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عالقة التصور العقلي البصري الداخلي باتخاذ القرار في أداء مهارة اإلرسال لدى 
العبات كرة الطائرة

.بن یوسف حفصاوي، فاطمة الزهراء بن غالیة

الحركي ، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة األداءو اإلبداعمخبر 
.لشلفا، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي

07/12/2018: تاریخ النشر03/09/2018: تاریخ القبول05/02/2018: تاریخ اإلیداع

:الملخص
یهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بین عملیة التصور العقلي البصري الداخلي بمستوى  

نهج التجریبي  اتخاذ القرار في مهارة اإلرسال لدى العبات الكرة الطائرة،  و استخدم الباحثان الم
تجریبیة و أخرى ضابطة  :العبة مكونة من مجموعتین متكافئتین ) 12(على عینة مكونة من

التدریب على االسترخاء(العبات،  حیث تم إدخال المتغیر التجریبي ) 6(وكالهما مكونة من
لى عدم على المجموعة التجریبیة دون الضابطة  ، و خلصت الدراسة إ) بإستراتیجیة التصور العقلي

وجود داللة إحصائیة  بین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي  و اتخاذ القرار ، و وجود 
عالقة طردیة بین المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  

.اتخاذ القرار في أداء مهارة اإلرسال بشكل أفضل 
.العقلي البصري الداخلي، اتخاذ القرار، الكرة الطائرة، مهارة اإلرسالالتصور:الكلمات المفتاحیة
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The Relationship Between Internal Visual Mental Imagery and decision
Making in the performance Skill of Volleyball Players

Abstract:
The aim of this study is to study the relationship between the internal visual mental
process and the level of decision making of female volleyball players. The researchers
used the experimental method on a sample of 12 divided players into two equal groups:
experimental and other control, The study found that there is no statistical significance
between the results of the internal visual perception and decision-making skills, and the
existence of a positive relationship between the two variables, Mental perception of
internal Herat visual high was the decision in the transmission skill better.
Keywords: Internal visual mental imagery, decision making, volleyball, service
technique.

La relation entre l’imagerie mentale visuelle interne et la prise de
décision dans la technique du service chez les volleyeuses

Résumé:
Cette recherche vise à étudier la relation entre l’imagerie mentale visuelle interne avec le
niveau de la prise de décision dans la technique du service en volleyball. On a procédé à
l’utilisation de la méthode expérimentale sur un échantillon de(12) joueuses en volleyball
composée de deux groupes: témoin  (06) et expérimental (06). On a appliqué le variable
expérimental (l’entrainement à la relaxation par la stratégie de l’imagerie mentale) sur le
groupe expérimental. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de signification
statistique entre les résultats des habiletés de l’imagerie mentale visuelle interne et la
prise de décision, et l'existence d'une relation positive entre les deux variables, à savoir,
des habiletés de l’imagerie mentale visuelle interne élevée permet à une prise de décision
dans l’exécution de la technique du service dans les bonnes conditions.
Mots clés : Imagerie mentale visuelle interne, prise de décision  ,volleyball, technique du
service.
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:لمقدمةا
و مختلف ) فردیة أو جماعیة ( إن العوامل المرتبطة باألداء في ریاضة المستوى العالي 

قوانین، مبادئ أو خطط التدریب الحدیثة یمكن التحكم فیها من  طرف المدربین  ،لكن في بعض 
الحاالت والمواقف فان درجات االختالف بین الریاضیین و مستوى أدائهم في المنافسة أو التدریب ال 

رتبط بالمكون البدني أو الفني أو التكتیكي ، و قد یرجع ذلك إلى البعد العقلي أو الذهني، لذلك فان ت
تقنیات ووسائل التحضیر الذهني كالتصور الذهني یمكن اعتباره من المتغیرات المهمة التي تؤثر في 

ب الصحیح في األداء إذ أن استخدامه یساعد الریاضي على التقلیل من األخطاء و تصور األسلو 
. (Guillot, 2007 ,p.20)أداء المهارة بشكل أفضل  

ویعد التصور العقلي كمهارة نفسیة تساهم بدرجة كبیرة في تطویر التركیز و االنتباه و الثقة بالنفس 
والقدرة العالیة لدى العبي الكرة الطائرة   في تصور المهارات األساسیة و اتخاذ القرار المناسب 

( كما یشیر قاسم حسن حسین )21، ص 2007حسنین،  ( اء األفضل في المنافسة لتحقیق األد
إلى أن التصور الذهني أو العقلي للمهارات الحركیة یمكن یساعد الریاضي على فهم )  1990

طبیعة أداء المهارة مما یجعله اقرب إلى أدائها بطریقة صحیحة و ناجحة ، و استحضار الریاضي 
رة الذهنیة لموقف المنافسة مما یحقق لهما  فرص التفكیر المناسبة للفوز على أو الریاضیة الصو 

إبراهیم،( المنافس و اتخاذ القرارات المناسبة واالستجابات الصحیحة في الوقت و المكان المناسبین
).23ص ،2014

