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 التصور العقلي وعالقة بدقة مهارة التهديف لدى العبي دوري النخبة بكرة القدم
    

 م.م عقيل كاظم هادي  أ.د عباس مهدي صالح الغريري أ.د سلمان عكاب سرحان الجنابي
 لبحثملخص ا

هناك بعض الجوانب لم تلق االهتمام المطلوب ومنها دراسة تأثير المهارات العقلية مشكلة البحث :
ومنها التصور على أداء المهارات االساسية في االلعاب الرياضية المختلفة بشكل عام ومهارات 

ألمر وأن ذلك اكرة القدم بشكل خاص وأولها وأهمها مهارة التهديف اذ تعد األهداف ملح كرة القدم 
دعا الباحث إلى دراسة العالقة بين التصور العقلي كمهارة عقلية هامة مع دقة التهديف كأهم مهارة 

* التعرف على العالقة بين  التصور العقلي ودقة مهارة التهديف لدى هدف البحث:،بكرة القدم
ية بين  ة احصائية معنو توجد عالقة ارتباط ذات دالل فرض البحث :العبي دوري النخبة بكرة القدم.

ينته مجتمع البحث وع،التصور العقلي ودقة مهارة التهديف لدى العبي دوري النخبة بكرة القدم
يعد تحديد مجتمع وعينة البحث من أهم األولويات التي تقع على عاتق الباحث وان مجتمع البحث :

( 095لبالغ عددهم )( ا7105-7104الحالي هم العبي فرق دوري النخبة في العراق للموسم )
مسجلين في االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، واختار الباحث عينات عشوائية  وفق ما تتطلبه 

قام الباحث بتطبيق المقياس التجربة الميدانية الرئيسة:( 030إجراءات البحث، وبعدد كلي يبلغ )
 72/07/7102للمدة من (7105-7104واالختبار على العبي دوري النخبة بكرة القدم للموسم )

بتوزيع المقياس مع فريق العمل المساعد  على عينة البحث  البالغ   04/0/7102إلى 
( العباً بعد استبعاد عينة التجربة االستطالعية مع شرح مفردات المقياس قبل اإلجابة 012عددها)

ور العقلي لالعبي لتصارتفاع مستوى ااالستنتاجات :عنه، ثم تطبيق اختبار دقة التهديف بكرة القدم.
(.ارتفاع مستوى دقة التهديف لالعبي دوري النخبة 7102-7102دوري النخبة بكرة القدم للموسم )

االهتمام بتدريب التصور العقلي لالعبين.القيام التوصيات :(.7102-7102بكرة القدم للموسم )
 ببحوث حول عالقة التصور العقلي بمهارات كرة القدم األخرى.

 بالبحث : التعريف-0
لقد حظيت لعبة كرة القدم لشعبيتها الجارفة بقمة االهتمام مقارنة مقدمة البحث وأهميته: 0-0

بنظيراتها األخر من األلعاب الرياضية اذ يشهد عالم كرة القدم اليوم سرعة كبيرة ودقة متناهية في 
اقة البدنية ة بين الليتطبيق المهارات الحركية المختلفة والمتنوعة والتي تحتاج إلى عالقة وثيق

والمهارات الحركية مع تكامل الجوانب النفسية  وبدأ االهتمام بعلم النفس الرياضي بوصفه علمًا 
مهماً لتحقيق التفوق في األداء الرياضي ، وانه يأتي في مقدمة العلوم المساعدة على نجاح المدرب 
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اريات االقتصادية دور هام في نتائج المبوتطوير األداء الرياضي ، وللمظاهر النفسية واالجتماعية و 
 فهي تؤثر في مستوى أداء الالعبين وقدراتهم عند تنفيذهم الواجبات الفنية والخططية.

وأولت الدول المتطورة العناية واالهتمام بهذه اللعبة، ويتضح ذلك من خالل تطرق العلم 
بح الرياضية العالية، فأصالحديث لجميع عناصر هذه اللعبة بالبحث بهدف تحقيق االنجازات 

التدريب الحديث عملية تربوية مخططة مبنية على أسس علمية سليمة تعمل على وصول الالعبين 
إلى التكامل في األداء، وبذلك تطورت اللعبة في السنوات األخيرة وتغير طابع اللعب نظرًا لتعدد 

وكل  ية والدفاعية بشكل ملحوظأساليب اللعب الجديدة وما ارتبط بذلك من تنوع في الخطط الهجوم
 ما يرتبط بها من مستوى بدني ومهاري وخططي ونفسي وتربوي.

