك في المتاقة الصووووحيحة من متا ق الرك  ،ويتم قياس الزمن
الباصو بين لحظة ظهور المثير الومضوة الضووئية وسورعة رك الالعب بمتا ق الرك خالل زمن ثقصواه 3
انية  ،ولح العب  3محاوال .
التسفجي  :في االة قاع مسوار األ وعة تح الحمراء  IRفي ث تاء الرك تعم الحسواسوا وتعاي ا وارة
للمتححم الىقيق  ARDUINOلصحة ثو خاأ المحاولة وبالتالي تخزن المحاولة الصحيحة والزمن الذي
اصل عليه.

الشك ( )1اختبار تركيز االنتباه وسرعة االستجابة الحركية
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ثالثا ا :اختبار اتخاذ القرار:
وصففا االختبار :صوومم اختبار الحتروني من مواقف لعب اقيقية لمباريا الىوري االوربي ،وهو عبارة
عن  15موقف لعوب ،يتم عرض تلو المواقف عن ريق اسووووتموارة الحترونيوة عبر جهواز الموبوايو
للمختبر عبر كروح خواص بوالمختبرين ،ويقوم المختبر بواختيوار ااوى االختيوارا االربعوة لمواقف اللعوب
واسوووووب الموقف االكثر اهميووة لتل و االختيووارا االربعووة ،وبزمن اداء قووىره  30دقيقووة وير
اسن 2016،9،ان االعىاد الذهتي بلعب دورا هاما ا في االداء الخااي والمهاري التخا القرار المتاسب
الذي يعى جزءا من القىرا العقلية لالعبين ويعى ر ا ا هاما ا للت اح.
التسففففجيف  :تم تعليم االسووووتموارة اإللحترونيوة بوالوىرجوة لحو اختبوار واسووووب الموقف االكثر اهميوة لتلو
االختبارا واسب مى الىرجا  ، 4 ،3 ،2 ،1إ تمث  4درجا للموقف االكثر اهمية ،و الىرجة
الوااىة للموقف االق اهمية ،وان اق درجة  15واعلى درجة . 60

