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  : قال تعالــى

 جبنود ال قبل هلم ا و لنخرجنهم منها أذلة وهم  ارجع إليهم فلناتينهم" 

  سورة النمل,  36اآلية  صاغرون "

اهديـــ مثرة هذا اجلهد املتواضع إلــــى روح جدي عبد القادر رمحه اهللا وطيب 

  ثــــراه

إلـــى الوالدين الكرميني حفضهما اهللا إىل أشقائي وأبناء عموميت إىل مجيع 

  األصـــدقاء واألحبة 

إلــى أصدقاء العمر سليمان ,حممد, مجال , مراد ,خليفة , الطاهر 

   ,إمساعيــل .

 إلــــى كل هؤالء اهدي مثرة جهدي املتواضــع

  الطالب الباحث قطاوي حمفوظ

  



 

 

  

  

 

 

 

  

  

  قائمة المحــــتويات

 

 

 

 

 

 

احلمد هللا الذي بنعمته ون الصعاب والشكر له على ما أعطى من نعم 

له الفضل كله ال اله إال هو احلي القيوم , أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل 

من ساهم بإعداد هذا البحث من قريب أو بعيد اشكر األستاذ الفاضل 

"حرشاوي يوسف" على حتمله يل طيلة هذه الفرتة ,  اشكر اإلدارة يف  

عهد الرتبية البدنية والرياضية على استقباهلم لنا  مبستغامن شكرا جزيال م

لكل من األساتذة  الفضالء عطاء اهللا , بن قاصد علي , بن قناب 

  احلاج , األخ بوعزة 

كذالك ال يفوتين أن أتقدم بأجل احرتامايت إىل األستاذ القدير "رمعون 

العافية وكل من حممد" أطال يف عمره وأغدق عليه متام الصحة و 

  األساتذة  (بومسجد عبد القادر , بن قالوز توايت )

  شكرا للجميع

  
  الطالب  الباحث قطاوي حمفوظ
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ة:مــــــقــــدم_   
ألنه يعتمد على  يشغل التدريب العقلي  جانبا مهما من جوانب التدريب الرياضي وذالك

استخدام القدرات العقلية يف  تطوير االجناز الرياضي , لكنه ظل إىل فرتة طويلة بعيدا عن الضبط العلمي 
لتعقيداته الكثرية وصعوبة اختباره ميدانيا أو خمربيا مما صعب على املدربني التمكن من آليات تطبيقه ميدانيا 

ن استثمارها كما ينبغي يف اجلانب التدرييب مما اثر سلبا على و ابقي اجلوانب العقلية إىل حد ما بعيدة ع
العملية التدريبية وسبب العجز عن إدراك مستويات عالية يف االجناز الرياضي  إىل أن حظي باهتمام الكثري 
من الباحثني قصد إجياد اآلليات والتقنيات اليت جتعلنا نطور هذا النوع من التدريب أو نتحكم فيه حيث 

 طبقة آسيا يف شرق جنوب يف تطبيقه إىل  إشارة أول مبجموعة من الدراسات أدت إىل  ظهور قاموا
 1997 الفتاح أمحد عبد العالء .  (أبوsamurai اليابانية مع مسوراي  الطريقة األرستقراطية احملاربني

  . )33ص
 طبيعة ذات وكانت واألداء العقلي بني التدريب الربط حماوالت وىلأ  1890عام كما شهد

  كما أصدرت  العقلي واالسرتجاع التصور يف التحكم وهدفت التحليل على اعتمادا منها أكثر تأملية
  )  1916عام ( احلركة يف التصور مظاهر عن كتاب أول   washburn( واشبورن) 

   . )1991،  (عبد املقصود  
 أثناء حتدث) tentative mouvement خفيفة (  حركات وجود إىل اإلشارة وقد متت 

 ومت التوصل وأبعاده العقلي االهتمام بالتصور وزاد  التصور هذا استدعاء تسهل السابقة اخلربة وأن التصور
 املخ من معينة يف أجزاء تدخل احلسية واألعضاء والسمعية البصرية املستقبالت من النبضات أن إىل

  الصورة . استكمال الرجعية لتعزيز التغذية مع املتعددة املستقبالت هذه عن املعلومات وتستخدم
 بوجود القائل الفرض صحة إلثبات حبث ) بإجراءfree man قام (فرميان  1930 ففي 
  . ) 60، ص ، 1992الشرقاوي, حممد أنور (حممد العقلي النشاط أثناء عضلية خفيفة انقباضات

 من التصور أثناء  العضلي النشاط وجود إىل علمية إشارة أول jacabson ) (جاكسون  ( دراسة وتعترب
 (جممد حسن عالوي , )electronygrp للعضالت ( الكهربائي الرسم جهاز استخدام خالل

 ) .97 ، ص،  2002
 بدعم 1939 )يفshaw و (شاو 1934)  morrisonمؤلفات ( مورسون) ( سامهت وقد

 اليت البحوث من العديد ظهور إىل أدى مما العقلي التدريب أمهية الضوء على وإلقاء النتائج هذه
 ضابطة جمموعة و عقليا بدنيا وتدريبا بدنيا تدريبا تضم جمموعات ألربع التصميم التجرييب استخدمت
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 التعرف على دف املتغريات ضبط على العمل جانب إىل القبلية و البعدية القياسات بني وحساب الفروق
  األداء . مستوى تطوير يف التأثري

   الدافعية وهي العقلي التدريب بفاعلية ترتبط مفاهيم )  أربعةsage  )1971 ساج وقدم 
motivationالرمزي   , اإلدراك symbolic  preceptions الفيزيولوجية العصبية , الوحدات   

neuro physiological theory  .  
 العقلي التدريب وأهتم العقلي، بالتدريب للموضوعات املرتبطة الكثري املفاهيم هذه وقدمت

 الالعبني تواجه اليت واملواقف املشاكل على التعرف حماولة يف التعلم عملية جانب إىل التنافسي باال
  ) .70 , ص1995 الفتاح,  عبد (حممود املنافسة, ضغوط وزيادة

 االسرتخاء فهناك كبرية، درجة إىل وتعددت الظروف كافة تناسب اليت الربامج كافة وظهرت
 واالسرتخاء خالل الرجعية، التغذية واسرتخاء التعاقيب التخيلي واالسرتخاء واالسرتخاء والعقلي، العضلي

 على العمل يف دورها جانب إىل العقلي التدريب يف أمهيتها إىل الدراسات أشارت وقد وغريها، اجلهد
  والقلق . التوتر خفض
 به يقوم الذي الدور واقع الوسائل ومن هذه تأثري على للتعرف التطبيقية الدراسات يف الباحثون واستمر
 وما هي ، املثايل لألداء املميزة اخلصائص حنوت حتديد االجتاه بدأ للمنافسات اإلعداد يف العقلي التدريب

   األداء املثالية حالة مثل مصطلحات ، وظهرت األهداف لتحقيق العقلية املتطلبات
State Performance (I.P.S) ideal  للوعي البديل مرحلة ويف مقابلها ) altereed state 

of consciousness والوصول يف تطويره الدراسات سامهت جديدا العقلي ميدانا التدريب ) ودخل 
 متكامل برنامج أول ظهر سبق ملا ونتيجة السبعينيات بداية ومع الفائق اإلتقان من درجات إىل باألداء

 ، عنان حممد ، اخلويل أمني ( أخرى, وتطبيقات الداخلي العقلي اإلعداد الداخلي العقلي للتدريب
  : املكونات من العديد على ) وأشتمل 1998
 األهداف برجمة األهداف وضع ، الدافعي التدريب ، االنتباه تركيز ، التأمل ، والعقلي ، العضلي االسرتخاء

 . وغريها ، االجتاهات تنمية ، املشكالت حل 
  ) ,  gabaronون  ), (جابر connolly(سريكونال  أمثال الربامج من العديد ذلك بعد وظهرت

  .  )35ص ، 1997 ، راتب كامل ) . (أسامةprivatz و(برافيتز 
 واألداء, ومث العقلي التدريب بني ساند العالقات منها العديد أن جند الدراسات وباستعراض

 ومنها التعلم، عملية يف العقلي التدريب فيها يساهم اليت املرتبطة بالعمليات النظريات من جمموعة تقدمي
 التغذية نظرية االنتقائي، االنتباه )نظرية  Lang théorieالنج ( نظرية املرجعي العام  اإلطار نظرية
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 اجلهاز قدرة إىل يرجع العقلي التدريب تأثري أن أفرتض وقد الرمزي التعلم الدافعية ونظرية النظرية الرجعية،
 الصور. تنظيم وإعادة التذكر على وقدرا واحلسية احلركية األمناط تسجيل على العصيب

واستكماال هودات الباحثني قدمت دراسيت هذه ملا تكتسيه من أمهية قصوى إذ انه ورغم وجود هذا      

الكم من البحوث يف ميدان التدريب العقلي إال أن تطبيقه ميدانيا الزال يلفه الغموض حيث يعجز الكثري 

املدربني عن استغالل نتائج دراسات الباحثني يف بناء برامج تدريبية جاهزة لالستخدام املباشر يف إعداد  من

فرقهم الرياضية إما لنقصهم يف التكوين البيداغوجي أو النشغاهلم يف اجلوانب األخرى كالتحضري البدين و 

صة للتدريب العقلي وقد اكتشفت هذا املهاري واخلططي وهذا ما يربر خلو براجمهم التدريبية ألوقات خمص

بعد اطالعي على جمموعة من  الربامج التدريبية وبالتايل فتقدميي لربنامج جاهز لالستخدام ميثل خدمة  

كبرية هلؤالء  كما وان الدراسات السابقة قدمت أهم العناصر اليت ينبغي أن يتشكل منها برنامج التدريب 

رى إىل التعديالت اليت جيب أن تطرأ على هاته العناصر يف حال العقلي ولكن مل تتطرق بصيغة أو بأخ

من خالل حماوليت تطبيق  اختالف الفئة العمرية املقصودة بالتدريب وهذا ما حاولت تداركه يف دراسيت هاته

حيث أقدمت على وضع برنامج لإلعداد العقلي  سنة )15_ 14برنامج تدريب عقلي على فئة الناشئني (

قبل تطبيق برنامج التدريب العقلي باإلضافة إىل اختيار مهارتني قاعديتني غاية يف الوضوح (التمرير من 

أعلى واستقبال اإلرسال )  يف الكرة الطائرة لتجنب التعقيد قدر اإلمكان واستخدمت وسائل فعالة من 

رتني كما استخدمت مهارة التصور العقلي كأساس لبناء الوحدات خالل عروض مسعية بصرية للمها

التدريبية ألا مهارة تعتمد على املشاهدة البصرية وهي بالتأكيد تناسب فئة الناشئني القليلي اخلربة و 

املمارسة امليدانية ،  والن أهداف التدريب العقلي خمتلفة وكثرية فان هدف الربنامج مت تكييفه ليتناسب مع 

ئة الناشئني أال وهو البحث يف إمكانية  وجود دور اجيايب للتدريب العقلي يف التعلم املهاري  مما جعل ف

اهلدف يناسب الفئة ألا يف بداية مشوارها الرياضي ،كما استخدمت مقياس التصور العقلي  املعدل من 

ة التجريبية ومن مث فقد طرف خرباء ليناسب الفئات الصغرى لقياس مستويات التصور قبل وبعد الدراس

أسست لدراسيت النظرية من خالل  ثالثة فصول نظرية  أوهلا التدريب العقلي مث فصل التصور العقلي مث 

فصل الناشئني والكرة الطائرة ,كما كان املنهج التجرييب (جمموعتني متكافئتني ) هو األنسب  إلجراء 

 من أصل  (24)ألربعة وعشرون العبا  قصودالدراسة امليدانية ,حيث قام الباحث باالختيار امل

 12)  (يف كل منها مث قام بتقسيم هاته العينة إىل جمموعتني واحدة جتريبية وأخرى ضابطة,  مبتدئ(40)
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أما التجريبية فتخضع لنوعني من التدريب ( املهاري والعقلي ) وأما الضابطة فهي ختضع فقط إىل العبا ف

ث بإعداد اختبارات مهارية( مهارة التمرير من أعلى, واستقبال اإلرسال ) التدريب املهاري,كما قام الباح

وتصورية (مقياس التصور العقلي)  من اجل مجع البيانات واملعلومات الالزمة للتأكد من صدق الفرضيات 

  اليت بنيت عليها الدراسة .

وق دالة معنويا يف إذ بينت النتائج النهائية فر  ، وقد ثبت يف األخري صحة الفرضيات املطروحة
مستويات التعلم املهاري لصاحل اموعة التجريبية إضافة إىل حتسن طفيف يف مستويات التصور العقلي يف  

  كلتا اموعتني كذالك ولصاحل اموعة التجريبية .
  
 2- البحث:مشكلة 

ما  يساند  األساليب إن االجتاهات احلديثة  يف التعليم والتدريب  الرياضي تتطلب أمناط  تشتمل  على 
التعليمية والتدريبية املتبعة , من هذه األمناط  التدريب العقلي الذي ميثل االسرتاتيجيات اليت تستعمل ا 
املهارات العقلية ومنها التصور العقلي الذي  ميثل الوسيلة اليت من خالهلا  تنجز أهداف التدريب العقلي, 

مما  لى  املهارات األساسية كقاعدة هامة  للتقدم يف االجناز الرياضي,لعبة كرة  الطائرة تعتمد ع وملا كانت
ساعات طويلة عنيفة من التدريب البدين  و  الربامج التدريبية  يفرض على املدربني إعطاء حصة اكرب هلا يف

اعد رغم أا ليست  األسلوب الوحيد لتعلم املهارات احلركية فهناك الكثري من الطرق و األساليب اليت تس
على سرعة تعلم املهارات احلركية واكتساا ومنها استعمال التدريبات  على التصور العقلي ، فهذه 
التدريبات تعمل على ختفيف العبء  امللقى على الالعب ، وذلك من خالل تبادل العمل بني اجلانب 

  البدين واجلانب العقلي فالتعلم عملية موحدة تتضمن اجلانبني العقلي والبدين.

واعتمادا على ما توصلت إليه الدراسات والبحوث السابقة يف جمال التدريب العقلي فان القدرة  على 
التصور العقلي من املتغريات اهلامة اليت تؤثر يف  األداء والتعلم املهاري إذ يستعمل لغرض جتسيد األداء عن 

األسلوب الصحيح  لألداء  طريق مراجعة املهارة  عقليا ويتضمن  ذلك  التخلص من األخطاء بتصور
الفين.ولذالك فان اغلب الذين لديهم  فكرة واضحة عن اجلوانب  الرئيسية لتنفيذ املهارة  يستطيعون 
بواسطة التصور العقلي مقارنة  استجابام باألداء األمثل ومن مث تصحيح  االستجابات  اخلاطئة . ومن 

يدانيا على برامج بعض املدرسني واملدربني يف أندية خالل ممارسة الباحث لعبة كرة الطائرة وإطالعه م
ورابطات الكرة الطائرة اجلزائرية  الحظ بَأن هناك قصور يف االهتمام بالنواحي العقلية للرياضيني باملقارنة 
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 باالهتمام الواضح باإلعداد البدين  واملهاري واخلططي, ومن اجل االرتقاء بالعملية التدريبية واألداء املهاري
للمبتدئني  , يرى الباحث ضرورة الستعمال أساليب خمتلفة مصاحبة للتعليم املهاري ومن هذه األساليب 
هو استعمال مهارة" التصور العقلي" ملا تضيفه لالعب املبتدئ من خربات وتساعد على حتقيق املزيد من 

ية معرفية أكثر فاعلية من عدم املعرفة والفهم ألداء املهارات احلركية ."إن املمارسة العقلية كإسرتاتيج
املمارسة وجيب استخدامها بطريقة مكملة مع املمارسة البدنية  إلعطاء نتائج أفضل " (حممد العريب مشعون 

  ) . 5, ص 1996. 

ومن هنا تتضح أمهية البحث يف استعمال التصور العقلي كوسيلة تساعد يف تعلم املهارة وترسيخها لفرتة 
  مساندا ومكمال هلا مما جيعلنا نصيغ اإلشكالية على النحو األيت :  طويلة واعتبارها جزءا

  التصور العقلي يف تعلم مهاريت التمرير من أعلى واستقبال  اإلرسال تدرييب ملهارة ما مدى تأثري برنامج

14_15   سنة ؟   يف الكرة الطائرة لدى فئة الناشئني   

:فــــروض البحث   -4 

العام:الــفرض   

 باملستوى يؤدي الربنامج التدرييب  املقرتح باستخدام مهارة التصور العقلي إىل  االرتقاء    

. مهاريت التمرير من أعلى  واستقبال اإلرسال عند أفراد العينة التجريبية  يف املهاري   

 وسيتم اختبار هذه الفرضية العامة من خالل اختبار الفرضيات الفرعية اآلتية:

األول:الـفرض الجزئي   

_ توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى األداء املهاري يف مهاريت ( التمرير من أعلى,  واستقبال اإلرسال) 

 بني القياسني القبلي و ألبعدي ولصاحل ألبعدي عند أفراد اموعة التجريبية.
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:الـفرض الجزئي الثاني   

يف مهاريت ( التمرير من أعلى , واستقبال  _  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري

. ولصاحل اموعة التجريبية  بني أفراد اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي   اإلرسال)   

:الـفرض الجزئي الثالث  

ألبعدية   _ توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات التصور العقلي بني القياسات القبلية و
 للمجموعتني

 التجريبية والضابطة ولصاحل اموعة التجريبية .

:أهـــداف البحث   -3 

من أعلى_ وضع برنامج تدرييب ملهارة للتصور العقلي  يساعد يف تعلم املبتدئني مهاريت التمرير   

14_15سنة . واستقبال اإلرسال يف الكرة  الطائرة لدى فئة الناشئني   

التصور العقلي يف تعلم املبتدئني مهاريت التمرير من أعلى .         _ معرفة مدى تأثري برنامج تدرييب ملهارة

سنة  15_14 واستقبال اإلرسال  يف الكرة  الطائرة لدى فئة الناشئني   

_ التعرف على الفرق يف مستوى األداء املهاري بني العينة التجريبية والضابطة يف مهاريت التمرير من أعلى 

طائرة بعد تطبيق برنامج التصور العقلي .واستقبال اإلرسال  يف الكرة ال  

 _ االستثمار يف اجلانب العقلي للرياضي لرفع املستوى املهاري وختفيف العبء امللقى على اجلانب البدين
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  : البحث أهـــمية  5-

 : الجانب العلمي_  1
أهم  جاء هذا البحث إلثراء املكتبة الرياضية مبرجع نظري جديد حول التدريب العقلي وإحدى 

اسرتاتيجيات تطبيقه أال وهو التصور العقلي وهو  مل خيرج كثريا عن مسرية البناء العلمي حيث انه استند 
شكاليته وكذا افرتاض الفروض ولكنه شرد عن الدراسات األخرى على الدراسات السابقة يف التأسيس ال

ث يؤكد ( حممد العريب مشعون) أن من حيث انه يطبق ألول مرة يف رياضة الكرة الطائرة فئة الناشئني ,حي
هذه الفئة هي األوىل يف االستفادة  من برامج التدريب العقلي ألا متلك الوقت الكايف من اجل تعلم 

وإتقان استخدام املهارات العقلية  باإلضافة إىل إمكانيتها يف تكوين روابط عصبية تسرع من عملية التعلم 
ته البدنية وهو ما خيلق تكامل بني التدريب العقلي والبدين والتحسني احلركي قبل أن يفقد الالعب إمكانيا

 من مستوى االجنازات الرياضية عند هذه الفئة
كما أن الباحث أعطى صبغة جديدة لربناجمه العقلي تتمثل يف بناء الربنامج استنادا  على 

نفس فسيولوجية " واليت أطلقها التحليل النظري للتصور العقلي واملتمثل يف نظرية "معاجلة املعلومات ال
"النج" حيث يفسر التصور العقلي على انه جمموعة مثريات افرتاضية واستجابات افرتاضية ويؤكد بان 
االستجابات االفرتاضية متثل اجلزء األساسي يف  تكوين الصورة " كلما زادت االستجابة الفسيولوجية زاد 

  أن يعد برناجمه استنادا إىل هذه النظرية .املصاحب للسلوك ",وهلذا عمد الباحث  التغري
  

  :الجانب العملي_ 2
يتمخض عن هذه الدراسة  برنامج تدرييب ملهارة التصور العقلي يتالءم مع خصائص الفئة 

ميكن أي  العمرية و يتماشى مع  إمكانيات األندية الرياضية اجلزائرية  من وسائل وجتهيزات وهذا  ما
 التدريب على املهارات احلركية  يف الكرة الطائرة وخاصة املهارتني قيد الدراسة.   مدرب باالستعانة به أثناء

 تعرتض اليت للمشكالت احللول بعض إلجياد حماولة يف العقلي، واجلانب البدين اجلانب بني _ الدمج
 . البحث قيد هي اليت للمهارات املهارى األداء مستوى حتسني

 .البدنية املهارات تطوير درجة بنفس النفسيةالعقلية  املهارات _ تطوير
كذالك جتدر اإلشارة إىل أن هذا البحث هو مبثابة دعوة جلميع القائمني على العملية التدريبية لالستثمار 

  يف اجلانب العقلي للرياضي وجعل الرياضي أكثر فهما لنفسه و حميطه .
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  : مصـطلحات البحث6-

  : العقلي التدريب   1 -

 الرمزي، االسرتجاع البداية يف عليه أطلق حيث متعددة مبراحل العقلي التدريب مصطلح مر لقد
 بواسطة ذلك بعد )  وتعددSCAKEDT, 1935سكاكيت ( املصطلح هذا استخدم من أول وكان

 طريق  عن التصوري التدريب إىل مث املطلق التدريب )   إىلMORRISET 1936 موريست (
 ).PERRY ,1939 ,("بريي"

 اال : هذا يف التعريفات أهم نستعرض واآلن
 . اإلنتباه وتركيز التحكم على للحصول الرئيسية الطرق : احدى " ROSHALL روشال  "

 . التعلم وتعزيز السلوك تغيري على املؤثرة اخلاصة التدريب طرق احدى  MORGAN:مورغان "   "

 وتعزيز السلوك  تغيري على املؤثرة اخلاص ىللمحتو  املتضمنة املهارة : تكرار SINGER "سينجر"    

 التعلم

 : العقلية واملهارات لالجتاهات املدى طويل متتابع : تدريبUNESTAHLE أونثتال "   "

  ايلالع الرياضية املستويات إىل الوصول أساسيني:      _ بعدين يتضمن

  )  315ص , 2000العامة  , (  أسامة كامل راتب ,  الصحة _  وتطوير
  

  : التصور العقلي 2 _

  : تعــــــريفه لغة_ 
بأنه (ملكة بشرية تربط بني املاضي )  1999يعرفه الدكتور ( هاين عبد الرمحان مكروم  , 

واحلاضر واملستقبل يف الفهم البشري لتتبع األمور والتطورات وهو متثيالت رمزية حمدودة ومتغرية لبعض 
مظاهر احلقيقة أو وجهها أو أثارها أو للواقع الذي هو نتاج تفاعالت احلقائق و أما الفكر فهو نتاج تفاعل 

  ).48لعقل عن تصور قضية فانه يرفضها أو حياول جتنبها ), ص ( التصورات العقلية ,فحني يعجز ا
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  : تعريفه اصطالحا_ 
 تصورات أو سابقة خلربات تصورات تكوين خالهلا من ميكن عقلية (ىل) بأنه وسيلة هيعرف

 العقلية التصورات من النوع هذا على ويطلق .. لألداء العقلي اإلعداد بغرض قبل من حتدث مل جديدة

 إشارات إرسال للمخ أمكن الالعب عقل يف واضحة اخلريطة هذه كانت كلما حبيث العقلية اخلريطة

 منه مطلوب هو ما حتدد اجلسم ألجزاء واضحة

 . اخلارجي املثري غياب يف تظهر احلسية للخربة مماثلة خربة : Robert )  (روبرت 

 العقل يف اخلربة اسرتجاع أو تكوين إعادة Nidffer ) :(ندفري 

 وإعادة اخلربات مجيع من ملخزنة  املعلومات من ألجزاء الذاكرة من اسرتجاع Dorthy ) :دورثي (

  )29, ص 1996) .(حممد العريب مشعون .  . معىن ذات بطريقة تشكيلها

العقل الواعيأنواع اخلربات شبه احلسنة واإلدراكية اليت نشعر ا يف  مجيع   : ( Richardson) 

يف حال غياب املثريات الشرطية واليت تستدعي ظهور نظائرها احلسية و االداكية احلقيقي .ريتشارد  

 . إدراكها للفرد سبق اليت املظاهر و األشياء انعكاس العريب ) : حممد (

 استحضار أو استدعاء على تعمل عقلية عملية هو التصور أن )2000(عالوي  حسن حممد ويذكر 

 أفكار وإحداث إنشاء إىل باإلضافة املاضية اخلربة واقع من املختزنة األحداث أو املظاهر أو لألشياء الذاكرة

"  Creativeإبداعيا"  أو  "Reproductiveاسرتجاعا" التصور يكون قد إي جديدة وخربات

  " . Phantasy اليقظة " كأحالمومهيا   وليس
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  : مهارتي التمرير من أعلى  و استقبال اإلرسال_  3

  : التمرير من أعلى  1_3

)  بأا تلك املهارة اليت تستخدم لتحريك الكرة لألعلى 2003يعرف الني وديع فرج   ( 

لإلعداد للمهاجم ويسمى عادة  (باإلعداد ) أو جلعل الكرة يف اللعب عندما يكون الضرب غري ممكن , 

وتؤدى عندما تكون الكرة أعلى من مستوى الكتفني ومقرتبة من الالعب ,وال ينبغي جعل الكرة تسقط 

ير بالساعدين ذالك الن التمرير من أعلى يكون هو الطريقة األكثر كفاءة يف إىل ساعديهم ألداء التمر 

معاجلة الكرات , كما يصف أداء هذه املهارة كما يلي :" يشكل الالعب يديه مثل شكل الكرة الطائرة 

ذاا يف مواجهة جبهته ويستعد لوضع الكرة داخل (الشباك) املشكل بواسطة اإلامني والسبابتني وثين 

سم كما لو كان ماسكا   50 _40لرسغني للخلف مع انتشار األصابع وارختائها بعيدا عن اجلبهة حبوايل ا

الكرة الطائرة و ينبغي على الالعبني مالمسة الكرة بإطراف األصابع وعلى الالعب على آن يوازي كتفيه 

األعلى .( الني وديع فرج,  للهدف كلما أمكن ,ومبجرد مالمسة الكرة فانه جيب مد الرجلني والذراعني إىل

 ) . 174 , 173ص 2003

 : استقبال اإلرسال  3_2

) هي مهارة تسمح ببدء اهلجوم والفوز بالنقطة ,ولكي تنجح يف 2003يعرفه الني وديع فرج ( 

استقبال اإلرسال فانه جيب على الالعبني إن يكونوا قادرين على توقع توجه الكرة وحتديد من الذي سيقوم 

باستقباهلا ,وكلما زادت سرعة حتديد من الذي يقوم باستقبال اإلرسال كلما كان هلذا الالعب الوقت 

وصول إىل الوضع الصحيح كما إا مهارة تتم بأرجحة كال الساعدين إىل األسفل مع فتح الكايف يف ال

   .) 172 ص, 2003 الرجلني وتقدمي أحدامها على األخرى بشكل خيلق التوازن ( الني وديع فرج 
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  : الدراسات السابقة والمشابهة7-

  أوال: الدراسات العربية  

    عبد الرحيم محمد الطيب سالميدراسة  1_

: اثر برنامج مقرتح للتدريب الذهين (العقلي) يف تعلم بعض املهارات األساسية والرضا عنوان الدراسة

  احلركي بكرة القدم .

دف الدراسة للكشف عن اثر الربنامج التعليمي املقرتح للتدريب        الهدف من الدراسة:

العقلي باألسلوب املباشر واألسلوب غري املباشر  يف تعلم بعض املهارات األساسية ومستوى الرضا  احلركي 

 بكرة القدم .

) العبا من ناشئة حمافظة نينوى وبأعمار 45:   اشتملت عينة البحث على (عينة البحث 

) سنة ، اختريت بالطريقة العشوائية . ُأستعمل املنهج التجرييب  حيث وزعت العينة اىل ثالث 14-16(

) العبا طبقوا  برنامج التدريب العقلي باألسلوب املباشر 15جمموعات . جمموعة جتريبية  أوىل قوامها (

وا برنامج التدريب العقلي ) العبا طبق15املصاحب للتدريب  املهاري . جمموعة جتريبية ثانية  قوامها (

) العبا طبقوا منهج 15باألسلوب غري املباشر املصاحب  للتدريب املهاري . جمموعة ضابطة قوامها (

 التدريب املهاري فقط .

:    استنتجت الدراسة أن الربنامج املقرتح للتدريب العقلي باألسلوب املباشر   نتائج الدراسة

اجيايب يف تعلم بعض املهارات األساسية  ومستوى الرضا احلركي بكرة واألسلوب غري املباشر ذو تأثري  

 القدم . 

  دراسة نشوان عبد اهللا نشوان - 2 

 : تأثري التدريب الذهين(العقلي)  يف تعلم بعض املهارات األساسية يف املالكمة عنوان الدراسة    

املصاحب للتعليم املهاري يف : دف الدراسة إىل معرفة  تأثري التدريب العقلي هدف الدراسة  

 تعلم بعض املهارات األساسية يف املالكمة 
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 ) طالبا من طالب املرحلة الثانية يف كلية الرتبية32:  اشتملت عينة البحث على ( عينة البحث

) سنة ، اختريوا بالطريقة العشوائية ، استعمل املنهج التجرييب 20- 19الرياضية  جامعة بغداد ، وبعمر (

(اموعتني املتكافئتني )  وزعت العينة إىل جمموعتني كانت اموعة األوىل (الضابطة) تتعلم بعض 

املهارات األساسية يف املالكمة بالطريقة املتبعة يف الكلية وبواسطة مدرس املادة ، أما اموعة الثانية 

  العقلي . (التجريبية) فقد كانت تتعلم املهارات نفسها ولكن مبصاحبة  التدريب

:   أوضحت النتائج أمهية كل من التعليم املهاري والتدريب العقلي يف تعلم بعض املهارات نتائج الدراسة 

  األساسية يف املالكمة . ان التدريب العقلي املصاحب للتعليم  املهاري ذا تأثري فعال يف تعلم هذه املهارات 

   )2003دراسة مازن هادي كزار ( _ 3

: اثر التدريب العقلي والبدين املهاري يف دقة وسرعة االستجابة احلركية لالعيب الريشة  عنوان الدراسة

  الطائرة

:  دف الدراسة للتعرف على تأثري التدريبات البدنية والعقلية املهارية بأساليب هدف الدراسة 

عبة الريشة الطائرة متنوعة يف دقة وسرعة االستجابات احلركية لإلرسال والضربتني األمامية واخللفية لل

وللمجاميع كافة .الكشف عن أفضل أسلوب للتدريبات البدنية والعقلية املهارية يف دقة وسرعة االستجابة 

 احلركية لالعيب الريشة الطائرة وللمجاميع كافة .