ومن خالل ما تقدم نجد أن للتصور العقلي كمهارة عقلية أساسية دورا مهما في رفع مستوى 
نما وفق  التعلم ، غير أن تكرار التصور العقلي خالل الوحدة التعليمية ال يكون عشوائيا واجتهاديا وا 
أسس وقواعد علمية تساعد على االرتقاء بالمستوى المهاري بشكل أفضل ، ولكن ما هو حجم ما 
يعطيه المدرس أو المدرب من التصور العقلي وهل نبقى وراء اجتهادات غير مدروسة علميا ، 
فالمدرس أو المدرب قد ال يعرف التكرار المناسب لتلك المرحلة العمرية من المبتدئين ولكل مستوى 
من مستويات تعلم األداء ولكل مهارة من مهارات كرة القدم ،ومن هنا تبرز أهمية الدراسة من خالل 

 التعرف على العالقة بين التصور العقلي ودقة أداء مهارة التهديف بكرة القدم .  
 مشكلة البحث : 0-7

يع مرغم التطور الذي حدث في طرائق اللعب الحديث ورفع قدرات الالعبين على أداء ج
متطلبات اللعب واالستخدام األمثل لطاقاتهم الكامنة ألداء  أفضل وبكفاءة أكثر طوال وقت المباراة 
وقدرتهم على التكيف العام واالستجابة للمؤثرات والمواقف المتغيرة، إال أن  هناك بعض الجوانب 

هارات على أداء الم لم تلق االهتمام المطلوب ومنها دراسة تأثير المهارات العقلية ومنها التصور
االساسية في االلعاب الرياضية المختلفة بشكل عام ومهارات كرة القدم بشكل خاص وأولها وأهمها 
مهارة التهديف اذ تعد األهداف ملح كرة القدم وأن ذلك األمر دعا الباحث إلى دراسة العالقة بين 

 كرة القدم.التصور العقلي كمهارة عقلية هامة مع دقة التهديف كأهم مهارة ب
 هدف البحث: 0-3

* التعرف على العالقة بين  التصور العقلي ودقة مهارة التهديف لدى العبي دوري النخبة بكرة 
 القدم.
 فرض البحث : 0-4

* توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين  التصور العقلي ودقة مهارة التهديف لدى 
 العبي دوري النخبة بكرة القدم.
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 مجاالت البحث: 0-5
 . 7102/7102: العبو دوري النخبة بكرة القدم في العراق للموسمالمجال البشري  0-5-0
 : مالعب ومواقع تدريب فرق دوري ألنخبه بكرة القدم. المجال المكاني 0-5-7
 .06/7/7102والغاية  04/00/7102: الفترة من المجال الزماني  0-5-3
 المشابهة :الدراسات النظرية والدراسات  -7
 الدراسات النظرية : -7-0
عندما يتلقى أي شخص المفاهيم واألفكار والمعلومات من المعلم أو التصور العقلي:7-0-0

المربي ويحاول تطبيقها فانه بال شك يحاول استذكار أو استرجاع ما قاله أو أداه هذا المعلم بين 
ون األداء الفعلي فان ذلك يعني انه الحين واألخر ، وعندما يكون هذا االسترجاع ذهنيا من د

 يستخدم عملية التصور . 
وقد شاع استخدام عدد من المصطلحات التي تقابل التصور مثل التكرار )االسترجاع (   
، واالسترجاع  Covert Practice، الممارسة غير الظاهرة  Symbolic Rehearsalالرمزي 
 Mental  Rehearsal (0.)قلي ، واالسترجاع الع Cognitiv Rehearsalالمعرفي 
( مجموعة أخرى من المصطلحات المرادفة للتصور العقلي 7110ويضيف شمعون )  

 Imginal، التدريب التصوري  Modeling، النمذجة  Visualizationهي التصور البصري 
Practice  التدريب البصري الحركي ،Visuomotor Training  التدريب المعرفي ،

Cognitive Training  التدريب الفكر حركي ،Idcomotor Training (7.) 
إن اغلب التعريفات التي تناولت التصور تنطوي على مصطلح االسترجاع أو االعاده   

( على انه " الصورة التي يأخذها المتعلم عن طريق النظر 0929والتذكر حيث يعرفه محجوب )
خبرة في ثبات هذه الصورة ، وتكون هذه والشرح للحركة وتنطبع بالدماغ وتلعب الممارسة وال

 (.0الصورة الموجودة في الدماغ أساس أولي لتأدية الرياضي الحركة ")
( التصور العقلي بأنه "وسيلة عقلية يمكن من خاللها تكوين 7111ويعرف راتب )  

 .(7تصورات الخبرات سابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء ")
( على انه " محاولة استرجاع األحداث أو الخبرات الحسية السابقة 7115كما ويعرفه لزام ) 

( " إذا 0921(، كما يذكر راجح )3أو بناء صورة جديدة لحدث جديد وتكرارها أكثر من مرة ")
كان اإلدراك الحسي هو تفطن الفرد ألشياء حاضرة بالفعل تؤثر في حواسه ، فالتصور هو استحياء 

                                                           
 .   343، ص 1991،  مصدر سبق ذكرهمحمود عبد الفتاح عنان :   (1)
 . 209، ص 2001ر العربي ، ، القاهرة ، دار الفك 2، ط التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون:    (2)
 . 39، ص 1999، جامعة الموصل ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر ،  التعلم الحركي –علم الحركة وجيه محجوب :   (1)
 2000، القاهرة ، دار الفكر العربي،1، طتطبيقات في المجال الرياضي  –تدريب المهارات النفسية أسامة كامل راتب :  (2)

 . 111،ص
 . 222، ص 2001، بغداد ، مطابع الجمعة ،  موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر :   (3)
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( ، "والتصور العقلي ال 5ذه األشياء في الذهن على هيئة صور في غياب التنبيهات الحسية ")ه
يعتمد فقط على حاسة البصر ولكن يجب أن يشمل اكبر قدر من الحواس مجتمعة حتى يمكن 