الشك ( )2نموذج اختبار اتخاذ القرار
تحديد المهارات الحركية:
اىد المهارا الحركية وهي المراوغة ،التهىيف ،التسلم والمتاولة .
اوالا :اختبار المراوغة:
الغرض من االختبار :قياس دقة اداء المراوغة بحرة القىم.
االدوات المستخدمة :ملعب كرة قىم ،كرة قىم عىد  ، 5ريط قياس ،واخص الحترونية  ، 9صافرة.
وصفا االختبار :ت هيز  6وواخص الحترونية بارتبا  80سوتتمتر زود بأعلى الشواخص مصوباح
ضووئي دائري يعاي الوان متعىدة وكذل صوو تتبيه يمحن سوماعة عتى االصواىام بالشواخص او لمسوة
ا تاء اداء االختبار ،وزود الشواخص ايضوا بباارية ليثيوم لشوحن الشواخص وكذل مبتاح للتشوغي واال باء
م رباها عن ريق دائرة الحترونية مبرم ة،عتى لمس الالعب الشووواخص االلحتروني يصوووىر صوووو
وضووء اامر تسوتمر لمىة خمسوة واني ،يتم توزيع تل الشوواخص على مسوافة  5امتار بشوح متعرب،
والمسووافة بين وواخص واخر  90سووم ،ويتم توزيع  3ووواخص الحترونية مربو ة فيما بيتها بىائرة
الحترونية على جانب الشووواخص السووتة ،يقوم المختبر بمس الشوواخص االلحتروني ال انبي االول عتى بىث
االختبار،ايث تبىا الىائرة االلحترونية بحساح الزمن المستغر وعتى انتهاء االختبار يقوم بمس الشاخص
االلحتروني الثالث ،والشووواخص اإللحتروني الثاني ال انبي الذي يتوسوووط الشووواخصوووين يقوم بخزن بيانا
الالعبين وزمن االختبارا ألكثر من  200العب عبر ا ة الحترونية كبيرة مزودة بحساسا وكذل
برنامج اردويتيو اياالي المتشووأ بذاكرة عالية جىا ،زود الشووا ووة ايضووا بمصووبااين اامر لبىء االختباء
واخضر النتهاء االختبار وكذل ااتة  9فول للشحن عن ريق مصىر الحهرباء او جهاز التهىيف.
تعليمات االختبار:
 .1عتى مس المختبر الاى الشوواخص الوووو و  6وظهور الومضوة الضووئية الحمراء والصوو يقوم
المختبر بإعادة االختبار قب الشاخص الذي مسه.
 .2لح مختبر  3محاوال .
 .3مىة االختبار  12انية واكثر من ل تعى المحاولة فا لة.
التسجي  :الىرجة ألقرح زمن.
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الشك ( )3اختبار المراوغة
ثانيا ا :اختبار التهديا على هدف الكتروني مقسم الى ( )9مستطيالت:
الغرض من االختبار :قياس دقة التهىيف نحو المرمى بحرة القىم.
االدوات المسففتخدمة :هىف الحتروني مصووتع مقسووم الى  9مسووتايال  ،ملعب كرة قىم ،كرة قىم عىد
 ، 5ريط قياس ،واخص عىد  ، 2صافرة.
وصففا الجها  :هىف الحتروني مصووتع بقياس  1.5 × 3متر مقسووم الى  9متا ق مسووتايلة ،وابعاد
المسوتاي  0.50×1متر  ،يتم الشوحن لل هاز عن ريق الااقة الحهربائية وايضوا ا مزود بباارية وحن
عن ريق الااقة الشومسوية المانية المتشوأ ،ومزود بشوا وة لخزن البيانا وكذل برنامج االردويتو اياالي
المتشوأ بذاكرة عالية جىا لربط الىائرة الحهربائية واسواسوا كهربائية ولواة تعريف يتم من خاللها تشوغي
ال هاز او إ باءه وكذل مسوو البيانا او تعىيلها ومصووىر لربط جهاز الحمبيوتر من اج تتزي البيانا
وزود الهىف االلحتروني بشوووويحه من االسووووال المعىنية امام قاع االلمتيوم بواجهة ال هاز وتعتبر بمثابة
اقااح موجبة وسوووالبة من اج تحسوووس الحرة وان كان بسووورعة كبيرة مما يسووواعى بخزن المعلوما
الصوحيحة لح اختبار وع ال اسوب هيح ال هاز لسوهولة الحركة من محان الى اخر ما يميز هذا الهىف
الذكي خزنة لبيانا اكثر من  200العب وير اسووى 5 ،2012،ان التهىيف هو متعة المبايا وغاية
يسعى اليها ك من الالعبين والمىربين.
وصفففا االدا  :يقوم المختبر بأداء ال محاوال  ،المحاولة االولى من الثبا بمسوووافة تبعى  12متر،
المحاولة الثانية يقوم ااى افراد فريق العم المسواعى بمتاولة الحرة نحو المختبر بمسافة تبعى  15متر من
جهة اليمين يقوم بىارجة الحرة والتهىيف على الهىف االلحتروني من مسووافة تبعى  12متر عن الهىف،
والمحاولة الثالثة نبس المحاولة الثانية لحن المتاولة من جهة اليسار ،ويحون التهىيف للمختبر بحلتا القىمين.
التسجي  :يتم اساح الىرجة كاالتي:
• المستاي رقم  5 1درجا
• المستاي رقم  4 2درجا
• المستاي رقم  3 3درجا
• المستاي رقم  4درجتان
• المستاي رقم  5درجة وااىة
• في االة عىم اصابة الهىف صبر
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الشك ( )4اختبار التهديا

