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  ملخص

بعض المهارات النفسية هدف البحث الى التعرف على أثر برنامج تدريبي مقترح ل
لخططي في آرة لالرتقاء باألداء المهاري وا" ترآيز االنتباه –التصور العقلي  -االسترخاء"

م، وللفئة العمرية ٢٠٠٨من العبي نادي جنين للناشئين لعام ) ٣٠(وتكونت عينة البحث  .القدم
وقد ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي. وقد اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية سنة، )١٥(

شارت نتائج وأ .أسابيع بواقع أربع جلسات تدريبية في األسبوع) ٨(استغرق تطبيق البرنامج 
فعالية في االرتقاء بمستوى االداء المهاري  وهارات النفسية ذمالبحث الى ان برنامج ال
 أثناء ويوصى الباحث استخدام برامج التدريب على المهارات النفسية والخططي في آرة القدم،

دوره التدريب على المهارات االساسية وخطط اللعب الهجومية والدفاعية في آرة القدم نظرًا ل
  .الفعال في تطوير االداء عمومًا

Abstract 

The purposes of this study was to identifying a suggested plan 
influence on the psychological skills, such as relaxation, contemplating 
and concentration so as to elate football performance skills. The paper is 
a content -based carried out and conducted on a sample of 30 footballers 
at jenin junior club, 2008, the target age was 15 year old players. 
Procedure: an empirical research of tow groups conducted over 8 weeks, 
four training sessions a week. Conclusion: the plan under discussion 
proved convenient in achieving the stated goal. Recommendation: it 
might be helpful to deploy a plan of psychological training when 
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participants undergo the main skills, defensive plans and the like in an 
over-all schedule of footballs training owing to the substantial role of 
such a plan in developing performance. 

  
  المقدمة

يشهد العصر الحديث تطورًا متسارعًا في برامج األنشطة الرياضية وقد رافق هذا التطور 
ر األلعاب وتعتبر آرة القدم من أآث .تغيرًا في أنماط التدريب واالعداد البدني والمهاري والنفسي

  .شهرة وانتشارًا على المستوى العالمي 

ملية تربوية مخططة مبنية على أسس الجماعية ع األلعابيعد التدريب الحديث لمختلف 
علمية هدفها الوصول بالالعبين الى أرقى المستويات باألداء المتكامل والمتطور والسريع الذي 

ان لم يكن جميعها على إعداد منتخباتها تسعى إليه دول العالم، وقد حرصت معظم هذه الدول 
 ،١٩٩٧ إبراهيم،( .لألداء لتمثيل بالدهم في البطوالت الدولية ةجديدبطرق وتزويد مدربيها 

  )١٤ص

ويعتبر علم النفس  واإلنسانيةويعتمد التدريب الرياضي على مجموعة من العلوم الطبيعية 
التدريب الرياضي، فعلم النفس الرياضي يأتي التي يعتمد عليها  اإلنسانيةالرياضي من أهم العلوم 

 ءفي مقدمة العلوم المساعدة على نجاح المدرب وتطوير األداء الرياضي، ونتيجة لذلك أخذ خبرا
التدريب الرياضي يوجهون عناية فائقة لمختلف النواحي النفسية المرتبط بالتدريب الرياضي 

  )٢٤، ص١٩٩٤ عالوي،( .نافسات الرياضيةموال

ومبادئه الى درجة آبيرة خالل  والخططيوالمهارى  البدنيقاربت طرق اإلعداد ولقد ت
 راتب،( .لى المزيد من االهتمامات بالناحية النفسيةااألخيرة ولذا فقد ظهرت الحاجة  السنوات
  )٦٤، ص١٩٩١

وتشهد السنوات األخيرة تزايد االهتمام بالمجال التطبيقي لعلم النفس الرياضي وأصبح من 
مع   Psychological Skill Trainingف تخصيص برامج لتدريب المهارات النفسيةالمألو

  .)١٢٤، ص١٩٩١ بطرس،( .لقدرات البدنية والنواحي الخططيةتطوير المهارات الحرآية وا

مع التطور الذي طرأ على آرة القدم في اغلب دول العالم في الفترة األخيرة من حيث 
التنافس وتقارب المستويات واألداء القوى في حدود قانون أساليب اللعب وخططه وارتفاع شدة 

اللعبة فان ذلك قد استدعى توجيه المزيد من االهتمام الى جميع جوانب عملية التدريب للوصول 
 والفسيولوجية اإلنسانيةالمستويات الممكنة، من خالل استثمار فروع العلوم  اعليبالالعب الى 

تؤدي دورًا حيويًا في  يالت مية، وعلم النفس الرياضي من العلوووضعها في خدمة العملية التدريب
اهمية مراعاة الجوانب السلوآية  العملي التدريبية بمفاهيم جديدة وتدعم جوانبها، اظهار إثراء

  .لالعبين واإلنسانية
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 الى أن تنمية المهارات النفسية والتى تتمثل فى االسترخاء) ١٩٩٦(ويشير العربى شمعون 
يجب أن تسير جنبا الى جنب مع تنمية . االسترجاع العقلى -  التصور العقلى - االنتباهترآيز  -

عناصر اللياقة البدنية من خالل البرامج الطويلة المدى ويجب الترآيز عليها آما هو الحال فى 
  .المهارات األساسية لألنشطة الرياضية المختلفة

تطوير القدرات البدنية والمهارية الى  عملالوفى المراحل األولى من إعداد الالعبين يتطلب 
حتى يمكن تحقيق االستفادة من تطبيق هذه المهارات فى بطريقة متكافئة جانب المهارات النفسية 

  . ق اإلنجاز على المستوى العالييتحق، وعدم إغفالها حتى التنافسيالمجال 

جميع النواحي البدنية  فيوشهدت آرة القدم في السنوات األخيرة تطورًا متزايدًا وملحوظًا 
بعض للوصول بالالعبين ب بعضهاالمهارية فهذه النواحي تنصهر وتتداخل والنفسية والخططية و

إلى أعلى المستويات الرياضية من خالل التدريب المبني على األسس والمبادئ العلمية وينصب 
قدرات الالعبين في تنفيذ قيمه ل ات األساسية والتي تعتبر مؤشرا ذوالمهارعلى  االهتمام الكبير

المهام الرئيسة في اللعبة آما إن هناك قدرات بدنية مثل القوة والتحمل والسرعة والرشاقة ذات 
  .دالالت هامة لقيام العبي المنتخبات والفرق في أداء المهام الفنية

على أن التدريب على بعض المهارات ) ١٩٨٧( Martens , Unestahilويتفق آل من 
ثل االسترخاء العضلي والعقلي، والتصور العقلي واالنتباه وغيرها من المهارات العقلية النفسية م

والنفسية يجب أن تسير جنبًا الى جنب مع التدريب على عناصر اللياقة البدنية والمهارات 
الحرآية من خالل االعداد طويل المدي وان اغفال مثل هذا البعد يقلل من فرص الوصول الى 

  .لرياضية العليا المستويات ا

الى أن التدريب العقلي يعتبر أحد األساليب الحديثة المستخدمة ) ١٩٨٢(  Harraآما يشير
 في اآتساب المهارات الحرآية وتطويرها الى جانب االعداد للمنافسات واالنجازات الرياضية

القرارات لذا يجب  وإصدارالعالية التي تتطلب قدرًا آبيرًا من استخدام المهارات النفسية العقلية 
  .الترآيز عليها خالل التدريب قبل الوصول الى المنافسات 

ه يأن التدريب العقلي وما يشتمل عل) ١٩٨٧( Ostrander ،Schroederآما يؤآد آل من 
من برامج يساعد على االداء األفضل حيث أن هذه البرامج تستخدم آل حواس الجسم للوصول 

  .الى أفضل أداء
 

  أهمية الدراسة

  إلىالبحث  أهميةوترجع 

 .ندرة الدراسات التي تتناول الجانب النفسي في أعداد برامج التدريب لدى العبي آرة القدم .١

 المهاريأهمية الجانب التطبيقي لبرنامج المهارات النفسية المقترح لالرتقاء باألداء  .٢
 .والخططي لالعبين في مجال آرة القدم
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لى تنمية بعض المهارات النفسية والخططية وأثرها وقد تساعد هذه الدراسة في الترآيز ع .٣
  .على االنجاز، وذلك من خالل وضع الالعب في ظروف المنافسة

أن هذه الدراسة تفتح المجال للقيام بدراسات مشابهة في مجال المهارات النفسية وعالقتها  .٤
  ).الخططي داءواألالمهاري،  واألداءاألداء البدني، (المختلفة في آرة القدم  األداءبجوانب 

وتكمن أهمية البحث الى أن البرامج التدريبية لها دورًا هامًا في مجاالت تأسس العبي آرة  .٥
القدم،حيث تهدف هده البرامج الى ارتفاع مستوى آفاءة الالعب بدنيًا ومهاريًا وخططيًا 

  .ونفسيًا النجاز متطلبات اللعبة تحت آافة ظروف األداء المختلفة والمتعددة
 

  الدراسة مشكلة

وقد الحظ الباحث أن الكثير من المسئولين والمدربين والالعبين يعتقدون أن السبب 
البدني والمهاري والخططي يرجع الى انخفاض مستوي  الرئيسي في انخفاض مستوى األداء

برامج التدريب وجدية الالعبين في تنفيذ هذه البرامج، بينما ترجع المشكلة في عدم الترآيز 
طوير المهارات النفسية من جانب المدربين والالعبين أنفسهم والمتمثلة في مهارات بتدريب وت