 ) طالبا من طالب املرحلة الثانية يف كلية الرتبية الرياضية45: اشتملت عينة البحث على (  عينة البحث

) 15، جامعة بابل ، اختريت العينة بالطريقة العشوائية ، قسمت إىل ثالث جماميع ضمن اموعة األوىل (

) طالبا تستعمل التدريبات العقلية 15طالبا وتستعمل التدريبات البدنية املهارية فقط ، اموعة الثانية (

) طالبا تستعمل  التدريب 15اموعة الثالثة (والبدنية املهارية بدون استعمال مثريات يف التدريب العقلية ، 

  .البدين والتدريب العقلي باستعمال مثريات لفظية أثناء األداء

:  استنتجت الدراسة بان هناك تأثري اجيايب يف اكتساب التعلم ودقة وسرعة االستجابة  نتائج الدراسة 

ستجابة ودقتها لالعيب الريشة الطائرة احلركية لألساليب الثالثة . إن أفضل أسلوب  مؤثر على سرعة اال

  ظهر عند اموعة الثالثة اليت تستعمل التدريب البدين والعقلي املهاري .
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 ثانيا: الدراسات األجنبية

 JONES"   جونيس"  دراسة 1- :
 التدريب من أفضل املباشر العقلي التدريب أن اجلمباز العيب على دراسته يف جونيس أثبت

 مع تتداخل أن احملتمل من القراءة أن إىل أشار حيث حمددة، مهارة لتعليمات القراءة استخدام مع العقلي
 مشاهدة خالل من العقلي التدريب بأن االجتاه (1968 ) برايسي ودعم العقلي، التدريب خالل التصور

 ومشاهدة التعليمات قراءة من كل أن أضاف وقد التعليمات من جمموعة قراءة من فاعلية األكثر النموذج
 األخرى، الطرق مع باملقارنة فاعلية أقل اللفظي األداء أن وأثبت اللفظي، األداء من أفضل تعد النموذج

 الدافعية زيادة يف دور وهلا فاعلية العقلي التدريب أنواع أكثر من املتحركة الصور أو السينمائية الدوائر وتعترب
 . لدى الالعبني واالنتباه
  TURNER WHITE KOHL " (1983)   كول وات تورنر " دراسة 2- :

 يف تستخدم اليت العقلي التدريب جلسات أثناء اخلارجية التعليمات تقدمي حول اجلدل ثار
 من ذلك إثبات ولصعوبة اجلدوى أو عدمية احلركية املهارات لتنمية مؤثرة هي وهل التصوري، االسرتجاع

 على للتعرف حماوالت بعدة الباحثني فقام العقلي، التصوير عملية داخل يدور ملا املباشرة املالحظة خالل
 جمموعات، ثالث على العينة واشتملت مهارة باستخدام األداء مستوى على السمعية التعليمات تأثري

 والثانية السمعية، االستشارات إىل باإلضافة " PURSUIT ROYOR " العادية  التعليمات األوىل
 النتائج أشارت وقد تعليمات، أية هلا  يقدم مل ضابطة فكانت الثالثة اموعة أما فقط، العادية التعليمات

 هذه جمموعة أن من الرغم وعلى والثالثة الثانية اموعتني من أفضل كان األوىل اموعة أداء أن إىل
 تنظيم يف الدرب / الدرس مسامهة إمكانية حول أخرى أبعادا قدمت فإا استكشافية كانت الدراسات

   .للفرد التصوري حمتوى االسرتجاع
 : التالية للخطوات وفقا التنس رياضة يف اإلرسال تطوير ذلك على األمثلة ومن

 . منه ما يقرتب أو األمثل التوقيت إىل الوصول حىت التدريب أثناء لالعب اإلرسال ضربة تصوير-
 . الكرة اية وارتفاع املضرب، ارتفاع بني احلادثة العالقة حتديد -
 .صفارة مثال) الكرة لنهاية األمثل االرتفاع مع لتتوافق استخدامها ميكن مسعية إشارة اختيار -
 . الصوتية اإلشارة مساع مثل املطلوب التوقيت على الرتكيز مع مرات عدة الفيلم مشاهدة -
 أن من التأكد وجيب الصوتية، اإلشارة نفس باستخدام اإلرسال مهارة تصور اسرتجاع -

 . التصوري االسرتجاع عمليات قبل الصحيحة األداء طريقة من متكن قد الالعب
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 .SURBRUG " 1968 )  جيسور (  " دراسة 3- :

 مصاحبة استخدامها عند فاعلية ذات أا وأكد الصوتية، السمعية التعليمات تأثري بدراسة
"  WILLS   ويلز " واستخدام ، التنس رياضة يف الضربة أداء مستوى تطوير يف العقلي للتدريب

 الكتابية الشفوية التعليمات التعليمات تضمنت متعددة من التعليمات أنواع من متباينة ) تركيبات1970(
 إن مساوية تكون قد العقلي التدريب على السابقة التعليمات من نوع أن أضاف وقد السينمائية الدوائر ،
  . املستخدم العقلي التدريب نوع من أمهية أكثر تكن مل
: الدراسات السابقةالتعليق على    

:  األيتمن خالل استعراض بسيط ملا تقدم  من دراسات يتضح     

  بالتعلم.  اإلسراعضرورة استعمال التدريب العقلي املصاحب للعملية التعليمة ملا له من دور يف عملية  - 1
 يف عملية التعلم . األفضلالتدريب العقلي يف مقدمة الوحدة التعليمية سوف يكون له التأثري  إعطاء إن - 2
 اعتمدت مجيع الدراسات املنهج التجرييب ( ااميع املتكافئة ).  - 3
 تباينت العينات من حيث نوعها وعددها وقد اختريت مجيعها بالطريقة العشوائية  . - 4
 تنوعت الفعاليات اليت تناولتها هذه الدراسات بني كرة القدم واملالكمة والريشة الطائرة  - 5
  دراسات مشاة يف مثل هكذا نوع من الدراسات . إجراءمن املهم _ 6
  

:متازت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة باالتي ا  

يس بدايتها , فاملهارة يف هذه احلالة تدريبات التصور العقلي يف اية الوحدة التعليمية  ول إعطاء
ما زالت ماثلة يف العقل وتكون الصورة واضحة وميكن التحكم فيها فالالعب عندما يؤدي التصور العقلي 

وضوحا وتفصيال  وبذلك سوف  أكثربعد التمرين فانه  يشعر بوضوح احلركات يف عقله وتكون الصورة  
  املثايل وبالتايل تعزيز االستجابة الصحيحة . األداءمع  أداءهيتمكن الالعب من مقارنة 

 خاص للتدريب على التصور العقلي .برنامج تصميم  -1
 الطائرة ( فئة الناشئني) استعمل يف الدراسة احلالية مقياس التصور العقلي. تناولت هذه الدراسة فعالية كرة  -2
يف هذه الدراسة  التدريب  الباحث  التدريب العقلي يشمل على العديد من املهارات وقد استخدم  إن -3

 على التصور العقلي فقط .
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يعتمد الباحث يف هذه الدراسة على  التفسري النظري لعملية التصور العقلي اعتمادا على نظرية معاجلة  -4
أي االعتماد على االستجابة االفرتاضية يف وصف الصورة بدل   املعلومات النفس فسيولوجية (لالنج) 

  اجل احلصول على استجابات فسيولوجية بأكثر قدر ممكن . املثريات االفرتاضية من

 :  خالصة 8-
إن االجنازات الرياضية بتعدد مواقفها ومتطلبات أدائها تفرض على الالعبني استخدام وظائف            

جيب عليه  عقلية متنوعة وإصدار القرارات دون أي تأخري أو تردد وحىت يكون الالعب قادرا على ذالك
تطوير إمكاناته العقلية واالرتقاء ا ومن مث استخدامها بنجاعة يف التعلم املهاري  الذي يؤدي بدوره إىل 
التفوق يف املنافسات ,وهذا ما جاءت الدراسة إلثبات صحته من خالل برنامج جديد يراعي اخلصائص 

مقياس التصور العقلي الذي سيعطي السيكولوجية للعينة وقدرام العقلية وذالك من خالل استخدام 
  الربنامج نوعا من الصدق العلمي واملوضوعي يف بناء وحداته وتعليماته .
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  الباب األول 

 الدراسة النظرية 
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  : مدخـــل

حيث حيتوي هذا الباب على  ثالثة فصول وهي على التوايل أوال فصل  ( التدريب العقلي) 
 والعقلي العضلي التوتر تنظيم يف تطبيق برامج التدريب العقلي وكيفية حتديد األهداف يوضح  أهم مبادئ

 حالة إىل للوصول السابقة اخلربات واستخدام ، إجيابية إىل السلبية واالجتاهات األفكار وتعديل وتغيري
مع حمتويات التدريب العقلي ومتطلبات  اري ،امله األداء تطوير يف العقلية املهارات وتطبيق  املثالية األداء

تطبيقه ,كما حيتوي هذا الباب على فصل (التصور العقلي ) وهو عبارة عن مهارة عقلية وإسرتاتيجية من 
اسرتاتيجيات التدريب العقلي استخدمها الباحث يف بناء برناجمه التدرييب حيث حيتوي هذا الفصل كذالك 

دئ تطبيقه مع أهم أنواعه باإلضافة إىل جماالت استخدامه واهم النظريات على أمهية التصور العقلي ومبا
  .اليت قدمها املنظرون واخلرباء يف هذا اال 

أما الفصل األخري فكان بعنوان (التدريب الرياضي يف الكرة الطائرة ) حيث يشتمل على 
الطائرة حيتوي هذا الفصل على أهم  األساسيات  واملبادئ السيكولوجية واحلركية لتدريب الناشئني يف الكرة

عناصر التدريب الرياضي املتكامل للناشئني وخصائص تدريب هذه الفئة , كما ضم هذا الفصل جزءا 
خمصصا للكرة الطائرة من خصائصها كرياضة مجاعية مع ذكر أهم مهاراا األساسية مع أهم اخلصائص 

  هذا النوع من الرياضة .  سةر النفسية املصاحبة ملما
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  االول الفصل 

    التدريب العقلي 
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 : تمهــــيد

  
 العقلي بالتدريب واملدربني الرياضيني والباحثني الرياضي النفس علم يف األخصائيني اهتمام زاد لقد      
 النفسي اإلعداد يف أمهيته وكذلك اخلططية، والقدرات تعلم املهارات احلركية بسرعة االرتقاء يف ألمهيته نظرا

 الرياضية املنافسات قبيل املدى القصري النفسي اإلعدادأو  املدى الطويل النفسي اإلعداد سواء لالعبني
 النفس جمال علم يف والتخصص والرياضية البدنية الرتبية جمال يف العقلي التدريب إدراج وبعد .مباشرة

 أن اتضح املاضية العام العشرين خالل والبحوث الدراسات وإجراء العقلي باجلانب واالهتمام الرياضي
 على الرتكيز وأن الرياضية اإلجنازات إىل الوصول يف املسامهة على تعمل كالتدريب أخرى أنواع هناك

 إعداد يف قصورا ميثل الرياضي التدريب يف األخرى اهلامة اجلوانب وإغفال فقط، واملهاري البدين اجلانب
 شائعة التدريب من أخرى بأنواع إعدادها يتم الالعبني من جمموعة مع املنافسة، تتم حيث القومية فرقنا

 وحتطيم التفوق حتقيق يف كبري بقدر أمهيته وسامهت وأكدت فاعليتها أظهرت طويلة فرتة منذ االستخدام
 . القياسية األرقام

 علم جمال يف أثارت العلماء اليت احلديثة املوضوعات من العقلي التدريب موضوع أن البعض يظن وقد
 مع استخدامه بدأ وأنه عشر، التاسع القرن أوائل إىل يرجع االهتمام أن يؤكد الواقع ولكن الرياضي، النفس
 يف فاعليته من علميا التحقيق مت أن بعد السبعينيات أوائل يف كبرية بصورة وانتشر األربعينيات بداية

 اال الرياضي والتدريب يف كلية بصورة تطبيقه يبدأ مل هذا يومنا حىت ولكن الرياضي التفوق إىل الوصول
 احلديث الرياضي التدريب عليها يعتمد اليت اهلامة األبعاد أحد لتقدمي ترمجة هو الرياضي اال يف العقلي

 قدرا تتطلب العاملية الرياضية اإلجنازات أن حيث املختلفة، الرياضية األنشطة يف األداء مبستوى االرتقاء يف
 إىل املراجع يف إشارة أول ظهرت وقد املنافسات، أثناء القرارات وإصدار العقلية االستخدامات من كبريا

 واليت اليابانية األرستقراطية احملاربني طبقة ساموراي مع آسيا شرق جنوب يف العقلي التدريب تطبيق
  perreaut-pierre.1997.p 85) النفسية .( املهارات تطوير يف التأمل طرق استخدمت

  : مفهوم التدريب العقلي1-1 
 سكاكيت  الرمزي( اإلسرتجاع البداية يف عليه أطلق حيث ، متعددة مبراحل العقلي التدريب مر    

(scakett  ذلك بعد وتعدل 1935 يف )بواسطة morriset  (التدريب اىل" 1936يف  موربسيت )"املطلق 
  . ) 60 , ص1995   عنان الفتاح عبد حممد
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 املسمى هذا واستمرperry " 1939" بريي) ( طريق عن التصوري التدريب إىل مث
 العقلي التصور إىل, )  1997،  حسن حممد , (  زكي  "egstron عدله اجيسرتون " أن )إىل1964حىت(
  ).70ص العقلي, ( التدريب إىل حتول وأخريا

 يف والتغيري التحكم إىل دف اليت النفسية الطرق لوصف العقلي التدريب مصطلح واستخدم
 للمهارات املنتظم والتدريب  السابقة باخلربات االهتمام جانب إىل ، البدين أو العقلي سواء الفرد سلوك
 تتبىن اليت واإلسرتاتيجيات ، العقلية احلالة أن أساس على تبىن اليت واإلسرتاتيجيات ، واالجتاهات العقلية

 أهم ونستعرض . البدنية احلالة يف تستخدم اليت الطريقة بنفس فيها التحكم ميكن ، العقلية احلالة على
 : اال هذا يف التعريفات

 . النتباه وتركيز التحكم على للحصول الرئيسية الطرق ) : إحدى(roshall   1995روشال
  التعلم وتعزيز السلوك تغيري على املؤثرة  اخلاصة التدريب طرق ) :  احدى( morgan    1993 مرجان  

   . حركيا رؤيتها دون بتعلمها اخلاص للمحتوى املتضمنة املهارة : تكرار singe    )( 1995 سنجر 
 الرياضي. التدريب من مكمل ) : جزء harre   (  1993 )(هارا  

  اللعب . مفاتيح إعادة أو اسرتجاع نتيجة السابق , وهو األداء عن الصور اسرتجاع  1995) :(فيديل) (
 : أساسني بعدين يتضمن  العقلية لالجتاهات و املهارات املدى طويل متتابع : تدريب  )1991أونثال ( 

 متعددة اجتاهات أخذت التعريفات وهذه العامة الصحة وتطوير العالية الرياضية املستويات إىل الوصول
 املكمل واجلزء التدريب وسائل إحدى أنه على ركز والبعض ، العقلي التدريب ا مر اليت املهارات فرضتها

 السلوكيات وتغيري التعليمية العملية على ركز واألخر ، وحمتواها احلركية املهارة تناول األخر والبعض له
 االسرتجاع أثناء  احلركة رؤية دون السابقة واخلربة املهارة اسرتجاع على ركز من وهناك ، التعلم وتعزيز
 املهارات على التدريب يف و االنتظام والتتابع للمنافسات اإلعداد بني جيمع األخري والتعريف ، العقلي
  . عام بشكل اإلنسان وتطوير العامة بالصحة العقلي التدريب ربط وهو هام بعد إىل وينظر العقلية

  
 : العقلي التدريب دور  2-1

 يتضمن فهو املنافسات يف للدخول الالعب إعداد من األساسي اجلزء العقلي التدريب ميثل
 وأدوات وملعب حكام من املنافسة أبعاد ومجيع ، واألهداف واملواقف املهارات وتسلسل احلركة تصور

 أن حيث املنافس أداء وحتليل املوضوعة اخلطط تطبيق على القدرة الالعب ميتلك أن وجيب ، وأجهزة
 قادرا الالعب يكون وحىت ، القرارات وإصدار العقلية االستخدامات من قدرا تتطلب الرياضية اإلجنازات

 التدريب من جزءا يعد العقلي التدريب فإن وهلذا ، العقلية إمكانياته تطوير فالواجب بذلك القيام على
 الرياضية املنافسة يف االشرتاك على استخدامه يقتصر ال أنه إىل ، العقلي التدريب أمهية وترجع الرياضي
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 يف مهما دورا ويؤدي احلركية املهارة اكتساب مراحل ويف ، عام بشكل احلركة جمال يف يستخدم ولكن
 املنهاج يف الرئيسية األبعاد كأحد تطبيقه بدأ وقد ، للمنافسات اإلعداد عن أمهية ال تقل التعلم عملية

 . البدنية الرتبية درس من دقيقة عشر مخسة واحتل اسرتاليا ، السويد من كل يف املدرسي
 هذا استخدام من التمكن من درجة إىل الوصول بعد التدريب من النوع هذا أمهية وتزداد

 ، املستقبلية األحداث يف األداء من الفرصة وإتاحة ، التنبؤ على القدرة زيادة على يعمل حيث ، األسلوب
 يساهم وهذا القادمة املنافسة أثناء موقف أي توقع ميكن ، ولكن حدث ملا العقلي التصور ليس فقط أي
 األداء على التأثري وعدم التعلم حد جتاوز إىل باإلضافة هذا  القادمة املواقف يف لالستجابة االستعداد يف

  ).80, ,ص1997, الفتاح, عبد أمحد العالء أبو ( التوتر, أو العصيب الضغط أو القلق سواء
 تعمل اليت اإلجيابية اجلوانب على والرتكيز الثقة من مبزيد الشعور يف العقلي التدريب ويساهم

 اليت السلبية املشاعر خالل من باألداء يضر الذي سليب تصور حدوث ومتنع اجليد لألداء أفضل توقع على
 . الصحيح األداء فرص تقلل اليت الفاشلة والتوقعات ، القلق زيادة يف تتسبب

 األدوات من جمموعة إىل وتوصل البحوث ونتائج العلمية النظريات على التدريب هذا ويعتمد
 ، لالعبني العقلية احلالة تشخيص يف عليها االعتماد ميكن واليت املوضوعي القياس على تعمل اليت واألجهزة

 من الالعبني من ة كبري أعداد على تطبقها مت اليت املوضوعة الربامج من العديد انتشار إىل االهتمام وأدى
 تأكيد ومت سنة)   15( إىل الربامج بعض يف وصلت طويلة فرتات على تقييمها مث خمتلفة رياضية أنشطة

  متعددة علمية جهات من فاعليتها
 يف تساهم اليت املناسبة بالطرق الالعبني إمداد عل تعمل معرفية ووسائل إجراءات العقلي التدريب يقدمإذ 

 التصور على القدرة زيادة يف ويساعد ، أفضل مستوى إىل للوصول السلوك وتعديل ، األفكار يف التحكم
 إىل يؤدي الذي العقلي واالسرتجاع اإلجيابية بالعبارات االستعانة مع املنتظم التدريب خالل من العقلي
 . اجليد لألداء أفضل عقلي تصور وضع

 بطريقة العقلي التصور يتم عندما أنه حيث املهارة مستوى تطوير يف العقلي التدريب ويساهم
 . لألداء التالية املرة يف األداء الصحيح على يساعد الذي العصيب املسار تدعيم على ذلك يعمل صحيحة

 التحكم جانب إىل االنتباه وتركيز الذايت التحكم على للحصول العوامل أحد التدريب من النوع هذا ويعترب
 . النفس يف والثقة االنفعايل

 إىل اال هذا حدود تعدى أنه إال ، الرياضي اال يف بدأ العقلي التدريب أن من الرغم وعلى
 كندا اوتاوة) ( يف انعقد الذي والتفوق، العقلي التدريب عن الدويل املؤمتر أن حىت ، احلياة من خمتلفة إبعاد

 عبد (السيد ,  احلياة ورفاهية التعليم، ، التأهيل ، الصحة ، العمل هي الفنون، جماالت) 5( يتضمن 1955
 الطيب اجلانب يف االهتمام ويعكس ، الرياضي اال إىل ) , باإلضافة67 ,62 ص  1997 ، املقصود
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 اليت الربامج خالل من األمل حتمل يف مكثفة بصورة اآلن يستخدم حيث ، العقلي للتدريب البالغة األمهية
 خفض إىل النتائج أشارت واليت اخلارج يف املستشفيات بعض تطبقها واليت االجتاه هذا يف وضعها مت

 النوم على باملساعدة املرتبطة األخرى الربامج عن فضال ، كبرية بدرجة املسكنات أدوية استخدام معدالت
 . املزمنة األمراض حاالت مع البقاء أجل من الكفاح وزيادة ،

 ، العصيب الضغط يف التحكم مهارات تعلم يف مسامهته إمكانية إىل العقلي التدريب أمهية وترجع
 البدنية اللياقة إن حيث البدين األداء من األبقى التأثري هلا واليت ، احلياة حنو اإلجيايب واالجتاه الذات وتقدير

   .أطول ملدة تستمر عقلية لياقة إىل يؤدي أن ميكن العقلي التدريب بينما ، الرياضي اال اعتزال بعد تقل
   :  العقلي التدريب أهداف  3-1
 ) كاأليت :  1996 (  مشعون العريب حيددها حممد     
 املرتبطة العقلية املهارات وتنمية تطوير بواسطة املثالية األداء حالة نوعية زيادة   1-
 املثايل                  األداء يف والتحكم والتثبيت التكرار إعادة على القدرة زيادة 2-
 .                                              لألداء العام التطوير أمام العوائق إزالة 3-
 األداء .                                  مستوى بتدهور املرتبطة األسباب استبعاد 4-
 خالل :                                      من البدين التدريب من االستفادة زيادة 5-

 .التدريب نظام و نوعية تطوير -أ
 الفرتات من الشفاء استعادة و الراحة على القدرة تطوير -ب                                       

 .التدريبية
 .للمنافسات                                األعداد و العقلية املهارات أداء تطوير6- 
 .الشخصية                                                            تنمية و تطوير7- 
 .العامة                                                                الصحة تطوير8- 

     :العقلي التدريب مبادئ  4-1
  ) كما يلي :1995عنان ,  الفتاح حيددها (عبد  

 :اإلرادي البدني للجهد كبديل العقل استخدام 1 4-1-
 أن حيث للتحكم، بديلة جديدة طرق إجياد كيفية الالعب تعليم إىل العقلي التدريب يهدف

 يف وظيفتها تؤدي أن يصعب اجلهود، كافة توظيف و العضالت، استخدام خالل من العادية الطريقة
 عقلي تصور الثانية، الطريقة .اهلدف لتحقيق النهاية إىل البدين اجلهد بني الفرق توضحو  ,األحيان بعض

 يف املشاركة للعضالت القرارات إصدار و بسرعة، املسافة عدو اسرتجاع و جيدة، بطريقة املسافة عدو عن
 .العدو أثناء سرعتها و اخلطوات انسياب مالحظة مع للجسم، ذلك بعد األمر ترك و األداء،
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 .زميل بواسطة الكوع مفصل من الذارع ثين مقاومة : الثاين النموذج
 .الثين هذا حدوث ملنع جهد أقصى بذل خالل من الذراع ثين مقاومة : األوىل الطريقة
 املقارنة هو واملطلوب حائط، يف مثبتة احلديد من عارضة عن عبارة الذراع أن عقلي تصور : الثانية الطريقة

 العقلي التصور يف التحكم واستخدام التجارب، هذه من العائد حساب و الطريقتني يف اجلهد بذل بني
 .البدين اجلهد لبذل كبديل

 

 : العقلية المهارات إلى العقلي التدريب  ةنظر   2  4-1-
 إىل تعرض خالل من املبدأ هذا توضيح ميكن و البدنية، املهارات إىل ا ينظر اليت الطريقة بنفس

 : يلي فيما إجنازها ميكن اليت و العقلية املهارات فلسفة
 .اإلنساين العقل يف مدربة عوامل إدارة خالل من يتم اإلنساين النمو و التطور إن   -
 األداء, واجبات و ألهداف العقلي بالتصور يبدأ الرياضي النمو منوذج إن   -
 .للماضي نتيجة من أكثر للمستقبل كدافع اإلنسان إىل ينظر الرياضي النموذج إن -
 احملافظة و إليها الوصول ميكن املثالية الواقعية حالة و املثالية االستشفاء حالة و املثالية األداء حالة إن -

  .الواقعية اختبار يصعب عندما اإلحياء بواسطة وتطويرها، عليها
 تطويرها و فيها والتحكم عليها التعرف ميكن العامة الصحة و العالية الرياضية املستويات مبادئ إن -

  .)87ص ، 1997املقصود، عبد .(السيد
 و املثالية، األداء حالة إىل الوصول يف دورها و العقلية املهارات أمهية على املبدأ هذا يركز و

 التصور و االنتباه تركيز يف النظر جيب أنه و العقلي التدريب يف املختلفة الطرق بواسطة تكويرها إمكانية
 األفكار عزل و املعريف التكوين إعادة و التوتر يف التحكم أهداف وضع و العقلي، االسرتجاع و العقلي

 يعطي الذي االهتمام و املستوى بنفس العقلية املهارات من غريها و الذايت التكوين إعادة و السلبية،
 منها كال ألن البدنية، املهارات من غريها و سرعة رشاقة، و مرونة قوة، من البدنية اللياقة لعناصر

 االهتمام عدم و الدور هذا إغفال أن و اإلجناز، حتقيق إىل الوصول يف تساهم أخرى، عوامل إىل باإلضافة
 .بعيدة درجة إىل باألداء يضر به

 : العقلي التدريب شروط و أساسيات 5-1 
 : منها العقلي التدريب لنجاح اهلامة الشروط بعض هناك

 (شرام  والحظ مؤثرا، العقلي التدريب يصبح حىت الضرورية األبعاد أحد : متثل السابقة الخبرة1-5-1 
Schram( 1967 سابقة خربة على العقلي التدريب يعتمد عندما صوره أعلى يف يكون العضلي النشاط أن 
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 dorthy).العقلي,( التدريب فاعلية السابقة على اخلربة تأثري إىل أشار ) أول من  1930  يعترب(جاكبسن و

V.harris ,1993, p70   
أشار إليه هارا  ملا وفقا الذكاء، من عالية درجة التنافسية، الرياضية املستويات تتطلب : الذكاء 2-5-1

harre أكده (بريي الرياضي و التدريب مبادئ كتابه يف perry (  
 1968(دويل ) و Wihitely , 1962 (وايتلي من كل اتفق : البدنية اللياقة مستوى 3-5-1

doyleذو الالعب من أكثر العقلي التدريب من يستفيد عالية عضلية قدرة ميلك الذي الالعب أن )على 
 التدريب من أفضل لتحقيق عائد البدنية اللياقة أمن مستوى توافر أمهية يدعم مبا احملدودة العضلية، ة القدر

  ) . Jeffry bond 1995, p 76)العقلي (
 أشار قد و العقلي التدريب فاعلية زيادة يف يساهم التدريبية الفرتات تتابع إن : التدريب انتظام4  5-1-

 العقلي التدريب يف االنتظام أن اىل )luebke , 1967 كي ) و (لوبstart  , 1960(ستارت من كل
 Jeff sumerrs 95).لالعب و املدرب (  املرجوة األهداف حتقيق يف يساهم و األداء تطوير على يساعد

p80  
 من احمليطة الظروف نفس يف اإلمكان بقدر العقلي التدريب يكون أن جيب : التدريب جو : خامسا
 التدريب يف االسرتجاع إعادة عند احلركي، التصور يف األبعاد كافة استكمال ميكن حىت أجهزة و أدوات
 .العقلي

 يزيد العقلي السليب التصور أن حيث فقط الصحيح األداء على الرتكيز جيب : الصحيح األداء 5-5-1
 ما على التعرف لصعوبة الذايت لألداء التقييم طريقة استخدام يتم و األخطاء، نفس يف الوقوع إىل امليل من
 األداء تصور يعمل حيث لألداء، الفاشل التصور استخدام عدم على التأكيد و الالعب قبل من تصوره مت

 .األداء دعم بذلك يتم و االستجابة، و املثري بني العالقة تعميق على الصحيح
 األمهية من أن حيث املهاري األداء ظروف يف العقلي التدريب يكون أن جيب : األداء أسلوب 6-5-1

 الالعب يصبح أن األمهية من وأنه األداء قبل املسابقة مبجال تامة معرفة على الفريق أو الالعب يصبح أن
 مل إذا و اهلامة، والرموز املختلفة األبعاد على الرتكيز و األداء قبل املسابقة مبجال تامة معرفة على الفريق أو
 على الرتكيز جيب و األداء، من جزء متّوقع هو كما العقلي التدريب يصبح فلن التعرف هذا تطوير  يتم

 .ا املرتبطة الفنية النواحي و املهارات أداء أسلوب
 بعض أن )  إىلKaufmann and Reahiem,( ) 1973 ريهامي و (كوفمان من كل أشار قد و

  ) .Linda A.B 1989, p 55األداء ( قبل خاصة بصفة العملية هذه تتطلب األنشطة
 يف املتكّرر أو املقطع احلركات جمموعة أو تطويرها املراد املهارة تؤدي أن جيب : المطلوبة المهارة 7-5-1

 الكلي اإلدراك إىل الوصول حىت ميكن الطبيعية، الظروف يف حيدث مثلما تامة، و كلية بصورة النشاط
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 احلركة من فقط ء األجزا أحد أداء تصور أن حيث لألداء، الكلي التسلسل يؤكد املبدأ هذا و لألداء،
 األخطاء، وقوع يف يتسّبب ما غالًبا العارضة، على املروق دون العايل الوثب يف اإلقرتاب تصّور مثل الكلية،

 بالطبع و له، السابق العقلي اإلعداد يتم مل الباقي اجلزء ألن أداؤه املطلوب و تصّوره، متّ  الذي اجلزء بني
 .األداء مبستوى ذلك يضر

 ذلك أن حيث احلركي، اإلحساس على العقلي التدريب يف التأكد جيب : الحركي اإلحساس 8-5-1
 .احلركة يف التحكم على تعمل اليت املثريات إجياد يف يساهم

 احلركي للمهارة اإليقاع و السرعة نفس من العقلي التدريب يكون أن جيب : الحركي اإليقاع 9-5-1
 األداء سرعة على ، الرتكيز دون حركية مهارة تصّور أن , حيث.Lew Hardy.1996) املراد تطويرها (

 ظروف حتت معّينة مهارة أداء عند ) أنه  Fuigita,1994(فيوجيتا  تطويرها و يوّضح يف يساهم ال املطلوب
 يعزى اليت هي االختالفات هذه و األداء يف املشرتكة العصبية األمناط يف اختالف حيدث السرعة يف خمتلفة
 بطيئة سرعة يف عامة بصفة العقلي التدريب كان إذا أنه ذلك معىن و احلركي، التصّور سرعة يف الفرق إليها
 .احلركي األداء يف األخطاء حدوث هو الناتج يكون و العصبية األمناط فإن العادية املهارة سرعة عن

 ي األقل على واحد تدريب هناك يكون أن ينصح : مباشرة األداء قبل العقلي التدريب 10-5-1
 هذه أن من الرغم على و نفسه، الالعب على التكرارات عدد يتوقف و اإلمكان بقدر احلركي األداء سبق

 االسرتشاد مع ضرورية أا يرى اليت التكرارات عدد لالعب يرتك أنه إال الدراسة، حتت زالت ما النقطة
 :التعليمات ببعض

 .ذلك إىل باحلاجة الشعور عند التّوقف -أ
 .النتائج أفضل على للحصول به القيام و الواجب معرفة -ب
 .املطلوبة التكرارات عدد لتحديد النفس يف الثقة -ج

قبل  العقلي التدريب يؤدون العالية املستويات العيب ) أن  Barago,2000  (باربو أوضح قد و      
   األداء يف األقل مستوى الالعبني من األقل الالعبني من أطول ملدة املنافسات يف االشرتاك

) (Martens.R.1987 p56  .  
 من أنه حيث العقلي، التدريب فاعلية حتقيق يف املهمة الشروط أحد ميّثل : اإليجابي االتجاه 11-5-1

 به يساهم أن ميكن الذي بالدور االقتناع تام هو و التدريب من النوع هذا على الالعب يقبل أن األمهية
 و الدافعية زيادة على يعمل مما التقدم على الالعب ويساعد العقلية املهارات تطوير يف العقلي التدريب

 برامج لتطبيق إجيابية نتائج توقع أيضا، اإلجيايب االجتاه يتضمن و اجلهد، وبذل االنتظام متطلبات تقبل
 .العقلي التدريب
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 : الرياضي التدريب من العقلي التدريب مكانة1 -6 
أشار  ما خالل من لرياضي ا التدريب من العقلي التدريب موقع حندد أن املفيد من أنه يبدو

 يقسمها  اليت و احلديث الرياضي التدريب أنواع عن  Butt (1987 بوت  إليه(
  andrea schmid 1993, p 82).(  مخسة أبعاد هي : إىل