ثالثا ا – اختبار االستالم والتمرير:
الغرض من االختبار :قياس دقة التسلم والمتاولة القصيرة والمتوساة والاويلة.
االدوات المسفففتخدمة :ملعب كرة قىم ،كرة قىم عىد  ، 5وووريط قياس ،هيح خشوووبي بأبعاد 1.60 .1
متر  ،صافرة.
وصفا الهيك الخشفبي :هيح خشوبي بقياس  1.60 × 1متر مزود با ار معىني من االلمتيوم ومسوتى
خلبي لتثبيته ،بىائرة الحترونية ببرنامج االردويتو تعم بالصوووو والومضوووة الضووووئية ا تاء مس الحرة
للهيح المتاولة الصوحيحة  ،ومزود بباارية ليثيوم لشوحن الىائرة االلحترونية ومبتاح للتشوغي واال باء،
مثب في ك هيح صورة ااى الالعبين.
وصففا االدا  :يقوم المختبر بأداء  3اختبارا  ،االختبار االول يقف المختبر بمربع قياسووه 2×2متر
ويسوووتلم الحرة بمتاولة ارضوووية او من االعلى من ااى افراد العم المسووواعى من مسوووافة  5متر ،ليقوم
باسووتالمها باريقة صووحيحة ليقوم بعىها بأداء المتاولة القصوويرة على الهيح الذي يبعى مسووافة  10متر
وعتى اصابة الهيح يصىر صو وومضة ضوئية معلن عن ن اح االختبار ،واالختبار الثاني بعى استالمه
للحرة يقوم بأداء المتاولة المتوسوواة على الهيح الذي يبعى مسووافة  15متر ،واالختبار الثالث يقوم بأداء
المتاولة الاويلة على الهيح الذي يبعى مسافة  20متر ،ويحون االستالم والمتاولة للمختبر بحلتا القىمين.
التسجي :
• االستالم الصحي للحرة درجة وااىة .
• االستالم غير الصحي صبر .
• المتاولة الصحيحة ال صابة الهيح درجة وااىة .
• عىم اصابة الهيح صبر .
• اعلى درجة  6واق درجة صبر .

الشك ( )5اختبار التسلم والمناولة
التجربة االستطالعية:
اجري ت ربة اسووتاالعية على عيتة متحونة من  20العب من اكاديمية الها وومية و ل في يوم ال معة
الموافق . 2021-12-10
االسس العلمية لالختبارات:
اوالا :الصدق:
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 .1الصففدق الهاهري :اسوتخرب هذا الصوى من خالل عرض االجهزة المصوممة واالختبارا على
المختصووووين والخبراء في م وواال علم التبس ،اإلختبووار والقيوواس ،كرة قووىم لمعرفووة آرائهم
لصالايته من خالل االستبانة التي وزع على الخبراء والبالغ عىدهم . 15
 .2الصفدق التميزي :لغرض اسواح معام الصوى التمييزي لل هاز اختبر البااث  10من العبي
نادي ال وهرة بحرة القىم للتا و ين في يوم السووب الموافق  ، 2021/12/18ثما الت ربة الثانية
كوانو على  10العبين من اكواديميوة متتوى الاليعوة بحرة القوىم للتوا وووو ين ،من ثجو معرفوة قوىرة
االختبارا التمييزية بين المستويا العليا والىنيا ،وال ىول  2يبين ل .

الجدول ( )2معام الصدق التمييزي لالختبارات
المتغيرات
المراوغة
التهىيف
االستالم والتمرير
تركيز االنتباه
سرعة االست ابة
اتخا القرار

اكاديمية منتدى الطليعة
س-
ع
0.699
9.299
0.526
3.133
0.834
3.133
0
1
0.468
1.159
2.836
48.4