وآيفية مواجهة حالة االسترخاء العقلي، االسترخاء العضلي، التصور العقلي، ترآيز االنتباه، 
  .قلق المنافسة

قد تناولت تطوير األداء  واألبحاثآما الحظ الباحث أن معظم برامج التدريب والدراسات 
  .البدني والمهاري دون وضع المهارات النفسية في االعتبار

ومن ثم يرى الباحث أن تطوير األداء المهاري والبدني والخططي بدون استخدام التدريب 
) ترآيز االنتباه –العقلي  التصور - االسترخاء(العقلي من خالل تطوير بعض المهارات النفسية 

  .تويات فان النتيجة تكون ليست بالدرجة المطلوبةالالعبين على آافة المس إعدادفي برامج 

 الرياضيوآما ذآرنا سابقا أن طبيعة المستويات الرياضية العالية تتطلب من الفرد 
ضرورة استخدام قدراته البدنية والمهارية والخططية والنفسية ألقصى درجة ممكنة وذلك 

يتمثل فى المهارات  والذية لمحاولة إحراز أفضل مستوى ممكن والتكامل بين جوانب الشخصي
لالعبين حيث  النفسيبجانب السمات الدافعية يمثال بعدا هاما فى اإلعداد  عقليالنفسية آجانب 

يجب العناية  التيتطوير األداء وأصبح ينظر إليها آأحد المتغيرات النفسية  فيتلعب دورا هاما 
  )١٦٠،ص ١٩٩٧عالوي ، . (ةبها جنبا الى جنب مع المتطلبات البدنية والمهارية والخططي

هذه البحث والتي تهدف الى التعرف على أثر برنامج  إلىالباحث ومن هذا المنطلق اتجه 
تدريبي مقترح للمهارات النفسية وتأثيرها على مستوى األداء المماري والخططي لدى العبي 

  . آرة القدم في الضفة الغربية ألندية الدرجة الممتازة
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  أهداف البحث

التصور  –االسترخاء "ارات النفسية هلملمقترح التدريبي البرنامج ال ف على أثرالتعر .١
سي عند أفراد والنف ألداء المهاري والخططيعلى تطوير ا "ترآيز االنتباه –العقلي 

 .المجموعة التجريبية
أثر البرنامج التدريبي المستخدم على تطوير األداء المهاري والخططي التعرف على  .٢

  .أفراد المجوعة الضابطةوالنفسي عند 
التعرف على الفروق بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في مستوى  .٣

 .االداء المهاري والخططي والنفسي بين أفراد المجموعتين
 

  فروض البحث

بين المجموعتين التجريبية  ٠.٠٥= عند مستوى الداللة ذات داللة احصائية توجد فروق  .١
 .لصالح المجموعة التجريبية " قيد البحث"ي مستوى األداء المهاري والضابطة ف

بين المجموعتين التجريبية  ٠.٠٥= عند مستوى الداللة ذات داللة احصائية  توجد فروق .٢
  .لصالح المجموعة التجريبية " قيد البحث"والضابطة في أداء قواعد خطط اللعب 

بين المجموعتين التجريبية   ٠.٠٥=ة عند مستوى الداللذات داللة احصائية  توجد فروق .٣
" ترآيز االنتباه –التصور العقلي  –االسترخاء "والضابطة في مستوى المهارات النفسية 

  .قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية
 

  مصطلحات الدراسة

 .(*)قدرة الالعب على تخفيف التوتر والسيطرة على انفعاالته: االسترخاء
ترجاع من الذاآرة ألجزاء من المعلومات المختزنة عن المهارة، بأنه اس: التصور العقلي

  .(*)تكوينها بطريقة ذات معنى إعادةو
  .(*)القدرة على توجيه االنتباه على مثير مختار لفترة من الزمن بأنه: ترآيز االنتباه

ويقصد به مشارآة الالعب في خطة دفاعية أو هجومية سواء لمس : القواعد الخططية
الجرى للكرة : كرة أو لم يلمسها على أن تكون هده الخطط الدفاعية أو الهجومية ومنهاالالعب ال

، لعب الكرة مباشرة، والتمريرة الحائطية، التمريرة المناسبة والهروب من المدافع لالعبالقادمة 
  (*)لمهاجم وتغطية الى أخرىوالضغط على ا

 
  الدراسات السابقة

البحوث المشابهة السابقة وتوصل الباحث الى بعض في ضوء المسح المكتبي للدراسات و
  :والخططية على النحو اآلتيالدراسات التي تناولت آال من المهارات النفسية 
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  الدراسات العربية  :أوًال

التعرف على تأثير برنامج مقترح لبعض أساليب  إلىهدفت  )٢٠٠٧(ففي دراسة ميرفت 
والمدعم بوسائل تكنولوجية ) ، الحديث مع الذاتاالسترخاء، التصور العقلي(اإلعداد النفسي 

احثة استخدمت الب لدى العبي تنس الطاولة، االنتباه على مواجهة حالة قلق المنافسة وترآيز
العبًا ) ٢٢(وتكونت عينة البحث من  ،مته لطبيعة الدراسة وأهدافهاالمنهج التجريبي نظرًا لمالئ

من أهم النتائج التي توصل اليها البحث ان ، و)٢٠٠٦- ٢٠٠٥(والعبة في الموسم الرياضي 
البرنامج التدريبي المقترح لبعض أساليب اإلعداد النفسي والمدعم بوسائل تكنولوجيا له أثر 
إيجابي على تطوير االسترخاء والتصور العقلي والحديث مع الذات، وآذلك ان البرنامج 

له أثر ايجابي على  وسائل تكنولوجيهالتدريبي المقترح لبعض أساليب اإلعداد النفسي والمدعم ب
  .تطوير بعض المهارات النفسية آمواجهة حالة قلق المنافسة وترآيز االنتباه

دراسة بهدف التعرف على تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي ) ٢٠٠٦(أجرى الحريري 
ني للشقلبة على تطوير بعض المهارات النفسية وتحسين األداء الف" الحقيقة االفتراضية"المدعم 

، وأستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم عين على جهاز حصان القفزاألمامية على الذرا
والبعدي لكل من القبلي باستخدام القياس ) تجريبية وضابطة :مجموعتين(للمجموعات المتكافئة 

بية طالبًا من طالب الصف الثالث بكلية التر) ١٦(المجموعتين، وتكونت عينة البحث من 
البحث ان برنامج التدريب  إليهاومن أهم النتائج التي توصل  ،باإلسكندريةالرياضية للبنين 

العقلي المقترح المدعم بنماذج الحقيقة االفتراضية أثر ايجابيًا وبداللة احصائية على تطوير بعض 
 السمعي - يالبصر( التصور العقلي بأبعاده الخمسة –القدرة على االسترخاء : المهارات النفسية

  .وترآيز االنتباه لدى أفراد المجموعة التجريبية )التحكم في الصور -االنفعالي –الحس حرآي  –

هدفت إلى التعرف على تأثير برنامج المهارات النفسية لناشئ آرة  )٢٠٠٦(دراسة السيد 
وتوصل إلى أن برامج المهارات النفسية هي إحدى ، سنة) ١١(القدم وبمرحلة عمرية تحت 

لخطوات الضرورية في التدريب ولها أثر فعال بمستوى األداء المهاري وتوجيه توتر الالعبين ا
  .لتطوير األداء وهو فعال لالرتقاء بمهارات االسترخاء والنضوج العقلي، إلى المستوى األمثل

تأثير برنامج "دراسة بعنوان ) ٢٠٠٦( أجرت فاطمة محمود أبو عبدون وزينب حتحوت
النفسية على مستوى االداء المهاري في آرة اليد لطالبات الصف الثاني بكلية بعض المهارات 

والتي هدفت الى التعرف على برنامج على مستوى األداء لبعض " التربية الرياضية بالزقازيق
لطالبات الصف الثاني بكلية التربية ) التنطيط، التصويب التمرير واالستالم،(المهارات آرة اليد 

الباحثتان المنهج التجريبي، واشتملت عينة البحث على  واستخدمت نات بالزقازيق،الرياضية للب
طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق والمقرر عليهم مادة آرة  ٦٠عدد 
وتوصل البحث الى وجود فروق دالة احصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  اليد،

القدرة على التصور، القدرة على االسترخاء، القدرة على ترآيز ( لبعد للمهارات النفسيةالقياس ا
ومستوى االداء المهاري في ) االنتباه، القدرة على مواجهة القلق، الثقة بالنفس، دافعية االنجاز

  .آرة اليد ولصالح المجموعة التجريبية
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ح للتدريب العقلي على تطوير تأثير برنامج مقتر"دراسة بعنوان ) ٢٠٠٥(جرى رضوان أ
بعض المهارات النفسية وتحسين األداء الفني والمستوى الرقمي في الوثب العالي لطالب آلية 

واستخدم الباحث المنهج التجريبي باالستعانة بالتصميم التجريبي ذو " التربية الرياضية بالزقازيق
البعدى للمجموعتين، وتكونت عينة والمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام القياس القبلى 

طالب من طالب الفرقة الرابعة اختياري أول ألعاب القوى بكلية التربية ) ٣٦(البحث من 
الرياضية للبنين بالزقازيق، وآان من أهم النتائج ان البرنامج المقترح للتدريب العقلي أثر ايجابيًا 