 .البدنية للياقة التدريب : األول البعد
 .املهاري التدريب : الثاين البعد
 .املعريف التدريب : الثالث البعد
 .اإلنفعايل التدريب : الرابع البعد
 .االجتماعية املساعدة برامج : اخلامس البعد

 ما غالبا و االستخدام، شائعا املهاري التدريب و البدنية للياقة التدريب : مها و الثاين و األول النوعان و
 .فقط البعدين هذين على للمنافسات اإلعداد و املهارات تعلم و الكتساب الالعبية إعداد يقتصر

 فرضه التقسيم هذا أن إال الرياض، النفس علم جمال من فهما التدريب من الرابع و الثالث ان النوع أما
 وهذا جمال، كل يف املتخصصني من جمموعة ظهور و حدى، على جانب كل أمهية و العلمي التطبيق
 سنلقي و العاملية اإلجنازات حتقيق و للمنافسات اإلعداد يف اخلدمات تقدمي من مزيد إىل أدى الفصل
  اخلامس حىت الثالث من التدريب أنواع على الضوء بعض

   
 : المعرفي التدريب6-1- 1 

 وحياول املنافسات أثناء خاصة و سلوكه على كبرية بدرجة تؤثر الالعب ا يفكر اليت الطريقة
 ت اليت املناسبة بالطرق الالعبني إمداد على تعمل معرفية وسائل و إجراءات تقدمي التدريب من النوع هذا

 .احلركي األداء من أفضل مستوى إىل للوصول السلوك تعديل و األفكار يف التحكم يف ساهم
 إىل املهارات، اكتساب و تعلم يف مهما دورا يلعب حيث املعريف التدريب كأحد العقلي التدريب يقع و

 املنافسات . يف للدخول الالعب إعداد يف الرئيسية األجزاء أحد ميثل أنه جانب
 إىل يستند و النتائج أفضل لتحقيق ا االلتزام جيب شروط و مبادئ التدريب من النوع هلذا و

 من جمموعة انتشرت قد و العقلية املهارات تنمية يف الطرق من العديد ويستخدم العلمية، النظريات بعض
  .املختلفة العامل بلدان يف و املستويات مجيع من الالعبني على بكثافة تطبق الربامج

 : االنفعالي التدريب 2-6-1
 اليت الضغوط كافة و العدوان و العصبية و التوتر و القلق، مع التدريب من النوع هذا يتعامل  

 االجيايب، إىل القلق يتجاوز عندما االنفعايل التدريب أمهية تبدوا و التنافسية، املواقف يف الالعبني تواجه
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 إىل اإلعداد على يقتصر ال و ثانية، مرة املطلوب املستوى إىل خفضه، إىل الطرق و الوسائل يقدم حيث
 خالل من البطولة، مستوى حىت الناشئني يتابع الذي و املدى طويل باإلعداد يتميز لكن و املنافسات،

 األجهزة و األدوات من جمموعة إىل التوصل مت قد و الرياضي، بالتفوق املرتبطة االنفعالية السمات تنمية
 .التقدم إلحراز املناسبة الربامج وضع على تعمل و لالعبني، املوضوعي التشخيص يف تساهم اليت

 : االجتماعية  المساعدة برامج  3-6-1
 يف الرياضي اال يف التفوق متيز اليت املتغريات أهم هو الربامج من النوع هذا أن العلماء يتوقع

 يف املوضوعية الوسائل ظهور و واملهارية البدنية املتغريات يف التحكم زيادة بعد خاصة و القريب، املستقبل
 و االجتماعية، احلالة مبوضوعات اإلهتمام إىل ويهدف املنافسات يف الضاغطة الظروف على التغلب

 الرياضية، املواثيق و الفريق ورح و منها االستفادة كيفية و الرياضية الروح إىل يتطرق و الرياضية، األحداث
 يف االجتماعية التعامل وطريقة الرياضي اال يف االجتماعي للسلوك باإلعداد اجلانب هذا يهتم و

 خاصة و ورعايته اتمع يف الالعب اندماج على العمل األهداف هذه أهم بني من و الرياضية املنافسات
  .العادية احلياة يف للمشاركة إعداده و االعتزال بعد
 

 :العقلي التدريب مراحل 7-1 
 :التايل للرتتيب وفقا عليها التدريب يتم مراحل ثالثة إىل العقلي التدريب ينقسم

 (mental conditioning):العقلي  اإلعداد مرحلة     1-7-1
 الوعي بديل حالة و العقل حاالت العقلي، و العضلي االسرتخاء تعلم إىل املرحلة هذه دف

  .الإلجيايب التغري و للتحكم األساسية القاعدة متثل اليت و
 
 (mental technique training):العقلية :  الطريقة على التدريب مرحلة  2-7-1   

 الذايت التكوين الذايت، التوجيه طرق الذايت، للتحكم البديلة النظم تعليم هو املرحلة هذه هدف
 .الوعي بديل حبالة ارتباطها يف تأثريها هلا اليت و العقلي التصور طرق و

 

 :(mental strength training)العقلية  القوى تدريب   3-7-1  
 مثل جماالت يف تطبيقها و الثانية و األوىل، املرحلة يف العقلية املهارات دمج يتم املرحلة هذه يف 

 .اخل ... الرتكيز االجتاهات، املزاجية، احلاالت االنفعالية، االستجابة الدافعية،
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 :العقلي التدريب مجاالت 8-1 
 هلذه نعرض و الرياضي، ال ا يف حتقق الذي النجاح بعد العقلي التدريب جماالت تعددت

 يف كندا اوتاوا) يف( عقد الذي العقلي للتدريب الدويل املؤمتر يتضمنها اليت املوضوعات خالل من ااالت
   bruce noble p97 ,1995 ).الرياضي ( التفوق و العقلي التدريب عنوان، حتت 1955 مايو

 

 : الرياضي المجال   1-8-1
 استشاري الرياضي، النفس علم يف األخصائي الرياضي، املدرب ,اإلداري، الالعب،
  .العقلي التدريب

 
 : الفنون مجال 2-8-1   

 .العقلي التدريب استشاري املايسرتو، املعلم، املدرب، املمثل، املغين، الراقص، املوسيقي، الفنان،
 : العمل مجال  3-8-1  

 أولياء اإلدارة، استشاري الفضاء، رائد املدرس، احملامي، اجلراح، الضاغط، العمل جو
 .العقلي التدريب استشاري األمور،

 : التأهيل و الصحة مجال 4-8-1 
 يف احملرتفون الصحة، من عايل مستوى االستشفاء، مرحلة يف الالعبون املزمن، املرض مع الصراع املرض،
 .العقلي التدريب استشاري اموعات، مساندة الصحية، الرعاية

 : التعليمي المجال  5-8-1  
 مالحظة ميكن و.العقلي التدريب استشاري املدرسية، املناهج إداريو األطفال، رعاية املدرسون، اآلباء،
 يف انتشاره و التدريب من النوع هذا أمهية يدعم مما ااالت مجيع يف العقلي التدريب استشاري وجود

 .املختلفة احلياة جماالت
 )96 ص ، 1987 مشعون، العريب (حممد) : العقلي التدريب (متطلبات  9-1
 : إىل املتطلبات تنقسم

 : تتضمن و : شخصية متطلبات1-9-1 
   .العقلي التدريب حنو إجيايب اجتاه  -
 .اهلدوء و العقل لصفاء الفرصة إعطاء  -
 .القوة استخدام عدم مع جهد، بذل دون االسرتخاء إىل الوصول  -
 .اخلارجية بالعوامل التأثر عدم  -
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 .العقل على تطرأ أن ميكن اليت املتضاربة األفكار جتاهل  -
 .طبيعية بطريقة حتدث األمور ترك و بالصرب التحلي  -
 .العقل من اجلنوح بعض حدوث حالة يف العادية، العقلية احلالة إىل العودة -

 : العقلي التدريب أثناء متطلبات  2-9-1
 : تتضمن و مناسبة ظروف حتت العقلي التدريب يبدأ أن يفضل

 .هادئ جو  -
 .مرحية مالبس ارتداء  -
 .اإلضاءة يف اخنفاض  -
 .الساعات العنق، رباط : مثل العوائق إزالة  -
 .مقاطعة دون منتظم توقيت حتديد  -
 .املكان مناسبة  -
 .املوسيقية املصاحبة  -

 : إىل  العقلي التدريب تقسيم ميكن: العقلي التدريب أنواع 10-1
 .العقلي التصور  1-10-1

 .االنتباه ويتكون من األنواع اآلتية :   2-10-1  
 .االنتباه انتقاء -
 .االنتباه تركيز -
 .االنتباه توزيع -
 .االنتباه حتويل -

 : املباشر غري العقلي التدريب 3-10-1 
 : يلي ما يتضمن و

 .للمهارة الفين الوصف قراءة  -
 .الدوائر و األفالم مشاهدة  -
 .للمهارة الفين الوصف إىل االستماع  -
 .األداء مناذج مشاهدة  -
 .الالعب من املهارة عن احلديث  -
 .التعليمات كتابة   -
 .البصرية و السمعية الوسائل بني الدمج  -
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 .أخرى تركيبات  -
 عدة إىل النوع اختيار يرجح و األداء مبستوى لالرتقاء متنوعة و خمتلفة تسهيالت األنواع هذه تقدم و

 .حدى على العب كل ظروف تناسب حبيث اختيارها يتم و حتقيقه املراد باهلدف ترتبط ظروف،

 : العقلي التدريب محتويات 1 -11 
 ) 1995علي، القوى عبد سامي العقلي ( التدريب حمتوى ) أن gauron يرى ( جايرون

 : يتضمن
 .االسرتخاء على اجليد التدريب 1-
 .الفنية النواحي اسرتجاع 2-
 .لالعب االنفعايل وفيلالرب  على التعرف 3-
 .االنتباه تركيز على التدريب 4-
 .العقلي احلركي التصور 5-
 .الناجحة اخلربات اسرتجاع 6-
 .التفكري عزل على التدريب 7-
 : مها و مهمني بعدمي يضيف أنه جانب إىل هذا
 .املتوقعة املشكالت لبعض حلول جانب إىل اسرتاتيجية خطة وجود أمهية

 : العقلي التدريب استخدامات 12-1 
 : منها املتداول يلي فيما نوضح الرياضي، اال يف العقلي التدريب استخدام أوجه من العديد هناك

  كية : الحر المهارات تنمية و اكتساب 1-12-1
 تنمية يف باملشاركة احلركية اكتساب املهارات و تعلم على املساعدة يف العقلي التدريب يساهم  

 للمهارة الكلي اإلطار يقدم األوىل املرحلة يف حيث احلركي، التعلم مراحل يف كذلك و العقلية، املنهارات
 و تنمية على العقلي التصور خالل من د يساع الثانية املرحلة يف و ا، املرتبطة املعلومات و تعلمها املراد
 العقلي اإلعداد يساهم اآللية، هي و الثالثة املرحلة يف و احلركي، األداء مع تبادل خالل من املهارة إتقان

 .األداء على والرتكيز االنتباه مشتتات كافة عزل يف
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  القادمة : للمنافسات اإلعداد2-12-1 
 األمناط يتضمن ألنه البطولة اسرتاتيجيه يف اإلجرائية اهلامة األبعاد أحد العقلي التدريب ميثل  

 االسرتاتيجيات وضع و أفضل، بطريقة عاتقه على امللقاة املهام اجليد،وحتمل لألداء الالعب تعد اليت احلركية
  .معها التعامل طرق و املتوقعة املواقف كافة تتناول واليت املسبقة

   :مباشرة المنافسات قبل 3-12-1 
 األمثل املستوى إىل الوصول األمر ويتطلب مستقرة غري انفعالية حالة يف الالعب يكون ما غالبا

 االسرتخاء طرق املرحلة هذه يف العقلي التدريب يستخدم و التفكري عزل و االنتباه تركيز و االستثارة من
 .االنتباه تركيز يف التحكم على الالعب مساعدة يف اإلحياء و والعقلي العضلي

  :التكرار ذات الرياضية األنشطة4-12-1 
 األداء بتكرار و فيها التنافس بطبيعة تتسم اليت الرياضية األنشطة يف العقلي التدريب يستخدم 

 هذا يف يتم و الرماية، و القوى ألعاب يف بالزانا والقفز الرمي و والطويل العايل الوثب مثل مرة، بعد مرة
 يف االستمرار توايل مرة كل يف الدخول قبل املطلوب، لألداء العقلي التصور إعادة من جمموعة أداء اال

 .للمنافسة العقلي لإلعادة العامة االسرتاتيجيات ضمن للربامج، التخطيط وجيب املنافسة

  طويال : وقتا تستغرق التي األنشطة5-12-1 
 مثل طويلة لفرتات األداء فيها يستمر اليت األنشطة هذه مثل يف العقلي التدريب يستخدم  

 من جلزء العقلي التصور طريق عن وذلك التجديف، والدراجات، الطويلة فات املسا سباحة املارطون،
 معينة ملواقف العقلي التصور الستخدام املبكر التخطيط يتم و الكلي األداء اسرتجاع يصعب حيث األداء

 .السباق اية أو معينة أماكن أو البداية، مثل النشاط يف
 الالعب فيها يعرف اليت األنشطة على لك ذ ينطلق و : المغلقة الدوائر ذات األنشطة 6-12-1 

 تسمح واليت الغطس، اجلمباز، : مثل التفاصيل لكافة منه املطلوب احلركي األداء منافسة يف الدخول مقدما
 التدريب استخدام عدم التقسيم هذا يعين ال و والقفزات، األجهزة بني العقلي التدريب بأداء طبيعتها
 الطائرة، الكرة السلة، كرة القدم، كرة اجلماعية، األلعاب مثل املفتوحة الدوائر ذات النشطة يف العقلي

 و اخلططي اإلعداد على العقلي التدريب يف الرتكيز يتم اليت و املواقف فيها تغري اليت غريها و واهلوكي،
 .الفريق من املطلوبة املهام تنفيذ

 : السفر و اإلصابة حاالت7-12-1
 فيها يتم اليت األوقات يف حىت أو التدريب عن توقف ال أثناء السفر و اإلصابة حاالت يف   

 مناسب، الوقت يكون التدريب، مزاولة من غريها و األمطار مثل الظروف حتول و التدريب إىل الذهاب
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 التدريب و اللعب خطط اسرتجاع أو متتابعة تؤدى املهارات من سلسلة أو مهارة على العقلي للتدريب
 .العقلية املهارات على

  : العقلي التصور و العقلي التدريب بين الفرق 13-1 
التصور  ملصطلح مرادفة ) بطريقةtraining Mentalالعقلي ( التدريب مصطلح استخدام مت

التصور العقلي يرجع اىل  أن حيث بينهما التام الفصل الواجب من لكن و الرياضي، النفس علم يف العقلي
  )80،ص 1992 مشعون, العريب حممد التفكري( منط بأنه  1985 )heil (هيل  وصفه قد العمليات العقلية و

 العقلي التدريب أن حني يف للتصور، املعرفية الوظيفة على املعريف اال يف النفس علماء أكد و
 الرياضي، األداء لتطوير حماولة يف العقلي التصور ا يستخدم اليت االسرتاتيجيات ميثل وصفي مصطلح

 التدريب من األسلوب هذا داخل من العمليات يتضمن أن وميكن
 اإلرسال يف مهارة العقلي التدريب فإن املثال سبيل على )suinn 1983سيون  أوضحت( كما 

 : يتضمن أن ميكن التنس رياضة يف
 .اإلرسال يف التفكري 1-
 .اإلرسال خطوات عن النفس مع الذايت احلديث 2-
 .مثالية إرسال ضربة يؤدي بيكر) مثل (يوريس حمرتف العب تصور 3-
 .ناجحة بطريقة أدائه سبق قوي إرسال تصور 4-

 متثل اليت هي السابق املثال يف العقلي التدريب حمتوى يف الرابعة اخلطوة أن إىل نشري أن ميكن و
 ميثل العقلي التصور كان وهلذا أخرى أبعاد يتضمن قد العقلي التدريب أن حني يف للمهارة العقلي التصور
 و العقلي التدريب بني التوضيح من ملزيد و العقلي التدريب أهداف إجناز يتم خالهلا، من اليت الوسيلة
 يؤدي و ) الساحق (اإلرسال جديدة إرسال مهارة يتعلم تنس العب : التايل املثال نضرب العقلي التصور
 مستعد هو و القفزة أداء بتصور يقوم غطس العب أو للمهارة، الفعلي األداء قبل يوميا املهارة هلذه تصورا
 من اسرتجاعها مت قد املهارة أن احلالتني كلتا يف جند و البطولة يف مباشرة األداء قبل و القفز سلم على

 استخدام توقيت يف اختالف هناك لكن و النشاط أو احلركي األداء غياب يف العقلي، التصور خالل
 و احلركية املهارات الكتساب العقلي بالتدريب يسمى ما يعكس التنس، العب هو األول و فاملثال املهارة،
 التدريب استخدام ميثل فهو الثاين املثال أما للمتعلم، املهارة الكتساب اجلديدة االستجابة تقوية منه اهلدف
 و ا اكتسا مت ملهارة املستقبل يف األداء تعزيز منه اهلدف و للمنافسات باإلعداد يسمى ما حتت العقلي
 اكتساب اجتاهني يف العقلي التدريب يستخدمها اليت الوسائل إحدى العقلي التصور أن أي إتقاا،

 للمنافسات . األعداد و املهارات



34 

 

 طرق حمتوى ضمن الرياضي اال يف استخدامه مت العقلي التصور أن إىل أيضا اإلشارة جتدر و
 ونضيف هلا، العقلي االسرتجاع قبل التصور أي املزاجية، احلالة يف التحكم التأمل، االسرتخاء، مثل أخرى
 األنشطة معظم و الصور، من سلسلة يف التحكم يصعب الصورة تثبيت يف النجاح، حالة يف أنه أيضا

 هذه الستخدام كاسرتاتيجية العقلي التدريب يعمل هنا و املتغرية، الديناميكية املواقف تتضمن الرياضية
 سبيل على يطلب فعندما املصطلحني, متاما بني يفصلون العايل املستوى على الالعبني بعض أن إال الصور
 عندما لكن و التصويب، عملية يستدعي فهو احلرة الرمية اسرتجاع السلة كرة يف حمرتف العب من املثال

 إىل يرجع الفصل هذا و بالتصويب، يقوم حقيقة نفسه يتصور فهو العقلي التدريب استخدام منه يطلب
 غاية املوضوع هذا أن جند النهاية يف و األداء يف العقلي التصوير يف العقلي التدريب استخدام اسرتاتيجيات

 البحث و الدراسة من مزيد إىل حيتاج الفصل لكن و الباحثني، بني اإلهتمام يلقى هي و الصعوبة يف
 أن إىل  barrow 1971يشري (بارو) و منه، اهلدف حيقق أن اال هلذا ميكن حىت املوضوعي، بالدليل

 وجهة من العقلي فالتصور واحد، شيء اعتبارمها ميكن ال و العقلي التصور عن خيتلف العقلي التدريب
 أما عنها، تصوره و الفرد حركات إىل احلقيقة يف يرجع و السابقة، اخلربة خالل من الصور تذكر هو نظره

 و احلركة على هنا والرتكيز السابقة األداء رموز مشاهدة إعادة أو العقلي االسرتجاع فهو العقلي  التدريب
  ) . 65ص ، 1995 عنان الفتاح عبد املسافة(حممود أو الدقة و االجتاه مثل منها العائد على ليس

 _ خالصة :

يرتاءى للمطلع على هذا الفصل أن التدريب العقلي أصعب يف تطبيقاته من التدريب البدين إذ انه يقتضي 
الكثري من الدقة والدراية جبميع املهارات العقلية وأساليب تعلمها قبل التفكري يف استخدامها للتعلم املهاري 

كم يف إحدى املهارات يضفي بنا إىل كما أن هذه املهارات هلا عالقة وطيدة يبعضها البعض إذ أن التح
التحكم يف املهارة األخرى والعكس صحيح , كما ال ننسى أن الباحث واملختص يف هذا النوع من 

التدريب يف صراع دائم من اجل حتقيق القدر املقبول من املوضوعية يف نتائج حبثه الن جل ما حيصل عليه 
لك بدورهم خيضعون لتقلبات مزاجية وفكرية مستمرة من بيانات مستمدة من الالعبني أنفسهم وهم كذا

تعرقل كذالك ثبات النتائج وتطعن باستمرار يف صدق املقاييس املعدة هلذه األغراض وذالك راجع إىل أن 
 الوسائل التكنولوجية اخلاصة ذا اال  غري متوفرة وان كانت فهي ليست متاحة للجميع .   
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  الفصل الثاني 

  التصور العقلي 
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 تمــهيد :

 تأثري التدريب  تعترب القدرة على التصور العقلي يف اال الرياضي من املتغريات املهمة اليت تعكس  

طريق مراجعة املهارة عقليا  العقلي على األداء، حيث يستخدم التصور العقلي لغرض جتسيد األداء عن
لألداء الفين االستجابات غري الصحيحة .  األسلوب الصحيحويتضمن ذلك التخلص من األخطاء بتصور 

استحضار الصورة العقلية  أمهيته يف مساعدة الرياضي على أداء االستجابات الصحيحة من خاللوتكمن 
بصورة أفضل على أدائها، هذا باإلضافة إىل  للمهارات املتوقع ممارستها ومنع تشتت فكره وبذلك سريكز

 أمناط جديدة حتقق األهداف املطلوبة , واستخدامه يف ممارسة الدافعية يف بناءزيادة الثقة بالنفس و 
والقوة وبالتايل  النشاطات الرياضية سوف يساعد الالعب على األداء الصحيح نتيجة تصور نقاط الضعف

 .مثلمن خالل اإلحساس باألداء األ تطوير طريقة اللعب واكتساب املهارات احلركية وتركيز االنتباه عليها
وخمتصني للتصور العقلي إال أن معظمهم يركزون على  وبالرغم من ظهور تعريفات خمتلفة وعديدة لعلماء   

” ) عن "العريب" قد عرفهNidffer 1996 يف الدماغ، فنجد  ( انه مرتبط فسيولوجيا باحلواس املوجودة
 .“ الدماغ بإعادة تكوين واسرتجاع اخلربة يف

 النظر والشرح هو الصورة اليت يتخذها املتعلم عن طريق” فيقول )2000أما (وجيه حمجوب   

) عن "العريب" Richardson 1995أما ( “والتوضيح للحركة وتنطبع بالدماغ لتكون أساسا لتأدية احلركة  
ا يف العقل الواعي يف حالة املثريات  أيضا فيؤكد على انه مجيع أنواع اخلربات شبه احلسية اليت نشعر

حقيقة مرتبطة بطبيعة التصور العقلي بدون احلاجة إىل  تستدعي ظهور نظائر حسية وإدراكية الشرطية
ال يتوقف التصور العقلي على األداء فقط وإمنا على نتيجته، فلهذا وجب  مثريات معلومة سابقا وجيب أن

تصحيحها  حماولةاستحضار التفاصيل عن األداء املهاري والرتكيز على معرفة نواحي القصور و  على الالعب
حلني القيام باألداء الفعلي  وذلك باإلحساس والشعور بأخطاء األداء وتصور األداء الصحيح وإعادة تكراره

بني املثري واالستجابة وذا يتم االرتقاء مبستوى  للمهارة والرتكيز على خربات النجاح لكونه يقوي العالقة
تصور الفعلي, والتدريب على التصور العقلي جيب أن بنفس سرعة ال األداء وسرعته اليت جيب أن تكون

 متارين االسرتخاء للتخلص من التوتر ومساعدة  لالستمتاع والنجاح هلذا يفضل أداء بعض يكون مصدرا
حبيث يستطيع  اجلهاز العصيب للقيام بدوره بكفاءة أفضل من خالل املمارسة والتكرار بصور منتظمة

انتباهه ومن اجل أن حيقق  ان أو زمان واالحتفاظ باهلدوء وعدم تشتيتالالعب ممارسة التصور يف أي مك
اكرب عدد من احلواس والتعرف على احلاسة  التصور العقلي الفائدة املطلوبة وجب على الالعب استخدام

األداء إىل مراحل وأهداف نوعية واستحضار الصور الفعلية اليت  األكثر ارتباطا باألداء ومن املفيد حتليل
 .تدور يف ذهنه (موقعه، حركته، القوة املطلوبة لألداء، سرعته )وغريها يب عن التساؤالت اليتجت
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  استحضار الصورة الذهنية  التصور العقلي اخلارجي أللذي يعتمد على كما تتم هذه العملية من خالل  

اد العالقات وتوظيفها املرتبطة باألداء إلجي ألداء العب متميز أو بطل وبالتايل يتم اسرتجاع مجيع اجلوانب
البصر بالدور األساس عند استخدام التصور العقلي اخلارجي , أما  يف طريقة األداء املناسبة وتقوم حاسة

 الداخلي هو استحضار صور ذهنية ألداء مهارات أو أحداث معينة سبق اكتساا أو التصور العقلي
ما يريد عن تنفيذ  ته ألشياء خارجية بل انتقاءهمشاهدا أو تعلمها نابعة من داخل الالعب وليس ملشاهد

احلواس األخرى,  وهناك ارتباط بني نوع  املهارة هلذا نالحظ بان اإلحساس احلركي يسهم بفاعلية أكثر من
اخلارجي يعمل بطريقة أفضل مع  بداية تعلم املهارة  التصور العقلي ودرجة تعلم املهارة فنجد إن التصور 

التصور اخلارجي يبدأ عندما يشاهد الالعب نفسه يؤدي املهارة أما عند  ألداء فانوكلما تطور مستوى ا
 والشعور ا فقط فان احلس العضلي وليس البصري هو الذي يظهر هلذا جند إن التفكري يتم إتقان املهارة

الالعب التمرين يقوم  كما يستخدم يف أوقات متعددة ولكل منها فوائده فقبل    .من خالل العضالت
فيقوم مبراجعتها وذلك ملقارنة أدانه مع األداء  بتصور املهارات واملواقف اليت يتوقع حدوثها أما بعد التمرين

تقدم فان للتصور العقلي دوراً مهماً يف تنمية قدرات ومستوى الالعبني  ومما .األمثل وذا يتجنب أخطاءه
 لكوم يستخدمون املمرات العصبية نفسها اليتيف تطوير مهارام احلركية وأدائهم  وهو عامل أساس

الفهم لطبيعة  تستخدم عند األداء هذا فضال عن أن التصور العقلي يساعد الالعب يف حتقيق املزيد من
التدريب واإلصرار على الوصول إىل االجناز  أداء املهارات واكتساا وتطويرها عندما يبذل اجلهد واملثابرة يف

 املطلوب .

 :العقلي التصور يفتعر  1-2 

 اليت واملظاهر األشياء انعكاس عن عبارة هو و الناجحة، التفكري عملية لب هو العقلي التصور
 اليت العمليات، تلك هو للتصور الفسيولوجي األساس و بالكليات، مث باألجزاء يبدأ و إدراكها، للفرد سبق

 على القدرة اإلنسان ميتلك و.التصور عملية يف وظيفة تؤدي فال نفسها احلواس، أعضاء ألجزاء حتدث
 عال، مستوى على حمرتفًا العًبا يشاهد أن القدم كرة لالعب فيمكن السابقة، اخلربات و األحداث تذكر

 هذه إنتاج و الصور هذه اسرتجاع حياول مث بالرأس، الكرة ضرب مهارات عقلية صورًا يلتقط و مباراة، يف
 تصورات  تكوين للعقل ميكن لكن و السابقة، اخلربات على العقلي التصور وال يقتصر العقل يف املهارات

 يبدأ ما عادة معه، اللعب يسبق مل منافس مع قادمة ملباراة اسرتاتيجيه وضع فعند قبل، من حتدث مل
 القدرة ميتلك اإلنسان ألن املواقف، هلذه االستجابة كيفية يتصور و العقل يف نقاط عدة بتكوين الالعب

 ) .218 ص ، ,م,س,ذكره مشعون العريب حممد القادمة ( املواقف عن العقلية التصورات خلق على أيضا
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 أن الشائعة األخطاء من و العقل، عيون يف خربة فهو الرؤية جمرد من أكثر العقلي التصور و              
 حاسة أن و جزئيا، صحيحا يعترب أن ذلك من الرغم على و البصر، حاسة إىل فقط يرجع العقلي التصور
 احلواس من جمموعة أو أحد يتضّمن أن ميكن أنه إال التصور، عملية يف أساسيا جانبا تشكل البصر

 و ذلك، أمكن كلما احلواس مجيع استخدام يفضل و منها تركيبات أو السمع أو اللمس، مثل األخرى
 وحاسة احملّدد اإليقاع يف العارضة ملشاهدة البصر حاسة بالزانة القفز العب يستخدم التايل" املثال لنضرب
 يف احلركي اإلحساس و بالصندوق، الزانة ارتطام صوت يف السمع حاسة و الزانة على القبض يف اللمس
 و العقلي، للتصور اإلجيايب التعميم على تعمل احلواس من العديد مشاركة أن أي اهلواء، يف اجلسم أوضاع
 على يعمل الزمن من فرتة التوقف أن حيث ممارستها يف االستمرار الواجب لكن و األداء، تطوير يف تساهم
السؤال التايل:  نسمع ما غالًبا و .العقلي التصور يف التحكم و الوضوح اسرتجاع على القدرة بعض فقدان

ال الرياضي؟هل التصور العقلي مفيد يف ا  

 معرفية وظيفة فالتصور ؟ لإلنسان مفيد التنفس هل :التايل السؤال متاًما مياثل السؤال هذا مثل و
 و الباحثني من التقارير تفيد و واألداء, احلركية املهارات تطوير يف أساسي عامل هو و احلي للكائن

 التصور يستخدمون العالية الرياضية املستويات يف خاصة و الالعبني معظم أن العملية اخلربات أصحاب
 مستوى قدرات تنمية يف هاًما دورًا يلعب احلركي التصور أن إىل عالوي) يشري( و منتظمة بصورة العقلي،

 عزت (أمحد حركية أخرى و بصرية مكونات على يشتمل و مركًبا طابًعا حيمل التصور إن و الرياضي الفرد
   ) 67 ص ،  1979راجع , 

 للمهارة الشفهي الشرح عن الناجتة التفكريية الناحية و البصري التصور بني الربط الضروري من و
 يتضّمن إن و الرياضي للتفوق للوصول العقلي التصور مستوى رفع على العمل األمهية من و احلركية،
 املستويات العيب معظم و املختلف العقلي التصور تنمية طرق الستخدام الكايف الوقت السليم التدريب
 و.سابقة رياضية منافسات عدة يف مكررة قف هيااملو  هذه جديدة مواقف يواجهون ال العالية الرياضية

 األحداث من سلسلة تصور حالة يف فالالعب هلا اللفظي الوصف و للمهارة العقلي التصور بني فرق هناك
 فإنه  السبب هلذا و لألداء، احملّدد التوقيت نفس يف حيدث ذلك ألن الوصف، و للتصور الوقت لديه ليس
 العقلية الصور يف التحكم أن حيث للكلمات اللفظي الوصف من أكثر العقلي التصور ممارسة األمهية من

 املوقف يف األبعاد مجيع و الكلية اخلربة ممارسة يتضّمن أنه و األداء، تطوير يف اهلامة املهارات إحدى أصبح
 العقلي، التدريب مهارة مستوى يف الالعبني بني اختالف هناك و األداء ممارسة يف احلواس مجيع تعاون مع

 محام عن بعيًدا باستمرار للقفزات العقلي بالتصور يقوم الغطس يف )GREGLO لوي  (جريج مثل فالعب
 ذلك ويؤدي مباشرة األداء قبل الغطس سلم على يستعد هو و املنافسة أثناء القفزات بني أو السباحة
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 حياول و متفرج منظور من أو القفزة، يؤدي نفسه يشاهد فهو خمتلفة، أبعاد من القفزات يتصور و بانتظام
 و اإليقاع مستخدًما املوسيقى يسرتجع أخريًا و البصرية، الصور مثل متاًما، احلركي اإلحساس اسرتجاع
 التصور فإن لذلك و الصور تطوير يف صعوبة لديهم الالعبني بعض هناك متاًما العكس على و التوقيت
 هناك العقلي التصور موضوع يف و  .مستوى األداء لتطوير املهارات يف للتحكم تستخدم طريقة العقلي