نادي الجوهرة
س-

7.945
1.567
1.533
0.6
0.516
40.4

ع
0.381
0.589
0.549
0.141
0.158
4.526

()t
المحسوبة
5.377
6.274
5.066
9
4.118
4.736

نسبة
الخطأ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000

ال وىول  2يبين ثن كو من قيموة  tالمحسوووووبوة لالختبوارا كوانو اكبر من قيموة  tال وىوليوة مموا يوىل
على وجود فرو معتوية في ك من االختبارا ولصوال نادي ال وهرة بحرة القىم للتا و ين ،وهذا يشوير
ثن االختبارا قادرة على التمييز بين الم موعتين.
ريقوة االختبوار واعوادة االختبوار إ قوام البوااثوان في يوم ال معوة الموافق
ثفانيفا ا :الثبفات :اسووووتخوىمو
 2021/12/10بأجراء الت ربة االسوتاالعية في تمام السواعة التاسوعة صوبااا ا وعلى ملعب نادي الها ومية
على عيته قوامها  10العبين من اكاديمية الها ووومية وثعيى اإلختبار على نبس العيتة بعى ثسوووبو تقريبا
في يوم ال معوة  2021/12/17في تموام التواسووووعوة صووووبوااوا ا وعلى نبس الملعوب ومن م معوال وة بيوانوا
االختبارين إاصائيا ا ومن خالل معام اإلختبار البسيط بيرسون  ،وظهر وجود عالقة ارتبا معتوي في
ك من الت ربة األولى والثانية .وكما مبين في ال ىول . 3
الجدول ( )3الموقا اإلحصائي لثبات اإلختبار بطريقة إعادة اإلختبار
التجربة األولى

التجربة الثانية

نسبة الخطأ

س
53.2

ع
1.549

س
52.2

ع
1.619

معام
االرتباط
0.824

0.003

التهىيف
التسلم والمتاولة

2.467
2.333

0.892
0.786

2.133
2.433

0.811
0.930

0.919
0.642

0.000
0.045

تركيز االنتباه
سرعة االست ابة

0.838
0.767

0493
0.225

0.813
0.833

0463
0.236

0.983
0.814

0.000
0.004

اتخا القرار

8.298

1.021

8.128

0.892

0.807

0.005

المتغيرات
المراوغة

-

-

التجربة الرئيسة:
بعى ثن اسوتحم البااثان ك المتالبا األسواسوية الواجب توفرها من ثج اسوتحمال ت ربته الرئيسوة ور
بتتبيوذ الت ربوة الرئيسوووووة على  240العوب و لو في الموىة من يوم اال تين الموافق 2021/12/20
ولغاية يوم ال معة الموافق . 2022/1/7
الوسائ االحصائية:
استخىم البرنامج االاصائي ) (Spssلمعال ة بيانا البحث.
عرض نتائج المهارات العقلية:
الجدول ( )4قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعام االلتوا للمهارات العقلية
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المعالجات
المتغيرات
تركيز االنتباه
سرعة االست ابة
اتخا القرار

وحدة
القياس
درجة
انية
درجة

الوسط
الحسابي
0.843
1.080
42.576

االنحراف
المعياري
0.201
0.538
6.162

معام
االلتوا
0.887
1.005
0.454

الوسيط
1
0.967
43

عرض نتائج المهارات الحركية:
الجدول ( )5قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعام االلتوا للمهارات الحركية
المعالجات
المتغيرات
المراوغة
التهىيف
التسلم والمتاولة

وحدة
القياس
انية
درجة
درجة

الوسط
الحسابي
8.305
2.606
2.251

االنحراف
المعياري
0.920
0.911
0.962

معام
االلتوا
0.423
0.021
0.234

الوسيط
8.338
2.667
2

عرض نتائج عالقة االرتباط بين المهارات العقلية والمهارات الحركية:
الجدول ( )6العالقات االرتباطية بين المهارات الحركية والمهارات العقلية
المتغيرات
معام االرتبا
المراوغة
نسبة الخاأ
الىاللة
معام االرتبا
نسبة الخاأ
التهىيف
الىاللة
معام االرتبا
نسبة الخاأ
التسلم والمتاولة
الىاللة

تركيز االنتباه
-0.030
0.634
غير معتوي
-0.022
0.73
غير معتوي
0.006
0.921
غير معتوي

سرعة االستجابة
-0.065
0.305
غير معتوي
0.054
0.399
غير معتوي
0.010
0.872
غير معتوي