 (.6تحقيق التكامل في التصور ألنها على جانب كبير من األهمية ")
ن مجرد رؤية فهو خبرة في عيون العقل ، وبالرغم وهذا يعني أن التصور العقلي أكثر م 

من أن حاسة البصر تشكل جانبا أساسيا في عملية التصور إال انه يمكن أن يتضمن احد أو 
مجموعة من الحواس األخرى مثل اللمس ، أو السمع ، ويفضل استخدام جميع الحواس كلما أمكن 

مس لعارضة في االرتفاع المحدد ، وحاسة اللذلك . فالعب القفز بالزانة يستخدم البصر لمشاهدة ا
في القبض على الزانة ، وحاسة السمع في صوت ارتطام الزانة بالصندوق ، واإلحساس الحركي 
في أوضاع الجسم في الهواء وبالتالي فان استخدام العديد من الحواس يعمل على الدعم االيجابي 

العقلي للمهارة والوصف اللفظي لها ،  ( ، " كما أن هناك فرق بين التصور0للتصور العقلي)
فالالعب في حالة تصور سلسلة من األحداث ليس لديه الوقت للتصور والوصف الن ذلك يحدث 
في نفس التوقيت المحدد لألداء ، ولهذا السبب فانه من األهمية ممارسة التصور العقلي أكثر من 

ي أصبح إحدى المهارات الهامة ف الوصف اللفظي بالكلمات حيث أن التحكم في الصور العقلية
( ، " ويؤدي التصور لدى الرياضي درجة عالية في إتقان المهارات ، ولوال 7تطوير األداء")

التصور ألصبح الرياضي مرتبطا فقط باألشياء المدركة أو ينعكس في شعوره فقط األشياء المؤثرة 
 (.3عليه مباشرة في نفس اللحظة ")

 :(15)(7116سة )العزاوي،الدراسات المشابهة:درا -7
إن الحالة النفسية لها األثر الكبير في اإلنجاز الرياضي سواء كان ذلك سلبًا أو مشكلة البحث : 

إيجابا إْذ يعد القلق من السمات الشخصية التي تؤثر في أداء الالعب قبل المنافسات الرياضية إْذ 
ط بين ء الالعب ولذلك فان هناك عالقة ارتباأكد الخبراء والمختصون إن للقلق تأثيراً مباشراً في أدا

ء بعد سرعة وسهولة االنفعال ( ودقة أدا –البعد البدني  –القلق المتعدد األبعاد ) البعد المعرفي 
 بعض المهارات األساسية  لدى العبي الكرة الطائرة . 

 
 

                                                           
 . 321، ص 1910، اإلسكندرية ، المكتب المصري الحديث ،  9، ط أصول علم النفساحمد عزت راجح :   (1)
 . 10، ص 1992، دار الفكر العربي ، ، القاهرة  1، طالتدريب العقلي في التنس محمد العربي شمعون وعبدا لنبي الجمال :   (2)
، دار الفكر للطباعة والنشر ،  1، ط قياس –تدريب  –فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة تحليل عبد الستار جبار الضمد :   (1)

 . 191، ص 2000
 . 199، ص  2000،  المصدر السابق نفسهعبد الستار جبار الضمد :   (2)
 . 41، ص 1992، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، مبادئ علم التدريب الرياضي وجيه محجوب : قاسم المندالوي و  (3)

أياد ناصر حسين : القلق المتعدد األبعاد وعالقتها بدقة اداء  بعض المهارات األساسية لدى العبي الكرة الطائرة، رسالة -15

 .2002ماجستير، جامعة القادسية .كلية التربية الرياضية،
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 أهداف البحث :
لة االنفعال بعد سرعة وسهو  –د ألبدني البع –التعرف على القلق المتعدد األبعاد ) البعد المعرفي 1.

 ( لدى العبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة لمنطقة الفرات األوسط . 
التعرف على دقة أداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة لدى العبي أندية الدرجة األولى 2.

 بالكرة الطائرة .
اللة إحصائية بين القلق المتعدد األبعاد ) افترض الباحث أن هناك عالقة ذات د فرض البحث:
بعد سرعة وسهولة االنفعال ( ودقة اداء بعض المهارات األساسية  –البعد ألبدني  –البعد المعرفي 

 لدى العبي الكرة الطائرة .
( أندية يمثلون منطقة الفرات األوسط بالكرة الطائرة 7:تضمن مجتمع البحث ) مجتمع وعينة البحث

مقياس ،(  العبًا إْذ تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 74لى وقد شملت العينة على )للدرجة األو 
اعتمد الباحث في دراسته على المقياس الذي أعده محمد حسن عالوي وهو )مقياس  البحث:

استبيان تقويم ألذات ( يحتوي على ثالثة أبعاد وهي البعد المعرفي والبعد ألبدني وبعد سرعة وسهولة 
( فقرة وباتجاهين. وقام الباحث بتقويم المقياس من خالل استخراج 15ل ويتكون كل بعد من )االنفعا

موضوعية ( وذلك الستخراج مالئمة تطبيقه على العبي أندية  –ثبات -األسس العلمية )صدق 
 الدرجة األولى بالكرة الطائرة لمنطقة الفرات األوسط في العراق.