 التصور فإن ملونة، بطريقة تتم األحالم كانت إذا امللون يوّضح التصور عن )1984هارايس  (لدورثي رأي
 أن الالعب على جيب لذلك و فردية، عملية العقلي التصور فإن وعموًما كذلك يكون أن ميكن العقلي
 ليّحقق ثانية مرة اخلربة مبمارسة تسمح اليت الرموز وختزين املواقف تقبل عملية حتديد و اخلاصة رموزه يتعلم

  Haris 1984, p 60)( الفاعلية ذو التأثري من مزيًدا العقلي التصور

 العقلي التدريب ) مرادفا ملصطلحmehtalimageryالعقلي ( التصور استخدم  مصطلح و

mehtal trainning ) ( ذا املرتبطة املصطلحات من العديد جانب إىل وجود يف ساهم املفهوم مما 
 :منها نورد الباحثني بني تداخالت

 visiomotorاحلركي  البصري , التدريب  VISUALISITION البصري   التصور ,  modlingالنمذجة 
training , احلركي  الفكري التدريبDEOMOTOR TRAINING  االسرتجاع املعريف , cognitive  

training العلماء بعض آراء خالل من العقلي التصور تعريف نتناول أو:  

 .اخلارجي املثري غياب يف تظهر و احلسية للخربة مماثلة خربة " روبرت "

  العقل يف اخلربة اسرتجاع أو تكوين إعادة " دنيفر "

 .الالمع األخضر على األبيض شكلها يف حيّدده الذي املكان يف مستقرة هي و الكرة يتصور -

 منحىن السري خط خالل من احملّدد املكان إىل طريقها يف هي و الكرة متابعة و بسرعة الكرة تتغّري  -
 .باألرض اتصاهلا حىت الشكل الطريان،

 .احلقيقة يف العقلي التصور حتول اليت املرجحة طريقة حتديد إىل يؤدي التشبع من نوع حيدث -

 بطريقة تشكيلها وإعادة اخلربات مجيع من املختزنة املعلومات من ألجزاء من لذاكرة  اسرتجاع " دورثي "
 219).ص ، م س ذكرهمشعون , العريب (حممد تعريفات ,  عدة ظهور من الرغم على و معىن ذات

 اليت اإلدراكية و احلسية شبه اخلربات مجيع هو و االستعمال شائع زال ما " سون ريتشارد " تعريف أن إال
اإلدراكية  احلسية نظرياا ظهور تستدعي واليت الشرطية املثريات غياب حالة الواعي يف العقل يف ا نشعر

  ) 84ص ، 1987عوض  حممود احلقيقة (عباس

 :هي و العقلي التصور بطبيعة املرتبطة األبعاد من العديد يثري التعريف هذا و
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 واإلحساس صورة مشاهدة ميارس الفرد أن أي اإلدراكية، أو احلسية اخلربات متاثل التصورية اخلربات 1-
 .االسرتجاع عملية أثناء هلا املصاحبة باحلركات

 اليقظة، أحالم و العقلي التصور بني التفريق ميكن املنطلق هذا من و .التصورية باخلربات التام الوعي 2-
 .الوعي دائرة يف تدخل ال األخرية أن حيث

 .سابًقا معلومة مثريات إىل احلاجة عدم 3-

 الالعب يغلق فقط املطلوب و نوع أي من مثريات أي تقدمي يتم ال العقلي، التصور عملية يف    
 أو األرض يف الكرة تنطيط يسمع أو حقيقية سلة كرة يرى ال فهو األداء، يف اخلربة تصور يف ويبدأ عينيه
 التصور عملية ففي العقل، خالل من اخلربات هذه ميارس لكن و اجلسم حبركة أو بيديه الكرة بلمس يشعر

 أن جمرد لكن و اجلمباز العقلة جهاز أو سباحة أو محام املثال سبيل على على السباق  يقدم ال العقلي
 اخلربات على العقلي التصور مصطلح يطلق عامة بصفة و   .األداء يف اخلربة تصور يف يبدأ و عينيه يغلق
 .السابقة الثالثة األبعاد تغطي اليت

 :العقلي التصور أهمية 2-2 

 خالل من ذلك و املنافسات أو التدريب يف لديه ما أفضل إىل الالعب وصول على يساعد 1-
 احلركية املهارات تطوير و ممارسة و الكتساب حيدث ما توجيه يف العقلي للتصور اليومي االستخدام

 .املنافسات يف إتباعها الواجب االسرتاتيجيات اسرتجاع و السابقة اخلربات باستعادة

 خالل من و يف املنافسة املطلوبة األهداف اسرتاتيجيات و األهداف يف التفكري يف العقلي التصور يبدأ 2-
 ميكن اليت الدرجة اخلربات إىل كافة التطوير يتم العقلي التصور على التدريب يف االستمرار و املمارسة
 التعامل و األهداف لتحقيق السابقة  اسرتجاع التصورات و املصاحب لألداء علىاإلحساس فيها احلصول

 .االسرتاتيجيات املوضوعية مع

العايل يركز  الوثب فالعب املنافسات يف الدخول قبل مباشرة اجليد األداء تصور على الالعب يساعد 3-
 إجناز و النهاية خط حىت املتابعة و البداية و العد و القفزات أفضل الغطس العارضة، فوق املروق على

 التصور اجلماعية لأللعاب لكن و الفردية األلعاب العيب على يقتصر ال و للجملة احلركية ألمثل ا األداء
 .الدفاعية احلركات االنتقال, سرعة املنافسني حركات اللعب، ملفاتيح العقلي

 الباقية األخرية الدقيقة قبل املهارة على االنتباه تركيز و األمثل باألداء اإلحساس استدعاء يف يساهم 4-
 .األهداف لتحقيق االنطالق على
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 بذلك التنافس طبيعة تسمح عندما خاصة و الناجح األداء بعد كبري نفع ذا العقلي التصور يصبح 5-
 داخل الفوز حتقيق أو القوى وألعاب السباحة يف التصفيات الرمي الوثب مسابقات يف احملاوالت تتابع مثل

 .لألداء الناجحة األبعاد متابعة و اخلربة حتديد على تعمل حيث املالكمة و املبارزة مثل املنافسات

 األداء أمناط وبناء الدافعية زيادة و بالنفس الثقة يف الدعم من املزيد إعطاء و السليب التفكري استبعاد 6-
 benett.j.k.proitz 1987, p 73 ) . األهداف , ( حتقيق و اإلجيايب

 التحكم و الوضوح ذوي من الالعبني من جمموعة أن وجد فقد األداء، على العقلي التصور على القدرة7_
 أقل حتكم و وضوح سواء متتلك اليت اموعة عن األداء يف أعلى درجات على حيصلون العقلي التصور يف
 العقلي . التصور يف أكثر حتكم و وضوح درجة إىل اجليد األداء مييل عام بشكل أنه أي العقلي, التصور يف

 :مها خاصيتني خالل من العقلي التصور على القدرة على التعرف ميكن فإنه وعموًما

 .الوضوح 1-

 .التحكم 2-

 التحكم أما للفرد، الذايت التقرير خالل من الصورة يف الواقعية و بالنقاط الوضوح درجة ترتبط و
 املثال ذلك يوضح و التحكم على للتعرف كدليل التحكم عدم أسلوب طريق عن عليه التعرف فيمكن
 التايل

 الكرة  من تصور يتمكن مل أنه باأج لإلرسال العقلي التصور عن الطائرة الكرة العب سؤال عند
IMAG) (UNCONTROLE ,  (EPS TIEN 1989 p 32). 

 على القدرة ضوء يف الالعبني تصنيف متّ  قد العقلي و التصور يف التحكم عدم عليه يطلق وهذا       
 VYVDNESS OFاملرئي ( التصور و الوضوح استبيان باستخدام املنخفض و العايل العقلي التصور

VISUEL. ( 

 .QUESTIONNAIRE(  العقلي التصور على العالية القدرة أصحاب أن وجد و
IMAGERYخيتلف و  .املنخفضة القدرة أصحاب عن بدقة للمهارات العقلي االسرتجاع قدرة ) لديهم 

 بالغة سهولة البعض جيد حيث البصري ، التصور يف خاصة بصفة و العقلي التصور على القدرة يف األفراد
 اخلارجي اإلطار عن خاطف بريق على حيصل البعض و والتحكم الوضوح من كاملة صورة إىل الوصول يف

 :هي الرياضية األنشطة يف الالعبني بني التصور االسرتجاع فاعلية كتوسط عوامل جتد جمموعة و للصورة ،

 .العقلي التصور على القدرة يف الفردية الفروق -

 .خارجًيا و داخلًيا املستخدمة العقلي التصور طبيعة -
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  ." العقلي التصور عملية نواتج " التصور من العائد -

 :العقلي التصور مبادئ 3-2 

 يتوقف االستعمال اجليد للتصور العقلي على جمموعة من  املبادئ :

صور أخطاء األداء للتخلص منهات :    1-3-2 

يتم استدعاء الصورة  لألداء املهاري والرتكيز على معرفة نواحي القصور يف األداء لغرض  الكشف عنها   
 وحماولة تصحيحها . 

: التركيز على االيجابيات    2-3-2 

ة بني املثري جيب أن يكون تركيز التصور العقلي على خربات النجاح الن ذلك يقوي العالق
 واالستجابة  وبالتايل االرتقاء مبستوى األداء

  سرعة األداء :3-3-2  
غالبا ما مييل الالعب ألداء التصور العقلي بصورة أسرع من األداء الفعلي . وبصورة عامة   

) م 100جيب ان يكون التصور بنفس سرعة األداء الفعلي , كمثال على ذلك السباح الذي يقطع مسافة (
يف الدقيقة , يؤدي  التصور ملدة دقيقة. وميكن أْن تتم عملية التصور العقلي بسرعة أبطأ من األداء الفعلي 

  يف بعض احلاالت منها : 

 عند بداية  تعلم املهارة اجلديدة 
 عند استعمال طريقة جديدة ألداء املهارة 

 حماولة تصحيح األخطاء 
 لفنية لألداء إدخال بعض  التعديالت على النواحي  ا

ويعترب التصور العقلي بسرعة أبطأ من األداء الفعلي خطوة مرحلية جيب أْن يتبعها التصور العقلي 
 بنفس سرعة األداء الفعلي يف املسابقة 

   2-3-4 الممارسة المنتظمة  :

يستطيع حيتاج التصور العقلي إىل التدريب من خالل املمارسة والتكرار بصورة منتظمة حبيث      
الالعب ممارسة التصور  يف أي مكان أو زمان واملهم يف ذلك االحتفاظ باهلدوء وعدم وجود مصادر 

 تشتت االنتباه .
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   :لممارسة باستمتاع ا 5-3-2 

جيب أْن يكون التدريب على التصور العقلي مصدرا لالستمتاع والنجاح ، عندما يشعر الالعب 
ا أصبحت مصدرا للملل أو التوت ر أو اإلحباط جيب أْن يتوقف فورا وميارس أي نشاط آخر يف املنهج بأ

 .التدرييب

 2-3-6  االسترخاء:

قبل التدريب على التصور العقلي يفضل أداء بعض متارين االسرتخاء للتخلص من التوتر ومساعدة  
  اجلهاز العصيب للقيام بدوره بكفاءة أفضل 

  األهداف الواقعية :    7-3-2   - 

ال يكون التصور لألداء يف مستوى أعلى من مستوى أداء الالعب الفعلي بل جيب أن  جيب أنْ    
  يكون بصورة واقعية ويف حدود ومستوى أداء لالعب .

   2-3-8 األهداف النوعية :  

من املفيد حتليل األداء إىل مراحل وأهداف نوعية .مثال على ذلك العب كرة طائرة 
يؤدي انيريد   مهارة الضربة الساحقة فعليه أن يستحضر الصورة العقلية من خالل اإلجابة عن  

 التساؤالت التالية : 

  ما هو املوقع الذي يؤدي عنده الضربة الساحقة ؟  -
 هل يتحرك حنو الكرة أم ينتظر وصوهلا ؟ -
 ما هو املكان املقرتح لسقوط الكرة ؟ -
 ؟ ما مقدار القوة املطلوبة  ألداء الضربة الساحقة  -
  من املنافس الذي يؤدي معه الضربة الساحقة ؟ -

 2-3-9 تعدد الحواس : 

كلما استطاع الالعب استعمال اكرب عدد من احلواس أثناء التصور العقلي كان ذلك أفضل وكلما   
 ممكنة.استطاع التعرف على ما هي احلاسة األكثر ارتباطا باألداء سوف حيقق التصور العقلي اكرب فائدة 
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 التصور العقلي ونتائج األداء :10-3-2 

 تنس يف اإلرسال ففي األداء هذا نتائج جانب إىل املهارة أداء من كال الالعب يتصور أن جيب
 املرجحة الكرة وضع لكن و ككل لإلرسال فقط ليس العقلي التصور كيفية الالعب تعليم جيب الطاولة
  .الكرة إسقاط مكان وكذلك الكرة مع املضرب اتصال الكرة طريان للذراع، الكلية

 التفاصيل : إلى االنتباه11-3-2 

 اليد كرة العب لذلك كمثال و أفضل العقلي التصور كان وضوًحا أكثر التفاصيل كانت كلما
 كان املهارة تفاصيل على الرتكيز زاد كلما و احلرارة درجة امللعب، سطح إضاءة االعتبار يف يضع أن جيب

 .األداء على التأثري يف فاعلية أكثر العقلي التصور استخدام

 :ككل للمهارة العقلي التصور12-3-2 

 لذلك و احلركي، الربنامج بواسطة فيها التحكم يتم املهارة ألن للمهارة كلية العقلي التصور جيب
 م 110 سباق يف فقط االقرتاب مرحلة تصور مت سبيل املثال إذا على و كامال، الربنامج ممارسة األمهية فمن

 القفز حصان من فقط االقرتاب أو القوى، ألعاب يف بالزانة القفز أو الثالثي أو الطويل، الوثب أو حواجز
 ما عادة و األداء بداية و االقرتاب بني االنتقال بواسطة مشاكل يواجه قد الالعب فإن اجلمباز رياضة يف

 أجزاء على التصور ممارسة تتطلب اليت احلاالت يف للمهارة الكلي العقلي التصور أمهية إىل النصيحة توجه
    CLARK. L.VP).   65عن األداء(. الصورة تتكامل حىت التدريب اية قبل املهارة من

 تناول عن طريق املهارات احلركية اكتساب و احلركي التصور بني العالقة على جتارب أجريت قد و    
 إىل اموعات وتصنيف التجرييب التصنيف خالل من ذلك و احلسي، و البصري العقلي التصور من أنواع

 النوعني يف منخفضة و البصري لتصور ا يف عالية درجات إىل و والبصري، احلسي التصور يف عالية درجات
 ترتبط و .احلركية املهارات اكتساب يف يساهم العقلي التصور إن و إجيابية عالقة لوجود التوصل متّ  و ،

  فقد املثالية، األداء حبالة العقلي التصور على القدرة

 أن اجلليد على للتزحلق السويد بطولة يف املشاركني حول دراسته يف " 1979 )اونثتال (" وجد        
 أن و العقلي التصور يف املستغرق و األداء يف املستغرق الوقت بني متاثل لديهم األوىل املراكز على احلاصلني
 و التصور، على القدرة ضعف إىل يرجع املستغرق للوقت أقل تقدير لديهم املتأخرة املراكز على احلاصلني

 يف املستغرق الزمن بني إجيابية عالقة للجمباز اجلمهورية املشاركة حول دراسة يف  1981 العريب حممد وجده
 يف األقل الالعب مع الزمن تقدير يقل و الفعلي األداء زمن و األول املستوى العيب لدى العقلي التصور
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 واحدة العقلي التصور على القدرة و األداء مستوى و العقلي التصور بني العالقة أيًضا يدعم املستوى مما
 يف االختالف موضوع يأخذ مل لألسف لكن و العقلي التدريب فاعلية على تؤثر اليت اهلامة املتغريات من

   45 ).،ص 1982,عكاشة  الباحثني (أمحد من املتّوقع االهتمام و التصور على القدرة

 :مباشرة األداء قبل العقلي التصور13-3-2 

 و املمارس، النشاط وطبيعة اخلاصة طريقته على لالسرتجاع التصورية املهارات استخدام الالعب على جيب
 .الوقت من ّمتسع هناك كان إذا ذلك من أكثر يفضل األداء

 :الوقت من قصيرة لمدة العقلي التصور14-3-2   

 اليت الصعوبات الالعب جينب و إجيابية نتائج الزمن من وجيزة لفرتة العقلي التصور حيقق
 مخس إىل ثالث بني ما القرتة أن وجد وقد الوقت من طويلة ملدة بالرتكيز االحتفاظ حماولة عند يواجهها

 كان فإذا االنتباه، مهارات تّعلم عند الالعب سن االعتبار يف الوضع مع الغرض لتحقيق مناسبة دقائق
 و قليال، يكون سوف العائد فإن العقلي التصور ممارسة إىل الكامل االنتباه توجيه على قادر غري الالعب

 يف احملتمل من فإنه البالغني مع االنتباه باملقارنة تركيز على القدرة تقل لديهم الالعبني صغار إن حيث
حتقيق األهداف  عدم بالتايل و العقلي التصور طريقة على تؤثر الرتكيز يف خاطئة عادات يتّعلم أن البداية
  . )83 ص ، ,م,س ذكره عكاشة (أمحد

 :العقلي التصور أنواع 4-2 

  :مها أساسيني نوعني إىل العقلي التصور تقسيم ميكن

 External imagery : الخارجي  التصور 1-4-2   

 تسّجل رأسه فوق مثّبتة تصوير آلة هناك كانت لو كما نفسه الالعب فيه يرى الذي هو و
 هذا يستخدم الذي الداخلي والالعب التصّور عكس على هو و األداء أثناء يراها اليت األشياء لكل صورًا

 و شعور من املصاحبة العمليات مجيع على والتعّرف املوقف خربة ممارسة دف الصور يسرتجع التصور
 التقييم إجراء و انفعاالت و إحساس

 .املستقبل يف املناسبة االستجابات اختاذ ميكن حىت

   internal imagery :الداخلي التصور2-4-2 

تعتمد فكرة  التصور العقلي الداخلي على إن الالعب يستحضر الصورة              
العقلية ألداء مهارات أو معينة أحداث سبق اكتساا أو مشاهدا او تعلمها , فهي عادة  

نابعة من داخله وليس كنتيجة ملشاهدته  ألشياء خارجية . ويف هذا النوع من التصور العقلي 
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ما يريد مشاهدته عند تنفيذ املهارات  املعنية ومثال على التصور الداخلي العب  ينتقي الرياضي 
كرة اليد  يتصور مهارة التصويب من منظور داخلي  جند أن الالعب  سوف يشاهد حارس 

املرمى , وضع االستعداد , مسك الكرة , اخلداع ، املرجحة ، التصويب واملتابعة باإلضافة إىل 
حبة من إحساس وشعور لن يشاهد أي شيء آخر خارج نطاق  الرؤية مجيع العمليات املصا

العادية.يساهم اإلحساس احلركي يف هذا النوع من التصور بصورة أكثر من احلواس األخرى .  
)  317,318، ص 2000(أسامة كامل راتب ,   

 يشاهد سوف الالعب أن جند اجلزاء ضربة يف اليد كرة العب على السابق املثال تطبيق عند و            
 مجيع إىل باإلضافة املتابعة، التصويب املرجحة اخلداع الكرة، مسك االستعداد وضع املرمى، حارس

 إضافة وميكن العادية الرؤية نطاق خارج آخر شيء أي يشاهد لن لكن و شعور و إحساس من العمليات
 .العقلي التصور عدم هو و ثالث نوع

 لكن اخلارجي و أو الداخلي سواء السابق التصور أشكال أي من شكل أي وجود عدم يعين و
 التصور يف االختالف يرجع قد و  .فقط احلركي اإلحساس خالل من ا يشعر و اخلربة ميارس الالعب
 يعمل اخلارجي التصور فإن التّعلم من األوىل املرحلة يف كانت فإذا املهارة، و التعلم درجة على العقلي
 يبدأ هنا و املهارة يؤدي نفسه الالعب يشاهد ثانية مرحلة يف األداء مستوى يف التقدم مع و أفضل بطريقة
 فقط ويشعر شيء أي الالعب يرى ال فقد املرحلة الثالثة يف املهارة إتقان عند و أخريًا و الداخلي، التصور
 األمهية من و.العضالت  خالل من التفكري أي البصري احلس ليس و العضلي املس خالل من باملهارة
 الربامج وضع إىل العقلي التدريب توجيه ميكن حىت الالعب إليه مييل الذي العقلي التصور نوع على التعّرف
 من أكثر بفعالية العقلي التصور من نوع يساهم أنميكن  حيث العقلي التصور مبستوى لالرتقاء املناسبة
 يعوق قد التصور من واحد نوع استخدام على الالعب ثبات أن و خاصة، مهارات تطوير يف األنواع بعض
 بالنشاط حدده امل املواقف مع فاعلية األكثر التصور نوع على بالتعرف االهتمام جيب و األداء، تطوير

 .الرياضي

 القليلة الدراسات لكن و اخلارجي، و الداخلي التصور بني العالقة بإجياد االهتمام زاد لذلك و
 إتباع من الرغم على اخلارجي أو الداخلي للتصور املستخدمني الالعبني بني فروقًا جتد مل املوضوع هذا يف

 النشاط يف ملحوظة زيادة إىل يؤدي الداخلي التصور أن وجد لكن و الدراسات، هذه يف التجرييب املنهج
 الثقة الهتزاز مصاحًبا كان اخلارجي التصور أن و الكاراتيه، العيب لدى اخلارجي التصور من أكثر العضلي

 ذوي من الالعبون فّضل قد و القوى، ألعاب يف املضمار العيب مع الذهن القابلية لشرود و النفس يف
 أن على اإلشارة ميكن و .األداء مستوى يف األقل الالعبني من أكثر الداخلي التصور الرفيع املستوى
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 خالصة إىل الوصول الصعب من و الفاعلية من عالية درجة على حركي احلسي التصور و الداخلي التصور
 طرق كانت ن إ و حالًيا، املتاحة البحوث أو البحث واقع من أواخلارجي الداخلي التصور بتأثري تتّعلق

 أن املمكن من و املنافسات أو التدريب يف سواء العالية املستويات يف بكثرة استخدمت قد العقلي التصور
 أيًضا جند لكن و لألداء، احلركي للحس الوعي مهية أ إىل الرياضي األداء يف الداخلي ر التصو فاعلية تغري

  .العقلي االسرتجاع أثناء يتغّري  ما غالًبا التصور منظر أن

 :العقلي  التصور استخدامات 5-2 

 :منها و الرياضي اال يف متعّددة بطرق العقلي التصور استخدام ميكن

 .لألخطاء الزمين التقييم 6-                                 .املناسب القرار اختاذ 1-

 .اللعب إسرتاتيجية تطوير2-

 .األداء مستوى تطوير 3-

 .املشكالت حل 4-

 .األخطاء تصحيح 5-

 

 ) decision making(  المناسب القرار اتخاذ   1-5-2

 اليت االحتماالت يف التفكري على املساعدة يف العقلي التصور يف الالعب يستخدم أن ميكن
 situational decision "القرار املوقفي اختاذ تسمى العملية هذه و القدمية املنافسة يف مواجهتها ميكن

making" حممد . (جمدا لألداء املسبق التخطيط و القادم ، املوقف التنافسي تقييم خالل من ذلك و 
  . )73 ص ، 1983 مشعون العريب حممد إمساعيل،

 و الوسط خط من القدم كرة العب التايل :  النموذج خالل من الطريقة هذه على الضوء نلقي و        
 قد اآلخر و املدافع من قريب أحدهم خاص موقع منهم ولكل املهامجني من ثالثة على الكرة مترير احتمال

 خيرتق أن احتمال هناك و املرمى، عن يبتعد الثالث والالعب تّسلل موقف إليه على الكرة مترير على يؤدي
 يتّوقف و املوقف، هذا يف باختاذها يقوم سوف القرارات هذه من أي بالتسديد يقوم و الدفاع الالعب هذا
 بالنسبة املهاجم موضع املدافعني، أطول املهاجم، سرعة منها عوامل عدة على الالعب قرار

التدريب  خالل من ميكن و التغريات، من العديد و املرمى حرص مستوى اخلايل، املكان للمدافعني(الدفاع)
 .املناسبة احلركية االستجابات حتديد و املواقف هذه مع التعامل كيفية الالعب تعليم العقلي التصور على
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 Improve strategy of playاللعب :  إستراتيجية تطوير 2-5-2   

 فيها تلعب اليت الرياضية األنشطة يف خاصة بصفة يساعد التصور أن الالعبني من الكثري جيد
 وترسل املنافسة الفرق أداء حتليل طريقة اجلماعية األلعاب معظم تستخدم و إجيابًيا، دورًا االسرتاتيجيات

 على واألشرطة األفالم عرض يتم و منافستها، املتّوقع الفرق عن املعلومات جلمع املباريات إىل املندوبني
  .املناسبة االسرتاتيجيات وضع و الالعبني

 رياضة يف الفردية األنشطة يف أيًضا جنده لكن و اجلماعية، األلعاب على هذا يقتصر ال و
 بعض مع التعامل كيفية عن املالحظات تدوين و للمنافسني أفالم مشاهدة يتم ما عادة حيث التنس،

 املباراة قبل العقلي التصور استخدام ذلك بعد يأيت و املواقف، لبعض االستجابة أو احملّددة الضربات
 يف خمتلفة أوضاع من الضربات ممارسة و املتّوقعة

 القوة، نقاط متّثل و املنافس يستخدمها اليت واالسرتاتيجيات املنافس، ضعف نقاط متثل امللعب
 أن الواقع و.املنافس على التّغلب يف النجاح و املواقف هذه مواجهة و العقلي التصور على العمل و

 هنا و منظمة بطريقة ذلك يتم ما نادرًا لكن و التنافس، قبل عقلًيا االسرتاتيجيات يسرتجع دائًما الالعب
 مواقف و الالعب تصور بواسطة األداء تطوير على املساعدة يف العقلي التصور من الطريقة هذه دور يأيت

 يقوم أن جيب ملا التخطيط و الالعب

 و الالعبني مواقف حتديد يف مثال السبورة اإليضاح وسائل استخدام وميكن الظروف، هذه مثل حتت به
 .املستقبل يف املواقف هذه على للتغلب التخطيط و املنافسني و الطريق أماكن يف التصور استخدام

 developing performance levelاألداء :  مستوى تطوير  5-2- 3  

 على الالعبني بعض من منوذج نقّدم و األداء، مستوى تطوير يف العقلي التصور استخدام ميكن
 األداء مستوى تطوير يف العقلي التصور يلعبه الذي الدور لتوضيح خمتلفة رياضية أنشطة يف العاملي املستوى

 مل أنه على يشري ) حيث Jackniclaus ، نيكوالس( 1974 احملرتف اجلولف العب من األول: النموذج
 يف هلا واضحة صورة يستدعي أن قبل الكرة يضرب أن التدريب أثناء حىت واحدة مرة لو و أبًدا حياول
 يتم اخلاصة الصورة من اللقطة هذه اية يف يّتبعها اليت اخلطوات نستعرض و متاًما امللّونة األفالم مثل العقل
  .) 74,75 ص ، 1983 العريب حممد إمساعيل، حممد (ماجدة .الكرة إىل الذهاب و املضرب اختيار

األوملبية(  أجنلس بطلة دورة لوس  Sylvie bernierبرنييز)   الغطس (سيليفيا العبة من  :الثانيالنموذج 
 بنفس يومًيا للقفزات العقلي بالتصور تقوم أا توّضح حيث أمتار، ثالثة املتحّرك السلم من  )1984
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 استمر الصورة توضيح يف للتحكم ◌ً  طويال وقًتا منها ذلك أخذ قد و األوملبية األلعاب يف املطلوب الرتتيب
 مع و غريها، أحًدا تشاهد ما غالًبا و نفسها رؤية ميكن ال كان البداية ففي . البدين األداء مع سنة ملدة

 بدأت و اجلمهور صيحات تسمع و صحيحة قفزاا تشعر بدأت العقلي، التصور يف االستمرار و التكرار
 اليت املرحلة إىل وصلت حىت جبارًا جهًدا بذلت قد و القفزات، أفضل تؤدي القفز سلم على بنفسها تشعر
 ما شخص مع احلديث منتصف يف تكون عندما و األحيان بعض يف أا حىت بسهولة األداء فيها ميكنها
 .القفزات إلحدى العقلي التصور ميكنها

 تطوير يف العقلي التصور استخدام أمهية األول املستوى على الالعبني من النماذج هذه توّضح و
 يف الفشل مواجهة و التدريب يف اليومي االنتظام و املثابرة و اجلهد بذل يتطّلب هذا لكن و األداء،

 و الصورة، يف الوضوح و التحكم يبدأ املواظبة ومع التقدم، على اإلصرار و املناسبة الصورة إىل الوصول
  الرياضي . اإلجناز درجة إىل األداء مبستوى االرتقاء إىل النهاية يف الطريقة هذه تساهم

  .problem solving المشكالت طريقة حل 4-5-2 

 واجهة اإليقاعي أا اجلليد على التزحلق العبات إحدى  terrgorlick اورليك)  أشارت(تريي
 احلركة هذه تؤدي نفسها رؤية حماولة منها طلب عندما و اإلجبارية، احلركات أحدى أداء يف صعوبات

 و األداء عن عاجزة نفسها ترى أا ذلك من األكثر و الصورة، هذه اسرتجاع على قادرة غري كانت
 دقائق عشر ملدة العقلي التصور خالل من احلركة هذه أداء منها طلب و احلد، هذا عند الصورة تتّوقف
 :التالية اخلطوات يف ذلك متّ  و أسبوع ملدة يومًيا

 .أيام عدة املشكلة هذه حل استغرق قد و التّوقف، فيها حيدث اليت من النقطة مترّ  إن -

 .تّوقف دون الصورة استكمال يف بدأت و عليها تّغلب أن فجأة حدث -

 .هلا صورة أفضل يف اإلجبارية احلركة أداء على الرتكيز -

 املتواصل التدريب من أسبوعني بعد ّمتصلة و متعّددة ملرات اإلمكان قدر السياسية و بتلقائية األداء -
 أن ميكن اليت املشكالت حل يف العقلي التصور دور النموذج هذا يعكس و .املهاري األداء يف جنحت
 إىل حيتاج ذلك إىل اإلشارة جتدر لكن و الرياضي، اال يف املختلفة املواقف يف الالعبني تواجه

 حسن اخلربات .( حممد من جمموعة اسرتجاع و عقلي تصور جمرد ليس و النفسي، اإلعداد يف متخّصصني
 . 54)ص  ، 1983 عالوي،
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 correction errors techniqueاألخطاء  :   تصحيح طريقة  5-5-2  

 مصّمما التدريب كان إذا ما حالة يف إال األخطاء يدعم الفاشل املهاري لألداء العقلي التصور
 و األداء مبستوى التقدم يف الالعب مساعدة و تصحيحها حملاولة األخطاء على التعّرف دف

 :التالية اخلطوات خالل من ذلك يتم

 اخلاطئ لألداء العقلي التصور -

 األداء بأخطاء الشعور و اإلحساس -

 االستجابة تصحيح حماولة -

 صحيح ألداء العقلي التصور -

 مرات عدة الصحيح العقلي التصور إعادة تكرار -

 للمهارة الفعلي األداء -

 أمكن كلما شرة مبا األداء بعد اخلطوات هذه خالل من العمل على الالعب تشجيع جيب و
 استثارة حالة يف الالعب يكون عندما العقلي التصور من الطريقة هذه استخدام يفضل ال لكن و ذلك

 ). 55 ص , عالوي , نفس املرجع حسن العصيب (حممد الضغط أو انفعالية

 والطريقة االوملبية من دورة برشلونة  lori fung فونج)  اإليقاعي(لوري اجلمباز العبة نتابع و  
 هذه يف أخطأت ملاذا نفسي اسأل األحيان بعض يف تقول فهي األداء أخطاء تصحيح يف تتبعها اليت