مكن القیام أن التصور الذهني هو أداة قویة لتحسین األشیاء التي ی)  2008( ویذكر رمضان یاسین 
بها كالتمرین الذي یحفظ االنجاز الذي دخل العقل تحت ظروف المنافسة في بیئة معینة أ أما إذا 

لسلطاني ( ا قبل المنافسة كانت المنافسة في بیئة أخرى أو جدیدة فانه سوف یحاول أن یتحصل علیه
.)107، ص 2010، 

ات الجماعیة معتمدة على العملیات تناولت معظم الدراسات حول اتخاذ القرار في الریاضكما
Tenenbaum & Bar-Eli, 1993)المعرفیة اإلدراكیة  , p 171 – 192 حیث ركزت في ب(



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

187

معظمها  على العملیات المستخدمة من قبل العب واحد في مواجهة عدة مواقف أو قرارات التخاذ 
.القرار في سیاق تجریبي

یصعب فهمه نظرا  للمواقف و الضغوطات المعقدة في الریاضات الجماعیةالقراراتخاذموضوعو 
Bossard)(التي یمكن أن یواجهها الریاضیون في المنافسة الریاضیة et Kermarrec, 2010 ,

p.1. ومن هذا المنطلق جاء ت فكرة  و أهمیة هذه الدراسة لتوضیح طبیعة العالقة بین التصور
ر في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة و هذا من خالل  العقلي البصري الداخلي ومستوى اتخاذ القرا

على العبات المجموعة (إدخال أو تطبیق برنامج للتصور العقلي و وضعیات لمهارة اإلرسال
صممت لقیاس اتخاذ القرار  لمساعدتها على تعلم المهارة وترسیخها لفترة طویلة واعتبارها ) التجریبیة 

.جزءا مساندا ومكمال لها
ن األنشطة الریاضیة ومنها لعبة الكرة الطائرة تعتمد على المهارات  األساسیة كقاعدة هامة إ

للتقدم بحیث تجعل المدربین یقضون معظم الوقت في التدریب على تحسین المهارات و تعلیمها، 
لكن ساعات . وكیف یتخذ الالعب القرار وتعلیمها وٕاعطاء حصة اكبر لها في البرامج التدریبیة 

ویلة من التدریب البدني لیس األسلوب الوحید لتعلم المهارات الحركیة فهناك الكثیر من الطرق ط
واألسالیب التي تساعد على سرعة تعلم المهارات الحركیة واكتسابها ومنها استعمال التدریبات على 

الملقى على االسترخاء والتصور العقلي و اتخاذ القرار ، فهذه التدریبات تعمل على تخفیف العبء  
الالعب ، وذلك من خالل تبادل العمل بین الجانب البدني والجانب العقلي، فالتعلم عملیة موحدة 

وعلیه فان القدرة على التصور العقلي من المتغیرات الهامة التي . تتضمن الجانبین العقلي والبدني
طریق مراجعة ، إذ یستعمل لغرض تجسید األداء عن(Grebot,1994,p.29)تؤثر في  األداء 

المهارة  عقلیا ویتضمن  ذلك  التخلص من األخطاء بتصور األسلوب الصحیح  لألداء الفني ویأتي 
وان  اغلب الذین لدیهم  فكرة واضحة عن الجوانب  الرئیسیة لتنفیذ . كل هذا بعد عملیة االسترخاء 

األمثل ومن ثم تصحیح  المهارة  یستطیعون بواسطة التصور العقلي مقارنة  استجاباتهم باألداء
).5ص,1996,شمعون(االستجابات  الخاطئة

ورغم أهمیة هذا الجانب وتطبیقه في البلدان األجنبیة منذ بدیات القرن التاسع عشر، إال أن التدریب 
الریاضي في الجزائر مازال یركز في تحضیراته وتدریباته على الجانب البدني والتقني والتكتیكي برغم 

حاصل في هذا المیدان إال أن الكثیر من المدربین یهملون النواحي النفسیة و الذهنیة التطور ال
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ویعتبرونها فطریة لدى الالعب ، ویعتقدون أن السبب الرئیسي في انخفاض أو االرتقاء في  مستوى 
األداء البدني المهاري والخططي والتكتیكي یرجع إلى  ضعف أو قوة البرنامج التدریبي وجدیة 

ومن خالل القراءات النظریة و الدراسات السابقة و المشابهة .  عبین في تنفیذ هذا البرنامج الال
:البحث على النحو التاليمشكلةالمرتبطة بموضوع الدراسة تم صیاغة 

ما هي طبیعة العالقة بین التصور العقلي البصري الداخلي و مستوى اتخاذ القرار في مهارة - 
؟كرة الطائرةاإلرسال لدى العبات ال

:تحدید المصطلحات اإلجرائیة للبحث
على انه عملیة استحضار ذهني لخبرات ) 2007( یعرفه نبیل محمد شاكر :التصور العقلي*

حدثت أو لم تحدث بمشاركة حواس الفرد المختلفة، و هو قسمین تصور ذهني داخلي و تصور 
.)2007حسنین ناجي حسین، ( ذهني خارجي
أویا على أنه استحضار الصورة الذهنیة في أداء مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة لالعبة نعرفه إجرائ