( العبًا وهم يمثلون أندية 74الرئيسة على عينة البحث البالغة ) :أجريت التجربة التجربة الرئيسية
الدوري للدرجة األولى بالكرة الطائرة لمنطقة الفرات األوسط وشملت التجربة الرئيسة تطبيق مقياس 
البحث )مقياس استبيان تقويم ألذات ( واالختبارين المهاريين هما اختبار دقة أداء مهارة اإلرسال 

واختبار دقة أداء مهارة استقبال اإلرسال بالذراعين من األسفل  (3)س( الشكل من األعلى )تن
 .  (4)الشكل 

  االستنتاجات :
عد سرعة ب –البعد ألبدني  –. هناك عالقة معنوية بين القلق المتعدد األبعاد )البعد المعرفي 1

 وسهولة االنفعال ( ودقة أداء مهارة اإلرسال  من األعلى )تنس( .
عد سرعة ب –البعد ألبدني  –عالقة معنوية بين القلق المتعدد األبعاد )البعد المعرفي  . هناك2

 وسهولة االنفعال ( و دقة أداء مهارة استقبال اإلرسال بالذراعين  )من األسفل(. 
 التوصيات :
  -على وفق النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها الباحث يوصي بما يأتي :  

بالقلق المتعدد األبعاد بوصفه سمة شخصية فردية تؤثر استجاباتها في الرياضي  تأكيد االهتمام1.
 وتحديد البعد المؤثر في األداء 
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 التأكيد والقيام بمحاضرات نظرية تخص اإلعداد النفسي للرياضي وخاصة القلق للفرد الرياضي 2.
جراءاته الميدانية: -3  منهج البحث وا 
لة هي األساس الذي يتم من خالله اختيار منهج البحث إذ : إن طبيعة المشكمنهج البحث 3-0

أن المنهج هو " الطريق الذي يستخدمه الباحث لدراسته المشكلة لكي يصل إلى الحقيقة ويكشف 
(،لذا أستخدم الباحث المنهج الوصفي 0عنها إذ أن طبيعة المشكلة هي التي تحدد منهج البحث ")

 ية كونه أكثر المناهج مالئمة لطبيعة البحث الحالي. باألسلوب المسحي والعالقات االرتباط
 مجتمع البحث وعينته : 3-7
يعد تحديد مجتمع وعينة البحث من أهم األولويات التي تقع على عاتق الباحث وان مجتمع    

( البالغ عددهم 7105-7104البحث الحالي هم العبي فرق دوري النخبة في العراق للموسم )
تحاد العراقي المركزي لكرة القدم، واختار الباحث عينات عشوائية  وفق ما ( مسجلين في اال095)

(وكما مبين في %62,0( وهم يشكلون نسبة )030تتطلبه إجراءات البحث، وبعدد كلي يبلغ )
 ( :0الجدول )

 ( يبين مجتمع البحث وعينته0الجدول)
ت

  
 النسبة المئوية العينة عدد الالعبين أسم الفريق

 %61 05 75 الشرطة 0
 %9086 77 74 نفط الوسط 7
 %62 02 75 الميناء 3
 %5480 03 74 الزوراء 4
 %26 09 75 القوة الجوية 5
 %27 02 75 نفط الجنوب 6
 %6785 05 74 دهوك 2
 %5780 07 73 أمانة بغداد 2

 %6280 030 095 المجموع
 أدوات البحث واألجهزة المستخدمة : 3-3

 استمارات لتفريغ البيانات. -3مقياس التصور العقلي. -7العربية.المصادر والمراجع  -0
ساعة -2ورق .  -2أقالم حبر ورصاص.    -6جهاز حاسوب   -5حاسبة يدوية  -0

 توقيت.
 إجراءات البحث الرئيسة: 3-4

                                                           
 .  1، ص 1991، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،  أصول البحث العلميد بدر :  احم (1)
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من  المصمماستخدم الباحث مقياس التصور العقلي  تحديد مقياس التصور العقلي : 3-4-0
والمعرب من قبل )أسامة كامل راتب( والمطبق من قبل الباحث )ضياء جابر ( 0993)مارتنيز قبل 

والذي يهدف إلى التعرف على مستوى التصور العقلي لدى الالعب ينظر ملحق  (7117محمد 
 ( والمقياس مكون من  أربعة مواقف رياضية كاألتي :0)

 أوال : الممارسة بمفردك .
 ثانيا : الممارسة مع اآلخرين .

 مشاهدة الزميل . ثالثا :
 رابعا : األداء في المسابقة .
( فقرة ويقوم الالعب 06( فقرات وبذلك أصبح المقياس يتكون من )4إذ يتكون كل موقف من )

 باإلجابة على فقرات المقياس ،أما طريقة تصحيح المقياس وبدائل اإلجابة فهي على النحو التالي 
 لعقلي( يبين طريقة تصحيح مقياس التصور ا7جدول )

 واضح جدا واضح وسط غير واضح اليوجد ت
0 0 7 3 4 5 
7 0 7 3 4 5 
3 0 7 3 4 5 
4 0 7 3 4 5 

 
االختبار هو" قياس قدرة الفرد على أداء عمل تحديد اختبار دقة التهديف بكرة القدم :  3-4-7