 مثل يف الوقوع جتنب ميكنين كيف لكن استخدمها و اليت األداة من كثريا اقرتبت إنين اجلواب و ؟ احلركة
 إن املتواصل التدريب من طويلة فرتة بعد ميكنين و املنتظم العقلي التصور يف بدأت ثانية؟ مرة اخلطأ هذا
 اجلملة يف األداة ا يتم اليت الطريقة بنفس الشريط دوران أرى و االرتفاع من ساقطة وهي األداة أرى

 الشريط أو الصوجلان مجلة من معينة أجزاء يف فكرت إذا لذلك , العقلي تصوري يف مرات عدة احلركية
 ميكن و , األداء أخطاء يف الوقوع جينبين هذا و, مرات عدة األداء خالهلا من يتم اليت بالطريقة فيها أفكر

 إلجراء النوع هذا استخدام الالعب بقلم ميكن و ,األخطاء تصحيح يف البطيء العقلي التصور استخدام
 و وضوحا أكثر البطيئة السرعة يف األخطاء تبدو حيث , خاصة ضعف نقطة على الرتكيز أو التصحيحات

 العودة جيب لكن و وضوحا أكثر البطيئة السرعة يف األخطاء تبدو حيث , خاصة ضعف نقطة على لكن
 .لألداء العادية السرعة إىل
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 performance time distribution الزمني لألداء :  التقسيم6-5-2 

 عالقتها يف املسافة متثل اليت األنشطة يف خاصة و العقلي التصور يف املستخدمة الطرق إحدى
 أجنلس لوس دورة يف الذهبية امليدالية صاحب بومان) (الكس الالعب نتناول و , أساسيا عنصرا بالزمن

 , الطريقة هذه أبعاد لشرح كنموذج سباحة مرت 200 يف العاملي القياسي الرقم صاحب و 1984) (االوملبية
 املثال سبيل على السباق أجزاء لكل األزمنة و املسافات لتقسيم املدرب مع االتفاق يتم انه الالعب يشري

 طول على الضربات عدد إسرتاتيجية باختالف ذلك و مرت 50 لكل الزمن توزيع خيتلف ة حر مرت 200
 و حتقيقه على قادر أين اشعر وما ,املهاري التدريب خطط وفق األساس يف وضع التقسيم هذا و ,السباق

 ملا وفقا ذلك يتم ما عادة و املدرب مع وضعها يتم اليت األزمنة حتقيق على الرتكيز يتم العقلي التصور يف
 يف العب كل موقع أرى و يسري كيف , عقلي يف السباق اسرتجاع البداية من دقائق )5 ( قبل يأيت

 , عقلي يف بالسباق أقوم حقيقة أنا و , فقط القادم األداء يف أفكر و نفسي مع بالرتكيز ابدأ مث , السباق
 للمنافسات الزمين التوزيع على الرتكيز جاهدا أحاول و باملاء اشعر كيف أتصور و األجزاء مجيع واسرتجع

 .للبداية مستعدا أكون ذلك بعد و عقليا

 :العقلي التصور من العائد 6-2 

 العقلي والتصور االجيايب العقلي التصور من كل تأثري هو ما : السؤال هذا على اإلجابة حناول البداية يف
 األداء؟ مستوى على السليب

 وعلى ,والناجح الصحيح األداء يف احلركية املهارات تصور االجيايب العقلي بالتصور يقصد و
 معظم األداء,و يف الفشل حالة يف احلركية املهارات تصور السليب العقلي بالتصور يقصد متاما العكس

) Powell  , 1973يعترب  و , باألداء عالقته يف االجيايب بالتصور اهتمت العقلي التصور جمال يف الدراسات
 السهم تصويب مهارة يف فاشل أداء اسرتجاع  الالعبني من طلب حيث السليب التصور استخدم من أول
 إىل يؤدي السليب التصور أن إىل النتائج أشارت قد و ,اهلدف أخطأ قد السهم أن تصور و, اهلدف على

 :التالية األسباب إىل السليب التأثري يرجح و االجيايب التصور مع املقارنة عند األداء مستوىاخنفاض 

 لالعب احلركي الربنامج مع السليب التصور تداخل 1-

 للمهارة املعريف االسرتجاع على السليب التصور تأثري 2-

 غريها (أسامة و والدافعية النفس يف الثقة مثل لالعب النفسية اخلصائص على السليب التصور تأثري 3-
 . )62ص  , 1980 راتب كامل
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 , املقاومة ونقص الكفاح إىل االفتقار عند خاصة و تأثريا أكثر لسليب ا التصور مشكلة تصبح و
 مل لكنه و العام الدوري من األول القسم يف ملعبه على يهزم مل الذي القدم كرة فريق املثال سبيل فعلى
 و للكفاح الدافعية توافر و الالعبني نفس بقاء من الرغم على كامل عام ملدة ملعبه خارج فوز أي حيقق

 العقلي التصور هلم كان طاملا ملعبهم خارج استخدام طاقتهم ميكنهم ال أنه إال جهد أقصى حماولة بذل
 يف باملشاكل املرتبطة و املماثلة املواقف و.الفوز حتقيق فيصعب ملعبهم خارج الضعيف الالعب عن

 .أيضا العادية اليومية احلياة يف ولكن الرياضي اال يف فقط ليس شائعا السليب التصوير

 :العقلي التصور تطوير خطوات 7-2 

 .مرحية جلسة توافر مع دقيقة)  15 (ملدة املقاطعة بعدم يسمح الذي الزمان و املكان اريأخت  1-

 .دقائق ثالثة أو دقيقتني ملدة التام االسرتخاء , البطن و الصدر من العميق التنفس , العينني غلق 2-

 بوضوح عليها الرتكيز مع ,العقل يف بيضاء شاشة تكوين 3-

 ببطء األزرق باللون تلوينها يتم و ,متلئ الشاشة دائرة تصور 4-

 الطريقة هذه تكرار مع ببطء آخر لون إىل بتحويله القيام مث اإلمكان بقدر اللون هذا توضيح حماولة 5-
 .ألوان مخسة أو أربعة مع

 .املصاحبة التصورات مالحظة مع االسرتخاء ,الصور اختفاء على العمل 6-

املئ هذا  ,أبعاد ثالثة يف التصور هذا طور مثال كوب ) صغري (غرض الشاشة على صورة تكوين 7-
 الكوب  هذا أسفل وصفا اكتب , ثلج مكعبات بعض إليه الكوب بسائل ملون ,أضف

 الرياضي النشاط لنوع مناسب غرض مع العملية هذه تكرار 8-

 املناسبة التصورات مالحظة مع اسرتخاء 9-

 التفاصيل كافة تطوير مع املتنوعة األحاسيس اختيار 10-

 املالحظة و االسرتخاء 11-

 األصدقاء ذلك يتضمن و األشخاص تصور بداية 12-

 احمليط اجلو مع التكيف و ببطء العينني فتح مث , مرات ثالثة ملدة بعمق تنفس جلسة كل اية يف 13-
 ) .82 ص ,نفس املرجع ,مشعون العريب (حممد
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  :العقلي التصور في المستخدمة النظريات 8-2

  proposition théorique االفتراضية : النظرية  1-8-2

 االفرتاضية الشبكة أو proposition االفرتاضية استخدام العقلي التصور يف املنظرون يفضل 
)proposition et work( سابقة معلومات على مبنية تصورات تتضمن املعلومات أن النظرية هذه ترى و 
 أو ملهارة عقلية صورة أو منفصلة حمددة رسومات من أكثر ملخص شكل يف الذاكرة يف هلا رموز وضع مث

 العقلي العرض إعادة وصف حول الباحثني بني االختالفات بعض وجود من الرغم على و استجابة
 أشار فقد العقلي, التصور عملية يف املستخدمة بامليكانزمات ربطها طريقة إىل السبب ارجعوا فقد ملعلومات

 إعادة مفهوم عليها أطلق من وهناك العام املخطط تسميتها آخرون فضل و حركي برنامج أا على البعض
  .)  , 47 ص , 1981 , إمساعيل حممد العرض . (ماجدة

 يف إليها النقد بعض توجيه مت فقط شيوعا األكثر هي االفرتاضية النظرية أن من الرغم على و
 ,رموز(ملخص ثالثة شكل يف توجد أن املمكن من أو حبتا افرتاضية اإلنسانية الذاكرة كانت إذا ما سؤال

 .مرئية) لفظية، افرتاضية،

 )dual code theary (الثنائي :  الرمز نظرية 2-8-2 

 لفظي إما شكلني طريق عن الذاكرة يف عرضها إعادة متّ  املعلومات أن على النظرية هذه فكرة تقوم         
 املنطوق أو السمعي األصل من الرموز ذات املعلومات جتزئة على يقوم اللفظية الذاكرة نظام و مرئي، أو

 اتصال عند يسمع الذي الصورة الرياضي اال يف السمعية الصور أمثلة من و اللغات وحدات مثل
 املسدس يف أو الطائرة الكرة يف الساحقة الضربة أو الطاولة تنس أو األرضي التنس يف الكرة مع املضرب
 لتوضيح و املكانية العالقات أو بالتكوين املرتبطة املعلومات ختزين على فيقوم املرئية الذاكرة نظام أما الرماية

 :التايل املثال نطّبق سبق ما

 العب مع و خاطفة متريره تؤدي أنت و السلة لكرة مباراة يف سريعة حركة تصّور و بفرتة عينيك غلق حاول
 معلومات ذاكرتك يف يكون أن جيب املشهد  هذ مثل تتصّور ل البداية يف املنافس حلقة حنو بسرعة يتحّرك
 .مطلًقا التصّور هذا حيدث فلن إال و السلة كرة يف ختزينها سبق مرئية

 على و املّؤثرة، العوامل أهم من تعترب املرئية و اللفظية الرموز أن ترى النظرية هذه فإن لذلك و
 أمناط مع مباشرة ترتبط للذاكرة أخرى أنظمة وجود احتمال تتجاهل مل النظرية هذه افرتاضات من الرغم
 النظامني أحد ظهور و منفرد يعمل أي بذاته مستقل مسعي أو لفظي سواء نظام فكل هلذا و حمّددة، حسية
 و للفرد السابقة اخلربة مثل األخرى العوامل إىل باإلضافة اسرتجاعها، يّتم اليت املهارة طبيعة على يعتمد
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 أن ميكن . الطائرة الكرة يف الساحقة الضربة مثل ملهارة العقلي التصور أن القول منطقًيا يبدو و غريها،
 يعتمد موسيقية قطعة لعزف العقلي التصور أن حني يف الذاكرة نظام من البصرية الرموز بواسطة أوال يكون

 النظرية هلذه وفًقا الفرد خبربة ترتبط ألا الباحثني قبل من النظرية هلذه تعضيد هناك و مسعية رموز على أوال
 .بصريًا أو لفظًيا كان سواء الذاكرة يف عرض إعادة هو العقلي التصّور فإن

 صور يرون أم اإلجابة تكون فسوف التصور يف خربم عن األفراد معظم سألت إذا لذلك و
 هلذه املؤيدين وجود من الرغم على و .الفرد خربات على يتأّسس لكنه و ظاهري وصف هذا و عقلية،
 العقلي التصّور يف الفضل إن  .النظرية هلذه النقد من الكثري مت وجيه  و املعارضني من العديد فهناك النظرية

 يتضّمن أن املرئية الذاكرة نظام يتطّلب و احلي، الكائن ذاكرة قدرة لتوضيح يكفي ال األفراد استجابات بني
 لو كما املرئية الذاكرة هذه أن التخّيل مع املرئية، الرموز أو الصور من ضخمة مّكثفة منظومة البشري العقل
 هناك و ختزينها، متّ  حركية استجابة لكل واحدة عقلية صورة على حيتوي خاًصا عرًضا يقّدم عمالقًا كانت
 هذا مثل و تذكرية، لكنه و األصلي شكلها يف احتفاظية ليست اللفظية املعلومات أن على واضح كدليل
 و بالصورة املرتبط املعىن يبقى لكن و الذاكرة يف تبقى اليت هي التفاصيل فليست املرئية الذاكرة مع حيدث

 هذه مثل أن احلركية املهارات عرض إعادة و التذكر مبوضوع املهتمون الباحثون أشار السياق نفس يف
 .لفظية عرض إعادة أو صورا منها أكثر ملخص شكل أو عام إطار يف عرضها إعادة تتمّ  املعلومات

 نظرية معالجة المعلومات النفس فسيولوجية: (لالنج)3-8-2 
siogical Information lang psychophy processing theory) (  

 حول البحوث من  اهلائل الكم تفهم دف )Lang Peter " "1977  النظرية ( هذه وضع
 على و العقلي، للتصور فيسيولوجية النفس اجلانب مع ترتبط اليت و لقلق ا اضطرابات و املرض و اخلوف
 يف املعلومات ملعاجلة منوذًجا استخدمت أا إال العالجي الطيب اال يف بدأت النظرية هذه أن من الرغم

 من ة حمدود موعة تنظيم إال هي ما الصورة أن القائل بالغرض النظرية عام،وتبدأ بشكل العقلي التصور

 :مها أساسيتني خاصيتني من الصورة وصف تتضّمن و العقل، يف املختزنة االفرتاضات

 .افرتاضية مثريات 1-

 .افرتاضية استجابات 2-

 احملتوى هلذا االستجابة وصف إىل الثانية و تصّوره، املراد " السيناريو " احملتوى وصف إىل تشري األوىل،
  ).120 ص ، 1984 العيساوي، الرمحن (عبد

 كيفية عن للفرد تعليمات يتضّمن حركي برنامج على حتتوي الصورة أن أيًضا ض تفرت و
 السلوك يف سواء التعديل أن النظرية هذه ترى و .عارضة ظاهرة استجابة فهي هلذا للصورة االستجابة
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 عليها التأكد النقطة الواجب و اآلخر، يف منها كل تأثري إىل يؤدي سوف الصورة وضوح يف أو الظاهري
 ليست الصورة أن أي (النج) نظرية يف الصورة تكوين يف األساسي اجلزء متّثل االفرتاضية االستجابة أن هي
 كثريًا خيتلف للتصور املعلومات معاجلة منوذج فإن لذلك بدوره له يستجيب الذي الفرد عقل يف مثري جمرد
 .للظواهر الوصفي التحليل بواسطة املقرتح التصوري التمثيل عن

 مصاحًبا يأيت التصور أن الفسيولوجية الدراسات من الكثري ) يف آخرون و أوضح (النج قد و
 مرض على دراسته واقع ومن التصور حمتوى مع " يتناسب efferentoutf low صادر" خارجي لتّدفق

 أن جانب إىل للسلوك، املصاحب التغري زاد الفسيولوجية االستجابات زادت ّكلما أنه أضاف اخلوف
 عمليات من أكثر فسيولوجية استجابات تظهر افرتاضية استجابات على حتتوي اليت التصور عمليات
 .افرتاضية مثريات على فقط حتتوي اليت التصور

 يف يرغب من فعلى الرياضي اال يف النظرية هذه من االستفادة كيفية إىل نشري أن نودّ  و
 يتضّمن أن على يعمل أن العقلي التصور استخدام خالل من سلوكه من التعديل على الالعب مساعدة
 و .املناسب احلركي الربنامج على للحصول الفرصة إلتاحة االفرتاضية االستجابات من العديد الربنامج
 املثريات إىل متيل تعليمات األوىل التصورية التعليمات من جمموعتني يتضّمن الذي التايل، املثال نضرب

 أثناء و تدريب، بذلة ترتدي أنت و اخلريف أيام من يوم يف للجري يف تدريب نفسك تصّور .االفرتاضية
 يف الوقوع جتنب حاولت قد و جبوارك مير العب هناك و الشجر، أوراق حتمل هي و الرياح تراقب اجلري
  .املعاكس االجتاه يف جيري الذي الالعب وجه يف ابتسمت و صغرية، حفرة

 بارد، خريفي يوم يف للجري تدريب يف نفسك تصّور االفرتاضية االستجابات تومئ إىل تعليمات :الثانية  
 و بسهولة جتري أنت و اهلواء، من كبرية كمية تنفس عند احللق و األنف مقدمة يف بالربد تشعر أنت و

 خربة و .متعبة الرجلني عضالت و صدرك، يف قلبك دقات تسمع و بالتعب، تشعر لكنك و يدور
 .الفخذ عضالت و التو أمية العضالت

 يقرتح .جسمك على ساخًنا عرقًا هناك أن تشعر اجلري أثناء و باألرض، تصطدم تكاد قدمك أن تشعر و
 استجابات أيًضا منه ينتج و األول  املثال من أكثر واضحة صورة إنتاج إىل مييل الثاين املثال أن " النج "

 يف استخدامه و العقلي التصور يف الوصف هذا من االستفادة إمكانية على تعمل و مصاحبة، فسيولوجية
 .األداء مستوى على التأثري
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 Ahseh 's triple-codetheory   نظرية الرموز الثالثة ل "السين" :  4-8-2

 التصور " عملية لتفسري ( 1984 ) عام يف وضعها اليت و Ahseh .أسني" " نظرية تعترب
 ما هو " وMeaningالفرد " لدى الصورة معىن هو و جديًدا بعًدا أضاف حيث تطورًا، أكثر العقلي
  188).ص ، ,مرجع سابق مشعون العريب ,(حممد ) 1977(  النج نظرية أغفلته

  :التالية الثالثة الرموز النموذج هذا يتضّمن و

   Image.الصورة     1- 

 Soatic responseحسية  استجابة 2- .

 Meaning.املعىن   3-

 مجيع على حتتوي مركبة حسية استشارة بأا تعريفها ميكن اليت الصورة األول اجلزء يشمل و    
 على الفرد تساعد واقعية حسية بدرجة اخلارجي العامل متثل أا إال واقعها يف داخلية هي و احلسية اجلوانب
 .احلقيقي العامل مع يتعامل كان لو كما الصورة مع التعامل

 نفس تغريات حتدث العقلي التصور عملية أن تعين هي و احلسية االستجابة الثاين اجلزء يتضّمن و
  Sheik Kunezn Dorf "كيونرن دورف " شيك " وآخرون " النج " وصفها كما اجلسم يف فسيولوجية
.(1984)  

 منها لكل   أن إىل الصدد هذا ) يف Ashenيشري(أسني  و , الصورة معىن هو الثالث البعد و
 بناء و, العقلي التصور عملية أثناء اخلاصة خربته يسرتجع فرد كل أن ذلك من األكثر و الفرد عند معىن
 تصور عن التعليمات نفس تقدمي مت إذا ما حالة يف يتطابق لن التصويرية اخلربات من النتائج فإن ذلك على

 ). 77ص  , 1983 إمساعيل حممد (ماجدة الالعبني, من اثنني إىل حمددة مهارة

  اليت طبقها التجربة هذه نسرد الفرد لدى الصورة معىن إغفال عدم أمهية لتوضيح و

)1992 ,Morphi( دف التعرف و , االسرتخاء مستوى إىل للوصول اللعب من املستخدمة الصورة على 
 يتصور أنه فأجاب يستخدمها اليت الصورة عن الالعبني أحد سأل فقد , املهارية التدريب بداية قبل الرتكيز

 هذه انتشار و اجلسم منتصف يف تدخل و حنوه متجهة تأيت اللون ذهبية متوجهة الطاقة من المعة كرة
 لربناجمه حيتاجها اليت الالزمة بالطاقة اإلمداد و العضالت مجيع يف االسرتخاء إىل يؤدي تدرجييا الطاقة

 يتبعها مث التصوري الوصف نفس استخدام و الناشئني من جمموعة إىل الصورة هذه تقدمي مث .الرياضي
 التدريب على السابقة الصورة عن التصويرية م خربا وصف عن سؤاهلم مت ذلك بعد و, التدرييب الربنامج

 : ومنها متاما خمتلفة التصورات جاءت قد و
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 فجوة تاركة مباشرة اجلسم دخوهلا بعد انفجرت قد الطاقة من املتوجهة الكرة أن تصور الالعبني _ أحد 
 .التدريب استكمال يستطيع مل لذلك و كبرية

 و يذهب أين إىل يدري يكن مل و بالعمى أصابه الالمعة الكرة هذه تصور أن آخر العب أجاب _ و
 أم النتيجة و, املتوقع غري على و خمتلفة الالعبني بني اإلجابات استمرت و , احلركة على قادر غري أصبح
 املستوى إىل الوصول هو و,األساسي اهلدف عن متاما املختلف و للصورة م اخلاص املعىن عن عربوا

  .التدريب بداية قبل الرتكيز و االسرتخاء من األمثل

 ويدعم اسرتجاعها يتم اليت الصورة عن الفرد لدى املعىن حتديد أمهية السابق املثال ضح يو و
 .الرياضي األداء خدمة يف املعىن هذا توظيف إىل الرياضي النفسي اال يف العاملني انتباه أمهية

 يف االعتبار يف يضعوها أن الباحثني على جيب هامة جماالت ثالثة هناك أن يرى(آسني) و
 :هي  و العقلي التصور بعملية املرتبطة البحوث

 أسلوب خالل من وذلك للفرد التصويرية اخلربة على التعرف جانب إىل متاما املوظفة الصورة _ وصف  1 
 .احملتوى حتليل

 املقرتحة واملثريات االستجابات تتضمن أن على أكرب بدرجة فسيولوجية النفس القياسات _  استخدام   2

 النماذج هذه استخدام من أمهية فهناك عموما و , املخترب بواسطة الفرد لدى الصورة معىن _  تقدمي  3 

 اال هذا يف جادة دراسات أمام الفرصة _  خلق 4

 جانب إىل التصويرية البحوث من كل تصميم على الباحثني تساعد اليت الكافية التفاصيل _  وجود  5
 الوسطية املتغريات

 el arabi.m.s.1987.page 73). ( التطبيقي اال احتياجات لتقابل تعديله _  مت6 

   :العقلي للتصور النظري التفسير 9-2 

   teinflow model:الداخلي التدفق نموذج 1-9-2 

 تقدميه مت  قد و , العضلي العصيب النشاط خالل من العقلي التصور عملية النموذج هذا يفسر
 للتصورidéo motor احلركي   الفكر مبدأ Carpenter (كاربنرت)  وضع عندما عشر التاسع القرن أوائل يف

 األنشطة أمناط فاعلية خالل من احلركية املهارات احلركي تعلم يف يساهم التصور أن يفرتض الذي و العقلي
-low يسمى  ما حتت يندرج و للغاية ضعيف النشاط هذا و التصور عمليات أثناء العامة العضلية العصبية

grain حجما أقل لكن و االستجابة بنفس و الفعلي األداء أثناء الصادرة احلركية األمناط مع متماثل و. 
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 و احلركة ألمناط الصور مرآة عن عبارة أنه إال التصور أثناء النشاط هذا قلة من الرغم على و       
 العصيب للنشاط التحديد حمدود وهذا انه يقال البدين لألداء مرآة العضلي العصيب النشاط يكون عندما

يف  proposional network االفرتاضية لربنامج احلركة الشبكة الرجعية التغذية يقدم العقلي التصور العضلي
 احلركية االستجابات لتصحيح أو معرفية ملقارنة إما اجتاهات عدة يف التغذية الرجعية استخدام ميكن املخ و

  .املستقبل يف لألداء إلعداد أو 

  الداخلي) يوضح  التدفق 1شكل (

  

  

  

  

    

  

(EPSTEN.G ,1989.p54) 

 

 شرح النموذج :

 االفرتاضية الشبكة من تبدأ حركية ملهارة العقلي االسرتجاع أثناء الوظيفة أن النموذج هذا يفرتض
 أعلى حيدد و , التصورية األنشطة هي التالية اخلطوات و , املدى طويلة الذاكرة من مستمدة هي و 

 خالل تستخدم اليت العضالت نفس إىل صادر خارجي تدفق ينتج ذلك بعد و , اخلطوات هذه الشكل
 من الرغم على و ,األسفل إىل االجتاه ذو الشكل ميني السهم عنه يعرب ما هو و املهارة لنفس الفعلي األداء

 يف حمددة أا إال البدين األداء مع مقارنتها عند التصوري االسرتجاع خالل تقل الصادر النشاط كمية إن
 الضعيفة العصبية لالستشارة كنتيجة و الشكل أسفل املرجع عنها يعرب و باملهارة املرتبطة العضالت
 ذي اليسار إىل السهم طريق عن االفرتاضية الشبكة إىل إرساهلا يعاد احلسية الرجعية التغذية فان للعضالت

 الرجعية التغذية معلومات يستخدم حيث , الداخلي التدفق النموذج هذا مسي هلذا و .أعلى إىل االجتاه
 املتغري فان ولذلك االفرتاضية الشبكة يف التصحيح و التعديل بني خالهلا من و املستقبل يف لالستجابات

 يف األساسي االفرتاض و .التصوري االسرتجاع نتيجة هي اليت الرجعية التغذية هو الداخلي التدفق منوذج يف

الشبكة ا	فتراضية             

 التدفق الخارجي الصادر      ا	سترجاع   التصوري

 التغذية الرجعية           

النشاط العصبي العضلي 
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 هي الداخلة بالعضالت حمددة هي للتصور املصاحبة العضالت استثارة أن , الداخلي التدفق منوذج تفسري
   .التصوري االسرتجاع

 بداية من  )jacbson  ,1931مثل ( االجتاه هذا ساندو الباحثني أن من و الرغم على و
 قدمت و الكايف, التجرييب الضبط  عدم عاا الدراسات أن ) إال suinn  ,1976حىت ( و الثالثينات
 تفسري جيدوا مل املعاصرين الباحثني أن إال  مقبوال جتريبيا )دليالhale , 1973(  ) وlang1982( دراسات

 ماذا لكن و التصوري االسرتجاع تأثري و احملددة العضلية االستثارة خاصة و العضلي العصيب النشاط اجتاه
ما  و "nonloca lized حمدد"  غري التصور السرتجاع املصاحب العضلي العصيب النشاط كان إذا حيدث

   ep stien.g.1989.p 56).(  احلركية؟ . املهارات تنمية يؤديها أن ميكن اليت الوظيفة هي

 يف اإلعداد وظيفة يؤدي أن ميكن العضلي التوتر من األقصى من األقل املستوى إن افرتاض مت
 املستوى إىل الوصول خالل من األداء بتسهيل يقوم أن ميكن الظروف هذه حتت الالعب إن و , املستقبل

 .منها املرتبط غري استبعاد و باملهارة املرتبطة للمثريات املصاحب االنتقائي االنتباه و , لالستثارة سب املنا
 اليت املهارة يف العاملة العضالت حتديد موضوع هي العضلي العصيب النشاط تفسري أمام القائمة املشكلة و

 من الرغم الثقة على من درجة بأي فرتاض إال هذا يسمح بقبول ال املتاح الدليل فان وحاليا اسرتجاعها يتم
 االسرتجاع تصاحب سوف العضلية العصبية االستشارات بعض أن من املساندة األدلة بعض وجود

 , العقلي التصور طريق عن عليها التدريب مت أو لالعب مألوفة املهارة تكون عندما خاصة و التصوري
 .ائيا جتاهله عدم جيب التصور يف الداخلي التدفق بعد فان عام وبشكل

 :الخارجي  التدفق نموذج2-9-2 

 النموذج هذا و ,اخلارجي التدفق منوذج يف الرئيسي العامل الرمزية لإلشارات املعريف النشاط ميثل
 عمليات مشاهدات على املبين و )1987وضعته( بنا دورا,  الذي االجتماعي التعلم لتفسري متاما يشابه
 أي (املربع االفرتاضية الشبكة يف العمل يبدأ التصوري االسرتجاع أثناء أنه النموذج هذا يفرتض و , التعلم

 للمعلومات الرمزية اإلشارات عمل هي و الثانية اخلطوة تأيت مث املدى الطويلة الذاكرة من مستمدا الشكل)
 تستخدم املفرتضة التغريات هذه و , الشبكة يف التصحيح و التعديل إجراء يبدأ بعدها و ,باملهارة املرتبطة

 و االستجابة تصحيح إىل بدوره يؤدي هذا و , العضالت عن صادر خارجي تدفق إلرسال كأساس ذلك
 تدفق اخلارجي النموذج يف املتغري األساسي أن مالحظة جيب و ) الشبكة أسفل (املربع األداء يف التعديل

الداخلي  التدفق منوذج يف األساسي املتغري متثل اليت الرجعية التغذية عكس على الرمزية اإلشارات هو
 ). 130مرجع سابق , ص عالوي حسن (حممد
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 العامل األساسي هي الرمزية اإلشارات أن دعمت اليت البحوث تناول يف اجتاهان ظهر قد و
   .اخلارجي التدفق منوذج يف التصوري االسرتجاع فعالية على للتعرف

 .املهارة اكتساب مراحل على فيه الرتكيز يتم :األول االجتاه

  املهارة يف املتضمنة املعرفية املتطلبات درجة :الثاين االجتاه

    (2)شكل

  الخارجي التدفق نموذج

  

  

  

  
 

  (التصور العقلي والنموذج الموحد) 

MENAL IMAGERY AND UNIFYING MODEL   

Feltzdi end landers,dm,1983,p140 

    

 : in put المـدخالت   1-2-9-2 

 جذب على تعمل اليت التعليمات و الرموز املدرب جيد أن جيب العقلي التصور يف البداية قبل
 وذات حمددة الرموز تكون أن جيب و , العقلي التصور على التدريب أغراض و طبيعة إىل الالعب انتباه
 و , وخارجي داخلي التصور نوعية إىل للمبتدئني خاصة و التعليمات توجيه جيب و , ذلك أمكن إن معىن
 القواعد بعض هناك انه إال اآلخر على أحدهم مساندة على العلمي الدليل وجود عدم من الرغم على

 الرموز على  التعلم عملية من األوىل املراحل يف الالعب و يعتمد,االختيار على تساعد أن ميكن املنطقية
 هي القاعدة تكون أن إىل االجتاه كان هلذا , احلركي اإلحساس على من اعتماد أكثر بطريقة البصرية

 املغلقة املهارة اسرتجاع ذلك من يستثىن و بالرموز اخلارجي االسرتجاع خالل من العقلي التصور تدريبات
 إعداد ميكن و , املهارة تطويرعلى  ضعيفا يكون احلال هذه مثل يف ألن الغطس و الرماية و اجلمباز مثل

 .العقلي على التصور التدريب قبل األفالم أو النماذج باستخدام الالعب

 

الشبكة التصورية          الشبكة ا	فتراضية
 ا"شارات الرمزية

 تصحيح أو تعديل ا	ستجابة
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   Process  العمليات: 2-2-9-2 

 قبل للمنافس الفرضي التكوين الفراغ ، يف أخرى خربات تتضّمن أن ميكن البصرية اخلصائص
 كمية العضالت نشاط احلسية حركية اخلصائص يضمن أن ميكن و الفريق، العب أماكن الكرة ضرب
 .للعني املناسبة احلركة و العضالت يف التوتر

 : out-comesالمخرجات  3-2-9-2 

 التصور لعملية كمخرجات مستويات أربع على التعّرف ميكن ،  الشكل يف موّضح هو كما
 ص ، 1983 إمساعيل، حممد ماجدة مشعون، العريب التصّور, (حممد حمتوى على ذلك يتّوقف و العقلي

200(  

   :النفسي  المستوى 1-3-2-9-2

 أن السؤال متّ  فإذا األدىن، احلد و األقصى احلد بني ما النفسية االستجابة درجة ترتاوح أن ميكن
 ما غالًبا فإنه للهروب، خمرج هناك ليس و العناكب و الثعابني مئات به كهف يف حماصرا نفسك تتصّور

 احلرة الرمية خط على أنك تتصّور أن السؤال كان إذا لكن و التصّور حمتوى إىل سلبية نفسية استجابة تتم
 ختتلف النفسية االستجابة من درجة أيًضا متارس فسوف املباراة اية من األخرية الدقيقة يف السلة، كرة يف

يف  العقلي التصّور دور يظهر هنا و العادية التدريب ظروف يف املهارة هذه يتصّور تقوم كانت إذا عما
 جيب العقلي التصّور مثل السرتاتيجيات األ االستخدام يتم حىت و املستقبل، يف لألداء العقلية للحلة إعداد

 االستعداد و االسرتخاء من حالة يف أنه يشعر حىت بفاعلية االنتباه تركيز على قادرًا الالعب يكون أن
 .اجلادة للبداية

 :    الفسيولوجي المستوى2-3-2-9-2 

 على العقلي للتصّور املصاحبة الفسيولوجية االستجابات مستوى يف التطبيقات من العديد هناك
 :يف العقلي التصّور استخدام أمهية من درجة