.سابقاالریاضیة سبق و أن اكتسبتها 
نعرفه إجرائیا على انه عبارة عن اختیار من بین البدائل معنیة وقد یكون االختبار :اتخاذ القرار*

الترجیح و تغلیب الصواب و األفضل أو األقل دائما بین الخطأ و الصواب أو األسود ، و إذا لزم 
.ضررا

یعد من الضربات الهجومیة المباشرة و أحد المهارات األساسیة الفنیة في الكرة :اإلرسالمهارة *
و له تأثیر فعال و ایجابي في ) 1( الطائرة حیث ینفذ من قبل الالعب الذي یشكل المركز رقم 

.)51، ص 2001مروان ، ( الفریق المرسل و سلبي للفریق الخصم 
ونعرفها إجرائیا بأنها  مهارة فردیة تؤدى من الثبات أو من الحركة  و هي حركة وضع الكرة في 

المتواجد في منطقة اإلرسال حیث یجب أن یضرب )01رقم (الملعب بواسطة الالعب الخلفي األیمن 
.مّرة واحدةالكرة بید واحدة ، أو بأي جزء من الّذراع و یسمح بقذف الكرة 

سابقةالدراسات ال
تأثیر التصور العقلي على إصالح أخطاء المهارات تناولتو ). 2005( دراسة قاسمي یاسین *

عند ریاضیي المستوى العالي  ، و توصلت الدراسة إلى إبراز أهمیة التصور العقلي و مكانته في 
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ونه عامل أساسي و مكمل لنجاح العملیة التدریبیة و بالخصوص في إصالح األخطاء المهاریة ،ك
هذه العملیة و ذلك اقتصادا في الجهد و تفادي اإلصابات و السماح للریاضي باستدعاء قدرات خفیة 

.،تنمیتها و توظیفها مهم لتحقیق اإلنجاز المثالي
تناولت هذه الدراسة التصور العقلي و عالقته بأداء .)2007( دراسة حسنین ناجي حسین *

التصورقیاسات األساسیة في الكرة الطائرة  لدى العبي أندیة النخبة ، و هدفت إلى  بعض المهار 
العقليالتصورعالقةعنالكشف، و العراقفيالنخبةأندیةالعبيلدىالمهاريواألداءالعقلي
فيیةاألندنتائجبینالفروقعلىالطائرة إضافة إلى التعرفبالكرةاألساسیةالمهاراتبعضبأداء

و خلصت الدراسة إلى النتائج .الطائرةبالكرةاألساسیةبعض المهاراتوأداءالعقليالتصور
:التالیة

واستقبالمهارات اإلرسالأداءفيالالعبقابلیةتحسینفيبالغةأهمیةالعقليللتصورإن- 
.الصدوحائطالساحقوالضرباإلرسال

واألداءالتصور العقليقیاسفيالبحثعینةأندیةفيلالعبینابینالفردیةالفروقبعضوجود-
.الطائرة الكرةلمهاراتالمهاري

حركي و - تناولت هذه الدراسة تأثیر تمرینات اإلدراك الحس.)2014( دراسة رعد إبراهیم لفتة *
إعدادلى ، وهدفت إ) للصاالت ( التصور الذهني في تعلم بعض المهارات األساسیة في كرة القدم 

بكرةاألساسیةالمهاراتتعلم بعضفيالذهنيالتصورتمریناتوالحركي–الحساإلدراكتمرینات
وتمریناتحركي-الحساإلدراكتمریناتتأثیرعلىالتعرفللطالبات و)الصاالت(القدم

خلصت للطالبات ،)للصاالت(القدمبكرةاألساسیةالمهاراتبعضفي تعلمالذهنيالتصور
:الدراسة إلى النتائج التالیة

الثالثةواألولىالتجریبیتینللمجموعتینو البعديالقبلياالختبارینبینمعنویةفروقظهور- 
المراوغة,الدحرجة(البحثالصاالت قیدالقدملكرةاألساسیةللمهاراتالبعدیةاالختباراتولصالح

)التهدیف,
تناولت الدراسة التربیة البدنیة و الریاضیة و دورها في تنمیة .) 2015( دراسة أحمد یحیاوي *

المهارات التفسیة و عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي  لدى تالمیذ األقسام النهائیة للطور الثانوي 
:، و توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) الجزائر( بوالیة مستغانم 
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إحصائیا بین كل أبعاد المهارات النفسیة و التوافق النفسي لدى التالمیذ وجود عالقة ارتباطیة دالة- 
.الممارسین للتربیة البدنیة و الریاضیة 

المشابهةالتعلیق على الدراسات 
من خالل عرض الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة  هناك أوجه تشابه و اختالف بینهما ، 

دراسة العالقة بین التصور الذهني  بمستوى أداء  المهارة  ، فمن حیث أوجه التشابه فتكمن في 
إضافة إلى استخدام برامج التدریب و التصور العقلي  و ربطه بأداء المهارة ، كما أن أغلب هذه 