ز ترآي –التصور العقلي  -ة على االسترخاءالقدر(وبداللة احصائيًا على تطوير المهارات النفسية 
على أفراد المجموعة  التجريبيةالتجريبية وتفوق أفراد المجموعة لدى أفراد المجموعة ) االنتباه

والرقمي في مسابقة الوثب  الفنيومستوى األداء ) قيد البحث(الضابطة في المهارات النفسية 
  .العالى

ت التعرف على تأثير برنامج مقترح للتصور دراسة استهدف) م٢٠٠٤(اجرى عبد الحليم 
العقلي على تنمية دقة أداء التمرير والتصويب لناشئ آرة القدم واستخدم الباحث المنهج التجريبي 

ناشئ آرة القدم تم تقسيمهم الى مجموعتيبن تجريبية وضابطة قوام آل ) ٣٠(على عينة قوامها 
مقياس القدرة على االسترخاء  -  صور العقليمقياس الت: ناشئ، ومن أدوات البحث) ١٥(منهما 

اختبار ترآيز االنتباه، ومن أهم النتائج ان برنامج التصور العقلي أثر ايجابيًا على دقة أداء  –
  .رير والتصويب لناشئ آرة القدممالت

هدفت الى التعرف على فعالية استخدام بعض المهارات ) ٢٠٠٣(ودراسة عبد المحسن 
في االرتقاء بمستوى االداء المهاري " ترآيز االنتباه –التصور العقلي  – االسترخاء"النفسية 

واستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين احداهما  والخططي لالعبي آرة القدم،
تجريبية واألخرى ضابطة آما استخدم الباحث القياس القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبية 

الجيش الرياضي حث عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي فريق نادي وأختار البا والضابطة،
ومن النتائج التي توصل اليها البحث  العبًا،) ٣٠(، وتكونت عينة البحث من )١٥(للناشئين تحت 

ان برنامج المهارات النفسية ذات فعالية في االرتقاء بمستوى المهاري والخططي والهجومي في 
رتقاء بمهارات لمهارات النفسية ذات فعالية في اسنية قيد البحث، وبرنامج اآرة القدم للمرحلة ال

  .االسترخاء والتصور العقلي وترآيزاالنتباه

  الدراسات األجنبية  :ثانيًا

بدراسة استهدفت التعرف على تأثير تطوير بعض ) ,Lan, m.cockril 2000(قام 
، واستخدام لمرآبة المغلقةلحرآية االمطرقة احدى المهارات ا إطاحةالمهارات النفسية على 

اختبار ترآيز : العبين، ومن أدوات البحث) ٥(الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامها 
التدريب  إستراتجيةتؤثر : ، ومن أهم النتائجالبرنامج المقترح للتدريب العقلي، Niddferاالنتباه 

  .المطرقة إطاحةنجاز الرقمي لمتسابقى الذهني ايجابيًا على تطوير بعض المهارات النفسية واال

دراسة هدفت الى التعرف على أثر التصور العقلي في ) (Roure, et al, 2000أجرى 
طالبًا قسموا ) ٤٠(تحسين مهارة االرسال واالستقبال في آرة الطائرة اشتملت عنة الدراسة على 
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ور العقلي باالضافة للتدريب الى مجموعتين متكافئتين أحداهما تجريبية طبق عليها برنامج التص
البدني واألخرى ضابطة طبق عليها البرنامج التدريبي فقط، ولقد أشارت نتائج الدراسة الى ان 
لبرنامج التصور العقلي المصاحب للتدريب البدني تأثيرًا ايجابيًا على تحسن مستوى األداء 

  .المهاري لدى أفراد المجموعة التجريبية

دراسة لتحديد وتحليل عملية التصور العقلي لالعبي التزلج، ب (Monette, 1998)قام 
ما هو نوع التصور العقلي الطبيعي المستخدم خالل عملية : طرح خاللها تساؤلين اولهما

التدريب؟ واآلخر هل هناك عالقة بين مكونات عملية التدريب العقلي وبين مستوى االداء 
تكونت عينة الدراسة من ثالثين متزلجًا آان لألشخاص المطبق عليهم تمرين التصور العقلي؟ 

قسموا الى مجموعتين لألداء واختبروا باظهار وتحديد عمليات ) سنة١٥.٩(معدل أعمارهم 
التصور العقلي وعملية تقدير مستوى األداء خالل ادائهم لعملية التصور وخرج الباحث بقائمة 

قلي مقارنة بغير المشارآين والمحددين لعملية التصور الع للمشارآينتحدد رموز التصور العقلي 
وأظهرت النتائج ان هناك  Test - Tواستخدم الباحث للمقارنة اختبار . بمستوى االداء البدني فقط

نوعين من رموز التصور العقلي حققت فرقًا وآذلك وجدت عالقة ارتباطية بين مكونات عملية 
  .التدريب العقلي ومستوى االداء البدني

بدراسة هدفت الى التعرف على أثر ثالثة أنواع من تعلم مهارة  Kim) 1998,( وقام
طالبة من جامعة آاليفورنيا، قسمين ) ٣٠(الرمية الحرة بيد واحدة، وتكونت عينة الدراسة من 

الى ثالثة مجاميع بالتساوي، األولى ضابطة، والثانية استخدمت أسلوب المالحظة الشخصية 
رمية ) ٣٠( قامت المجموعات برمي. ت أسلوب التدريب العقليواداء الحرآة، والثالثة استخدم

حرة بيد واحدة في اليوم األول واعتبر اختبارًا قبلياًَ، وفي اليوم الثاني قامت المجموعات بالرمي 
رمية، وفي اليوم السادس والثامن من االداء الحظ ) ٣٠(، تكرارات لغاية ٥،٧،٩على شكل 

انفسهم من خالل أسلوبي المالحظة المستخدمين، وفي نهاية اليوم افراد المجموعتين التجريبيتين 
وقد وجد الباحث فروقًا . العاشر أآملت المجموعات الرميات الثالثين من خالل ادائها الفعلي

معنوية بين أفراد المجموعات الثالث ولصالح مجموعة التدريب العقلي، وآان هناك فرق معنوي 
  .رين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعديللمجموعة الثانية بين االختبا

الذي هدفت دراسته تحديد الفروق بين قابلية التصور العقلي  )(Scales, 1998ودراسة 
وقد توصل بنتائجه إلى عدم وجود فروق ، أثناء األداء المهاري لالعبين اإلفريقيين واألمريكيين
بدنيا من خالل اإلعداد النفسي، والمجموعة معنوية بين المجموعة التجريبية التي تدربت تدريبا 
  .الضابطة التي تدربت تدريبا تقليديا في القياس البعدي

هدفت الى التعرف على تأثير البرنامج المقترح على ) ١٩٩٦( ودراسة سترايب آريستوفر
المهارات التصورية، ترآيز االنتباه، الثقة بالنفس، الطاقة (آل من المهارات النفسية اآلتية 

، واستخدام الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم )النفسية، ادارة الضغوط النفسية، بناء االهداف
، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة التطوعية من الرياضيين )الضابطة والتجريبية(للمجوعتين 

ف رياضيًا في متل) ٤٩(بجامعة ميامي بالواليات المتحدة المريكية واشتملت عينة البحث على 
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 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العب وأخرى ضابطة ) ٢٥(اللعاب وتم توزيعهم عشوائيًا الى مجموعتين أحداهما تجريبية 
) ٦(العب، واداة القياس برامج للمهارات النفسية والتصور ضمن المهارات محل الدراسة ) ٢٤(

مهارات وأختبارات ومقاييس لقياس هذه المهارات، وأهم نتائج البحث ان للتصور له تأثير 
 .على تلك المهارات النفسية محل الدراسة ضحايجابي ووا

  
  التعليق على الدراسات السابقة

  بعد أستعراض الدراسات السابقة العربية واالجنبية يالحظ ما يلي

في تعديل االستجابات  على أهمية تطبيق المهارات النفسية المختلفة أآدت أغلبية الدراسات -
  .الحرآية للمتعلمين على مختلف مراحل التعلم

للمهارات النفسية دور مؤثر ومميز في عملية التعلم لأللعاب الرياضية الجماعية والفردية  -
هذا ما يتفق مع المهارات الحرآية وحيث يعمل على رفع مستوى االداء المهاري وتطوير 

الدراسة الحالية والتي ترآز على أهمية المهارات النفسية في تحسين مستوى األداء 
  .تلف األلعاب الرياضية وخاصة لعبة آرة القدمالمهاري والخططي لمخ

فاعلية التدريب العقلي في تعلم وتحسن مستوى االداء المهاري  على أآدت بعض الدراسات -
 .(scales, 1998)في األلعاب الرياضية المختلفة آدراسة  األساسيةللمهارات 

عبين، وآذلك واللبة أجريت هذه الدراسات على عينات من فئات ومستويات مختلفة من ط -
 .قدرات وآفاءات ومستويات عالية وناشئين

هرت نتائج الدراسات آافة ان جميع البرامج التدريبية المقترحة لها تأثير ايجابي دال ظأ -
آما ظهر من خالل الدراسات التي أستخدمت . على تحسين المتغيرات التابعة في الدراسات

النتائج آان دال لصالح  مة وان معظو المجموعة التجريبية والضابطذالمنهج التحريبي 
 .  المجموعة التجريبية

تناولت العديد من الدراسات السابقة فاعلية التدريب العقلي في تعليم وتدريب المهارات  -
النفسية أو العقلية وعالقتها بالمهارات الرياضية المختلفة ولم تتعرض الدراسات للتعرف 