 الرجعية التغذية وتوصيل املصاحب، العضلي العصيب النشاط القلب ضربات التنفس، مثل املعايري تعديل -
 .احلركي الربنامج و االفرتاضية الشبكة إىل

 قبل األمثل االستثارة مستوى من قريًبا الالعب يبقى أن ميكن حىت االستثارة مستويات خفض أو رفع -
 .األداء

 ويف الناجح، األداء على الالعب ملساعدة غالًبا الرياضي النفس علم جمال يف العقلي التصور يستخدم و
 املهارة تطوير من األوىل املراحل يف التصور العقلي اسرتاتيجيات باستخدام ذلك حتقيق األحيان ميكن بعض
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 العقلي التصّور استخدام ميكن ال أخرى حاالت ولكن يف سليمة، افرتاضية شبكة تكوين يف للمساعدة
 هدف فإن عموًما و االستثارة، من عايل مستوى أو كايف غري انتباه هناك يكون أن يف الوظيفي اخللل مثل

 مساعدة على يعمل العقلي فالتصّور احلركية االستجابات تسهيل هو احلاالت مجيع يف العقلي التصّور
 .الظاهرية نوعية االستجابة

 :السلوكي  المستوى  3-3-2-9-2

 من فإنه وهلذا الدافعية، زيادة و العقلي التصّور ممارسة بني العالقة البحوث نتائج أوضحت
 على الظاهر التأثري النجاح يف احتمال زيادة على يعمل العقلي التصّور على التدريب أن مراعاة األمهية
 خلربة النجاح احتمالية فإن سابًقا، إليها اإلشارة ّمتت اليت و املدخالت اعتبارات إىل باإلضافة األداء،
 :مها و العقلي التصّور بعد ما بإجراءات طريقتني استخدام بواسطة تزدادا أن ميكن العقلي التصّور

 "verbal reportاللفظي "  التقرير  - 

 "rein selective forcementاالنتقائي " التدعيم  -

 حمتوى عن ) لفظي(شفهي تقرير بتقدمي الالعب سؤال جيب العقلي التصّور عملية إمتام بعد
 للتصّور احملّددة األغراض مع اإلمكان يقدر اللفظي التقرير مطابقة هو اإلجراء هذا من واهلدف التصّور،
 يتحّدث أن فيجب اخلارجية) ، (العوامل البصرية اخلصائص على بالتأكيد حمّدًدا اهلدف كان فإذا العقلي،
 هو العقلي التصّور من التدريب هدف كان إذا و التصّور، بعد اليتفص اخلصائص هذه عن الالعب
 بالدرجة يعكس أن جيب اللفظي التقرير ، فإن الداخلية) احلسي حركي(العوامل االستجابات يف التحكم

 .الداخلية للعضالت احلسية االستجابات األوىل

 خالل من اللفظي التقرير حمتوى تشكيل  املمكن من أنه ) ، lang   ,1979(  أوضح قد و
 يؤثر ذلك أن حيث إجيابًيا دعًما يعطي أن جيب وصًفا مرغوبًا الالعب يؤدي فعندما السلوك، تشكيل
 ) .53ص ، 1989 القادر، عبد فرج ( .اللفظي التقرير حمتوى تعديل على بفاعلية

        "feed back الرجعية:   " التغذية 4-3-2-9-2  

 التطوير يف للمخرجات األربعة املستويات من كل يف حتدث اليت األنشطة تؤثر أن ميكن
 .االفرتاضية للشبكة املناسب

      :النفسي المستوى-

 لزيادة االجتاه كان الظاهري لألداء باالستعداد الشعور تقليل إىل العقلي التصّور نتيجة أدت إذا        
 .ثانية مرة للمهارة العقلي التصّور يف الرغبة و الناجحة االستجابة احتمايل يف اإلجيابية الدافعية
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 :الفسيولوجي المستوى-

 كانت فإذا متاًما، واضًحا ليس التصّور عملية يف الفسيولوجية الرجعية التغذية لتعبه الذي الدور      
 و تعديل يف تستخدم أن ميكن املصاحبة االفرتاضية الرجعية التغذية فإن حمّددة للعضالت العصبية االستثارة
 أو أصلية هي أو باألداء مرتبطة غري إما فهي حمّددة غري كانت إذا لكن و االفرتاضية الشبكة حتديث
  .علمية إجابة إىل حيتاج السؤال وهذا  بالطبع املستقبل يف لالستجابة للعضالت موّجهة

 :الحركي المستوى-

 و االفرتاضية، الشبكة يف التغريات و التعديالت إلجراء الرجعية التغذية احلركية االستجابة متد
 تصل و بعد تتطّور مل االفرتاضية الشبكة هذه ألن للمبتدئني بالنسبة خاصة و األمهية، من جانب على هي
 العقلي التصّور حملتوى اللفظي التقرير من لنابعة ا اخلارجية الرجعية التغذية املطلوب,و املستوى على

 هذه االفرتاضية، الشبكة حمتوى يف التغيريات حتدث أن ميكن املدرب بواسطة املستخدمة واإلجراءات
 .العقلي للتصّور املفّضل احملتوى متاثل بطريقة اللفظي التقرير لصياغة ضرورية اإلجراءات

 أن من الرغم وعلى تكرارات و إرادة و ختطيط إىل حيتاج و واحد اجتاه يف ليس العقلي والتدريب
 أفضل تكوين ميكن كيف و العقلي التصّور عمل بكيفية تتّعلق كافية معلومات لديهم جتمعت الباحثني

 يف لتقدميه الكثري لديها اإلجراءات هذه أن تقرتح احلالية البحوث فإن احلركية، للمهارات عقلي تصّور
 توضيح يف النموذج هذه معطيات من االستفادة يف كبري األمل و .التّعلم عملية لتسهيل مصطلحات

 التصّور من لالستفادة التدريب و احلركي التعلم جمال يف للعاملني ميكن وكيف العقلي التصّور عن الصورة
 (ماجدة يف اال التطبيقي  . االستفادة التدريب و احلركي التعلم جمال يف للعاملني ميكن كيف و العقلي،

 . )160ص مشعون،م,سبق ذكره, العريب حممد إمساعيل، حممد
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  )  يوضح التصور والنموذج الموحد3الشكل رقم (

  

  مدخالت   

  تعليمات  

  التصور  

 الرموز  

خصائص     
  املهارة                                                                                           املهارة

    

   

 

      

  

    

    

 

 

 

(gorlin.c.b 1972. page 113) 

 

 

 

 

 اتجاه ا	نتباه

 

 الشبكة ا	فتراضية

استرجاع    التصور 
 العقلي

 ا	ستجابة النفسية

 

 مجموعة ا"عداد

 الشعور با	ستعداد

القياسات 
الفسيولوجية        
                     

التوتر العضلي     
 النشاط " أولي"

 مستوى ا"شارة 

 تنظيم الحواس 

ا	ستجابة الحركية 
السلوكية            

                    
                    

تطور ا2داء     

 الحركي

التقييم النفسي  
 ا	جتماعي  

 

 الوصف اللفظي 

 التدعيم ا	نتقائي
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  خالصة:_ 

عادة ما يعترب التصور العقلي إحدى أهم االسرتاتيجيات اليت يطبق ا التدريب العقلي , ولكن 
إذا نظرنا إىل هذا الفصل بعني الدقة أدركنا أن التصور العقلي هو يف احلقيقة نتيجة أكثر مما هو وسيلة , إذ 

وتدريبات مكثفة ومنتظمة جيب تعلمها وممارستها قبل احلصول على تصورات أن هناك عمليات كثرية 
واضحة وفعالة ميكننا من خالهلا أن نتعلم مهارات حركية , ويف أحيان كثرية بل غالبا ما يتوجب علينا تعلم  

هلدوء كل من مهارة االنتباه وتركيز االنتباه واالسرتخاء جبميع أشكاله وكذا توفري جمموعة من الشروط كا
واالنتظام يف التدريب ودافعية الرياضي االجيابية جتاه هذا النوع من التدريب ألجل احلصول على التصورات 

 املرجوة وهذا ما يضاعف من جمهودات الباحث واملدرب معا  .
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  الفصل الثالث

 التدريب الرياضي يف الكرة الطائرة
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 تمــهيد :

واملبادئ اليت مت استخالصها من سيكولوجية التعلم احلركي , وعلى ضوء إن جمموعة األفكار 
طبيعة الناشئ اليت مت التعرف عليها من دراسات النمو والتطوير اإلنساين , أمكن من وضع القواعد 

األساسية اليت جيب إن يلتزم ا مدربو الناشئني , وهذه القواعد السيكولوجية ال تعوق طرقهم وأساليبهم يف 
لتدريب ,وال تتعارض مع أهداف املؤسسات الرياضية والضغوط االجتماعية واألهداف اخلاطئة للمجتمع ا

  الرياضي الذي أصبح الفوز واهلزمية مها مؤشرا جناح العملية التدريبية للناشئني .

 3- 1 القواعد السيكولوجية في التدريب الرياضي للناشئين :

كان لزاما على القائمني على تدريب فئة الناشئني يف شىت االختصاصات أن يولوا أمهية إىل    
اخلصائص النفسية والعقلية هلته الفئة فالتدريب الرياضي قبل أن يكون إضافة جمموعة من القدرات العقلية 

حق م يف تكوينهم والبدنية إىل املمارسني هو أوال حفاظ على هؤالء الرياضيني  من أي مكروه قد يل
       الشخصي أو البدين  , وهذه بعض القواعد األساسية ألليت تضبط هذه العملية : 

_ السماح للناشئني بوضع ضوابط السلوك يف التدريب مبشاركة وتوجيه غري مباشر من املدرب , واشرتاكهم 
نهم للسلوك الناجح واخلاطئ .يف حتديد احلوافز االجيابية والسلبية اليت جيب تقدميها عقب إصدار أي م  

_ إبراز وتقدير قيمة أي جهد أو أداء ناجح خالل التدريب وذالك بقدر كبري من العدالة بني الالعبني , 
 بصرف النظر عن مستويام الفنية  وانتماءام االجتماعية  .

دام هذه األهداف _ إشراك الالعبني يف وضع أهداف كل فرتة تدريبية من فرتات املوسم الرياضي واستخ
 يف تقييم مدى التقدم من عملية التدريب .

_ االهتمام بإجراء االختبارات الدورية وتسجيل نتائجها بواسطة الالعب واملدرب والناشئ ,وتشجيعه على 
 تسجيل نتائجه اخلاصة وتتبعها من خالل الرسوم البيانية .

األداء قبل جودة النتائج _ اإلعداد للمنافسات يكون موجها حنو جودة اجلهد وجودة   

_ إعطاء الفرصة لكل ناشئ لكي يكون شخصية مستقلة ال تعتمد على املدرب , والسماح له بدرجات 
 متدرجة من االتصال تشجعه تدرجييا على االستقالل 
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_ إشراك الناشئ يف حل بعض مشاكل التدريب ولو كانت حلوهلم سببا يف اخنفاض املستوى الفين على 
ري .املدى القص  

_ استخدام اإلجراءات يف التدريب اليت تشري للناشئ بوضوح مدى احلرص عليه واالهتمام حبياته ومستقبله 
 بنفس القدر من االهتمام برفع مستوى اداءه الفين من التدريب . 

التدريب   _ أن يكون االتصال مع الناشئني داخل امللعب وخارجه مبنيا على اإلرسال واالستقبال وليس 
  ) .52, ص  2008إرسال املدرب فقط    ( امحد فوزي أمني ,  , )    الرياضي

 3-2  أبعاد التدريب الرياضي المتكامل للناشئين : 

من منطلق الدراسة التحليلية لكل مكون من مكونات الشخصية الرياضية و وضيفته يف الداء 
  وهي كما يلي : الرياضي  تظهر باقي أبعاد اإلعداد املتكامل للناشئ

: حيث يعترب هذا املكون املسؤول عن التنفيذ احلركي ملا يقرره املكون العقلي   المكون البدني 1-2-3 
  وما يستثريه ويوجهه املكون االنفعايل ,وميكن حتليل هذا التكون من حيث وضيفته إىل ما يلي :

النمط العصيب , وسالمة اجلهاز : وهي تتمثل يف النمط اجلسمي , و االستعدادات البدنية 1-1-2-3 
 العصيب

والغددي وعمليات اهلدم والبناء وكلها عوامل ختضع لتأثري الوراثة أكثر من خضوعها للبيئة ومن مث يتم  
 التعامل معها يف عملية انتقاء الناشئني و ال ختضع  إلعدادهم . 

د ألي نوع من املمارسات وهي تلك القدرات اليت تؤهل الفر القدرات البدنية العامة:  2-1-2-3 
الرياضية , كما يتأسس عليها القدرات البدنية اخلاصة بالنشاط املمارس مثل (القوة , السرعة, املرونة 

  ,الرشاقة , التوازن ) 

وهي تلك القدرات اخلاصة بنوع النشاط الرياضي املتخصص القدرات البدنية الخاصة :  3-1-2-3
لألداء  احلركي املميز للنشاط وعلى نشاط رياضي إىل آخر .(امحد املؤهالت احلركية   حيث ختتلف من 

 ) 78فوزي أمني, نفس املرجع , ص 
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 3-2-2 المكون العقلي: 

التكون الفرعي من الشخصية املسؤولة عن معرفة مفردات النشاط مع متغريات املوقف  هو ذالك
الرياضي للحكم عليها وإعطاء أوامر التنفيذ احلركي للمكون البدين يف ضوء معطيات وطبيعة املكون 

  االنفعايل , وعلى ضوء هذا املفهوم ميكن تصنيف نشاط املكون العقلي للناشئ الرياضي إىل نوعني : 

وهو ذالك النشاط العقلي املسؤول عن اكتساب املعارف النشاط العقلي المعرفي :  1-2-2-3 
واملعلومات واخلربات املرتبطة ارتباطا مباشر وغري مباشر باملمارسة الرياضية , مث االحتفاظ ا الستدعائها 

  عند مواجهة املواقف الرياضية ونذكر منها على سبيل املثال :

اء واستخدام كل مهارة من مهارات النشاط _ كيفية أد      

_ اخلطط اهلجومية الدفاعية الفردية واجلماعية        

_  مواجهة املشكالت احلركية الطارئة يف النشاط        

_   قانونية األداء احلركي         

إدراك عناصر ميتثل يف تلك العمليات العقلية املسؤولة عن لنشاط العقلي الوظيفي :     ا 2 2-2-3-
املوقف الرياضي والعالقات فيما بينها , وتذكر اخلربات احلركية السابقة املرتبطة باملوقف مث استدعاء انسبها 

  للمساعدة يف تقرير األداء الالزم .

هو اإلمكانية العقلية أعضاء اجلسم بطريقة صحيحة دون أي الذكاء العضوي الفطري :   3-2-2-3 
ويرها وهي إمكانية وراثية يف متكن الفرد من أية ممارسة رياضية أيا كان نوعها فردية أو حماولة لتعليمها أو تط

مجاعية , راسية أو أفقية , وهذه القدرات هي املسؤولة عن مجيع األنشطة العقلية األساسية يف املمارسة 
(امحد فوزي أمني , والتذكر احلركي والتفكري .  79)  حركي . 80) الرياضية كاالنتباه ,واإلدراك احلس 

 نفس املرجع , ص

وهي تلك القدرات اليت متكن الفرد من املمارسة لقدرات العقلية والوظيفية الخاصة :  ا 4-2-2-3
الرياضية التخصصية ذالك ان كل نوع من أنواع املمارسة يتطلب وظائف عقلية خاصة تؤهل للتفاعل مع 

اليت تواجه الفرد كما وان التميز يف هذه الوظائف العقلية  متغريات مواقفها الرياضية وخل املشكالت احلركية
  هو املتغري األساسي يف متيز األداء احلركي الرياضي يف النشاط املمارس ومن هذه القدرات على سبيل املثال 
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 _  القدرة على تركيز االنتباه وتوسيع دائرته يف امللعب  

 _ القدرة على سرعة إدراك العالقات بني املتغريات اهلجومية والدفاعية 

 _  القدرة على إدراك األزمنة واالجتاهات واملسافات والتشكيالت 

 _ القدرة على معاين اإلحساسات الداخلية واخلارجية 

 _ القدرة على تذكر اخلربات احلركية 

التنظيم الفرعي من الشخصية املسؤول عن استثارة السلوك  : هو ذالك المكون االنفعالي  3-2-3 

ومواصلته وإضفاء الصفات املميزة له من حيث القوة والضعف ,احلماس , الفتور ,الرغبة يف  وتوجيهه
 االجناز أو اإلمهال يف حتقيق األهداف .

اس انه مل يكن للبيئة أي :   وهي تلك النزعات اليت يرى النالبعد األول : البعد ألنزوعي 1  3-2-3-
تأثري يف وجودها يف سلوك اإلنسان ,كحب االستطالع ,والنزعة إىل األمن واالنتماء ,والنزعة إىل احلب 

  وتقدير الذات .

: وهو ذالك البعد من املكون االنفعايل ميكن البعد الثاني  :البعد الدينامي االنفعالي  3-2-3- 2
ه وقوة تأثريه يف السلوك احلركي وهو املسؤول عن االندفاع احلركي التعرف على عناصره وكذا تقدير حجم

  الرياضي .

عناصر التدريب الرياضي المتكامل للناشئين :    3-3 

أن الدراسة التحليلية لطبيعة األداء احلركي الرياضي يف ضوء التفاعل الداخلي بني مكونات 
الشخصية الرياضية وتفاعلها اخلارجي مع األهداف الرياضية االجتماعية  وهذه الدراسة األخرية أفرزت عن 

رياضية اليت تستطيع جمموعة من األبعاد اليت جيب أن تنطلق منها إجراءات اإلعداد املتكامل للشخصية ال
حتقيق النتائج املتميزة على املستوى العاملي  ,ومن هذه األبعاد ميكن حتديد عناصر اإلعداد الرياضي 

 املتكامل للناشئني 
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     اإلعداد الصحي :-1  3-3  

وهو ذالك اإلعداد الذي تنصب إجراءاته حنو التغذية املناسبة للناشئ ومتابعة حالته الصحية 
لطبية ,ويتطلب هذا العنصر من اإلعداد أخصائيني يف التغذية وأطباء للمتابعة الصحية والعالجية ورعايته ا
  للناشئ .

  اإلعداد البدني العام :  2-3-3   

وهو اإلعداد الذي ميكن من خالله استظهار مث تطوير القدرات البدنية األساسية لألداء احلركي   
,السرعة, املرونة , الرشاقة ,التوازن ,التحمل البدين التحمل الدوري  الرياضي , وهي تلك املتمثلة يف ( القوة

  .  ) 88 ,( حممد فوزي أمني نفس املرجع , ص  التنفسي متهيدا لتطوير القدرات البدنية اخلاصة

 3-3-3 اإلعداد البدني الخاص :

مر العقل حنو وهو ذالك اإلعداد الذي يهدف إىل تطوير القدرات البدنية املسؤولة عن تنفيذ أوا
األداء احلركي املهاري واخلططي اخلاص بالنشاط املمارس ,وذالك أن لكل نشاط مهاراته احلركية اخلططية 

  والتخصصية اليت ختتلف من حيث الشكل واملضمون واألهداف عن األنشطة الرياضية األخرى 

  اإلعداد العقلي الوظيفي الخاص : 4-3-3

يف متييز األداء احلركي الرياضي , فكلما ازدادت القدرات  حيث يلعب هذا العنصر أمهية بالغة
العقلية الوظيفية اخلاصة بالنشاط ,وارتفاع مستوى متثيلها لدى الرياضي متيز أداءه عن غريه من الرياضيني  
 وهو احد املتغريات اليت أثبتت البحوث العلمية أثرها البالغ يف التميز الرياضي وحتقيق املستوى املرتفع  أن

مسؤولية حتديد الوظائف العقلية اخلاصة بالنشاط املمارس هي من أهم مسؤولية البحث العلمي يف الرياضة 
ومسؤولية تنميتها وتطويرها يف املقام األول على األخصائي النفسي الرياضي الذي يرجى تواجده يف الدول 

راءات املساعد على تنمية هذه النامية رياضيا , فهو املسؤول عن تطبيق االختبارات اليت حتديد اإلج
  القدرات .

  اإلعداد االنفعالي العام : 5-3-3  

حيث يهدف هذا العنصر إىل إعداد الناشئ وتأسيسه انفعاليا للممارسة الرياضية ملساعدة 
الرياضي على استثارة طاقاته البدنية والعقلية وتوجيهها ويتشكل عنصر اإلعداد االنفعايل العام للناشئ من 

ن البد من التعامل معهما قبل اإلعداد االنفعايل ,فالعنصر األول هو الدوافع الرياضية العامة عنصري
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للممارسة الرياضية واليت بعضها خاص مبزاولة التدريب الرياضي واألخرى خاص بالتنافس الرياضي ,إما 
الفرد الستظهار دوافعه  العنصر الثاين فهو جمموعة السمات االنفعالية عامة للممارسة الرياضية واليت تؤهل

   . الرياضية وإعطاء سلوكه احلركي الرياضي طابعا مميزا

  اإلعداد االنفعالي الخاص : 6-3-3 

وهو ذالك العنصر من اإلعداد الذي يؤهل الناشئ انفعاليا للتكيف والتوافق االنفعايل مع 
اع النشط مع األهداف احلركية متطلبات النشاط الرياضي اخلاص الذي يتعامل معه , وكذالك إمكانية الصر 

اخلاصة بالنشاط والتغلب عليها ومقاومتها, فاألخصائي النفسي الرياضي هو املسؤول عن حتديد السمات 
  االنفعالية اليت تؤهل الرياضي للتكيف والتوافق مع املتطلبات احلركية اخلاصة بالنشاط

ن من تطوير اإلعداد البدين واملهاري إن التعاون بني األخصائي النفساين ومدرب الناشئني متك    
 واخلططي لتكون يف خدمة تنمية الدوافع والسمات االنفعالية اخلاصة بالنشاط .

   االجتماعي : اإلعداد 7-3-3 

يهدف هذا العنصر إىل اإلعداد املتكامل حنو تطوير الشخصية طبقا للمتطلبات والقيم 
االجتماعية للمجتمع الذي ينتمي إليه واتمع الرياضي الذي يتحرك يف إطاره كما يهدف أيضا إىل تطوير 

  الشخصية القادرة على التكيف االجتماعي مع جمتمعه الرياضي الصغري . 

مهارات وخطط اللعب للناشئين :إستراتيجية تعليم    4-3 

استثارة الناشئ نحو النموذج الحركي :     1-4- 3 

او خطة اللعب  اليت يسعى إىل تعليمها جيب ان إن استثارة املدرب للناشئ حنو املهارة احلركية     
حتتل املرتبة إن شرح أمهية املهارة أو اخلطة ومدى تأثريها يف حتقيق التقدم الرياضي الذي يسعى إليه الناشئ 
,وصبغة هذا الشرح بالطابع احلماسي والقناعة التامة مبدى اآلثار االجيابية هلذه املهارة أو اخلطة ,كل ذالك 

ئ يف حالة االشتياق والرتقب الشديد ملعرفة مضمون هذا النموذج احلركي اجلديد ويزيد من درجة يضع الناش
انتباهه , ومن مث قدرته على إدراكه , فور عرضه بواسطة املدرب . (حممد فوزي أمني , نفس املرجع 

 .)138ص
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  عرض النموذج الحركي على الناشئ  :3 -2-4 

إن عرض النموذج احلركي املطلوب من الناشئني االقتداء به وحماكاته جيب ان يكون بالطريقة                
  اليت تساعدهم على إدراك وحدة الصورة للنموذج ككل و إمكانية اختزاا يف العقل حسب ترتيب مفرداا 

تباينة أمر ضروري إلمكانية ودقة وهلذا فان عرض النموذج أكثر من مرة ومن اجتاهات خمتلفة وبسرعات م
إدراكه واختزانه يف العقل حسب ترتيب مفرداا, فعملية الربجمة واملمارسة العقلية للهدف احلركي واليت حتتل 
املرتبة األوىل يف النشاط النفسي للمتعلم جيب توفري الظروف املالئمة حلدوثها قبل البدا يف املمارسة العملية 

لوب االقتداء به , وحىت حيقق عرض النموذج احلركي اهلدف فيجب إن تتوفر فيه النموذج احلركي املط
 الشروط التالية :

 _ أن يظهر الشكل العام للمهارة أو اخلطة احلركية ككل وموقعها من النشاط املمارس 

 _ إن يتميز بالدقة التام والوضوح التام للمفردات

بامللعب  _ إن يكون واضحا جلميع اإلفراد تبعا ملواقعهم  

 _ إمكانية إعادة العرض من اجتاهات خمتلفة 

 _ إن يقرتن بالشرح املختصر الزيادة اإليضاح واحلماس 

 _ يؤدى بالسرعة املطلوبة حملاكاته قبل السرعة املطلوبة إلدراكه 

 _ يستثري دافعية الناشئ ومحاسه حملاكاته عقليا قبل حماكاته حركيا .

   للنموذج الحركي:محاكاة الناشئ 3 -3-4 

  المحاكاة العقلية:3 -1-3-4 

إن املمارسة العقلية للمهارة أو اخلطة هي أوىل اخلطوات يف احملاكاة فبمجرد انتهاء عرض   
النموذج احلركي يبدأ الناشئ مبمارسته الإراديا وهذه املمارسات العقلية اليت يطلق عليها التصور احلركي هي 

 ) . 142ى املمارسة العملية احلركية , ( نفس املرجع ,صمبثابة جتريب قبل األقدام عل

  إن إعطاء الناشئ فرصة احملاكاة العقلية للنموذج قبل البدا يف حماكاته حركيا تساعده على مزيد 
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من املمارسة العقلية اليت هي مبثابة إجراء متهيدي لعملية االنتقاء احلركي اليت تظهر نتائجها  يف صورة 
يف احملاكاة احلركيةالتوافق األويل   

  المحاكاة الحركية :3 -2-3-4 

تتمثل احملاكاة احلركية يف املمارسة العملية للنموذج احلركي املطلوب تعلمه ,وهذه املمارسة هي     
صلب عملية اكتساب املهارات احلركية الرياضية وخطط اللعب وتبدأ هذه املمارسة بعد تكوين صورة ذهنية 

  ارسته عقليا,أما ايتها فال حدود هلا .متكاملة عن األداء ومم

فاملدرب يسعى أوال الستثارة الناشئ بغرض اكتساب التوافق األويل للنموذج احلركي مث يسعى   
لتجويد أداءه ويستمر يف استثارة الناشئ على املمارسة حىت حيقق أفضل نتيجة ممكنة يف األنشطة الفردية و 

نشطة اجلماعية ,مث احملافظة على هذا املستوى ,وهلذا فان استمرارية االستخدام االسرتاتيجي املنتج يف األ
  املمارسة احلركية للرياضيني ال تتوقف عند حدود معينة .

لممارسة الحركية التجريبية :ا  3-3-4- 3 

وهي احملاوالت احلركية األوىل للناشئ يف تقليد النموذج احلركي وهذه احملاوالت التجريبية غالبا ما   
يتسم  أداء مفرداا احلركية بعدم االتساق وعدم الرتتيب حركات النموذج ولكن باستمرار هذه احملاوالت 

طي يف مرحلته التوافقية األوىل أي اخلاطئة يتمكن الناشئ من اكتساب القدرة على أداء املهارة والعمل اخلط
ان النموذج احلركي قد مت اكتسابه يف صورته األولية البدائية .وتتم خالل هذه املرحلة عملية االنتقاء احلركي 

وهي عملية سيكولوجية يقوم ا الرياضي يف بداية التعلم تساعده على استخدام النمط املناسب من 
ب أن ينصب على أداء الناشئ للنموذج احلركي ككل قبل أن يوجه إىل التغذية املرتدة والتعزيز الذي جي

  مفرداته .

 3 -4-3-4 الممارسة الحركية التجويدية :

لالنتقال إىل مرحلة جودة األداء البد من االستمرار الناشئ يف ممارسة النموذج احلركي لزيادة              
س بالعمل العضلي واجتاه حركات أعضاء اجلسم أثناء التمكن من مفرداته والتناسق بني حركاته واإلحسا

أداء النموذج ,ويكمن هدف املدرب يف هذه املرحلة إىل ثبات اجلودة من حماولة إىل أخرى ,وهذا ما يفرض 
على املدرب إتاحة الفرصة للناشئ ألكرب عدد من احملاوالت احلركية للنموذج املستهدف والقيام بإصالح 

ربط النموذج احلركي بنماذج أخرى حىت ميكن الرتكيز على النموذج احلركي اجلديد  األخطاء احلركية وعدم
 وتتلخص مهام املدرب يف هذه املرحلة فيما يلي :
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 _ توفري اكرب قدر من التغذية الرجعية للناشئ

 _ تعزيز مفردات النموذج احلركي املستهدف 

 _  وضع النموذج احلركي املستهدف 

على أداء النموذج بالسرعة اليت تساعده  _ إطالق احلرية للناشئ  

 _ متكني الناشئ من ممارسة أجزاء من النموذج للتمكن منها أوال إصالح ألخطاء .