لمثل هذا النوع لمالمتهالدراسات تتوافق مع الدراسة الحالیة فیا تعلق باستخدام المنهج التجریبي نظرا 
كما أن اغلبها تناول .لذي یحاول الكشف عن العالقة االرتباطین بین متغیرین من الدراسات ا

موضوع التصور العقلي في ریاضات جماعیة كالكرة الطائرة  ، بینما االختالف تمثل خاصة في 
عینة الدراسة و أدوات البحث ، كما أن جلها ركز على دراسة التصور الذهني لدى ریاضیي المستوى 

الذي تناول هذا الموضوع عند تالمیذ الطور الثانوي ) 2015(ناء دراسة  أحمد یحیاويالعالي باستث
.في حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 

دواتاألالطریقة و 
و طبیعة الموضوع تهئملمالعلى المنهج التجریبي ه الدراسة أعتمد الباحثان في هذ:منهج البحث

.المتناول
كرة الطائرة لیتكون مجتمع البحث من مجموع ریاضیي فریق أولمبي شلف ل:العینة و طریقة اختیارها

.)كبریات –إناث (
و تم اختیارها بشكل ) WOC(العبات لفریق أولمبي الشلف ) 12(اشتملت  عینة البحث على 

مقصود من هذا الفریق نظرا للتسهیالت التي و جدها الباحث لالتصال بهذا الفریق و لتعاون أفراد 
العبات في كل مجموعة ) 06( وقد تم تقسیمها إلى مجموعتین  ضابطة و تجریبیة بواقع .ةالعین

بإستراتیجیة بحیث أن المجموعة التجریبیة  یضاف إلى  تدریبهم العادي، التدریب على االسترخاء
ج و ال یستفیدون من هذه الطریقة أو هذا البرنامالتصور العقلي ، بینما أفراد المجموعة الضابطة

.یبقى تدریبهم عادي
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إجراءات البحث
و طبیعة تهئملمالعلى المنهج التجریبي ه الدراسة أعتمد الباحثان في هذ:منهج البحث-

.الموضوع المتناول
:متغیرات البحث-

.بإستراتیجیة التصور العقليالتدریب على االسترخاء):المستقل ( المتغیر التجریبي 
.رارقالذ اتخا:المتغیر التابع 

قصد التحقق من صحة أو نفي فرضیات البحث المقترحة لزم إتباع أنجع :أدوات البحث-
الطرق،وذلك من خالل الدراسة و التفحص، و هذا باستخدام األدوات التالیة و ذلك لتحقیق أهداف 

.البحث
یة و الدراسات من خالل إطالع الباحثین على مجموعة من القراءات النظر :اختبار التصور العقلي*

السابقة و المشابهة التي تناولت التصور العقلي و اتخاذ القرار ،و جد هناك اختبارین رئیسین لقیاس 
قدرة الالعبین على التصور ،و هاذین المقیاسین متشابهین إلى حد كبیر مع اختالف بسیط في 

:فقراتهما
و الذي أعد صورته للعربیة ) 1993(ینزاالختبار الثاني لرینر مارتو )1993(االختبار األول لولیمز

). 322-321فحة ص,2000,راتب(أسامة كامل راتب  
فقرات في حین أن االختبار األول یتكون من ) 4(و تم اختیار االختبار الثاني لقلة فقراته و البالغة 

:فقرات) 5(
:و یتضمن هذا المقیاس أربعة مواقف ریاضیة كاألتي

.الممارسة مع اآلخرین-.       الممارسة بمفردك- 
.األداء في المنافسة-.                                             مشاهدة الزمیل- 

.و یتم االستجابة لكل موقف عن طریق األبعاد الستة التالیة
التصور السمعي-.                                       التصور البصري-
.الحالة االنفعالیة المصاحبة-.                                    اإلحساس الحركي-
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التصور العقلي البصري الداخلي -.التحكم في التصور- 
  .
ارة اإلرسال التي اعتمد الباحث فیها تم استعمال جهاز الكامیرا من أجل قیاس مه:جهاز الكامیرا*

على المالحظة، فتسجیل المباریات بجهاز الكامیرا یسمح بدقة مأل شبكة المالحظة الخاصة بمهارة 
.اإلرسال

و یستخدم في ) رینیر مارتینز(صدق و ثبات المقیاس إن المقیاس المستعمل في دراستنا و ضعه 
استعمل في عدة أبحاث و دراسات سابقة و التي مجال قیاس القدرة على التصور العقلي ،حیث 

أما إلظهار ثبات المقیاس استعملنا طریقة االختبار و إعادة االختبار .أظهرت صدق هذا المقیاس
العبات ثم جمعناه و بعد فترة ) 06( حیث وزعنا في المرة األولى المقیاس على عینة  مكونة من 

و هكذا حصل كل فرد على )نقس المقیاس(نفس العینة معینة أعدنا نفس العملیة مرة ثانیة على 
بین درجات " بیرسون"درجة في التطبیق األول و الثاني بعد ذلك قمنا بحساب معامل االرتباط

.التطبیقین األول و الثاني 
:الدراسة االستطالعیة

د شرع في هذا أول خطوة قام بها الباحث الشروع في الدراسة المیدانیة هي الدراسة اإلستطالعیة، وق
العمل في شهر ماي بالتقرب إلى مجتمع الدراسة و هم العبات الكرة الطائرة، صنف أكابر إناث 