( 3ددها )، إْذ عرض الباحث االختبارات المقننة وع(16)معين وفق ضوابط وصيغ علمية دقيقة" 
اختبارات في مجال قياس دقة أداء مهارة التهديف على الخبراء والمختصين وتم توزيع االستمارات 
يجاد النسبة المئوية لكل اختبار وتم قبول االختبار الذي  عليهم وبعد جمعها تم تفريغ البيانات وا 

 دم:ر المستخحصل على أكبر نسبة مئوية التفاق السادة الخبراء، وفيما يلي وصف االختبا
 :(0)* اختبار دقة التهديف بكرة القدم 

 قياس دقة التهديف. -الهدف من االختبار:
يارد بحيث تكون المسافة بين 0.5شواخص المسافة بين شاخص واخر  3االدوات المستخدمة:

 يارد.6يارد بحيث يبعد اول شاخص عن منطقة الجزاء 0.5اخر شاخص وخط الجزاء 
 كرة قدم  -

                                                           
 . 201، ص2001وجيه محجوب : مصدر سبق ذكره ،   -1

عماد العطواني: تأثير التدريب الذهني على تطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  2- 
 .42، ص1999بغداد، 
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 المساعدين اثنان من -
 هدف مقسم -

يارد عن او مانع الذي يبعد  3يقف المختبر على خط بداية االختبار الذي يبعد طريقة االختبار: 
ياردة وعند اإلشارة يقوم المختبر بالدحرجة بين الشواخص الثالثة باي  6عن خط منطقة الجزاء 

ل ى بالعارضة في االسفقدم ويقوم بالتهديف نحو المرمى لمسم بواسطة حبل مربوط في االعل
 سم.71باالرض من جانبي اليمين واليسار مقسم من كل جهة الى أربعة مربعات طول ضلع المربع 

 
 
 
 
 
 

 
 (دقة التهديف  بكرة القدم0شكل )

 احتساب الدرجات:
 محاوالت. 5محاوالت تسجل مجموع الدرجات التي يحصل عليها الالعب في  5يمنح الالعب  -
 درجة للتسديدة التي تمر خالل الحبال المربوطة من الجانب اليمين او اليسار. 7يمنح الالعب  -
 يمنح الالعب درجة واحدة عند ضرب الكرة في الوسط بين الخطين. -
 يعطى الالعب صفر عند تسديد الكرة خارج الحدود المذكورة. -
وف بنفسه للباحث للوق تعد التجربة االستطالعية " تدريبًا عملياً التجربة االستطالعية :  3-4-3

،اذ أجريت (17)على السلبيات وااليجابيات التي تقابله في أثناء إجراء التجربة لتفاديها مستقباًل "
( 74التجربة االستطالعية على جزء من عينة البحث وهم العبي نادي نفط الوسط والبالغ عددهم )

إجراء اختبار دقة التهديف بكرة ،وبعد اختبار المقياس قام الباحث ب 74/07/7102العب بتاريخ 
 القدم وكان الغرض من التجربة االستطالعية معرفة ما يلي : 

 الممارسة العملية لتوزيع استمارة مقياس سمة القلق .1-
 معرفة الوقت المستغرق لإلجابة  على المقياس وزمن االختبار المهاري .2-
 لرئيسة .معرفة الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء التجربة ا3-
 تدريب الكادر المساعد .4-

                                                           
، الموصل ، مطابع التعليم العالي في  االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم حسن المندالوي وآخرون :  - 17

  107، ص 1989الموصل ،

 يارد 3

 يارد1.5
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 األسس العلمية للمقياس واالختبار : 3-4-4
الصدق هو احد المعامالت المهمة لالختبار الجيد وهو الصدق المقياس واالختبار : 3-4-4-0

يقيس االختبار بدقة الشيء الذي وضع من اجله ويعرف الصدق هو " الدرجة التي يقيس بها 
فالصدق احد المعامالت األساسية لالختبار الجيد إذ قام الباحث  (18)د قياسه "االختبار الشيء المرا

باستخدام الصدق الظاهري لذا وزع المقياس واالختبار على مجموعة من الخبراء والمختصين في 
( إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية  7مجال علم النفس الرياضي واالختبار والقياس) ملحق 

بار لغرض تطبيقها على العبي منتخب جامعة الكوفة بكرة القدم ،وقد تبين المقياس واالخت
 صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه.

ثبات االختبار يعني أن " االختبار الذي يعطي نتائج  ثبات المقياس واالختبار:  3-4-4-7
ب معامل الثبات ولحسا (19)متقاربة أو النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه غير مرة وفي الظروف نفسها "

وأعيد التطبيق بعد 71/07/7102للمقياس واالختبار تم تطبيقهما عينة التجربة االستطالعية يوم 
( يوماً على الالعبين أنفسهم وتحت نفس الظروف وبهذا استخدم الباحث طريقة االختبار 04مرور )

عادة االختبار للحصول على ثبات المقياس واالختبار " حيث تعد هذه الط الطرائق  ريقة من ابسطوا 
وأسهلها كما إنها مهمة في تعيين معامل ثبات االختبار وتتلخص هذه الطريقة في اختبار  مجموعة 

من األفراد ثم يعاد التطبيق  مرة أخرى وعلى المجموعة نفسها ويحسب معامل االرتباط البســــيط    
. وكان معامل ثبات مقياس (20)" بين التطبيقين للحصول على معامل ثبات االختبار )) بيرسون 