 3 -4-3-5 الممارسة الحركية المتقدمة :

بعد التأكد من إجادة الناشئ لطريقة أداء النموذج احلركي املستهدف وثبات هذه اجلودة يف               
الته احلركية فان استمرارية الناشئ  يف ممارسة النموذج احلركي على مدار املواسم الرياضية املتتالية معظم حماو 

  حىت بلوغ سبعة عشر سنة جيب أن يوجهها املدرب إىل حتقيق األهداف التالية :

 _ إمكانية األداء الصحيح بطريقة آلية وبأقصى سرعة ممكنة 

كنة_ حتقيق األداء ألفضل نتيجة مم       

 _ القدرة على األداء السريع املنتج يف ظروف احلمل البدين املرتفع 

 _ ربط األداء بنماذج حركية أخرى سبق اكتساا وإتقاا 

 ،ص ،نفس املرجع ،_ القدرة على األداء يف األعمال التكتيكية أن كانت موجودة  ( فوزي حممد  أمني 
146 (  

  3-5  الكــــرة الطائرة :

 على فريقني بني ما ومتارس ، رد الفعل سرعة على أسسها يف تعتمد اليت اجلماعية األلعاب من
 اجلنس حسب يرتاوح علوها شبكة امليدان منتصف يف بينهما ويفصل )م9وعرضه( ، )م18طوله( ميدان

 كل وحياول ، الشبكة فوق من الكرة مترير الفريقان ويتبادل العبني )06من( فريق كل يتكون ، والصنف
 األساسية املهارات باستخدام وذلك إعادا من متكنهم ال بطريقة املنافس الفريق أرض إىل إرساهلا منهما

 )B.froehner, 1995 , p11والصد ) (   السحق ، اإلرسال ، االستقبال ، كالتمرير
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 تسجيل أي اإلرسال يسرتجع والذي ، اإلرسال له الذي للفريق النقاط تسجل الطائرة الكرة ويف
 من بالدوران لإلرسال يقوم أفراد الفريق  الفريق اكتساب وعند ، املستمر التسجيل نظام حسب النقاط
 يف اللعب الفريق أعضاء كل على يفرض فإنه التغيري وهذا ، الساعة عقارب اجتاه حسب أخرى إىل منطقة
كموزع    يف منطقة الدفاع أداءهنحصر ي لذيا)   ( libero   )احلر  الالعب إال للميدان الستة املناطق
 . الفريق أعضاء بقية بدلة عن اللون مغايرة بدلة مرتديا ويكون
 فوزه عند باللقاء ويفوز ، بالشوط يفوز خصمه عن نقطتني وبفارق نقطة )25 يسجل( الذي الفريق
 وبفارق نقطة  15 ) يسجل ( الذي والفريق ، اخلامس الشوط يلعب التعادل حال أشواط ويف بثالثة

  ) .20, ص  2002 ، عمار ولد  2 . (الشوط ذا يفوز خصمه عن نقطتني
 

   الطائرة: الكرة شأة وتطورن 1-5-3
 ظهورها حدد البعض أن إال ، العامل يف الطائرة كرة لعبة بداية حتديد حول املؤرخني أقوال اختلفت         

 يف تلعب كانت إيطالية لعبة عن معدلة الطائرة كرة لعبة. عشر التاسع القرن اية ويف الوسطى العصور يف
 فاوست باسم الوقت ذلك يف وعرفت ، م 1895 عام أملانيا إىل وصلت حىت انتشرت مث الوسطى العصور

 عن طريق م 1895 عام يف أمريكا إىل وصلت أا وقيل ، م 1895 عام رمسيا ا االعرتاف ومت ، بول
 وكان ، بأمريكا  والية )هوليو ( جلامعة الرياضي املشرف مورغان ويليام والرياضية البدنية الرتبية مدرسة
 .  (y.m.c.n)   املسيحية الشباب مجعية مدير

 م 1.83ارتفاع على الشبكة كانت حيث ، التنس شبكة مورغان ويليام استعمل األمر بداية يف
 السلة كرة كانت وكما خفيفة املثانة كانت وملا السلة كرة مثانة املستعملة الكرة وكانت أقدام ستة أي

 " ألا "مينتونت مساها  وقد اللعبة كرة تأدية مع تتناسب أصغر كرة صنعوا فقد ثقيلة اخلارجي بغالفها
 مساها" م 1897 عام ويف ، الطائرة كرة لعبة تشبه واليت  ) (minto "مينتون" امسها هندية لعبة تشبه
 الرئيسية الفكرة ألن نظرا ، ) منتونت ( بدل الطائرة بالكرة سربجيفيلد"" جبامعة األستاذ هالسند" ألفرد
, 1996حطايبية ،أكرم زكي  . األرض تلمس أن دون الشبكة لعبور وخلفا أماما الكرة طريان هي للعب

 ) 47 ص
 1922 سنة حدد أن إىل فريق لكل ا املسموح الضربات لعدد حتديد دون وانتشارها اللعبة تقدم واستمر

 منع كما ، املنافس الفريق ملعب إىل الثالثة الضربة بعد الكرة تنتقل حيث ، فريق لكل ضربات بثالث م
 عبد األمامية , (حسن املنطقةؤ من اهلجومية الضربة أداء من  اخللفي اخلط  الدفاع خط العبوا
  ) .11 ص ، 1964اجلواد,
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 وتنظم ، لسلة كرة احتاد عليها يشرف تروحيية لعبة انتشارها بداية يف الطائرة الكرة لعبة كانت وقد         
 الدويل القانون وضع )  1974عام ( ويف ، الصيف أشهر خالل خاصة منظمة غري أوقات يف بطولتها

 ومل ، سابقا تشيكوسلوفاكيا عاصمة يف والسيدات للرجال أوربية بطولة أول أقيمت وبعدها ، الطائرة للكرة
 فيها شارك إذ طوكيو يف أجريت واليت م )1964 يف عام ( إال األوملبية األلعاب ضمن الرياضة هذه تصبح
   نسوية فرق وستة فرق عشر

 ( Institut d'éducation physique et sportif, d'Alger, 1995 , p56) 
 

   الطائرة : االتحاد الدولي للكرة2-5-3
 )م1913عام ( حدثت إحداها القليلة الدولية املسابقات بعض كانت توجد بعض توجد

 الشرقية أوربا يف الدول من كثري يف الوطنية البطوالت وأجريت ، الفلبني و الصني من فرق تبارت  عندما
 احتاديات الدول من كثري أنشأت الوقت هذا ويف ملحوظ  مستو إىل وصل قد مستوى اللعب كان حيث
 حماولة أول ) بدأت1934عام ( ويف . دولية ومباريات تنظيمات إقامة مهمته وكانت الطائرة للكرة وطنية
 وحدث ستوكهومل يف الدويل الطائرة الكرة احتاد مؤمتر يف جلنة أنشأت عندما الطائرة للكرة دولية منظمة خللق

 أغلق ولكن ، برلني يف )1936( عام األوملبية األلعاب أثناء الطائرة للكرة الدويل االحتاد جتاه أكثر نشاط
 يف" وفرنسا وبولندا تشيكوسلوفاكيا من ممثلون )اجتمع1946عام( ويف ، الثانية العاملية احلرب النشاط هذا

 الطائرة للكرة األوريب االحتاد وجد حيث )1947عام ( باريس يف الدويل املؤمتر يدعوا أن على ووافقواغ" برا 
 ، وهولندا فرنسا مصر ، تشيكوسلوفاكيا ، بلجيكا ) وقتها انظموا الطائرة للكرة وطنيا )احتادا14( ب

 األوريب لالحتاد رئيس أول وكان , يوغوسالفيا ، أ م الو ، األرغواي ، رومانيا ، الربتغال ، بولندا ، إيطاليا
 ساهم الوقت ذلك أثناء ، سنة 37 ملدة االحتاد رأس على وبقي فرنسا من ليبون بول هو الطائرة للكر

 به الدويل االحتاد أصبح )1968( مؤمتر وبعد ، العامل عرب الطائرة الكرة وشعبية تطور يف بوضوح
 ) 175إىل( الوطنية االحتاديات إمجايل وصل )1988سيول ( مؤمتر يف ويف له منظم وطين )احتاد103(

  ) مليون العب 150الطائرة ( الكرة ميارسون الذين املعتمدين الالعبني ,عدد ووصل وطنيا احتادا
  ) .13 ص سابق, مرجع . اجلواد عبد حسن (
 

 الجزائر : في وتطورها الطائرة الكرة3-5-3 
 والتسلية كانت أين ، االستقالل قبل ما مرحلة ، مبرحلتني الطائرة الكرة رياضة مرت اجلزائر يف

 الفرق هناك وكانتغ الفرا  وقت لسد وسيلة جمرد وكانت قليلة أوربية فئة طرف من الرياضة هذه متارس
 االحتادية إنشاء مت فقد االستقالل بعد أما ، إفريقيا لشمال الفدرايل االحتاد ضمن أنشئت اليت اجلزائرية
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 املتطوعني من مبساعدة بوركايب)  الدكتور( طرف )من  1962 سبتمرب 8 يف ( الطائرة للكرة اجلزائرية
 كل رغم ، الرياضة هذه وتطوير احلفاظ دف وهنا ) مشرتك120( حبوايل آنذاك املنخرطني حدد والذي

 التفكري بسبب اجلزائري اتمع طرف من متجاهلة بقيت الطائرة الكرة أن إال ، املبذولة اهودات هذه
 بالكرة يهتمون األشخاص من جمموعة كانت ذلك مع وباملوازاة ، الرياضة هذه اجتاه يتغري مل الذي الضيق
 فريق أول ميالد    ذلك عن نتج والذي ، اجلزائر يف الرياضة هذه إلحياء وسعهم يف ما كل يعملون الطائرة
 الرياضية القاعدية املنشات تغيري جهتها من الدولة قررت الفريق إنشاء وبعد )1962( سنة رجال جزائري

 شجعت القرار وذا ، املتوفرة واملادية البشرية والوسائل اإلمكانيات كل الرياضية اجلمعيات خمتلف مبنح
 للفريق كان بل بذلك تكتف ومل ، واملغاربية اإلفريقية ، الدولية احملافل يف اجلزائر مثلت وطنية فرق لتكوين
 أول كانت وبعدها . ببلغاريا أقيمت )اليت1977( سنة اجلامعية العاملية البطولة يف مشاركة أول الوطين
 السيدات أما ، للذكور بالنسبة هذا كل ، )1986( عام أثينا احتضنتها اليت العاملية البطولة ضمن مشاركة

  اإلفريقي  باللقب والفوز باجلزائر 1978 سنة إفريقية هلن مشاركة أول كانت فقد
)la federation algerienne de volly ball ,1988(.   
  الطائرة: كرة خصائص رياضة 4-5-3  

 : يلي مبا الطائرة كرة لعبة تتميز    
 لكال مزاولتها وتصلح األعمار مجيع تناسب اليت اجلماعية األلعاب من اللعبة هذه _ تعترب 1 

  . اجلنسني
 . وارا ليال ممارستها وكذا ، واملغطاة املكشوفة املالعب يف السنة فصول كل يف ممارستها _ ميكن .2
  . العبني ست الفريق فعدد ، الالعبني من كبري عدد إىل

 من والتمرير ، األسفل من اإلرسال ^ فيها املهارات بأبسط وممارستها بسهولة تعليمها _  ميكن .4
 . اإلرسال من نوع أي ألداء االختيار الالعب تعطي حيث األعلى

 ويبعد اللعبة، يسهل فهذا ، املنافس الفريق مع اجلسماين االحتكاك قليلة أا اللعبة هذه _ مميزات 5
 . اجلسمية اإلصابات عن الالعبني

  واإلرسال امللعب عن للدفاع والرشاقة ، الساحقة الضربات وقوة ، احلركة سرعة اللعبة هذه مييز _ ما 6
 وأثناء الدراسة أثناء السليم غري اجللوس عال على تعمل اليت العالجية األلعاب من اللعبة هذه _ تعترب 7

 . العمل
 ، الدموية الدورة وتنشيط ، احلركي اجلهاز تطوير على تساعد اليت األلعاب من اللعبة هذه _ تعترب 8

 ,FIVB( ,الطائرة  للكرة الرمسية القواعد املخلفة, اجلسم ألعضاء الوظيفية والقدرة ، التنفسي واجلهاز
2009_  2012( . 



79 

 

  
  : الطائرة الخاصة  بالكرة القوانين أهم5-5-3

 الملعب 1 :
 حماط أمتار ) 9وعرضه ( ، مرتا ) 18ضلعه ( طول مستطيال شكال يأخذ اللعب ميدان إن

 . االجتاهات كل يف عرضا ) أمتار 3( األقل على تبلغ حرة مبنطقة
األقل  على يبلغ علو على العوائق كل من خال اللعب مساحة فوق يقع فضاء فضاء اللعب احلر : هو

  اللعب. مساحة بدء من ومقاس م )7(
 اخلطوط بداية من أمتار (5 )األقل على تبلغ احلرة املنطقة "FIVB " الدولية املنافسات ويف

 على م 12.5 يكون أن جيب اللعب وفضاء ، اخللفية اخلطوط بداية من أمتار (8 )األقل وعلى اجلانبية  
 اللعب مساحة من ابتداء واملقاس األقل

 : الكرات
 مثانة على الداخل من حيتوي املركب أو الطبيعي الطري اجللد من بغالف دائرية الكرة تكون أن جيب  -

 . مماثلة مواد من أو مطاطية
 . األلوان بني ترابط متثيل أو وفاتح واحد لون ذات الكرات تكون أن جيب  -
 حيث الطائرة للكرة العاملية الفدرالية للمعايري مطابقة الكرات تكون أن جيب الرمسية الدولية املنافسات ويف

 من يكون أن جيب الداخلي والضغط غ 280 و  غ260بني  ما ووزا سم 67 و 65 بني الكرة حميط
  2سم / كغ 0.325 حىت 0.300

 ق:يالفر  
 وطبيب مساعد مدرب و ومدرب كحد أقصى  ) العب 14( من يتكون الفريقجيوز أن يتكون 

 ألي حيق وال ، املباراة ورقة يف معني يكون أن وجيب ، احلر اللعب ماعدا الفريق قيادة العب كل يستطيع 
 الفريق تشكيلة تغيري حيق وال اللقاء يف واملشاركة اللعب ميدان دخول املباراة ورقة يف مسجل غري العب

 . املدرب أو القائد طرف من املباراة ورقة إمضاء بعد
  :الالعب الحر 

 . فقط دفاعي احلر الالعب  -
 فوق الكرة كانت إذا ، مكان أي من والسحق ، والصد ، باإلرسال القيام عليه ممنوع -

  ) .,FIVB  2012 – 2009الشبكة,  ( ارتفاع
 . فريقه ثياب عن خمتلفة ثياب احلر الالعب يستعمل   -
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  . الدفاعية املنطقة حدود يف ولكن حمدودة ليست الالعب تغريات  -
  الحكم :

  من تتكون احلكام من هيئة املباراة يدير
 بتحديد مكلف وهو احلكم األول : 

 اخلطأ طبيعة  -
 باإلرسال يقوم الذي الفريق  -
 املخطئ الالعب  -
  : بتحديد مكلف احلكم الثاين : وهو 

 اخلطأ طبيعة  -
 . األول للحكم طبقا باإلرسال يقوم الذي الفريق  -
 املخطئ الالعب -

 التبديالت و ، بالالعبني اخلاصة األخطاء ، النقاط من كل بتسجيل يقوم : املسجل
 :  الشوط الفاصل 

 نقطيتني  الفريقني بني الفرقيصل وينتهي عندما  نقطة 15 حىت يستمر
 )FIVB , 2009 – 2012(  
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 التمرن على بعض المقاييس حسب السن : 

  )   1جدول رقم (
   التمرن على بعض المقاييس البدنية  حسب السن

القوة   السن 
  املطلقة

 
  القوة اللحظية 

القوة   االرتقاء
  الثابتة 

القوة 
  الديناميكية 

املداومة 
  العامة

  الرشاقة 
  املرونة

8 _ 7                

9_ 8  X              

10_9  X                 

11_10 X        X               

12_11             

13_12               

  
14_13  

 
    X               

     
15_14  X              

16_15  X X           
17_16  

  
              

  

    X           

  متوسطة    شبه قصوى  قصوى 

ABDI . ABDEL KADER . MEME OUVRAGE . P . 15 .  
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 : الطائرة كرة في أهمية التقنية6-5-3  
 . الرياضات باقي عن خمتلفة القاعدية التقنية العناصر أين مجاعية، رياضة هي الطائرة الكرة  -
 حبذر يكون أن جيب التعلم ذا األخرى الرياضات يف هي ما مثل طبيعية ليست التقنية احلركات هذه  -

 . وجدية شديد
 نتائج على واحلصول اللعب إلمكانية للكرة مهمة اخلاصة الوسائل هذه ، مبدئي كمركب اللعب تقنية  -

 . اللعب وضعيات خملف يف إجيابية
 ووضعيات الطائرة للكرة القاعدية التقنيات ، كبري وبتنسيق عقالنيا تطبق أن جيب  -

 اإلرسال  – الصد – اهلجوم – التمرير – االستقبال – امليدان فوق التنقالت ، الالعبني
 )FIVB,2009 – 2012(  
 

  ماهية وأهمية المهارات األساسية في الكرة الطائرة :  1-6-5-3

تعترب املهارة بالنسبة للمدرسني مبثابة احملور األساسي الذي تدور حوله عملية التدريس والتدريب           
, ذالك ألا جوهر األداء ألي نشاط رياضي لذا ينصب عمل املدرس بصفة رئيسية على توجيه ومساعدة 

ق قدرا اقل من الطاقة هو األفضل املتعلم الكتساب املهارات احلركية املختلفة ويعترب الرياضي الذي ينف
املهارة باا :"  knapp( وكناب )  cuthrai واألكثر مهارة وذا الصدد يعرف كل من (كاثري)

املقدرة املكتسبة لتحقيق أهداف حمددة سلفا , باقصى درجة ممكنة من الدقة وحبد ادىن من االتقان يف 
 ) . 40 ,ص  1990الزمن والطاقة " ( حيىي كاظم النقيب  , 

ويوافقه يف ذالك مفهي ابراهيم محادة , حيث يشري يف كلمة مهارة باا" املقدرة على التوصل اىل      
نتيجة من خالل القيام باداء واجب اقصى بدرجة من االتقان  مع اقل بذل للطاقة يف اقل زمن ممكن " ( 

  ) . 30, ص   1996مفيت ابراهيم, 

ومن خالل هذا يتضح لنا ان الوصول اىل املستوى العايل يف اي نوع من انواع الرياضة يتطلب   
قدرا كبريا جدا من اتقان  املهارات االساسية الي لعبة من االلعاب ويف الكرة الطائرة تصبح ضرورة اتقان 

حسنني  ومحدي عبد  املهارات االساسية مفتاح النجاح يف اللعبة , ويف هذا اخلصوص يقول حممد صبحي
املنعم " ان جناح اي فريق يتوقف على مدى استطاعة العبيه مجيعا اداء املهارات االساسية بانواعها 

  ).  155ص ,1997املختلفة بتفوق وباقل قدر يف االخطاء " (حممد صبحي حسنني ومحدي عبد املنعم 
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ادائها يف مجيع املوافق اليت تتطلبها اللعبة   وتعترب املهارات االساسية حركات يتحتم على الالعب            
بغرض الوضول اىل افضل النتائج مع اقتصاد يف اهود وذا يصبح من الضروري على كل العب اجادا 

اجادة تامة  اذ عن طريقها يتم التعاون بني أفراد الفريق لتنفيذ طرق اللعب املوضوعة للدفاع او اهلجوم يقول 
محدي عبد املنعم " ينبغي ان يؤدي مجيع الالعبني املهارات األساسية كلها على حممد صبحي حسنني و 

 ,1999مستوى متكافئ حىت يتمكن كل العب من تنفيذ املهام املكلف ا "( زينب فهمي واآلخرون , 
  ) .20 ص

هو نوع وتعد القدرة على األداء املهاري للحركة شرطا أساسيا لألداء , حيث ان هذا االداء           
وطريقة تنفيذ احلركة و خطوات سريها مع مراعاة مطابقتها لقوانني اللعبة  , الذي يعد عنصرا هاما  من 

عناصر االداء احلركي وبالرغم من ان املهارات تبدو سهلة االداء , االاا تتطلب بذل جهد كبري يف اتقاا 
  لصعوبة تنفيذها نظرا ملا يفرضه قانون اللعب .

  متطلبات المهارية للعبة الكرة الطائرة : ال2-6-5-3 

يعتمد اهلجوم الفردي يف اغلب احلاالت على استغالل املهارات االساسية للعبة كوسيلة   
للهجوم او الدفاع تبعا للموقف املوجود فيه الالعب , ويرى علي حسني حب اهللا ان " تعد املهارات 

ال ميكن  االساسية احد اهم النواحي الرئيسية يف الكرة الطائرة بل هي مبثابة العمود الفقري هلا حيث
لالعب تنفيذ اخلطط سواء الفردية أو اجلماعية إال اذا كان يؤدي املهارات األساسية بدقة وإتقان ومن اجل 

الوصول إىل املستويات الرياضية العالية يف لعبة الكرة الطائرة " ( علي حسنني حب اهللا , , بدون سنة ، 
 ),  على النحو التايل : 10ص 
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 )2جدول رقم (

   تصنيف المهارات األساسية في الكرة الطائرةيبين 

    مهارات هجومية 
  الـنوع 

  مهارات دفاعية 

اإلرسال , اإلعداد ,الضرب الساحق,حائط 
  الصد

استقبال,اإلرسال ,حائط الصد,الدفاع عن 
  امللعب  

    مهارات تؤدى بيد واحدة 
  األداء   

  مهارات تؤدى باليدين 
  االستقبال , اإلعداد , حائط الصد , الدفاع   اإلرسال , اإلعداد , الضرب الساحق 

  وضع    مهارات تؤدى من الثبات 
  اجلسم 

  مهارات تؤدى بالوثب 

  اإلرسال , اإلعداد ,  حائط الصد  اإلرسال , االستقبال , اإلعداد الدفاع 
    مهارات وسطية 

  اهلـدف       
  مهارات ائية حامسة 

االستقبال , اإلعداد , الصد الدفاعي   
  الدفاع 

  اإلرسال , اإلعداد , الضرب ,  الدفاع 

    مهارات داخل امللعب 
  املـكان     

  مهارات خارجة عن امللعب 
االستقبال , اإلعداد , الضرب , الصد  

  الدفاع
  اإلرسال , الضرب الساحق , الصد اهلجومي 

  البعد عن   مهارات قريبة من الشبكة 
       

  الشبكة 

  مهارات بعيدة عن الشبكة 
االستقبال , اإلعداد , الضرب , الصد  

  الدفاع 
اإلرسال , االستقبال , اإلعداد , الضرب , 

  الدفاع

    مهارات حنو الزميل 
  االجتاه      

  مهارات حنو اخلصم 
االستقبال , اإلعداد , الضرب , الدفاع  

  التمرير
  الضرب , الصداإلرسال , 

  

 ) 23ص,  2003(حممد صالح الدين بكر  ,  

 وبعد هذا االستعراض لتصنيف املهارات األساسية للكرة الطائرة سنتطرق إىل البعض منها يف حبثنا هذا  

  



85 

 

  المهارات األساسية بدون كرة :   7-3

إن اختاذ الوضعيات األساسية بالصورة الصحيحة هي اليت تتيح للمتعلم سرعة احلركة وسهولتها 
يف مجع االجتاهات مع احملافظة على اتزان اجلسم , وان تقدم املتعلم على أدائها تساعده على التهيئة 

زميل , ترجع أمهية بالصورة اجليدة قبل وصول الكرة  بغية القدرة على إعدادها بالصورة الصحيحة إىل ال
اختاذ هذه الوضعيات إىل فائدا يف استقبال وصد الكرات القوية من اإلرسال والضربات الساحقة وكذالك 

  حركات اخلداع , يف وضع االستعداد جيب مراعاة ما يلي : 

_ يقف الالعب وإحدى قدميه متقدمة على األخرى متباعدتني على اتسعت احلوض , وهذا يعتمد على 
  الالعب واتساع احلوض عنده .طول 

  _ ثين الركبتني قليال والظهر مفردا بارتياح 

_ ثين الذراعني من مفصل املرفق ووضعهما جبانب اجلسم استعداد للتمرير او اإلعداد سواء من أسفل او 
  من أعلى 

_ اليدين تكونان مفرعتني وأوسع قليال من حجم الكرة واألصابع منتشرة وممتدة بارختاء وتلمس الكرة على 
  )سم  أما الوجه والساعدان متعامدان على العضدين يف حالة التمرير او األعداد من أعلى 15( بعد 

  _ املرفقان يشريان إىل اخلارج واألسفل .

  _ النظر يف اجتاه خط الكرة 

  حرك لإلمام يكون بتقدم القدم األمامية مث اخللفية _الت

  _ التحرك إىل اخللف يكون بتأخري القدم اخللفية مث تتبعها القدم األمامية 

_ التحرك للجانبني إذا كان التحرك لليمني يكون نقل القدم اليمىن مث تتبعها القدم اليسرى  والعكس 
  ) .26, 25ص   1999سنة  للتحرك بالنسبة جلهة اليسار .(علي مصطفى صه ,

تنقسم وضعيات االستعداد إىل ثالثة أنواع ختتلف تبعا للمسافة بني القدمني ومدى انثناء 
 1990 مفاصل اجلسم خاصة مفاصل الركبة وهي كاأليت : ( زينب فهمي واآلخرون, الكرة الطائرة, سنة

  ) 12, 11ص, 
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: تستخدم هذه الوضعية أساسا يف حتقيق عملية التمرير وإعداد  وضعية االستعداد المرتفعة1-7-3  
الكرة عاليا إىل الزميل وكذالك يف بعض حاالت التمرير من الوثب , حيث تكون فيها وضعية اجلسم يف 

حالة وقوف مع اقرتاب القدمني من بعضهما البعض وانثناء طفيف على مستوى الركبتني حيث يكون 
  اجلسم عموديا 

ختتلف هذه الوضعية عن السابقة حيث تكون املسافة بني  ضعية االستعداد المتوسطة :و  2-7-3 
) سم  تقريبا , مع انثناء الركبتني قليال , ويوزع ثقل اجلسم على القدمني  40 _30القدمني ترتاوح بني( 

يكون التمرير وميل اجلذع إىل األمام تستخدم هذه الوضعية أساسا يف عملية استقبال الكرات من اإلرسال و 
  من األسفل باليدين 

هي اقل من وضعية االستعداد املتوسطة تستخدم أساسا يف  وضعية االستعداد المنخفضة :   3-7-3 
عملية التمرير باليد الواحدة أو باليدين واستقبال الكرات املنخفضة مع السقوط على األرض , حيث 

ني إىل درجة كبرية مقارنة بالوضعيات السابقة مع ازدياد تكون فيها زيادة انثناء مفاصل اجلسم خاصة فالركبت
  حده ميل اجلذع أماما ويقل مركز ثقل اجلسم على القدم األمامية قريبا من األرض . 

  التحرك في الملعب : 4  7-3-

تفرض ظروف اللعب ومتطلباته أن يتحرك الالعب يف كثري من األحيان باجتاه الكرة , ليقوم  
بتمريرها أو بأعدادها أو يرجع إىل منطقة اخلصم , فالتحرك يف الكرة الطائرة خيتلف عن األلعاب األخرى 

ار ومن أمت 04إىل03يف كون الالعب ال حيتاج لتحرك مسافات طويلة بل مسافات قصرية يف حدود 
  خمتلف أنواع التحركات وأكثر استخداما خالل اللعب . 

يؤدى بإحدى اخلطوات إىل األمام تنتقل القدم األمامية مسافة قصرية إىل األمام  ا _ التحرك إلى األمام :
تتبعها القدم اخللفية خبفة وسرعة , حبيث تعود املسافة بني القدمني إىل ما كانت عليه قبل التحرك ويتخذ 

  تعلم وضعية االستعداد بانتظار الكرة .امل

يؤدى بنفس األسلوب السابق فتؤخذ خطوة القدم القريبة من اجتاه التحرك  ب _ التحرك إلى الجانبين :
  وتتبعها القدم األخرى مع االحتفاظ باملسافة املناسبة لالتزان , مع اختاذ وضعية االستعداد . 

طوات سريعة قصرية تناسب سرعة الكرة ليتمكن من يؤدى بالتحرك خب  ج _ التحرك إلى الخلف :
 الوصول اىل املكان املطلوب حبيث يكون اجلسم خلف الكرة عند استقباهلا مع اختاذ وضعية االستعداد 
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 )40,41ص  1987( حسن عبد اجلواد ,الكرة الطائرة سنة

 

  المهارات األساسية بالكرة :8-3 

  المهارات األساسية الهجومية : 1-8-3 

  _ اإلرسال :   1

يعترب من املهارات األساسية الضرورية , لكونه مفتاح اللعب , يقول حممد صبحي حسنني وعصام    
الدين ألوشاحي عن ضربات اإلرسال " ا يبدأ اللعب , يف اللعب الفردي والبنائي واملفتوح" ( عصام 

  ).131الدين ألوشاحي , للبنات واألوالد ,بدون تاريخ ,ص

واإلرسال هو جعل الكرة يف حالة اللعب , ويقول "كلني هايسكرون " و " فراكش   
ساكفس": أن أمهية اإلرسال ال تكمن يف امتالك قابلية إرسال الكرة إىل أي منطقة يف ملعب الفريق املقابل 

, ويف وقت تصبح فيه مهارة الالعب يف ضرب الكرة جيدة " ( كلني مايكسرون , فرانش سكافس, 
  ) .30 , ص1990

ويعترب اإلرسال من أهم الضربات اهلجومية املباشرة , اليت يستعملها الالعبون خالل املباراة   
يقول" جورج سكانر وبطرس رزق أسد "يعترب اإلرسال من ضربات اهلجوم , والذي عرف تطورا بدرجة  

ولإلرسال غرضان أساسيان  كبرية وظهرت منه أنواع جديدة ومازالت تظهر أنواع أخرى بني احلني واحلني 
  مها :

  _ اكتساب نقطة سريعة مباشرة 

  _ تصعيب القيام بعملية اهلجوم من الفريق األخر 

من أهم أغراض اإلرسال عدم إتاحة الفرصة للفريق األخر الستقبال الكرة  حبيث ال يتمكن من  ولذالك
بناء اهلجمة بطريقة فعالة , ونظرا ألمهية اإلرسال يف لعبة الكرة الطائرة فانه من الضروري التدريب عليه 

  بشكل جيد يضمن حسن استغالله يف إدارة املقابلة .