)WOC.(
:و كان الغرض من هذه الدراسة هو

.اختیار مدى فعالیة و سائل البحث ما یالءم عینة البحث و ما یخدم الدراسة - 
.هما نفس مستوى التصور العقليالتأكد من أن المجموعتین التجریبیة و الضابطة ل- 

یل المجموعتین، و بعدها تم توزیع اختبار التصور العقلي لكال المجموعتین، شاركنا المدرب في تشك
التجریبیة و الضابطة و هذا للتأكد من كون المجموعتین من نفس المستوى قبل التجربة، فكان الفرق 

.غیر دال إحصائیا بین نتائج المجموعتین، كما قمنا بحساب ثبات المقیاس
.الحظة قمنا بحساب معامل ثبات هذه الوسیلة و مدى صدقها للدراسةنفس العملیة بالنسبة لشبكة الم

:برنامج تدریب مهارة التصور العقلي * 
:البرنامج مكون من ثالثة برامج جزئیة و هي كاألتي
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.حصص) 8(برنامج لالسترخاء مكون من ثمانیة -
.  حصص) 3(برنامج لالسترخاء و التصور العقلي مكون من ثالثة - 
.حصة) 12(ج للتصور العقلي مكون من أثنا عشرة برنام- 

المبدئي، التوجیه، التقییم ( تم تنفیذ البرنامج من خالل الخطوات التالیة:إجراءات تنفیذ البرنامج
).النهائيم، التقییالفریق، اإلرشاد الفرديتجلسا

لصالح االختبار القبلي وهي قمنا بتسجیل مباریات بجهاز الكامیرا لمباراتین واحدة:شبكة المالحظة*
و الثانیة لصالح االختبار البعدي لقیاس اإلرسال قمنا بإعطاء ثالث نقاط لإلرسال اإلیجابي و نقطة 

العبة ثم جمعنا نقاط كل العبة وبهذا قمنا بقیاس مهارة اإلرسال لدى العبات 12لإلرسال السلبي لـ 
.wocكرة الطائرة لوفاق أولمبي شلف أكابر  

:ات اإلحصائیة المستعملةاألدو -
.االنحراف المعیاري- الحسابيالمتوسط - 
.معامل االرتباط لبیرسون- "ت"حساب اختبار ستیودنت - 
.)17SPSSv(حزمة البرامج اإلحصائیة- 

: النتائج –
القبیلة                                                 عرض وتحلیل نتائج دراسة الفروق 

عرض وتحلیل نتائج داللة الفروق القبلیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فیما یخص التصور 
:العقلي البصري الداخلي 

التصور العقلي نتائج االختبارات للمجموعة التجریبیة والضابطة فیما یخص): 1(الجدول رقم 
صري الداخليالب

المتوسط نالعینة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

TالجدولیةT
المحسوبة

مستوى 
الداللة

درجة 
الحریة

612.173.432.220.230.0510المجموعة التجریبیة
612.673.93المجموعة الضابطة
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Tنظرا لكون قیمة أن هناك فروق بین المتوسطات ) 01(نالحظ من خالل متوسطات الجدول رقم 
ومستوى الداللة 10عند درجة حریة ) 2.22(الجدولیة Tأقل من 0.23بـ ) 0.23( المحسوبة

.التصور العقلي البصري الداخليبمعنى أن المجموعتین متجانستین في القدرة على 0.05
:عرض وتحلیل دراسة الفروق البعدیة 

یة التجریبیة والضابطة فیما یخص التصور عرض وتحلیل داللة الفروق البعدیة بین المجموعت
:الداخليالبصري 

التصور عرض وتحلیل داللة الفروق البعدیة بین المجموعتیة التجریبیة والضابطة فیما یخص  - 
:العقلي البصري الداخلي

الداخليللمجموعة التجریبیة والضابطة فیما  التصور العقلي البصري Tنتائج اختبارات ): 02(الجدول رقم 
المتوسط نالعینة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

T
الجدولیة

T
المحسوبة

مستوى 
الداللة

درجة 
الحریة

614.332.942.223.250.0510المجموعة التجریبیة
65.675.82المجموعة الضابطة

لتصور العقلي ائج یتضح وجود فروق بین المتوسطات في نت) 02(بناءا على ما هو في الجدول رقم 
3.25المحسوبة Tأن قیمة ،وبین المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد التجربة البصري الداخلي

أن ، مما یعني 10ودرجة حریة 0.05وذلك عند مستوى الداللة ) 2.22(الجدولیة Tأكبر من 
تجریبیة فیما یخص  هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعتین لصالح المجموعة ال

.التصور العقلي البصري الداخلي

عرض وتحلیل النتائج الخاصة بعالقة  مهارات التصور العقلي البصري الداخلي ومهارة اتخاذ - 
׃القرار 
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.یبین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي و اتخاذ القرار׃)03(جدول رقم 
القرار درجة 