 .لالعبي آرة القدم وعالقتها باالنجاز على طبيعة هذه الدراسات النفسية بالنسبة

تخدام األسلوب تناولت الدراسات معالجات احصائية متعددة مما أفادت الباحث في اس -
 األحصائي المناسب 

  وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي

نواحي تناولت الو الضفة الغربيةبأنها الدراسة الوحيدة حسب علم الباحث التي أجريت في  -
  ).الخططية والنفسية من خالل برامج تدريبية(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

االسترخاء (مهارات من المهارات النفسية األساسية وهي  راسته ثالثأستخدم الباحث في د -
  .)ترآيز االنتباه –العقلي التصور  –

  
  إجراءات الدراسة

  
  منهج البحث

تجريبية  تصميم المجموعات المتكافئة، مجموعة(أستخدم الباحث المنهج التجريبي 
  .وذلك لمالئمته ألهداف البحث وفروضه) ومجموعة ضابطة

  
  عينة البحث

أختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي فريق نادي جنين الرياضي للناشئين 
، تم استبعاد عدد ناشئ ٣٤والبالغ عددهم  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧الرياضي  مسنة عن الموس )١٥(تحت 

وبلغ عدد العبين،  ٤تطبيق برنامج المهارات النفسية، وقد تم استبعاد العبين من العينة قبل  ٤
سيم العينة الى مجموعتين متساويتين في العدد، العبًا، حيث قام الباحث بتق )٣٠(أفراد العينة 

العب وهي التي طبق عليها البرنامج المقترح باستخدام ) ١٥(أحداهما مجموعة تجريبية  ١٥=ن
ج التدريبي ماء المهاري والخططي باالضافة الى البرنادف رفع مستوى االالمهارات النفسية بهد

، والمجموعة دللموسم الخاص باالعداد البدني والمهاري والخططي لالعبين خالل الفترة االعدا
استخدام معها الباحث البرنامج التدريبي للموسم والعب ) ١٥(هي المجموعة الضابطة الثانية 

والمهاري والخططي لالعبين خالل فترة االعداد فقط لرفع مستوى  الخاص باالعداد البدني
  .األداء المهاري والخططي

  
  اإلجراءات التنفيذية

  إجراءات القياسات وتنفيذ البرنامج -

  إجراء القياسات -

  تم إجراء القياسات واالختبارات وفقًا للترتيب التالي

 - الطول –الوزن (لضابطة لتحقيق تكافؤ المجموعتين التجريبية وا القياسات الجسمية  .أ 
  ).السن

  القياسات النفسية  .ب 

 .القدرة على االسترخاء .١
 .مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي .٢
 .أختبار ترآيز االنتباه .٣



 ١٦٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االختبارات المهارية  .ج 

مرامي ) ٤(على عدد  ث، تمرير٣٠تمرير على حائط صد (التمرير القصير للكرة  -
 ).صغيرة بالزمن

 ).م على دائرة٣٥رآل آرة ثابتة (التمرير الطويل للكرة  -
 ).ألآبر عددتنطيط الكرة داخل دائرة (السيطرة على الكرة  -
 ).تمرير بالرأس على دوائر، تمرير بالرأس ألبعد مسافة من الحرآة(تمرير بالرأس  -
 ).ياردة٢٥م ألفضل زمن، جرى متعرج بالكرة ٣٠جرى بالكرة (جرى بالكرة  -

  خططي الهجومي والدفاعياألداء ال اختبار تقييم مستوى  .د

استعان الباحث بتقييم مستوى االداء الخططي الهجومي والدفاعي من خالل استخدام 
وذلك بعد استطالع ) م١٩٩٢(استمارة تقييم األداء الخططي التي قام بوضعها مفتى ابراهيم حماد 

هذه  رأي الخبراء حولها وآذلك حساب المعامالت العلمية لتلك االستمارة، حيث اشتملت
والعمود الثاني يوضح  القواعد الخططيةاالستمارة على أربعة أعمدة، العمود األول خاص ب

ثم العمود الرابع ويمثل احتماالت األداء الخططي والعمود الثالث يبين طريقة أداء االحتماالت 
  .تقييم األداء بالدرجة

في المهارات األساسية  قام الباحث بتقييم آل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
قيد البحث وآذلك في خطط اللعب قيد البحث بحيث تم تقييم األداء الخططي لكل من المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة أمام فريق منافس واحد هو فريق نادي الثقافة بحيث تم تقييم 

محكمين من ) ٣(الخطط الهجومية والدفاعية لكال المجموعتين، وقد قام الباحث باستخدام 
المساعدين من المدربين لتقييم األداء الخططي الهجومي والدفاعي من خالل المعايير المحددة 

  .ي لمتوسط درجات المحكمين الثالثةوقد حسبت درجة األداء الخطط

داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياس القبلي :  )١(جدول 
  .لالختبارات المهارية

  المتغيرات  م

المجموعة 
  التجريبية

   ١٥=ن
  )م(

المجموعة 
  التجريبية

 ١٥=ن
  )ع(

المجموعة 
  الضابطة

 ١٥=ن
  )م(

المجموعة 
  الضابطة

 ١٥=ن
  )ع(

  الفرق
قيمة 

  )ت(

تمرير الكرة على   ١
  ث٣٠حائط 

١.٢٦  ٠.٤٥  ١.٦٠  ١٥.٦٥  ١.١٦  ١٥.٩٠  

تمرير الكرة على   ٢
  مرمي صغير

  صفر  صفر  ٠.٩٦  ٧.٣٢  ٠.٩٦  ٧.٣٢

رمي آرة ثابتة   ٣
  م على دائرة٣٥

٠.٢١  ٠.٥  ٠.٨٠  ١.٦٥  ٠.٨٥  ١.٧٠  
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 )١(تابع جدول رقم ... 

  المتغيرات  م

المجموعة
 التجريبية

  ١٥=ن
 )م(

المجموعة
 التجريبية

 ١٥=ن
 )ع(

المجموعة 
  الضابطة

 ١٥=ن
  )م(

المجموعة 
  الضابطة

 ١٥=ن
  )ع(

 الفرق
قيمة 

  )ت(

السيطرة على الكرة   ٤
  ث٣٠

  صفر  ٠.٠٧  ٠.٧  ٤.٠٢  ٠.٧  ٤.٠٢

تنطيط الكرة داخل   ٥
  دائرة

  صفر  صفر  ٣.٨٥  ٣٥.٧٤  ٣.١٠  ٣٥.٧٤

تمرير الكرة بالرأس   ٦
  على دوائر متباعدة

  صفر  صفر  ٠.٦٥  ١.٩١  ٠.٦٥  ١.٩١

تمريرالكرة بالرأس   ٧
  ألبعد مسافة

  صفر  صفر  ١.٤٤  ١١.٢٧  ١.٤٤  ١١.٢٧

تنطيط الكرة على   ٨
  الرأس

٠.١  ٠.١٠  ١.٧٥  ١٢.١٠  ١.٨٦  ١٢.٢٠  

  ٠.٤  ٠.١٣  ٠.٩٩  ٦.٤٧  ٠.٨٣  ٦.٦٠  ث٣٠الجرى بالكرة   ٩
  ٠.١٨  ٠.٠٧  ٠.٩٩  ١٦.١٣  ١.٠١  ١٦.٢٠  م٢٥جرى متعرج   ١٠

  )٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيم ت الجد ولية 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين مجموعتي البحث التجريبية  
  .يدل على تكافؤها هذه المتغيراتوالضابطة في جميع متغيرات المهارية مما 

داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياس القبلي : )٢(جدول 
  .لالختبارات الخططية

  المتغيرات  م

المجموعة 
التجريبية 

  )١٥=ن(
  م

المجموعة 
التجريبية 

  )١٥=ن(
  ع

المجموعة 
الضابطة 

  )١٥=ن(
  م

المجموعة 
  الضابطة

  )١٥=ن(
  ع

  قيمة ت

  ١.٢٨  ٠.٧٨  ٢.٨٠  ٠.٦٤  ٢.٤٧  خطة تبادل المراآز  ١
  صفر  ٠.٦٨  ٣.٢٠  ٠.٩٤  ٣.٢٠  خطة خلق مساحات   ٢
خطة خلق مساحات   ٣

  واستبدالها بزميل 
٠.٧٢  ٠.٦٣  ٢.٦٠  ٠.٨٦  ٢.٨٠  

  ٠.٤  ٠.٩٨  ٣.٣٣  ٠.٨٦  ٣.٢٠  األداء الخططي الدفاعي  ٤
  ٠.٣٥  ١.١٣  ٣.٠٠  ٠.٩٢  ٣.١٣  الضغط على المنافس  ٥

  .)٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(ولية قيمة ت الجد
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 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين مجموعتي البحث التجريبية 
  .والضابطة في جميع المتغيرات الخططية مما يدل على تكافؤها في هذه المتغيرات

داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في القياس القبلي للمهارات : )٣(جدول 
  .النفسية