اتخاذ القرار
-0.084
0.187
غير معتوي
-0.138
0.029
معتوي
-0.088
0.167
غير معتوي

من ال وىول  6يتبين ان هتوا عالقوة ارتبوا غير معتويوة بين المهوارا الحركيوة والمهوارا العقليوة إ
بلغو قيموة نسووووبوة الخاوأ اكبر من مسووووتو الوىاللوة  ، 0.050موا عوىا قيموة معوامو االرتبوا بين مهوارة
التهىيف ومهارة اتخا القرار ،إ بلغ معام االرتبا  0.138ونسبة الخاأ . 0.029
مناقشة النتائج:
من خالل التتائج التي اصوولوا عليها الالعبين لالختبارا المهارية والعقلية اتضوو بان ثكثر هذه
البيانا لم ترتقي إلى مسوووتو الذي يسوووم بوجود العالقا االرتبا ية التي نوه عليها اغلب المختصوووين
بهوذا ال وانوب ،مموا يوىل على انخبواض المسووووتو المهواري ونظرا لتتو المهوارا األسوووواسوووويوة وكثرتهوا
وارتبوا هوا بمهفارات اركيوة ثخر مثال ال ري والو وب والوىوران والخوىا والتمويوه بوال سووووم مموا
يسووووتوجوب تتو مثيراتهوا على زمن بيعتوه واختالف الظروف داخو الملعوب وارتبوا هوا مع تحركوا
المتافس وان اغلب المهارا الحركية تسوبقها المهارا العقلية قب االداء وهذا يحتاب الى توافق تام وير
ان المهارا العقلية تحى داخ المخ فالمحل وهو ال  ( Analyzerيستعم في تعلم المهارا ال ىيىة
وتصووحي االخااء وامىاد الالعب بالمعلوما لح خاوة وااليمن المحم ويقوم بالتححم في الاريقة التي
ي دي بها الالعب الترابط للمهارة المالوبةأل.
فيما ير اال رش وابو وهاح  2018إن المهارا األسواسوية تعتي ك الحركا الضورورية الهادفة
التي ت دي إلى غرض معين لتحقيق اعلى المسوتويا في إ ار قانون كرة القىم سوواء كان هذه الحركا
بالحرة ثو بىونها .
كما ي ب مراعاة العام العقلي عتى تىريب المهارا األسووواسوووية واألخذ بتظر االعتبار التوااي
العقلية االنتباه وسوورعة االسووت ابة واتخا القرار التي يعزوها البااث لسووبب هذا االنخباض في مسووتو
األداء المهاري وعىم المعتوية في نتائج البحث المتحصلة.
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في اين ير البااث ثيضوا إن هذه المهارا تتحون من م موعة اركا ت دي بىرجة عالية من
الىقة لتحقيق هىف معين يرغب الالعب في الوصوول إليه ومن األفضو تىريب المهارا األسواسوية بوق
مبحر ألنها تحتاب إلى وق الكتسابها وصقلها للوصول إلى اإللية .
تزداد ثهمية تركيز االنتباه عتى الالعبين لغرض تتبيذ الواجبا المالوبة كاستغالل البرص او خلق فرصة
سووهلة للزمي بعيىا عن الضووغو التي تسووبب االة انبعالية غير متزنة يحاول الالعب ت تبها من اج عم
التأ ير على االداء الصحي األمر الذي يقتضي استغالل هذه الظاهرة إ تاء التىريبا و المتافسة.
وخاصووية االنتباه دائمة التغير ألنها مرتباة بالمواقف المتغيرة والعوام الىاخلة فيها فتارة يتميز بالتركيز
و ثايوان ثخر يتم تحويو وتركيز االنتبواه على االهوىاف المختلبوة في كوافوة االت واهوا  .كموا ان لتركيز
االنتباه عالقة كبيرة بىقة التهىيف ألنه يشووووعر الالعب بمسووووتو عالي من التيقه والتتبه واالة عامة من
اال ارة والتوجه نحو المثيرا مقاب التعود على التركيز او توزيع او ادامة التشا العقلي وليى .
ومن خالل التتوائج التي ثظهر في عوىم ارتبوا مهوارة المراوغوة مع المهوارا العقليوة تركيز