الحریة
لةمستوى الدال R

الجدولیة
R

المحسوبة
عدد األفراد

غیر دال 10 0.05 7.07 0.070 12 التصور العقلي
البصري الداخلي و

اتخاذ القرار

یوضح لوحة انتشار نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي و  اتخاذ ׃) 02(الشكل رقم 
.رالقرا

وذلك یدل على عالقة طردیة بین ،ح لنا أن معامل االرتباط موجبیتض) 03(من خالل الجدول رقم 
المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  اتخاذ القرار في مهارة 
اإلرسال بشكل أفضل  لدى بعض الالعبات وذلك ما یبدو في لوحة االنتشار أي النقاط التنازلیة 

لمعامل التي تبدو قریبة من الصفر وهو ما نستطیع أن نقول أن العالقة ایجابیة باإلضافة إلى قیمة ا
ویتضح لنا انه . في لوحة االنتشار النقاط المبعثرة ) 02(ضعیفة حیث یبرز ذلك في الشكل رقم 

،لیست هناك دالة إحصائیة  بین نتائج مهارات التصور العقلي البصري الداخلي  و اتخاذ القرار 
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عند مستوى ) 7.07(المجدولة Rوهي اصغر من )0.070(المحسوبة Rقیمة حیث بلغت
.10ودرجة الحریة ) 0.05(الداللة 

: المناقشة–

׃الفرضیة األولىنتائجمناقشة-

التمثیل البیاني أن هناك فروق بین المتوسطات ) 01(نالحظ من خالل متوسطات الجدول رقم - 
عند درجة 2.22الجدولیة التي تقدر بـ Tأقل من 0.23لتي تقدر بـ المحسوبة اTنظرا لكون قیمة 

.0.05ومستوى الداللة 10حریة 
العقلي نتائج التصوریتضح وجود فروق بین المتوسطات ) 02(بناءا على ما هو في الجدول رقم - 

كما (Tenenbaum, 1993)بین المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد التجربة البصري الداخلي
الجدولیة Tأكبر من 3.25المحسوبة والتي تقدر بـ Tقیمة نظرا لكونهو ممثل في الجدول وهذا 

الثانیة الفرضیةبنقر و لذلك.10ودرجة حریة 0.05وذلك عند مستوى الداللة 2.22والتي تقدر بـ 
ة التجربیة  أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج المجموعتین و هي لصالح المجموع

.العقلي البصري الداخلي فیما یخص التصور
:الثانیةنتائج الفرضیةمناقشة-

یة بین وذلك یدل على عالقة طرد،یتضح لنا أن معامل االرتباط موجب) 03(من خالل الجدول رقم 
مهارة المتغیرین أي كلما كانت مهارات التصور العقلي البصري الداخلي عالیة كان  اتخاذ القرار في 

و دراسة)  2005( اسمي قو هو ما اتفف مع دراسة اإلرسال بشكل أفضل  لدى بعض الالعبات
وذلك ما یبدو في لوحة االنتشار أي النقاط التنازلیة باإلضافة إلى قیمة ،)2007حسنین ، (

یبرز المعامل التي تبدو قریبة من الصفر وهو ما نستطیع أن نقول أن العالقة ایجابیة ضعیفة حیث
لیست هناك دالة نهأویتضح لنا . في لوحة االنتشار النقاط المبعثرة ) 02(ذلك في الشكل رقم 

Rحیث بلغت قیمة ،اتخاذ القرار الداخلي ونتائج مهارات التصور العقلي البصري إحصائیة بین
رجة ود) 0.05(عند مستوى الداللة ) 7.07(المجدولة Rمن صغرأوهي )0.070(المحسوبة 

.10الحریة 
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: خالصة–
إن النتائج التي آل إلیها هاذ البحث من خالل الدراسات التي عرضناها واألفكار التي جمعناها یمكننا 

:الهامةأن نستخلص بعض النقاط 
لقد بینت هذه الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى التصور البصري :أوًال 

كي ،الحالة االنفعالیة ،التحكم في الصورة والتصور العقلي البصري الداخلي ،السمعي ،اإلحساس الحر 
بین المجموعتین التجریبیة والضابطة وهي لصالح المجموعة التجریبیة باعتبار أن الالعبات قد طبق 
علیهم برنامج التصور العقلي حیث أن تحسنهم في هذه المهارات العقلیة مكنهم من رفع مستوى 

.رى وذلك من خالل تحقیق النتائج األداء المها
.إن تطویر مستوى التصور العقلي البصري الداخلي یؤدي إلى تطویر اتخاذ القرار:ثانیا

: و التوصیاتتراحات قاال-
نه وحدة بیولوجیة و نفسیة و اجتماعیة و هذا في الوقت الذي یعرف االتعامل مع الالعب على - 

. ر من خالل دراسات متعددةفیه علم النفس الریاضي تطور كبی
ضرورة االهتمام بالتصور العقلي نظرا ألهمیته و مكانته في العملیة التدریبیة والتعلیمیة و ذلك - 

. الریاضیةلالقتصاد في الجهد و تفادي لإلصابات
تطویر جلأبنظرة حدیثة و تطلعیة من میدانیا،إنجاز بحوث علمیة ودراسات میدانیة لتطبیقها - 