  المتغيرات  م

المجموعة 
التجريبية 

  )١٥=ن(
  م

المجموعة 
  التجريبية

  )١٥=ن(
  ع

المجموعة 
  الضابطة

  )١٥=ن(
  م

المجموعة 
  الضابطة

  )١٥=ن(
  ع

  قيمة ت  الفرق

القدرة على   ١
  االسترخاء

٠.٦٩  ٠.٨٧  ٣.٦٩  ٣٤.٢٠  ٣.١٧  ٣٥.٠٧  

التصور   ٢
  العقلي

  صفر  صفر  ١.٩٨  ٣٤.٢٧  ١.١٦  ٣٤.٢٧

ترآيز   ٣
  االنتباه

٠.٤٩  ٠.٢  ١.١١  ٥.٣٣  ١.١٣  ٥.١٣  

  )٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين مجموعتي البحث التجريبية 
  .ت النفسية مما يدل على تكافؤها في هذه المتغيراتوالضابطة في جميع المتغيرا

  
 تنفيذ البرنامج

 ١٠/١٢/٢٠٠٧ -١٠/١٠/٢٠٠٧أسابيع وهي الفترة من  ٨حدد الباحث تنفيذ البرنامج بمدة 
وفيما يلي توضيح لداللة الفروق بين مجموعة البحث التجريبية والضابطة في القياسات القبلية 

  .لمتغيرات البحث
  

  )تقنين أدوات الدراسة(علمية المعامالت ال

  الثبات  .أ

الخططي الهجومي والدفاعي لالعبين  األداءتم حساب معامل الثبات الختبار تقييم مستوى 
) ١٠=ن(قامت مجموعة حيث ) ٢٠=ن(عينة البحث من خالل نفس المالحظين السابقين 

ربية وبعد أسبوع واحد ألندية الدرجة الممتازة في الضفة الغبمالحظة إحدى المباريات المسجلة 
تم اعادة تطبيق االستمارة بنفس المالحظين بحيث قام آل مالحظ نفس المهمة في المالحظة 
السابقة، وتم حساب معامل االرتباط بين المجموعتين بطريقة بيرسون، وقد أثبتت النتائج وجود 



 ......"برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية على  تأثير"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٣٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

مما يدل ة عالية، وتعتبر هذه القيم) ٠.٠٨٤(ارتباط موجب بين درجات المجموعتين بلغت قيمته 
  .على ثبات االستمارة قيد البحث

  الصدق  .ب

خبراء ) ٥( ماستخدم الباحث صدق المحتوى حيث تم استطالع رأي الخبراء والبالغ عدده
بعد تطبيق  إليها، هذا باإلضافة الى النتائج التي سيتم التوصل %١٠٠فأقروا بصدقها بنسبة 

التجريبي في تقييم مستوى األداء الخططي مدي صدقها االستمارة والتي سوف تعد بمثابة أختبار ل
  ).سنة١٥(الخاص بالعينة قيد البحث ناشئين تحت 

  أبعاد البرنامج المقترح لتدريب المهارات النفسية

 الزمن  الطريقة  األبعاد المجموع
التقسيم 
  الزمني

النسبة 
الئوية 
بالنسبة 
  للوحدة

عدد 
الوحدات 
  التدريبية

استرخاء   األول
  عضلي

ألسترخاء ا
  التعاقبي

٢٧  
  
٣  

استرخاء 
  عضلي
  استيقاظ

٩٠%  
  

١٠%  

 وحدات ٤

استرخاء   الثاني
  عضلي

االسترخاء 
  التعاقبي

٢٧  
  
٣  

استرخاء 
  عضلي
  استيقاظ

٩٠%  
  

١٠%  

 وحدات ٤

استرخاء   الثالث
  عقلي

  االيحاء
االستجابة 
  لالسترخاء

  التحكم في التنفس

١٠  
  

١٥  
٥  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
  استيقاظ

٣٣.٣%  
  

٥٠%  
١٦.٧%  

  

 وحدات ٤

تكوين   الرابع
الحجرة 
  العقلية

مجموعة من 
التدريبات 

للمساعدة على 
تكوين الحجرة 

  العقلية

٧  
  

١٠  
١٠  
٣  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
  تصور عقلي

  استيقاظ

٢٣.٣%  
  

٣٣.٣%  
٣٣.٣%  
١٠%  

 وحدات ٤



 ١٦٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تابع أبعاد البرنامج المقترح … 

 الزمن  الطريقة  األبعاد المجموع
التقسيم 
  الزمني

النسبة 
الئوية 
بالنسبة 
  للوحدة

عدد 
الوحدات 
  التدريبية

تصور   الخامس
  عقلي 

تدريبات على 
وضوح التصور 

  الحرآي
تدريبات على 

التحكم في 
  التصور الحرآي 

٦  
  
٧  
١٤  
٣  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
  تصور عقلي

  استيقاظ

٢٠%  
  

٢٣.٣%  
٤٣.٧%  
١٠%  

 وحدات ٤

تصور   السادس
عقلي 

تعدد م
  األبعاد

تدريبات  -
  للتصور الحرآي

تدريبات  -
  للتصور السمعي

تدريبات  -
للتصور الحس 

  حرآي 

٦  
  
٦  
١٥  
٣  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
 تصور عقلي

–مهاري (
  )خطط

  استيقاظ

٢٠%  
  

٢٠%  
٥٠%  
١٠%  

 وحدات ٤

ترآيز   السابع
  االنتباه

تدريبات على 
ترآيز االنتباه 

  الخارجي
تنبيه العقل على 

حد الجوانب ا
العامة لالداء 

  المارات الحرآية

٣  
  
٣  
١٠  
١٢  

  
٢  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
تصور عقلي 

مهاري (
  )وخططي

  ترآيز االنتباه
  استيقاظ

١٠%  
  

١٠%  
٣٣.٣%  
٤٠%  

  
٥.٥%  

  

 وحدات ٤

تصور   الثامن
  عقلي

ترآيز 
  االنتباه

تكرار تصور 
المهارات الحرآية 
بمستوى عال من 
  االداء الحرآي

العقل على  تثبيت
الجوانب الهامة 
والدقيقة لالداء 

 المهاراتة الحرآية 

٣  
  
٣  
١٠  

  
  

١١  
٣  

استرخاء 
  عضلي

  استرخاء عقلي
تصور عقلي 

مهاري (
  )وخططي

  ترآيزاالنتباه
  استيقاظ

١٠%  
  

١٠%  
٣٣.٣%  

  
  

٣٣.٧%  
١٠%  

 وحدات ٥



 ......"برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية على  تأثير"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  النفسيةالنسبة المئوية لتوزيع الزمن على أبعاد البرنامج المقترح لتدريب المهارات 

  أبعاد البرنامج
الزمن الكلي للبرنامج 

  بالدقائق
النسبة المئوية ألبعاد 

  البرنامج

  %٢٤.٢  د٢٤٠  االسترخاء العضلي. ١

  %٢٤.٢  د٢٤٠  االسترخاء العقلي. ٢

  %١٢.١  د١٢٠  التصور العقلي. ٣

  %١٢.١  د١٢٠  التصور العقلي متعدد األبعاد. ٤

  %١٢.١  د١٢٠  ترآيز االنتباه. ٥

  %١٥.١  د١٥٠  وترآيز االنتباه تصور العقليال. ٦

  %١٠٠  د٩٩٠  المجموع

  
  المعالجة اإلحصائية

  :راء المعالجات اإلحصائية التاليةفي ضوء أهداف البحث وفروضه تم إج

 .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري -
 .T.Test" ت"أختبار  -
 .النسبة المئوية لمعدل للتحسن -
 .اختبار متوسط الفروق -
 .رتباطمعامل اال -

  
  عرض النتائج ومناقشتها

  
  عرض النتائج : أوًال

في ضوء أهداف الدراسة وفرزضها يعرض الباحث ما توصل اليه من نتائج على النحو 
  :التالي 

االرتقاء بمستوى األداء  التعرف على فعالية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في -
  المهاري

  )٥(،)٤:(لية الل الجدلول التالألجابة على ذلك من خ



 ١٦٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات : )٤(جدول 
 .المهارية

  المتغيرات  م
القبلي 

  )م(
  القبلي

  )ع(
 البعدي

  )م(
 البعدي

  )ع(
  قيمة ت  ع ف  م ن

تمرير الكرة على   ١
 ث الكرة ٣٠حائط 

  ٭٩.١  ١.٩٥  ٤.٥٩  ٢.٠٤  ٢١.٠  ١.٢٤ ١٦,٣

كرة على تمرير ال  ٢
  مرمي صغير

  ٭٧.١٧  ٠.٨  ١.٦٦  ٠.٨٢  ٥.٦٦ ٠.٩٨٧  ٧.٢

رمي آرة ثابتة   ٣
  م على دائرة٣٥

  ٭٤.٠٣  ٠.٨٢  ٠.٨٦  ٠.٥١  ٢.٥٩  ٠.٨٧ ١.٧٢

السيطرة على   ٤
  ث٣٠الكرة 

  ٭٩.٨٩  ٠.٨٥  ٢.١٩  ٠.٨٨  ٦.٢٧  ٠.٧ ٤.٠٦

تنطيط الكرة داخل   ٥
  دائرة

  ٭١٦.١  ٣.٦  ١٥.٣  ٤.٤١  ٥٣.٤  ٣.١٢ ٣٧.٨

تمرير الكرة   ٦
بالرأس على دوائر 

  متباعدة 

  ٭٤.٥٨  ٠.٦٧  ٠.٧  ٠.٤١  ٢.٨  ٠.٦٥ ١.٩٩

تمرير الكرة   ٧
بالرأس ألبعد 

  مسافة

  ٭١٢.٨  ١.١٤  ٣.٧٩  ١.١٨  ١٥.٦  ١.٤٥ ١١.٧

تنطيط الكرة على   ٨
  الرأس

  ٭٦.٧  ٣.٥٧  ٦.٢٦  ٣.١٤  ١٨.٨  ١.٨٧ ١٢.٥

الجري بالكرة   ٩
  ث٣٠

  ٭٦.٥  ٠.٥١  ٠.٨٦  ٠.٧  ٥.٧٣  ٠.٨٢ ٦.٥٩

  ٭٥.٧  ٢.٢١  ٣.٢٦  ١.٩٨  ١٣.٩  ١٠١ ١٦.١  م٢٥ج جري متعر  ١٠

  )٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيًا بين القياسات القبلية والبعدية 
  .للمجموعة التجريبية في االختبارات المهارية قيد البحث