وهذه معامالت ارتباط عالية وكما  ( 1,93(وثبات اختبار دقة التهديف )1,90التصور العقلي )
 :(3)مبين في الجدول 

الموضوعية وهو " االختبار الذي يعطي النتائج نفسها موضوعية المقياس واالختبار: 3-4-4-3
 ثر بالمصحح أو شخصيته ويكون االختبار موضوعياً مهما اختلف المصححون أي إن النتائج ال تتأ

جاباته محددة بحيث يكون للسؤال الواحد جواباً واحداً فقط وال يترك مجااًل  إذا كانت أسئلته محددة وا 
ولذا فان المقياس يتسم بالموضوعية ويمكن تطبيقه على البيئة العراقية ،اما اختبار  (21)للشك " 

تم ايجاد معامل موضوعيتة من خالل ايجاد معامل ارتباط بيرسون يبن دقة التهديف بكرة القدم فقد 
نتائج محكمين* يقومان بتسجيل نتائج عينة التجربة االستطالعية وبلغ معامل الموضوعية 

 (:3(وكما مبين في الجدول )1,29)
                                                           

، ،القاهرة، دار الفكر العربي،مركز الكتاب للنشر 1، ططرق تقنين االختبارات والقياس في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات :  - 18
 .  111، ص  2001

 1992،عمان ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ،  4، ط  البحث العلمي ، مفهومه ، أدواته ، أساليبهذوقان عبيدات وآخرون :  - 19
 . 164، ص

،  1997، اإلمارات العربية المتحدة ، مكتبة الفالح للطباعة والنشععععر ،  2، ط القياس النفسععععيسععععد عبد الرحمن :  - 20

 .201ص

 . 10، ص 1987ريسان خريبط مجيد : مصدر سبق ذكره ،  - 21
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 ( يبين ثبات وموضوعية ابعاد المقياس واختبار دقة التهديف3جدول  )
 عيةالموضو  الثبات األداة

 موضوعي 1890 مقياس التصور العقلي
 1829 1893 اختبار دقة التهديف

بعد إيجاد األسس العلمية لمقياس  التصور العقلي واختبار دقة التجربة الميدانية الرئيسة: 3-5
التهديف بكرة القدم قام الباحث بتطبيق المقياس واالختبار على العبي دوري النخبة بكرة القدم 

بتوزيع المقياس مع فريق   04/0/7102إلى  72/07/7102( للمدة من7105-7104للموسم )
( العبًا بعد استبعاد عينة التجربة 012العمل المساعد  على عينة البحث  البالغ عددها)

 االستطالعية مع شرح مفردات المقياس قبل اإلجابة عنه، ثم تطبيق اختبار دقة التهديف بكرة القدم.
 : (22)ة الوسائل اإلحصائي3-6 

 .معامل االرتباط البسيط 4االنحراف المعياري 3-الوسط الحسابي     2.النسبة المئوية 1-
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :-4
عرض وتحليل ومناقشة نتائج العالقة بين التصور العقلي واختبار دقة التهديف بكرة  4-0

 القدم :
 ار دقة التهديف بكرة القدم(يبن العالقة بين التصور العقلي واختب4جدول )

 الداللة نسبة الخطأ قيمة معامل االرتباط ع س االختبار
 الجدولية المحسوبة 07 66 التصور العقلي

1815 
 معنوي
 1809 1.27 7 2 دقة التهديف 

-7102من الجدول اعاله كان الوسط الحسابي لالعبي دوري النخبة بكرة القدم للموسم )
( درجة ،فيما 07( درجة بانحراف معياري يبلغ ) 66صور العقلي يبلغ )( على مقياس الت7102

( درجة، 7( درجة بانحراف معياري يبلغ ) 2بلغ الوسط الحسابي لدقة التهديف بكرة القدم يبلغ ) 
( وهي قيمة اكبر من قيمتها الجدولية البالغة 1.27أما قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين فبلغت ) 

( مما يدل على وجود عالقة معنوية طردية  015( ودرجة حرية )  1.15ة خطأ  ) ( بنسب1.09) 
 بين التصور العقلي ودقة التهديف بكرة القدم لالعبي دوري النخبة بكرة القدم.

                                                           
 ، التطبيقات اإلحصععائية واسععتخدامات الحاسععوب في بحوث التربية الرياضععيةوديع ياسععين ومحمد حسععن العبيدي :  - 22

 .214، ص   1999الموصل ، دار الكتب ، 

 *المحكمين :

 كلية التربية الرياضية.أ.د سلمان الجنابي /االختبار والقياس/جامعة الكوفة  -1

 جامعة الكوفة كلية التربية الرياضية. م.د محسن محمد حسن/علم النفس الرياضي /-2
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يرى الباحث أن سبب ظهور هذه العالقة الطردية بين التصور العقلي ودقة التهديف بكرة 
ة ه تأثير واضح من خالل تعديل وتثبيت الشكل الصحيح للمهار القدم يعود إلى أن التصور العقلي ل

فالالعب يقوم بأداء المهارة ومن ثم استحضارها ذهنيا وبالعكس وبذلك فقد يعوض التصور العقلي 
( إلى أنه يمكن أن يستخدم 7110عن بعض التكرارات البدنية أثناء األداء ، حيث يشير  شمعون )