.ضي و االرتقاء به إلى أحسن المستویاتالریا
كون مضرورة توفیر أخصائیین في التحضیر النفسي و الذهني للریاضیین كون أن هذا العامل یعد - 

.عامأساسي و مهم في العملیة التدریبیة بشكل 
.االهتمام بالتحضیر النفسي و الذهني للریاضیین كأحد أهم مكونات التدریب الریاضي الحدیث- 



ISSNالبدنیة و الریاضیةة  للنشاطات تكنولوجیالالمجلة العلمیة لعلوم و  : 1112-4032

eISSN 2543-3776م2018الثاني  دیسمبر       الجزء عشرالعدد الخامس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3 http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/

مجلة علمية
محكمة سداسية

198

:المراجع–
الكتب

.دار الفكر العربي:القاهرةالریاضي،علم النفس . )2000(كامل راتب أسامة،-1
.دار أسامة للنشر و التوزیع: علم النفس الریاضي، عمان).2008( رمضان، یاسین -2
..دار الفكر العربي:القاهرةالتدریب العقلي الریاضي ،.) 1996( محمد العربي ،شمعون -3
التدریب،مبادئ تطبیق في مجال :الریاضيعلم النفس .)1990( حسین حسن ، قاسم -4

.العاليمطابع التعلیم :قالعرا
.دار الفكر العربي:القاهرةتدریب الریاضي الحدیث،ال.) 2010( إبراهیم حماد ،مفتي-5

:الرسائل  و األطروحات الجامعیة
التصور العقلي و عالقته بأداء بعض المهارات األساسیة .  )2007(حسینناجي ،حسنین- 6

التربیة الریاضیة ، بالكرة الطائرة لدى العبي أندیة النخبة  ، رسالة ماجستیر  غیر منشورة ، كلیة
.، العراقجامعة دیالى

التحضیر الذهني للمهام الحركیة فعالیة التصور الذهني في .)2007(  بوخراز  ،رضوان-7
أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، معهد التربیة "والتحكم الحركي عند الریاضیین الجزائریین األداء 

.دالي إبراهیم،جامعة الجزائرالبدنیة والریاضییة،
تأثیر التصور العقلي على إصالح أخطاء المهارات الحركیة عند ").2003( یاسین ،قاسمي-8

نشورة ، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة ،جامعة رسالة ماجستیر غیر م"ریاضي المستوى العالي
.الجزائر

حركي و التصور الذهني في –تأثیر تمرینات اإلدراك  الحس ). 2014(رعد ابراهیم  ،لفتة-9
تعلم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم للصاالت ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، كلیة التربیة 

.راق الریاضیة، جامعة دیالى، الع
التربیة البدنیة و الریاضیة و دورها في تنمیة المهارات النفسیة و ). 2015(أحمد ، یحیاوي - 10

عالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالمیذ األقسام النهائیة للطور الثانوي ، أطروحة دكتوراه 
.البدنیة و الریاضیة ، جامعة مستغانم غیر منشورة، معهد التربیة

:ت والمنشوراتالمجال
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تأثیر منهج إرشادي لتنمیة التفكیر االیجابي على .)2010( عظیمة عباس السلطاني،- 11
العدد ،( 03)، المجلد مجلة علوم التربیة الریاضیةالتصور الذهني لالعبین الشباب بكرة السلة ،  

.، العراق( 03)
، FIVBلكرة الطائرة المعتمد من طرف منشورات خارجیة للكرة الطائرة، القانون الرسمي ل- 12

العالمیة للكرة الطائرة المنعقدة في المدینة االسبانیة یةلللفدرا) 21(المنشور الصادر في المؤتمر
. 2000"سفیل"

:المراجع باللغة األجنبیة
13 - Bossard, C., Kermarrec, G. (2010). La prise de décision des joueurs en sports
collectifs :
Revue Science & Motricité 73, 3-22.
14 - Guillot, A. (2007). Effets de l’imagerie motrice dans le recouvrement et
l’amélioration des fonctions motrices,  thèse présenté pour l’habilitation à diriger des
recherches, Université Claude Bernard, UFR STAPS, Lyon, France.
15 - Grebot, E. (1994). Images mentales et stratégies d’apprentissage (explication et
critique, les outils modernes de gestion mentale), éd : E.S.F, Paris.
16 - Tenenbaum, G., & Bar-Eli, M. (1993). Decision making in sport: A cognitive
perspective. In R.N. Singer, M. Murphy&L.K.Tennant (Eds.),Handbook of research on
sport psychology , pp. 171–192. New York : Macmillan.
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01قملح
لدى العبات الكرة لطائرةالمقترحذهنيالتصور العلى تدریب البرنامج

مالحظات الھدف الوحدة 
التعلیمیة

أھمیة اقتناع الالعبین بجدوى ھذا النوع من التدریب -
إلى طبیعة وأغراض تدریب التصور العقلي جذب انتباه الالعبین-
الجلوس بوضع مریح ویفضل الجلوس الطویل وعدم االستلقاء على الظھر -