 ......"برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية على  تأثير"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات داللة الفروق بين القياس القبلي وال:  )٥(جدول 
  .المهارية

  المتغيرات  م
القبلي 

  )م(
  القبلي

  )ع(
  البعدي

  )م(
 البعدي

  )ع(
  قيمة ت  ع ف  م ن

تمرير الكرة  ١
على حائط 

 ث الكرة٣٠

١.٧٩  ١.٢٩ ٠.٦  ١.٥٨ ١٦.٢ ١.٦١ ١٥,٦  

تمرير الكرة  ٢
على مرمي 

 صغير

  ٭٢.٨١  ٠.٨٢ ٠.٦  ٠.٨٧ ٦.٧٢ ١.٠٤ ٧.٣٢

آرة ثابتةرمي  ٣
  م على دائرة٣٥

١.١٥  ٠.٦٧  ٠.١٩  ٠.٦٣ ١.٨٦ ٠.٨١ ١.٦٦  

السيطرة على  ٤
 ث٣٠الكرة

  ٭٣.١٦  ٠.٨١  ٠.٦٦  ٠.٧ ٤.٧١ ٠.٧ ٤.٠٦

تنطيط الكرة  ٥
 داخل دائرة

  ٭٣.٦  ١.٠٦  ٠.٩٩  ٤.٢١ ٣٨.٨ ٣.٩٨ ٣٧.٨

تمرير الكرة  ٦
بالرأس على 
 دوائر متباعدة

  صفر  صفر صفر  ٠.٥٣ ١.٩٩ ٠.٦٥ ١.٩٩

مرير الكرةت  ٧
بالرأس ألبعد 

 مسافة

١.٨٢  ٠.٩٨  ٠.٤٦  ١.٨٦ ١٢.٦ ١.٣٨ ١٢.١  

تنطيط الكرة  ٨
 على الرأس

  ٭٤.٦  ١.٦١  ١.٩٢  ١.٨ ١٤.٣ ١.٧٦ ١٢.٤

الجري بالكرة  ٩
 ث٣٠

٠.٣٧  ٠.٧  ٠.٠٧  ٠.٩٠ ٦.٣٩ ٠.٩٨ ٦.٤٦  

جري متعرج  ١٠
 م٢٥

٠.٦٢  ٠.٨٢  ٠.١٢  ١.١٢ ١٥.٩٩ ٠.٩٨ ١٦.٠٠  

  )٠.٠٥(عند مستوى  )٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيًا بين القياسات القبلية والبعدية 
السيطرة على  –تمرير الكرة على مرمي صغير "للمجموعة الضابطة في االختبارات المهارية 

وعدم وجود فروق دالة " تنطيط الكرة على الرأس –تنطيط الكرة داخل دائرة  –ث ٣٠الكرة 
  .حصائيًا في باقي المتغيراتا



 ١٦٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعرف على نتائج فعالية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في االرتقاء بمستوى األداء  -
 :الخططي

  )٨(،)٧(،)٦:(لألجابة على ذلك من خالل الجداول التالية 

داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية في المتغيرات :  )٦(جدول 
   .ططيةالخ

  القياسات  م
  القبلي

  )م(
  القبلي

  )ع(
 البعدي

  )م(
 البعدي

  )ع(
  قيمة ت  ع ف  م ن

  ٭١١.٩  ١.٣٨  ٤.٢٦  ١.٠٢  ٦.٧٢  ٠.٦٣  ٢.٤٦  خطة تبادل المراآز  ١
خطة خلق  ٢

  المساحات
١٣.٧٢  ١.٢٣  ٤.٣٩  ٠.٩٨  ٧.٥٩  ٠.٩٣  ٣.١٩

  ٭
خطة خلق مساحات  ٣

 واستبدالها بزميل
  ٭٦.٦٩  ١.١٨  ٢.١٢  ٠.٧  ٤.٩٢  ٠.٨٥  ٢.٧٩

األداء الخططي  ٤
 الدفاعي

  ٭١٤.٦  ٠.٦١  ٢.٣٢  ٠.٩١  ٥.٥٢  ٠.٨٥  ٣.١٩

الضغط على   ٥
  المنافس

  ٭٧.٢٥  ١.٠٦  ١.٩٩  ١.٠٥  ٥.١٢  ٠.٩١  ٣.١٢

  )٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.١٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيًا بين القياسات القبلية والبعدية 
  . بية في المتغيرات الخططية قيد البحثللمجموعة التجري

عة الضابطة في المتغيرات داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجمو:  )٧(جدول 
  .الخططية

  القياسات  م
  القبلي

  )م(
  القبلي

  )ع(
 البعدي

  )م(
 البعدي

  )ع(
  قيمة ت  ع ف  م ن

  ٥.٤٭  ١.٥٠  ٢.١٢  ١.٣٣  ٤.٨  ٠.٧٧  ٢.٧٩  خطة تبادل المراآز  ١
  ١.٠٢  ٠.٧  ٢.٠٦  ٠.٧  ٥.٢٦  ٠.٦٧  ٣.١٩ ة خلق المساحاتخط  ٢
خطة خلق مساحات  ٣

 واستبدالها بزميل
٢.٠٠  ٠.٧  ٠.٩٢  ٠.٨٢  ٣.٥٢  ٠.٦٢  ٢.٥٩  

األداء الخططي  ٤
 الدفاعي

١.١٤  ٠.٧  ٠.٩٢  ٠.٨٧  ٤.٢٦  ٠.٩٧  ٣.٣٢  

الضغط على  ٥
 المنافس

١.٢٨  ٠.٧  ٠.٩٢  ٠.٨٧  ٤.٠٦  ١.١٢  ٢.٩٩  

  .)٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.١٤(قيمة ت الجدولية 



 ......"برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية على  تأثير"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياسات القبلية والبعدية 
  ".تبادل المراآز"للمجموعة الضابطة في االختبارات الخططية ما عدا 

ة والضابطة في المتغيرات داللة الفروق بين القياسات لكال من المجموعتين التجريبي: )٨(جدول 
  .الخططية

  القياسات  م

المجموعة 
  التجريبية

  )١٥=ن(
  )م(

المجموعة 
  التجريبية

  )١٥=ن(
  )ع(

المجموعة 
  الضابطة

  )١٥=ن(
  )م(

المجموعة 
  الضابطة

  )١٥=ن(
  )ع(

  قيمة ت  الفرق

خطة تبادل   ١
  المراآز

  ٭٤.١٢  ١.٧٩  ١.٣٣  ٤.٩٢  ١.٠٢  ٦.٧٢

خطة خلق   ٢
  المساحات

  ٭٧.١١  ٢.٣٢  ٠.٧  ٥.٢٦  ٠.٩٨  ٧.٥٩

خطة خلق   ٣
حات مسا

واستبدالها 
  بزميل

  ٭٤.٩٦  ١.٣٩  ٠.٨٢  ٣.٥٢  ٠.٧  ٤.٩٢

األداء   ٤
الخططي 
  الدفاعي 

  ٭٣.٨٦  ١.٢٧  ٠.٨٨  ٤.٢٧  ٠.٩٢  ٥.٥٣

الضغط على   ٥
  المنافس

  ٭٢.٧٠  ١.٠٦  ١.١٠  ٤.٠٧  ١.٠٦  ٥.١٣ 

  )٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.١٤(قيمة ت الجدولية 

جموعتي ولصالح المجموعة يتضح من الجدول السابق الى وجود فروق دالة احصائيا بين م
  التجريبية

التعرف على نتائج فعالية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في االرتقاء بمستوى  -
  ):ترآيز االنتباه –التصور العقلي  –االسترخاء (المهارات النفسية 

  )١١(،)١٠(،)٩( :لألجابة على ذلك من خالل الجداول التالية  



 ١٦٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ين القياس القبلي والبعدي للمجوعة التجريبية في المتغيرات النفسيةداللة الفروق ب:  )٩(جدول 

  المتغيرات  م
  القبلي

  )م(
  القبلي

  )ع(
  البعدي

  )م(
  البعدي

  )ع(
  قيمة ت  ع ف  م ن

القدرة على   ١
  االسترخاء

٩.٧٤  ٣.٣٠  ٨.٣٢  ٢.٧٩  ٤٣.٣٩  ٣.١٦  ٣٥.٠٦  

التصور   ٢
  العقلي

٢٢.٨٢  ١.٥٩  ٩.٣٩  ١.٧١  ٤٣.٦٦  ١.١٥  ٣٤.٢٦  

رآيز ت  ٣
  االنتباه

١٤.٦٤  ١.٩٥  ٧.٣٩  ١.٣٠  ١٢.٥٣  ١.١٣  ٥.١٢  

  .)٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين القياسات القبلية والبعدية 
  .للمجموعة التجريبية في المتغيرات النفسية قيد البحث