تقان المهارات الحركية حيث يقدم التصور العقلي إجراءات التصور العقلي في مراحل اكتسا ب وا 
( 4ووسائل تساعد على إمداد األفراد بالطرق المناسبة التي تعمل على تعديل السلوك وتحسين التعلم)

( في " أن التصور العقلي ألداء المهارة 0993. ويتفق الباحث مع ما أشار إليه  الطالب والويس )
باألداء الفعلي لها في غضون عملية التعلم الحركي يكون ذا فاعلية عالية  والمقرون أو المتبوع

 (.0ويحقق نتائج أفضل مما لو كان ذلك التعلم مقتصرا على الناحية التطبيقية لألداء فقط " )
كم أن "التصور العقلي ال يقتصر دوره على رفع مستوى االنجاز الرياضي فحسب بل 

يادة مستوى الدافعية الذاتية لدى الرياضي نفسه ، ويضيف أن يتعدى دوره كذلك إلى تعزيز وز 
األفراد الذين يمارسون التصور العقلي يصبحون أكثر تعلقا من غيرهم بالدورات التعليمية أو المناهج 

 (7التعليمية المعدة لهم خالل وقت التدريب أو التعلم ")
ن يستخدم التصور ( إلى أن "الجهاز العصبي المركزي يمكن أ7117ويضيف خيون )

عادة هذا  العقلي لتوفير التكرار الفعلي ، حيث يقوم الفرد بعملية العرض المتتابع للمهارة الحركية وا 
حدى هذه الخطوات في هذا الجانب هو  العرض ومحاولة تعديل المسارات غير الصحيحة ، وا 

اد الوضوح فرد ويزدالوضوح والذي يرتبط بواقعية الصورة ونقائها من خالل التقدير الشخصي لل
( على "التصورات العقلية بالخريطة العقلية 7111( . كما يطلق راتب )7بزيادة تكرار التصور)

بحيث كلما كانت هذه الخريطة واضحة في عقل الالعب أمكن للمخ إرسال إشارات واضحة ألجزاء 
 (3الجسم تحدد ما هو مطلوب منه ")

 االستنتاجات والتوصيات : -5
 اجات :االستنت 5-0

 (.7102-7102ارتفاع مستوى التصور العقلي لالعبي دوري النخبة بكرة القدم للموسم ) -0
 (.7102-7102ارتفاع مستوى دقة التهديف لالعبي دوري النخبة بكرة القدم للموسم ) -7

                                                           
 . 32، ص 2111،  مصدر سبق ذكرهمحمد العربي شمعون :  (4)

 . 66، ص 1113، بغداد ، دار الحكمة ،  علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل لويس :  (1)

: Using Mental Imagery to Enchance Intrinsic Motivation, C.R ) Martin.K.A.Hall.2(

Journal of sport and Exercise Psychology, 1995.pp.54-69 . 
 . 131، ص 2112،  مصدر سبق ذكرهيعرب خيون :  (2)

 . 119، ص 2111،  مصدر سبق ذكرهأسامة كامل راتب :  (3)
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 زيادة مستوى التصور العقلي لالعب يؤدي إلى زيادة مستوى دقة التهديف لديه. -3
 التوصيات : 5-7

 دريب التصور العقلي لالعبين.االهتمام بت -0
 القيام ببحوث حول عالقة التصور العقلي بمهارات كرة القدم األخرى. -7

 اختبار التصور العقلي (0لحق )م
قبل اإلجابة على هذا المقياس على الرياضي أن يتذكر التصور الذهني هو ليس مجرد الرؤية     

نما يتطلب استخدام الحواس المختلفة وكذ ، لك المشاعر واالنفعاالت المرتبطة بالنشاطلشيء ما ، وا 
 ويتضمن هذا المقياس أربعة مواقف رياضية كاآلتي :

 أوال : الممارسة بمفردك .                    ثانيا : الممارسة مع اآلخرين .
 ثالثا : مشاهدة الزميل .                      رابعا : األداء في المسابقة .

 مقياس أربعة محاور وهي :كما ويتضمن هذا ال   
 كيف ترى الصورة )محور بصري ( .-أ
 ما وضوح سماعك لألصوات )محور سمعي ( .-ب
 كيف تشعر بعضالت جسمك أثناء األداء )محور حس حركي ( .-ج
  كيف تميز حالتك المزاجية )محور انفعالي ( .-د
 التالي:و مسة أبعاد وعلى النحبعدا تمام عملية التصور الذهني قوم نفسك وفقا لميزان تقدير من خ 
 عدم وجود صورة ذهنية للنشاط )اليوجد ( .-أ
 وجود صورة ولكن غير واضحة )غير واضح ( .-ب 
 صورة واضحة بدرجة متوسطة )وسط ( .  -ج
 صورة واضحة بدرجة كبيرة )واضح ( .   -د
 صورة واضحة بدرجة كبيرة جدا )واضح جدا ( .  -هـ

اختر مهارة محددة من لعبة كرة القدم مثل الدحرجة وأنت تؤديها فردك :أوال ( تصور الممارسة بم
في الملعب الذي تتدرب فيه يوميا بمفردك من دون وجود احد معك ، ثم أغمض العينين لمدة دقيقة  
وحاول أن تتصور نفسك تؤدي الدحرجة في هذا المكان مع التركيز على سماع األصوات المحيطة 

وان تحس وتشعر بجسمك يؤدي الدحرجة فعال وان تكون واعيا بحالتك العقلية  بالملعب أثناء األداء
 واالنفعالية.
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غير  اليوجد الفقرات ت
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

 5 4 3 7 0 هل تمكنت من تصور نفسك تؤدي الدحرجة . 0
هناك أصوات موجودة بالملعب أثناء األداء هل  7

 تمكنت من سماعها .
0 7 3 4 5 

شعرت بجسمك يؤدي الدحرجة وعضالتك  هل 3
 تتقلص .