ألنھ یقود الالعبین للنوم  
االیعازات تكون بصوت ھادئ وبفواصل  -
ات المثالیة بین الالعبینمراعاة المساف-

توضیح أھمیة التصور العقلي ، تعلیم 
االسترخاء ، تصور مھارة صد الكرة بالوثب 

مع مد الذراعین فوق الحافة العلیا للشبكة 01

الجلوس بشكل مریح -
التأكید على تجزئة المھارة إلى مراحل ثم مالحظة الحواس المتعددة -

، الرؤیة ، اللمس ، الشم ، اإلیقاع ، السمع: المرتبطة بكل مرحلة 
. الخ .. التوقیت 

التخلص من كل ما قد یعوق اإلحساس باالسترخاء في بعض مناطق الجسم -
مثل الساعات ، األحزمة واألحذیة

من األھمیة أن بكون لدى الالعب المقدرة على رؤیة ذاتھ من خالل -
.سالتصور العقلي فان التركیز یبدأ من خالل الحوا

التدریب على تنمیة الوعي بالحواس، التدریب
على تنظیم التنفس واالسترخاء تصور مھارة 
الصد مع انتصاب الجذع ومد الذراعین كامال 

مع بسط الیدین من المرفقین 02

.الجلوس بشكل مریح -

.التعلیمات بشكل بطيء وھادئ-

.التأكید على ضرورة تصور المھارة بشكل مجزأ -

.وق الفردیة بین الالعبین مالحظة الفر-

التدریب على التصور البصري ، تصور مھارة 
عمل الكتفین و األصابع بأن ةصد الكرة و إجاب

یكون حائط الصد مغلقا
03

الجلوس بوضع مریح الذراعان بجانبي الجسم الرجالن ممدودتان وغیر -
.متقاطعتان 

.مراقبة الالعبین بدقة لتحدید  فترات الراحة -

.اة الفروق الفردیة مراع-

.اإللقاء یكون بصوت واضح وھادئ وبفواصل-

)   الخارجي(التدریب على التصور السمعي
تصور مھارة صد لكرة مع استقرار القائم 

بالصد لنوع العمل الھجومي ومكانة ونوعیة 
المھاجم مع مراقبة الالعب المعد للفریق 

المنافس

04

.الجلوس بشكل مریح -

.ئة وبصوت ھادئالتوجیھات بطی-

.مراقبة الالعبین بشكل جید من أجل إعطائھم فترات راحة -

.التأكید على التنفس العمیق أثناء التوجیھات -

،  ) الداخلي ( التدریب على التصور السمعي 
تصور مھارة صد الكرة من زاویة رسغ الید 

واتجاه األصابع حیث التفریق بین حائط الصد 
الدفاعي و الھجومي

05

.الجلوس بشكل مریح -

.التأكید على تجزئة المھارة أثناء التصور ثم تصورھا كاملة -

.مراعاة الفروق الفردیة -

)  البدني ( التدریب على التصور الحسي حركي 
تصور مھارة الصد والقفز ألقصى ما یمكن و 

مد الیدین أعلى الشبكة 
06
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.مراعاة أن یكون الجسم ھادئ وبدون حركة -

بشكل مریح الجلوس-
التأكید على التنفس العمیق أثناء التوجیھات -
.مراقبة الالعبین بدقة لتحدید فترات الراحة -

عدم القیام بأي حركة أو صوت أثناء التصور -
مراعاة الفروق الفردیة-

التدریب على التصور الحسي حركي 
تصور مھارة حائط الصد )  االنفعالي(

الھجومي 07

الجلوس بشكل مریح -
التوجیھات تتم بصوت بطيء وھادئ-
تجزئة المھارة أثناء التصور ثم تصورھا بشكل كامل -
اإللقاء یكون بطيء وھادئ-

تصور مھارة حائط الصد المفتوح مع أن تكون 
أیدي الالعبین موازیة للشبكة وعلى استقامة 

واحدة تقریبا
08

لالعب أن یصبح یعتمد ھذا التمرین على البطيء في األداء مما یتیح-
أكثر وعیا ویقظة ومالحظة لجمیع حواسھ 

یؤدى التمرین في مكان منعزل بحیث یستطیع الالعب المشي دون -
.وجود عقبات أو مصادر تشتت االنتباه 

یفضل أن یؤدى التمرین دون حذاء لزیادة االدراكات الذاتیة المرتبطة -
بحواس الجسم 

.لتصور العقلي أفضلكلما كانت التفاصیل أكثر وضوحا كان ا-

التدریب على تنمیة الوعي بالحواس و 
اإلدراكات الذاتیة أثناء المشي وتصور مھارة 

حائط الصد الدفاعي
09

الجلوس بوضع مریح -
مراقبة الالعبین بشكل دقیق أثناء اإللقاء حتى یتم االنتقال إلى الجزء -

.األخر أثناء عملیة االسترخاء 

مراعاة الفروق الفردیة-
.التركیز على آلیة التنفس بین التمارین-

التدریب على وضوح الصورة ، تصور مھارة 
الصد ودقة التوقیت و الوثب الصحیح وحسن 

اختیار مكان الوثب 10