  .ي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات النفسيةداللة الفروق القياس القبل:  )١٠(جدول 

  المتغيرات  م
  القبلي

  )م(

  القبلي

  )ع(

  البعدي

  )م(

 البعدي

  )ع(
  ع ف  م ن

قيمة 
  ت

القدرة على   ١
  االسترخاء

٠.١٦  ٣.١٤  ٠.١٣  ٣.٨٨ ٤٣.٣١  ٣.١٧  ٣٤.١ 

 ٠.٣٧  ٢.٠٨  ٠.٢٠  ١.٩٠  ١.١٥  ١.١٦  ٣٤.٢٥  التصور العقلي  ٢

 ٠.٣٢  ٠.٨  ٠.٧  ١.١٢  ١.١٣  ١.١٣  ٥.١١  ترآيز االنتباه  ٣

  .)٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياسات القبلية والبعدية 
  .للمجموعة الضابطة في المتغيرات النفسية قيد البحث
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

موعتين  التجريبية والضابطة في داللة الفروق القياسات البعدية لكال من المج:  )١١(جدول 
  .المتغيرات النفسية

  المتغيرات  م

المجموعة 
  التجريبية

  )١٥=ن(
  )م(

المجموة 
 التجريبية

 )١٥=ن(
  )ع(

المجموعة 
  الضابطة

 )١٥=ن(
  )م(

المجموعة 
  الضابطة

 )١٥=ن(
  )ع(

 الفرق
قيمة 
  ت

القدرة على   ١
  االسترخاء

٧.٣١  ٩.٠٧  ٣.٨٩  ٣٤.٣٠  ٢.٨٠  ٤٣.٣٨  

التصور   ٢
  لعقليا

١٤.٤٨  ٩.٦٠  ١.٩٠  ٣٤.٠٦  ١.٧٢  ٣٤.٦٦  

ترآيز   ٣
  االنتباه

١٦.٠٨  ٧.١٣  ١.١٢  ١.٣٠  ١.٣٠  ١٢.٥٢  

  .)٠.٠٥(عند مستوى ) ٢.٠٤(قيمة ت الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائيا بين مجموعتي البحث التجريبية 
  .ها في هذه المتغيراتدل على تكافؤوالضابطة في جميع المتغيرات النفسية مما ي

  
  البحثمناقشة نتائج 

مناقشة نتائج فعالية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في االرتقاء بمستوى األداء  .١
  :المهاري

وجود فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والبعدي ) ٤(يتضح من دراسة وتحليل جدول 
  .ح القياس البعديللمجموعة التجريبية في مستوى االداء المهاري لصال

عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياسات القبلية والبعدية ) ٥(آما يتضح من جدول 
السيطرة على الكرة في  –تمرير الكرة على مرمى صغير (للمجموعة الضابطة في مهارات 

التمرير  –التمرير القصير  -تنطيط الكرة على الرأس –تنطيط الكرة داخل دائرة  –ث ٣٠
ث ٣٠الجرى بالكرة  –تمرير الكرة داخل دائرة  –ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة  –ل الطوي

  .م٢٥الجرى المتعرج  –

وقد يرجع الباحث عدم التقدم في المستوى المهاري الى عدم ممارسة المجموعة التجريبية 
التمرير (لبرنامج المهارات النفسية في حين قد حققت نفس المجموعة فروقًا معنوية في مهارات 

وقد يرجع ) تنطيط الكرة على الرأس –ث ٣٠السيطرة على الكرة في  –على مرمى صغير 
  .الباحث هذا التقدم الى تأثير البرنامج النمطي التقليدي على مستوى األداء المهاري



 ١٦٤٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األطرشد ومحم

 ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ) ١٩٨٣" (محمد العربي"، "ماجدة اسماعيل"لدراسة مع دراسة وتتفق نتائج هذه ا
  .آل من التدريب العقلي في تطوير واتقان المهارات الحرآية أشارت اليه من أهمية

في أن تمرينات االسترخاء العضلي االرادي ) ١٩٨٢" (أحمد السويفي"آما تتفق مع دراسة 
باالضافة الى تدريبات ترآيز االنتباه في األداء والتصور العقلي البدني أساسًا هامًا من االعداد 

ادة القوى المحرآة للجسم، وترفع الروح المعنوية، تعمق النفسي لالعبين حيث تعمل عل زي
  .االحساس والشعور بالنجاح والفوز وبالتالي تسهم في تحسين األداء

من وجود فروق ) ١٩٩٤(  RICHARDآما تتفق نتائج الدراسة مما أشار اليه رتشارد
عة التجريبية دالة احصائيًا بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي لصالح المجمو

  . والتي قد تعرضت لبرنامج التدريب العقلي

 "باجون"و "ماسيو"نقًال عن آل من ) ١٩٩٦(وتتفق هذه النتائج مع ما أشار اليه شمعون 
ان تدريب المهارات النفسية باستخدام التدريب العقلي " أنثتال"و "سنجر"و "دورثى هاريس"و

  .األداء في األنشطة المختلفة ستوىالمصاحب لتدريب المهاري يساهم في رفع م

بأن تدريب المهارات ) ١٩٨٧(آما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت اليه نادية عبد القادر 
  .النفسية ذو فاعلية في تطوير المهارات الحرآية

) التجريبية والضابطة(يرجع الباحث التطور والتحسن الذي طرأ على عينة البحث الكلية 
ي الى البرنامج التطبيقي لالعداد البدني والمهاري والخططي الذي طبق في مستوى األداء المهار

  .على المجموعتين

آما يرجع الباحث هذا الفرق في النسب المئوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة الى 
الذي طبق على المجموعة التجريبية دون المجموعة (ان برنامج المهارات النفسية المقترح 

  .له تأثير ايجابي على تحسن مستوى المهارات قيد البحثآان ) الضابطة

وتدعم وتحقق نتائج هذه الدراسة الفرض االول للبحث والذي ينص على وجود فروق بين 
) البحثقيد (المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى أداء المهارات األساسية في آرة القدم 

  .لصالح المجموعة التجريبية

لية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في االرتقاء بمستوى األداء مناقشة نتائج فعا .٢
 :الخططي

وجود فروق دالة احصائيا بين القياس القبلي والبعدي ) ٦(يتضح من دراسة وتحليل جدول 
للمجموعة التجريبية في مستوى االداء الخططي لصالح القياس البعدي ، وقد يرجع هذا التقدم في 

ي طرأ على المجموعة التجريبية نتيجة لتطبيق البرنامج المقترح للمهارات المستوى الخططي الذ
  .النفسية عليها
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨) ٥(٢٢مجلد ). نسانيةالعلوم اإل(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عدم وجود فروق دالة احصائيا بين القياسات القبلية والبعدية ) ٧(آما يتضح من جدول 
للمجموعة الضابطة في خطط خلق المساحة الخالية واستغاللها بواسطة زميل آخر وأيضًا في 

ويعنى هذا أن استخدام البرنامج النمطي ) والضغط على المنافس –مراقبة ال(خطط الدفاع 
لالرتقاء بمستوى األداء الخططي لم يكن ذو فعالية الى حد آبير في التطوير واالرتقاء ببعض 

  .الخطط قيد البحث

وقد يعزو الباحث عدم التقدم في المستوى الخططي الى عدم ممارسة وتعرض المجموعة 
ج المهارات النفسية في حين قد حققت في المجموعة فروقًا معنوية لصالح القياس الضابطة لبرنا

ويرجع الباحث هذا التقدم الى تأثير البرنامج ) تبادل المراآز(البعدى في الخطة الهجومية 
  .الخاص بالموسم التدريبي علىمستوى األداء الخططي

جموعتين التجريبية والضابطة وجود فروق دالة احصائيًا بين الم) ٨(آما يتضح من جدول 
  .في الخطط قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية

) التجريبية والضابطة(ويرجع الباحث التطور والتحسن الذي طرأ على عينة البحث الكلية 
والخططي الذي في مستوى اداء بعض الخطط الى البرنامج التطبيقي لالعداد البدني والمهاري 

  .طبق على المجموعتين

ما يرجع الباحث التحسن الذي طرأ على المجموعة التجريبية الى تطبيق البرنامج المقترح آ
  .للمهارات النفسية

آما يرجع الباحث هذا الفرق في النسب المئوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة الى 
موعة الذي طبق على المجموعة التجريبية دون المج(ان برنامج للمهارات النفسية المقترح 

  .آان له تأثير ايجابي على تحسن مستوى االداء الخططي قيد البحث) الضابطة

ويرى الباحث انه في حالة االلتزام بالواجبات الخططية من قبل الالعب القدرة على حسن 
التصرف عن طريق التكيف مع المواقف التي تواجهه في ظروف المنافسة فان ذلك يؤدي الى 

لي رفع مستوى االداء والبدني والمهاري والخططي الناتج عن تدريب رفع مستوى االداء وبالتا
  .المهارات النفسية مما يؤدي بدوره الى الوصول ألفضل النتائج

وتدعم وتحقق نتائج هذه الدراسة الفرض الثاني للبحث والذي ينص على وجود فروق بين 
لصالح ) قيد البحث(القدم المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى االداء الخططي في آرة 