0 7 3 4 5 

هل شعرت بالخوف أو الفرح أو الحزن أثناء األداء  4
. 

0 7 3 4 5 

اآلن تصور نفسك وأنت تؤدي الدحرجة أيضا ولكن مع ثانيا ( تصور الممارسة مع اآلخرين :
رفع ء الدحرجة كأن يكون لم توجود المدرب والزمالء في الفريق وهذه المرة ارتكبت خطأ واضحا أثنا

راسك أثناء الدحرجة لترى الزمالء والخصم ، أغلق العينين لمدة دقيقة وتصور نفسك في هذه الحالة 
 والمالحظات التي سوف تصدر من المدرب بعد ذلك 

غير  اليوجد الفقرات ت
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

هل تمكنت من تصور نفسك وأنت ترتكب الخطأ  0
 بالدحرجة.

0 7 3 4 5 

 5 4 3 7 0 هل استمعت لألصوات المحيطة بك أثناء األداء. 7
 5 4 3 7 0 هل شعرت بعضالت جسمك تتقلص أثناء األداء. 3
 5 4 3 7 0 هل كان مزاجك بحالة فرح أم حزن أم خوف. 4

فكر اآلن في زميل يؤدي الدحرجة وهو ينفرد بحارس المرمى    ثالثا ( تصور مشاهدة الزميل :
ولكنه يرتكب خطأ في الدحرجة ويفشل في تحقيق هدف بلحظات حاسمة من المباراة ، أغلق 

 العينين لمدة دقيقة وتصور زميلك هذا وهو يفشل بالدحرجة.
غير  اليوجد الفقرات ت

 واضح
واضح  واضح وسط

 جدا
 5 4 3 7 0 هل تمكنت من تحديد أخطاء زميلك. 0
 ةهل تمكنت من تمييز األصوات الموجود 7

 في الملعب أثناء الخطأ .
0 7 3 4 5 

هل جسمك كان بوضع مسترخي أو  3
 متشنج .

0 7 3 4 5 

هل تمكنت أن تميز حالتك المزاجية أثناء  4
 ارتكاب خطأ زميلك .

0 7 3 4 5 
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تصور نفسك تلعب في مباراة مهمة وأنت تؤدي المهارات التي رابعا ( تصور األداء في المسابقة :
ائع وهنالك جمهور كبير حاضر في الملعب وجميعهم يشجعونك ويهتفون باسمك ، تعلمتها بشكل ر 

 اآلن أغلق العينين لمدة دقيقة واحدة وتصور نفسك بهذه الحالة .
غير  اليوجد الفقرات ت

 واضح
 واضح جدا واضح وسط

هل تمكنت من تصور نفسك ونت في هذه  0
 الحالة .

0 7 3 4 5 

الموجودة في هل تمكنت من سماع األصوات  7
 الملعب.

0 7 3 4 5 

 5 4 3 7 0 هل شعرت بعضالت جسمك تؤدي المهارات  3
هل استطعت أن تميز إحساسك بالفرح أثناء  4

 المباراة .
0 7 3 4 5 

 مالحظة : تقدير درجة التصور الذهني تكون كاآلتي :  
 ---------------( للمواقف األربعة = 0التصور البصري : جميع الدرجات في العبارة )
 ---------------( للمواقف األربعة = 7التصور السمعي  : جميع الدرجات في العبارة )

 .-------------( للمواقف األربعة = 3التصور الحسحركي : جميع الدرجات في العبارة )
  ----------( للمواقف األربعة = 4الحالة االنفعالية المصاحبة : جميع الدرجات في العبارة )

( كحد أعلى وكلما زادت الدرجة يبين كفاءتك 71( كحد أدنى وبين )4تنحصر الدرجة ما بين )
 بالتصور الذهني .

التقييم :بعد االنتهاء من عملية التصور علينا أن نتعرف على درجتنا في هذا االختبار ، ويتم 
 حساب الدرجة عن طريق جمع درجات كل محور على حدة وكاالتي :

 الدرجة محورال األسئلة ت
  البصري ( للمواقف األربعة.0جميع الدرجات في السؤال ) -0
  السمعي ( للمواقف األربعة.7جميع الدرجات في السؤال ) -7
  الحسحركي ( للمواقف األربعة.3جميع الدرجات في السؤال ) -3
  االنفعالي ( للمواقف األربعة.4جميع الدرجات في السؤال ) -4

ذا أردنا أن   نفسر درجاتنا التي حصلنا عليها في التصور نستخدم المعيار اآلتي :وا 
 ضعيف مقبول معتدل جيد ممتاز
02-71 05-02 07-04 2-00 4-2 

 
 