االنتبواه ،سوووورعوة االسووووت وابوة ،اتخوا القرار والتي ي وب إن تتتواغم مع بعضووووهوا من اجو اجتيواز المتوافس
والتخلص متهم واخترا صبوف المىافعين لغرض القيام بالمتاولة ثو التهىيف.
ويعزو البوااثوان عوىم وجود عالقوة ارتبوا يوة بين مهوارة التهوىيف والمهوارا العقليوة ،و لو الن
سورعة االسوت ابة الحركية تقاس عن ريق الحركة ولعىم ممارسوة الالعبين الحركا وتحرار االسوت ابة
للمثير الذي تمثله الحرة او المثيرا السوووومعية في التمريتا التي ال تسووووتخىم فيها الحركة مع الحرة التي
تعمو على خزن المعلوموا الخواصووووة بوالمثير واالسووووت وابة المتواسووووبوة لوه ،وير مختوار لوذا تعوى مهوارة
التهىيف السوالح القوي الذي يملحه البريق لتهىيى البريق األخر والالعب الذي ي يى التهىيف العبا تخشواه
البر األخر  ،وتس ي األهىاف في مرمى البريق المضاد هو تحقيق الهىف من المباراة .
ومن خالل التتوائج التي ثظهر في عوىم ارتبوا مهوارة التسوووولم والمتواولوة مع المهوارا العقليوة
تركيز االنتباه ،سورعة االسوت ابة ،اتخا القرار إ يشوير في كثير من األايان إلى إن لعبة كرة القىم هي
لعبوة تمريرا فيهوا اختلبو التسووووميوا والتشووووحيال العوىيوىة فيبقى التابيق هو المتواولوة األهم عتوى األداء
وعلى الرغم من إن التحتي يبىو سوهال عتى المباراة إال ثن ن ااه يعتمى على التركيز في التىريب ،إ يذكر
إن البريق الوذي ي يوى العبوه التمريرا الوىقيقوة بوأنواعهوا يمحتوه من الوصووووول إلى الهوىف ومن م تحقيق
البوز وهي غالبا ما تصتع البار في المباراة .
ان البرضووويا الحثيرة التي تبحث عن التعرف المتىاخ بين العمليا العقلية وعالقتها باكتسووواح
المهارة وتاورها واالاتبال بها وتأ يراتها كونها تضووويف تعزيزا وزيادة باالاتباظ ا ا ان االختبار العقلية
يسووووبق المهوارة الحركيوة في االلعواح ا المحيط المتغير وبموا ان كرة قوىم وااوىة من تلو االلعواح ألنهوا
صووووعبوة التتب والزمالء والمتوافسووووون يتمركزون في ك ارجاء الملعوب وبذل تحون متغيراتهوا انيوة غير
محسوووبة مسووبقا ا وان ك المهارا الحركية ا المحيط المتغير تحتاب إلى قىرا عقلية قب ادائها عحس
المهارا المغلقة بسوبب تغير المحيط فإن العب كرة القىم يحتاب الى قىرة التبحير السوريع او االنتباه ومن
م اتخا االسوت ابة المتاسوبة والمالئمة بسورعة بسوبب تغير المحيط يحتاب العب كرة القىم إلى قابلية التوقع
الحركي وسووورعة االسوووت ابة الحركية التي تعتمى على سووورعة رد البع واالنتباه والتبحير والذين يولىان
اتخا القرار.
والن القوىرا العقليوة تسووووبق بواألداء المهوارا الحركيوة فالبوى من وجود ارتبوا عوالي بين تلو
المهارا من اج اتقانها وادائها وبما ان عيتة البحث هم من ف ة التا وو ين فإن مهاراتهم العقلية تحون غير
ناضوو ة كونهم لم يصوولوا لمرالة ا لية عتى األداء كون عمرهم التىريبي قلي ويحتاب إلى زمن كافي من
اج ضوووبط تل المهارا العقلية واتقانها والوصوووول إلى مسوووتو عالي باألداء ،وبما ان لعبة كرة القىم
تحتاب إلى متالبا عقلية عالية جىا من اج التهي العام والصوحي بالمسوتو المالوح ا تاء اداء المهارة
الحركية اصوووب لزاما االهتمام بال انبين العقلي والحركي للوصوووول الى المسوووتو العالي باألداء المثالي
لالعب.
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