  .المجموعة التجريبية

مناقشة نتائج فعالية البرنامج المقترح للمهارات النفسية في االرتقاء بمستوى المهارات  .٣
  ):ترآيز االنتباه –التصور العقلي  –االسترخاء (النفسية 

وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي ) ٩(يتضح من دراسة وتحليل جدول 
) ترآيز االنتباه –التصور العقلي  –االسترخاء (بعدي للمجموعة التجريبية في مهارات وال

لصالح القياس البعدى، ويرجع ذلك الى أثر برنامج المهارات النفسية في االرتقاء بمستوى 
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المهارات العقلية نظر الحتواء البرنامج على مهارات االسترخاء ومهارات التصور العقلي 
  .االنتباهومهارات ترآيز 

عدم وجود فروق الة احصائيًا وبين القياسيين ) ١٠(آما يتضح من دراسة وتحليل جدول 
ويرجع ذلك الى  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في مستوى المهارات العقلية قيد البحث،

  .وعة الى برنامج المهارات النفسيةعدم تعرض هذه المجم

روق دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية الى وجود ف )١١( آما تشير نتائج جدول
  .نفسية ولصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة في المهارات ال

من أن تدريب المهارات ) ١٩٨١( Nidefferوتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه نيد فير 
اء النفسية باستخدام التدريب العقلي يؤثر بصورة ايجابية على مستوى القدرة على االسترخ

وخفض حدة التوتر والقلق واآتساب مهارات التحكم في الجهاز العضلة والوصول الى درجة 
  .التوتر المثلى التي تساعد على آفاءة األاء خالل عملية التدريب

أن دمج تمرينات االسترخاء مع  ١٩٩٨آما تتفق النتائج مع ما أشارت هدى درويش 
  .في تحقيق نتائج أفضل للقدرة على االسترخاء التدريب المهاري والبدني آان له أبلغ األثر

أن تدريب  ١٩٩٩آما تتفق نتائج هذا البحث مع نتائج الدراسة التي قام بها وليد جبر 
المهارات النفسية باستخدام التدريب العقلي ذو فعالية في تطوير مهارات االسترخاء والتصور 

  .العقلي وترآيز االنتباه

برنامج المقترح رأ على المجموعة التجريبية الى تطبيق الويرجع الباحث التحسن الذي ط
  .للمهارات النفسية

آما يرجع الباحث هذا الفرق في النسب المئوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة الى 
الذي طبق على المجموعة التجريبية دون المجموعة (البرنامج المهارات النفسية المقترح 

  .جابي على تحسن مستوى المهارات النفسية قيد البحثآان له تأثير اي) الضابطة

توجد فروق المجموعتين التجريبية والضابطة في (وتحقق هذه النتائج الفرض الثالث وهو 
البحث لصالح  قيد" ترآيز االنتباه  –االسترخاء  –التصور العقلي "مستوى المهارات النفسية 

  .المجموعة التجريبية
  

  االستنتاجات

ارات النفسية ذات فعالية في االرتقاء بمستوى األداء المهاري في آرة القدم برنامج المه .١
 .للمرحلة السنية قيد البحث

برنامج المهارات النفسية ذات فعالية في االرتقاء بمستوى االداء الخططي والهجومي في  .٢
 .آرة القدم
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صور العقلي برنامج المهارات النفسية ذات فعالية ي االرتقاء بمهارات االسترخاء والت .٣
 .وترآيز االنتباه

  
  التوصيات

التأآيد على استخدام برامج التدريب على المهارات النفسية عند التدريب على المهارات  .١
االساسية وخطط اللعب الهجومية والدفاعية في برامج تدريب آرة القدم نظرًا لدوره الفعال 

 .في تطوير االداء عمومًا
نامج المقترح للمهارات النفسية لما له من تأثير فعال على دعوة المدربين لالستفادة من البر .٢

 ).سنة ١٥(االرتقاء بمستوى األداء المهاري والخططي للمراحل السنية قيد البحث 
أهمية التدريب المبكر والمتواصل على المهارات النفسية حتي يمكن االستفادة القصوى في  .٣

 .التطوير واالرتقاء بمستوى األداء
أخصائي نفسي رياضي للعمل مع جهاز التدريب وذلك للتأآيد على دور الدعوة لوجود  .٤

 .ليات التعليم والتدريب والمنافسةالمهارات النفسية خالل عم
  

  واألجنبيةالمراجع العربية 

دراسة تجريبية لفاعلية التدريب الطولي آطريقة جديدة في رفع  )."١٩٩٢( .إبراهيم، مفتى -
 .جامعة حلوان، القاهرة .)٢(٤ ،مجلة علوم وفنون ."مستوى خطط اللعب في آرة القدم

اثر برنامج تعليمي مقترح لتطوير األداء المهاري في آرة ". )١٩٩١(. رزق اهللا، بطرس -
رسالة دآتوراه غير   ."بية الرياضية للبنين باإلسكندريةالقدم لطلبة الصف األول بكلية التر

  . مصر ، القاهرة ، ريةاإلسكند، آلية التربية الرياضية للبنين . منشورة
استخدام التدريب العقلي في ضوء مستويات من القوة " . )١٩٩٩. (وليد أحمد، جبر -

 . رسالة ماجستير غير منشورة . "العضلية لتطوير أداء الهجمات البسيطة في سالح الشيش
 . جامعة حلوان ، الهرم، آلية التربية الرياضية للبنين

تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي المدعم  ". )٢٠٠٦. (يحيى محمد زآريا ، الحريري -
بنماذج الحقيقة االفتراضية على تطوير بعض المهارات النفسية وتحسين األداء الفني 

، مجلة نظريات وتطبيقات . "للشقلبة األمامية على الذراعين على جهاز حصان القفز
  . قاهرةال ، اإلسكندرية، أبو قير، آلية التربية الرياضية . )٥٩(

دار الفكر . ٢ط . األسس العلمية لتدريب السباحة . )١٩٩٢( مفتي، ابراهيم .أسامة ، راتب -
 . القاهرة العربي، 

تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي على ". )٢٠٠٥. (عصام الدين رجائى ، رضوان -
عالي تطوير بعض المهارات النفسية وتحسين األداء الفني والمستوى الرقمي في الوثب ال

آلية التربية  . )٥٦(، مجلة نظريات وتطبيقات . "لطالب آلية التربية الرياضية بالزقازيق
 . القاهرة ، اإلسكندرية، أبو قير، الرياضية للبنين
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التعرف على أثر برنامج مقترح لتمرينات االسترخاء ". )١٩٨٢. (أحمد مصطفي، السويفي -
 ، رسالة دآتوراه غير منشورة. "ءعلى بعض المتغيرات النفس جسمية ومستوى االدا

 . القاهرة

تأثير برنامج تدريبي للمهارات النفسية على فاعلية ". )٢٠٠٦( .جمال عبد الناصر، السيد -
 . مصر، القاهرة ، جامعة حلوان . رسالة دآتوراه غير منشورة . "األداء لناشئ آرة القدم

المكتبة  . لقدم الشاملةأسس بناء آرة ا . )١٩٩٧( مختار، حنفي .إبراهيم ، شعالن -
 . القاهرة ، األآاديمية

 . القاهرة ، دار الفكر العربي. التدريب العقلي والتنس . )١٩٩٦(  .محمد العربي ، شمعون -
تأثير برنامج للتصور العقلي على تنمية دقة ". )٢٠٠٤(. عبد الباسط محمد ، عبد الحليم -

آلية  . )٢١( ، لوم وفنون الرياضةمجلة ع . "أداء التمرير والتصويب لناشئ آرة القدم
 . جامعة حلوان ، التربية الرياضية للبنات

 . القاهرة ، دار المعارف  . علم النفس الرياضي . )١٩٩٤( .محمد حسن ، عالوي -
دار الفكر ، ١ط. االختبارات النفسية في المجال الرياضي . )١٩٩٨(. محمد حسن ، عالوي -

 . القاهرة ، العربي
تأثير برنامج لتنمية بعض المهارات النفسية على مستوى ". )٢٠٠٦( .مةفاط ،أبو عبدون -

 . "األداء المهاري في آرة اليد لطالبات الصف الثاني بكلية التربية الرياضية بالزقازيق
 ،اإلسكندرية، أبو قير ،آلية التربية الرياضية للبنين . )٥٨(، مجلة نظريات وتطبيقات

 . القاهرة
اثر برنامج للتدريب العقلي على مستوى االداء على جهاز ". )١٩٨٣( .أسماعيل، ماجدة -

 . القاهرة  .)٤( ،صحيفة التربية . "القفز في رياضة الجمباز لطلبة التربية الرياضية
 ، دار الفكر العربي. برنامج التدريب السنوي في آرة القدم . )١٩٩٧. (حنفي ، مختار -

 . القاهرة
تأثير برنامج مقترح لبعض أساليب اإلعداد النفسي ". )٢٠٠٧. (عاهد حسن ذيب ، ميرفت -

رسالة . "على قلق المنافسة وترآيز االنتباه ومستوى االداء لدى العبي تنس الطاولة
 . االردن، عمان ، الجامعة األردنية ، آلية التربية الرياضية . دآتوراه غير منشورة

يب العقلي على رفع مستوى االداء تأثير برنامج مقترح للتدر". )١٩٨٧. (عبد القادر ، نادية -
آلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة. "على عارضة التوازن في رياضة الجمباز

  . جامعة الزقازيق ، الرياضية بالزقازيق
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