  _ أنواع االرساالت : 
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  اإلرسال من األسفل ا _ 

  _ اإلرسال املواجه األساسي من األسفل               

  _ اإلرسال من األسفل اجلانيب               

  _ اإلرسال املعكوس اجلانيب من األسفل                

  ب _  اإلرسال من األعلى :

  إلرسال من اعلي املواجه _ اإلرسال برؤوس األصابع من مستوى الكتف                         _ ا

  اإلرسال العايل اجلانيب أخلاطفي                                         _ اإلرسال من أعلى املتموج  _

اإلرسال املواجه املتموج األمريكي                                        _ اإلرسال من أعلى اجلانيب 
  املتموج 

  ع االرساالت :سنقوم بعرض شامل ألهم أنوا 

: هي الطريقة األمثل يف جعل الكرة حتلق فوق الشبكة ,ولكن  ا_ اإلرسال الموجه األمامي من األسفل
على أي حال فان هذه الطريقة ليس هلا تأثري شديد مثل ضرب اإلرسال من أعلى (التنس) ,ذالك ألا 

إىل مناولة اإلعادة رفعها ولعبها ,ومن  على العموم ليست صعبة على املدافعني ,إذ ميكنهم تسلمها وحتويلها
السهولة تعلم هذه احلركة واستخدامها بصورة  مفاجئة , جتعل الفريق املقابل يف حالة دفاع , ويستخدم هذا 
النوع من اإلرسال يف الفرق املبتدئة , وعند الصغار , حىت يتمكنوا من مترير الكرة إىل ملعب املنافس وألداء 

  باع اخلطوات اآلتية :هذا اإلرسال جيب إت

قسم كل من" عصام الدين ألوشاحي" و "ريسان جميد خبيط"  و "كلني هايسكرون"  كيفية أداء احلركة 
  بشكل دقيق حبيث قسموها إىل مراحل :

الوقوف يكون بشكل مائل إىل األمام ,القدمان مفتوحتان التساع _ وضع البداية ( االستعداد) : 
درجة بالنسبة إىل خط اهلدف وعند  40إىل   35أن تكون األقدام على زاوية الكتفني تقريبا , كما جيب 

استعمال اليد اليمىن تكون القدم اليسرى إىل األمام ووزن اجلسم يف هذه احلالة يكون على القدم اليمىن 
  ,والعكس صحيح ,الركبتان منثنيتان لضمان الثبات , واجلسم يكون مواجها للملعب .
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 : التمرير
 ميكن واليت اللعب خالل استخداما أكثرها الطائرة الكرة يف األساسية املهارات أهم من يعترب

 ، دفاعية كوسيلة أو املباشر غري أو املباشر اهلجوم طرق كإحدى وباستغالهلا اهلجوم يف استخدامها
 أو ارمتاء وضعية من أو وقوف وضعية يف أو منخفض مستوى على معا باليدين أو الواحدة باليد فالتمرير

 ال إتقاا عدم فإن ، األخري هذا على تؤثر كما للعب اهلامة احللقات إحدى يعترب ، أخرى وضعية من
 اإلرسال رميات اعرتاض أو اإلعداد بعملية القيام أو صحيحة بصورة للزميل الكرة توجيه من املتعلم يستطيع

 :يلي ما التمرير أنواع أهم ومن الساحقة الضربات أو
 : األعلى من التمرير

 أو اإلعداد عملية يف أو الطويلة أو املتوسطة أو القصرية للمسافات اللعب يف استخداما األكثر هو
 .األعلى من التمرير ع أنوا بني ومن السريعة القوية الكرات استقبال
  : األمام إلى األعلى من التمرير

 إىل اجلذع ومييل قليال الركبتني تثىن بينما صغرية مبسافة األخرى عن القدمني إحدى بتقدمي يؤدي
 أمام متحاورتني فتكونان اليدان إما اجلسم جبانب ويوضعان املرفقني مفصل من الذراعني وتثىن باتزان األمام
 الكرة وصول عند الكرة من قليال أوسع كرويا شكال تكونان حبيث بارختاء وممتدة منتشرة واألصابع الصدر

 , اجلواد عبد حسن . . الكرة الستقبال قليال األعلى إىل اليدان تتحرك الرأس مستوى من قريب ارتفاع إىل
  ) .28 – 30 ص , سابق مرجع

 الذراعني مد مالحظة مع األمام إىل األعلى من التمرين وضعية نفس بإجناز يؤدي التمرير إلى الخلف :
 الرأس قذف مع مناسبة تقوس حبركة يقوم الرأس فوق الكرة وصول وعند األصلي الوضع من قليال أعلى

  ص سابق مرجع ، واآلخرون فهمي زينب .الكرة .( خلف اجلسم مفاصل متدد الكرة ملس وعند للخلف
21 . ( 

 التمرير مع الدحرجة :
 ميكن واليت اللعب خالل استخداما أكثرها الطائرة الكرة يف األساسية املهارات أهم من يعترب           
 ، دفاعية كوسيلة أو املباشر غري أو املباشر اهلجوم طرق كإحدى وباستغالهلا اهلجوم يف استخدامها

 أو ارمتاء وضعية من أو وقوف وضعية يف أو منخفض مستوى على معا باليدين أو الواحدة باليد فالتمرير
 ال إتقاا عدم فإن ، األخري هذا على تؤثر كما للعب اهلامة احللقات إحدى يعترب ، أخرى وضعية من

 اإلرسال رميات اعرتاض أو اإلعداد بعملية القيام أو صحيحة بصورة للزميل الكرة توجيه من املتعلم يستطيع
 :يلي ما التمرير أنواع أهم ومن الساحقة الضربات أو
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 عملية يف أو الطويلة أو املتوسطة أو القصرية للمسافات اللعب يف استخداما األكثر هو  األعلى من التمرير
 مرجع ، اجلواد عبد حسن( األعلى من التمرير ع أنوا بني ومن السريعة القوية الكرات استقبال أو اإلعداد

 ) .31 ص سابق
   

  : األمام إلى األعلى من التمرير -2-3  
 إىل اجلذع ومييل قليال الركبتني تثىن بينما صغرية مبسافة األخرى عن القدمني إحدى بتقدمي يؤدي

 أمام متحاورتني فتكونان اليدان إما اجلسم جبانب ويوضعان املرفقني مفصل من الذراعني وتثىن باتزان األمام
 الكرة وصول عند الكرة من قليال أوسع كرويا شكال تكونان حبيث بارختاء وممتدة منتشرة واألصابع الصدر

   الكرة الستقبال قليال األعلى إىل اليدان تتحرك الرأس مستوى من قريب ارتفاع إىل
 الوضع من قليال أعلى الذراعني مد مالحظة مع األمام إىل األعلى من التمرين وضعية نفس بإجناز يؤدي

 الكرة ملس وعند للخلف الرأس قذف مع مناسبة تقوس حبركة يقوم الرأس فوق الكرة وصول وعند األصلي
  .)13ص,  1997( ريسان حممد حربيط , وعبد الزهران محدي,  .الكرة خلف اجلسم مفاصل متدد

  _ اإلعداد 3

 يتحكم أن الطائرة الكرة العب اليت جيب على ,األساسية الفنية املهارات من اإلعداد يعترب        
 من اإلعداد إن" :جميد ريان يقول . كفاءته وحتدد اهلجوم تصنع اليت اللمسة دقة ,النه مبثابة بكل فيها

 الكرة لعبة أن من الرغم ألوشاحي ذالك بقوله على الدين عصام ألنه يؤكد" ." األساسية املهارات الفنية
 كل يكون أن املهم من ولكن ,املعد الالعب بواسطة كثريا تستخدم باألصابع من  األعلى الطائرة تلعب 

 فقد ,وهلذا .املعد إىل وإتقان بدقة الكرة الفريق ميرر سوف مرة كل ليس .املهارةتنفيذ  على قادرا العب
من الالعبني اآلخرين إعداد الكرة , وعند إتقان املهارة ستكون الكرة الطائر مهارة التمرير  املطلوب يكون

فيها مضمونة ودقيقة "   وتقول زينب فهمي واآلخرون " يقوم بأدائها الالعب املعد سواء  أكان من العيب 
لفية كما يف طريقة العداء " ( املنطقة األمامية كما يف الطريقة الزوجية , أم من أخد الالعبني يف املنطقة اخل

  )18زينب فهمي واآلخرون , سبق ذكره, ص 
ومن اجل هذا يكون من أهم شروط إجناح اهلجوم ودقته إتقان  األعداد  بالكيفية والشكلني اجليدين      

  ) .95 ( عصام الدين الوشاحي , سبق ذكره , صحىت يتسىن لنا احلصول على النقاط  
  _ أنواع األعداد :

  )102،105 ص  1999يشتمل اإلعداد على األنواع اآلتية : ( علي حسني طه ,
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  ا _ اإلعداد األمامي  ( التمرير من أعلى ) 

هو أكثر األنواع استعماال لسهولة أدائه وأساسا جلميع األعداد األخرى . وان تعلمه وإتقانه        
يساعد على تأدية مجيع أنواع األعداد األخرى ويؤدى من وضع االستعداد , جيب عل الالعب أن يتحرك 

عب للعب ويستهدف أن يتصل بالكرة يف خط مباشر بينه وبني هدفه ,يستعد الال ،سريعا للعب الكرة 
الكرة الطائرة بالتحرك بسرعة .يعرتض الكرة ويستخدم الوثب التوقف لوضع وقفة تعاقبية الرتتيب وتكون 

القدم األمامية متجهة ناحية اهلدف وجيب ا ن تكون  القدمان مسرتخيتني متباعدتني عن بعضهما البعض 
 عقب تناسب ، م الوقوف املائلوبالتايل ميكن لالعب أن حيافظ على التوازن اجليد  ويكون وضع اجلس

 .قليل انثناء حالة يف الركبتان .الكتفني اتساع من قليال أكرب باتساع مفتوحتان القدمان األصابع مع القدم
 أمام مرفوعتان اليدان .لألرض مواز وضع يف العضد عضلة مؤخرة .لالمام مائل للجسم العلوي اجلزء

 لكي العني مستوى فوق اليدان :اليدين وضعية كذا و. للكرة العينني تعقب مع ,عالية الرأس .اجلبهة
 الكتف. درجة مبحيط ° 45 حوايل وتكون لألرض الذراعني توايل مع ,راحة يف الذراعان تنحين
 أطول, الالعب أطراف كانت إذاالأو   وأبعد ,العني من سم 10 إىل 08 حوايل :األيدي وضع يكون كما

يتحرك أصبع اإلام  وأصبع السبابة بإحكام    ,وللخلف لألعلى ومشرية ,براحتها منتشرة تكون األصابع
كل منهم مع نطريه , حبيث يصبح اإلصبعان الثاين والرابع جانبا على التوايل  وجيب أن تالمس مجيع 

 األكرب الفعلي العمل يليه األصابع الكرة  يتم اإلسناد اجلانيب وبشكل متعادل مع األصبع الصغرية 
وأصبع السبابة يكون   ,بالقوة املناولة ميدان امبهواإل السبابة إصبعا .امبهواإل السبابة ويليه الوسطى لألصابع

ويكون تصرف اجلسم (احلركة ) قبل  .امبهاإل وأصابع السبابة أصابع خالل من املالحظة تتم .دوره توجيهي
كبتان ) , بعد ذالك تتابع احلركة يف االتصال  فان اجلسم كله يدخل يف اللعب بامتداد األذرع واألرجل (الر 

اجتاه املسار املقصود للتمرير ( اإلعداد ) , يتحرك الالعب أسفل الكرة , يأخذ وضع االستعداد قبل ملسها 
عند أعلى اجلبهة , تكون حركة اجلسم تدرجيية من خالل عمل املفاصل ينتج أوتوماتيكيا من األداء 

ومفاصل الورك يكونا يف مواجهة اهلدف , وحركة القدمني : املراوغة , املطلوب والدقيق , القدم والركبتان 
العبور , الدوران احملوري , االرتداد , الركض , مع الوقوف واالرتكاز , يتخذ الالعب وضعا  ابتدائيا 

منخفضا , يكون الوقوف بفتح الساقني وباجتاه الكرة , حيث أن الساق األوىل مفتوحة وبوضع الثين قليال 
أما الثانية فتكون ممدودة مبيل حنو األرض , ووضع الوقوف فيجب أن جيعل اجلسم خلف الكرة وحتتها , , 

والساق املفتوحة تثىن حىت تالمس األرداف مع الكعب , احلركة االرتكازية تسمح بتدوير اجلسم حنو 
على خلف الكرة تبدأ اهلدف ,ويقوم الالعب بلعب الكرة واالتصال بالكرة عندما يقوم اجلسم حبركته لأل

احلركة باليدين بعيدا عن العني ,وتتصل األصابع واإلامان بالكرة بوسائد األصابع اللحمية , جيب 
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االحتفاظ باألصابع ثابتة متاما على أي حال ,فانه عندما ميتد اجلسم فان وزن الكرة مييل يدفع اإلامني 
اخللفي للكرة , واليدان منفصلتني براحة وبسيطرة  والسبابتني للخلف ,جيب أن يكون االتصال على اجلزء
  على مسافة االنفصال (  اعتمادا على حجم اليدين ) 

  
  :  ألرأسب _ اإلعداد الخلفي من فوق 

ويتطلب درجة عالية من اإلحساس  باحلركة حيث أن الالعب ال  يستعمل يف األغراض اخلططية
يرى اهلدف املراد توجيه الكرة إليه اخلطة أداء اإلعداد وهو يشبه اإلعداد األمامي يف طريقة األداء إال انه 

  ) . 103, ص  1999خيتلف عنه فيما يلي : ( علي حسني طه , سبق ذكره , 
  _ على الالعب أن يكون أسفل الكرة 

  _ يكون امتداد اجلسم والذراعني إىل أعلى  وللخلف وللجهة املراد إعداد الكرة هلا كعملية ملتابعة الكرة 
  _ سحب احلوض لالمام مع سقوط  ألراس للخلف قليال .

  _ الوقوف على األمشاط أثناء أداء اإلعداد 
  _ مراعاة عدم فرد الذراعني للخلف مما جعل قوس الكرة منبسطا 

عب املتميز مفصلي الذراعني والرسغني يف أخر حلظة ملنع املنافس من اكتشاف نوع اإلعداد _ حيرك الال
  مبكرا ومتابعة اليدين للوراء .

  _ اإلعداد اخللفي من فوق ألراس  
  :  ج _ اإلعداد بالدحرجة خلفا

ف يستخدم هذا  النوع من اإلعداد يف حالة الكرات املنخفضة القريبة والكرات الساقطة خل    
حائط الصد وهو يشبه اإلعداد لالمام يف اجلري السريع للكرة يف الوقت املناسب ويف حركة األصابع 

  واليدين على الكرة ويؤدى كما يلي :
_ أثناء اإلعداد جيعل الالعب جسمه كامال حتت الكرة حىت يستطيع ان يرفع الكرة املنخفضة القريبة من 

  األرض لألعلى ليبعدها للمهاجم لضرا 
_ وبعد اإلعداد تأيت عملية السقوط مث الدحرجة للخلف فيسقط الالعب على املقعدة وعلى عضالت 

  الظهر الكبرية ويف اية تسري الذراعني وهي يف أقصى امتدادها إىل اجتاه اإلعداد . 
  د _ اإلعداد الجانبي :

يستخدم هذا النوع عندما يكون الالعب قريبا من الشبكة وال يوجد مكان كايف وال وقت كايف      
للدوران ويستعمل عند الرغبة يف اخلداع حيث يقف الالعب وقفة االستعداد جانبا الجتاه اإلعداد , لذا 

من اإلعداد مقارنة يصعب عليه دقة توجيه الكرة و تتحمل الذراعان واليدين احلمل األكرب يف هذا النوع 
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مع حتمله يف اإلعداد األمامي ففي حالة توجيه الكرة جهة اليسار فان اليد اليسرى تكون اقل مستوى من 
اليد اليمىن واليت تقوم أكثر على الكرة مما جيعلها تتجه يسارا ويكون ساعد اليد اليسرى حماذية للكتف 

نسبة للكرة تكون فوق مستوى الكتف األيسر تقريبا عند تقريبا والذراع اليمىن عرضه فوق الرأس تقريبا وبال
  ) . 125, ص 1999متريرها  ( علي حسني طه , الكرة الطائرة , 

    _ اإلعداد بالوثب :
يستعمل هذا النوع للكرات العالية ويف عمليات اخلداع ويعتمد على استعمال الذراعني واألصابع         
لرجلني نتيجة الوثب حلظة اإلعداد وعلى الالعب مالقاة الكرة يف تكون هناك أمهية الستخدام ا حبيث ال

  قت املناسب .و ال
  _ الضربة الساحقة :4
هي عبارة عن ضربة الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديلها بالكامل فوق الشبكة وتوجيهها إىل امللعب    

اخلصم بطريقة قانونية , واهلدف منها هو احلصول على نقطة من نقط املباراة , وتنقسم طريقة أداء الضربة 
  الساحقة إىل أربع مراحل متتالية وهي : 

  ا _ مرحلة االقتراب :  
  العب الضارب عند خط اهلجوم مواجها للمعد يف حالة استعداد , وتكون املسافة من يقف ال

مرت , ويقوم الالعب الضارب باجلري للمنطقة اليت سيؤدي منها الضرب الساحق ويتم االقرتاب خبطوتني 
فع على األكثر ويتطلب االقرتاب سرعة كبرية عند أداء ذالك ,حىت يستطيع االستخدام األفضل لقوة الد

األمامية أثناء مرحلة الوثب فيبدأ الالعب الضارب باحلركة رد خروج الكرة من يد املعد , ويستلزم أن 
يكون اخلطوة األوىل حىت تصل مبستوى عمودي على اجلسم يف اخلطوة الثانية , وتكون الذراعني مائلتني 

 تبعا لطبيعة اجلري واملسافة املقطوعة خلفا بالتساوي يف اية املرحلة وقبل الوثب , وختتلف حركة الذراعني
يف مرحلة االقرتاب , وكبيعة اجلنس ذكرا كان أو أنثى , حركة الذراعني واجتاه اجلري مرتبطان بنوع الضربة 

  الساحقة املرغوب أدائها .
: يتم الوثب بعد خطويت االقرتاب وانتقال ثقل اجلسم من خلف العقبني  ب _ مرحلة االرتقاء ( الوثب) 
ىل القدمني مث األمشاط وتكون زاوية الفخذين والركبتني ومفصل الكاحل وأثناء حركة نقل اجلسم من إ

  العقبني 
إىل املشاط تبدى الذراعان يف املرجحة من اخللف إىل األمام بأقصى قوة عند مرورها مبحاذاة الفخذين 

 مثنيتني للحصول على قوة دفع الوثب  وتكون القدمان مثبتتان كامال ويف اللحظة يتم فرد القدمني والركبتني
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  ج _ مرحلة الضرب :    
عند وصول الالعب إىل أقصى ارتفاع ممكن أثناء عملية الوثب تتحرك الذراع الضاربة ألعلى تنثين    

من مفصل املرفق وبينما يكون املرفق أعلى من مستوى الكتف ومتجه لالمام ويكون جذع الالعب يف حلة 
ع لف اجلذع اجتاه اليد الضاربة , فكلما زاد التقوس زادت قوة الضرب , أما الذراع تقوس خفيف للخلف م

الغري ضاربة فتكون مفردة أمام اجلسم مبستوى أفقي للمحافظة على توازن اجلسم يف اهلواء , ويتم الضرب 
كرة باجلزء برفع اليد الضاربة لألعلى وتضرب الكرة يف أقصى نقطة ارتفاع يصل إليها الالعب , وتضرب ال

  العلوي  
  من اليد وتتخذ الضربة شكل ضربة السوط .

  د_ مرحلة الهبوط :     
بلف املرفق  تتم متابعة ضربة الذراع لألسفل مباشرة مع منع الذراع من مالمسة الشبكة وذالك

للخارج حيث يكون حماذيا للكتف آو تسحب الذراع للخلف وضمها للصدر وجيب أن يتم اهلبوط يف 
نفس املكان الذي بدا منه الوثب للمحافظة على التوازن دون أن يتجاوز خط املنتصف , ويتم اهلبوط 

  للعب بالسرعة الالزمة حبيث تكون صدمة اهلبوط , ويتخذ وضع االستعداد يف نفس الوقت للمشاركة يف ا
 .)115,123, ص 1999_ أنواع الضرب الساحق : ( علي حسني طه , سبق ذكره, 

  ا_ الضربة الساحقة المواجهة : 
يعترب هذا النوع من أكثر األنواع تكرارا يف امللعب مقارنة باألنواع األخرى وتؤدي عملية الضرب 

الكرة يف السطح العلوي حبيث تغطي اليد الكرة لتجعلها يف حركة دورا نية , ويرجع الذراع بكامله أثناء 
ساحقة وغالبا يؤدى هذا النوع الضرب  وتكون الزاوية بني الساعد والعضد قائمة إلعطاء اكرب قوة للضربة ال

 .مرت باجتاه اخلطوط اجلانبية مللعب الفريق املنافس  6_4من الضرب الساحق من مركز 
  ب_ الضربة الساحقة المواجهة بالدوران :

عند أداء الضربة الساحقة بالدوران تتماثل خطوات االقرتاب والوثب مث اهلبوط كما يف مجيع 
ا ختتلف فقط يف حلظة الضرب مث يلي الذراع الضاربة حركة تتابع يف اجتاه أنواع الضرب الساحق , إال أ

  الدوران  بعد لف اجلزء العلوي للجسم حبيث يصبح مواجها للشبكة 

  ج_ الضربة الساحقة (الخطافية ) :   
يف هذا النوع من الضرب الساحق يكون االقرتاب على الشبكة آو موازيا هلا ويكون جانب 
جسم الالعب مواجها للشبكة حلظة االرتقاء والوثب واالرتفاع بقدم واحدة آو بالقدمني وتكون حركة 

س كمل يف الذراع الضاربة مبرجحتها جانبا يف حركة دائرية من أسفل وجانبا ألعلى لتقابل الكرة فوق ألرا
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اإلرسال اخلطايف , ويستخدم هذا النوع عندما يكون إعداد بعيدا عن الشبكة , وكذالك يف حالة وجود 
الضارب قريبا من الشبكة وإعداد الكرة تكون خلفه , وأثناء حلظات أداء الضربة يقوم الالعب بلف 

  جسمه , ويف معظم احلاالت يكون اهلبوط مواجها للشبكة . 

  لساحقة السريعة ( الصاعد ) د_ الضربة ا   
تستخدم  هذه الضربة الساحقة عندما يكون اإلعداد منخفضا , آو قطريا حيث ال يتيح الفرص 
للفريق املنافس القيام بعملية الصد , ولتفادي قيام الفريق املنافس بالصد بالالعبني آو ثالثة العبني فيضطر 

تؤدى هذه املهارات خبطوات قصرية وسريعة بقوة املهاجم الفريق املدافع إىل القيام بالصد الالعب واحد و 
 بالوثب فورا قبل ترك الكرة يد املعد .   

  ر_ الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ  :
تتشابه مراحل أداء هذه املهارة مع الضربة الساحقة األمامية املواجهة والضربة الساحقة األمامية   

يف احلالة اليت يكون فيها الالعب على استعداد كامل ألداء الضربة بالدوران , وتؤدى هذه الضربة الساحقة 
وذالك مبفاجئة اخلصم وبإيقاف حركة الذراع واليد الضاربة قبل مالمسة الكرة مباشرة , ويف هذه اللحظة 

يكون الذراع عموديا تقريبا وتضرب الكرة بأطراف أصابع اليد وذالك بفرد الرسغ قليال ألعلى و المام 
وعلى الالعب أن خيفي هذه احلركة وذالك لتوجيه الكرة يف مكان يصعب على اجلسم التحرك إليه  وبسرعة

  ولعب الكرة .
  و  _ الضربة الساحقة بالخداع  : 

, ويتميز عن الضربة الساحقة الساقطة اكرب على التمويه  يستخدم هذا النوع لإلغراض اخلططية      
واخلداع ويتشابه يف األداء للضربة الساحق املواجه عدى انه عند فرد الذراع لضرب الكرة يتوقف الضرب مث 

توجه الكرة بواسطة أصابع اليد الضاربة بلمسها من اقل يف االجتاه املطلوب يف اللحظة املفاجئة دون أن 
م , ويستطيع الضارب توجيه الكرة للخلف آو اليمني أو اليسار حسب وجود التغريات اليت يكشفه اخلص

 يرتكها اخلصم أثناء عمل حائط الصد والتغطية .
  المهارات الدفاعية :2-8-3 

  _ حائط الصد :
هو عملية يقوم ا العب أو اثنني معا من املنطقة األمامية مواجها للشبكة أو قريبا منها وذالك 

لوثب لألعلى مع مد الذراع أو الذراعني العرتاض الكرة الضاربة سحقا من ملعب الفريق اخلصم فوق با
احلافة العليا للشبكة ويعترب الصد من املهارات األساسي يف عملية الدفاع عن امللعب , وتتم أما بالعب 

 واحد أو اثنني أو ثالثة وتؤدى على النحو التايل:
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ف الالعب الذي يقوم بتنفيذ احلركة على بعد مناسب من الشبكة مبقدار مرت يق ا _ وقفة االستعداد : 
ونصف فيؤدي وقفة االستعداد من الوقوف أو اخذ خطوات جري والنظر يكون إىل املهاجم يكون 

  الالعب 
  اخلارجي قريبا من خط اجلانب لعدم اإلعاقة أثناء احلركة .

الركبتني ثنيا عميقا , وتتم مرجحة الذراعني جانبا أسفل مث يتم الوثب بالرجلني معا بعد ثين  ب _ الوثب :
  عاليا مع خفضهما قريبني من اجلسم للمساعدة يف أداء حركة الوثب 

تكون اليدان قريبتني من بعضهما واألصابع مفرودة ومنتشرة على سطح الكرة وثبات  ج _ الصد :
الذراعني وميل الرسغ للخلف بشكل بسيط يف حالة الصد الدفاعي أما يف حالة الصد اهلجومي فان 

 الذراعني تؤديان حركة بسيطة للخلف مع ثين الرسغني خلفا مث يف حركة سريعة وقوية حملاولة ضرب الكرة يف
ملعب املنافس , وتكون أيدي املشرتكني يف الصد متجاورة ومكونة سطحا جموفا وكما تكون عالية ويف 

مستوى واحد فوق الشبكة يف حماولة صد الكرة وخفضها لالمام , ينحين اجلسم ومييل لالمام ,مد مفصل 
  الفخذ والساقني قليال لالمام للمحافظة على اتزان اجلسم باهلواء 

بعد االنتهاء من صد الكرة فوق الشبكة , على الالعب جبلب الذراع للخلف ولألعلى  :د _ الهبوط 
على جانيب ألراس مع ثين الذراعني ومها قريبان من اجلسم مع حتريك املرفقني للخلف حبيث تصبح اليدين 

ية يف حالة أمام اجلسم بدون ملس الشبكة , ويتابع الالعب الكرة ليكون على استعداد ألداء اللمسة الثان
  عدم جناحه يف الصد 

  _ أنواع حائط الصد   
  ا _  الصد الهجومي : 

يف هذا النوع تكون األيدي املكونة حلائط الصد متوازية وقريبة من الشبكة وفيها انثناء حنو 
ملعب املنافس فتتحرك الذراعان واليدان أثناء الصد حملاولة ضرب الكرة يف امللعب املنافس .( علي حسني 

  ) . 137, ص 1999, سبق ذكره ,  طه

  ب _ الصد الدفاعي : 

وفيه سقوط الكرة بعد عملية الصد يف نفس الفريق املدافع بعد أن تكون قلت قوا وفقدت 
خطورا حبيث ميكن للفريق أن يستغلها يف اإلعداد للضربات الساحقة , وتتم هذه الطريقة بان تثبت 

لتها أثناء الذراعان واليدان وثين الرسغ حبيث متيل األيدي للخلف يف اجتاه ملعب نفس الفريق عند مقاب
  الصد . 
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  المهارات األساسية الدفاعية :

وهو استقبال الكرة املراسلة من الالعب املرسل للفريق املنافس لتهيئتها لالعب املعد _ االستقبال :1
بامتصاص سرعتها وقوا وبتمريرها من أسفل ألعلى بالساعدين أو التمرير من أعلى حسب قوة  وذالك

الكرة وسرعتها ووضع الالعب املستقبل وتؤدى عملية االستقبال كما يلي : ( علي حسني اهللا ,وآخرون 
 ) .33,34:الكرة الطائرة , بدون سنة ,ص

بطريقة سريعة لضمان وضع جسمه خلف الكرة  يتحرك الالعب إىل املكان الصحيح _ االستعداد :
وحب تقديره لضربة اإلرسال , حيث يقف الالعب والقدمان متباعدتان أوسع من احلوض قليال والركبتان 
متباعدتان أوسع متباينان تباينا خفيفا وتشكالن زاوية قائمة تقريبا من احلوض , ميل اجلذع قليال لالمام , 

ألراس عمودي على مستوى الكتفني وتوجيه النظر إىل املنافس ’ بالتساوي  ثقل اجلسم موزع على القدمني
  والذراعان  متباعدتان عن بعضهما مسافة حوا يل اتساع الكتفني وممدودتان لالمام ومائال لألسفل . 

يتحرك الالعب يف اجتاه الكرة ليأخذ وقفة االستعداد خلف الكرة حيث يقدم  ب  _ المرحلة التمهيدية :
عب والقدمان أوسع من احلوض والركبتان منثنيتان قليال والفخذان مع الساقني يشكالن زاوية قائمة الال

وميل اجلذع قليال لإلمام , ألراس عمودي على الكتفني , الذراعان ممدودتان لإلمام وضم الساعدين 
  هب الستالم الكرة .لبعضهما مع وضع اليد معقبة داخل األخرى ويزداد انثناء الركيتني ألسفل حلظة التأ

عند وصول الكرة ملالمسة سطح الساعدين يبدأ الالعب بفرد أجزاء اجلسم املنثنية  المرحلة الرئيسية :
لألعلى , فيبدأ بفرد القدمني فيكون البدا بالقدم اخللفية مث مفصل الركبة , ويتبعه مفصل الفخذ واجلزء 

ن من مفصل الكتفني مع ثبات الذراعني مفرودتني العلوي من اجلسم لالمام ولألعلى مث يتحرك الذراعا
دون اشرتاكهما الفعلي وذالك أثناء فرد اجلذع , ويعتمد مقدار بني الذراعني واجلذع ( اجلزء العلوي من 
اجلسم ) يف حلظة استالم الكرة على بعد الالعب من الشبكة كلما زاد ارتفاع الذراع لألعلى , وتلعب 

اعدين , ويعتمد فرد أجزاء اجلسم على قوة واجتاه املسافة املراد مترير وتوجيه الكرة بأكرب سطح ممكن للس
  الكرة إليها .

يستمر الالعب يف فرد مجيع أجزاء اجلسم إىل أن يصل إىل الوقوف على األصابع  د_ المرحلة الختامية :
  واالستعداد ملواصلة اللعب من جديد .
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  _ الدفاع عن الملعب : 2

هو استقبال الكرة املضروبة ضربا ساحقا من الفريق املنافس أو مرتدة من حائط الصد ومتريرها 
من أسفل ألعلى بتوجيهها للزميل , ويعترب الدفاع عن امللعب احد املهارات الدفاعية املهمة ضد الضربات 

ربات اخلداع وتغطية الساحقة القوية من املنافس يف اجلزء  اخللفي من امللعب , وتغطية حائط الصد وض
عملية اهلجوم للفريق نفسه , وهناك أنواع الدفاع عن امللعب منها الدفاع باليدين من الوقوف , الدفاع 

باليدين أو باليد الواحدة بالسقوط املتدحرج أو بالسقوط العاطس وتتشابه هذه األنواع يف األداء , وعلى 
فاع باليدين من الوقوف  و الذي هو أكثر استخداما هذا فسوف نتطرق  فقط إىل نوع من الدفاع وهو الد

يف اللعب وفيه يتحرك الالعب بسرعة يف حدود املنطقة املخصصة له لتغطيتها حسب اخلطة الدفاعية 
املناسبة لتوقع وصول الكرة , ويؤدى بأحد الالعبني والوقفة القدمان متباعدتان ومتوازيتان واملسافة بينهما 

قليال , والركبتني عميقا حبيث يكون الفخذين والساقني زاوية قائمة , واجلذع  باتساع احلوض أو أكثر
عمودي على الفخذين ومائل قليال لالمام ومركز ثقل اجلسم موزع على القدمني ومائل قليال لالمام  

 والرأس عمودي على مستوى الكتفني والنظر يف اجتاه الكرة والذراعان مفرودتني مائال ألسفل مع فتحهما
  ) . 36,37ص  2003للجانبني قليال . ( مسري لطفي السيد , وآخرون , 

  الخصائص النفسية الخاصة بمهارات الكرة الطائرة :9-3 

 السيما األساسية للمهارات إتقانه درجة يف كبري اثر الطائرة لكرة لالعب ا النفسي إن اإلعداد
 تنفذ طريقها فعن ، األخرى إحداها ولتكامل لتداخلها بينها فيما الفصل ميكن ال الطائرة الكرة مهارات أن

 أفراده استطاعة مدى على يتوقف الفريق جناح فأن ذلك عن فضال ، املوضوعة واهلجومية الدفاعية اخلطط
اللعب .(" أكرم زكي  أثناء واجبه تنفيذ من العب كل ليتمكن متكافئ مبستوى األساسية املهارات أداء

  ) .295 ص ,  ، 1996 ، " خطابية
 تتطلب كوا خاطئ املفهوم هذا أن إال التنفيذ سهلة الطائرة الكرة مهارات إن البعض ويرى           

 النظر فعند الكرة، ملس فرتة وقصر امللعب صغر حيث من اللعبة قانون يفرضه ما نتيجة إلتقاا كبريا جهدا
 الالعب إمكانية تعزز مدى معينة نفسية خصائص تتطلب جندها الطائرة الكرة مهارات من مهارة كل إىل
  هي : اخلصائص وهذه ذاته تقدير يف
 ملعب إىل الكرة وتوجيه والضبط والتحكم والرتكيز الشجاعة من عالية درجة تتطلب / اإلرسال مهارة 

  .اللعب وظروف املسافة واالرتفاع مراعاة مع اخلصم
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 امتصاصها يف جهد أقصى وبذل الكرة استالم يف الرتكيز من عالية درجة تتطلب / اإلرسال استقبال مهارة 
 ص ، سابق مصدر ؛ رضوان" الدين نصر وحممد عالوي " " "حسن املعد  ( حممد لالعب بدقة وتوجيهها

634(  
 اللحظات استغالل على والقدرة املدافع واخلصم املهامجني فريقه أعضاء تفهم تتطلب / اإلعداد مهارة

  . فريقه لصاحل منها واالستفادة املنافس الفريق يف احلرجة
 بصورة الكرة إليه تصل عندما النفس وضبط التصرف وحسن واملخاطرة الشجاعة تتطلب / اهلجوم مهارة
 .دقيقة غري

 متتعه إىل حتتاج إضافة اهلجوم ومكان طريقة اكتشاف سرعة مع املهاجم مالحظة دقة إىل / الصد مهارة
 .الفعل رد بسرعة
 واملخاطرة والشجاعة الفعل رد وسرعة الرتكيز يف وشدة عالية وقوة حتمل تتطلب / امللعب عن الدفاع مهارة

  .البعيدة للكرة للوصول اجلسم استخدام يف
  اإلعداد النفسي لالعب الكرة الطائرة  :3 - 10 

 يتعلق املتطلبات هذه بعض الطائرة، كرة لالعيب بالنسبة حمددة متطلبات النفسي لإلعداد
 االجتاهني بتكامل (الالعبني) باملمارسني يرتبط األخر البعض و نفسها باللعبة اخلاصة النفسية بالنواحي

 . لالعبني النفسية احلالة وقياس تنمية عملية يف البدء ميكن الالعبون و اللعبة
 اعتباره يف النفس عامل يضع أن جيب حيث ، متعددة فإا للعبة النفسية املتطلبات عن أما

 مع ، من املمارسني الطائرة كرة لعبة متطلبات مراعاة الوقت نفس يف و اجلماعي للعب النفسية اخلصائص
 اجلماعية األلعاب مع باملقارنة الطائرة الكرة يف اجلماعي اللعب سيكولوجية تباينات االعتبار يف األخذ

 .األخرى
 حيث للرياضي ، النفسية احلالة تكوين و بناء يف بالغة أمهية ذات الزمنية الباروميرتات تعترب و

 عملية إحداث و لالعب  النفسية املتغريات على التأثر يف كبريا دورا بالزمن املرتبط والقياس األداء يلعب
  لديه. النفسي التكيف

 مرحلة يف كل الفنية النواحي ومتابعة حتليل يلزم اللعبة و لالعب النفسية املتغريات تفهم لزيادة و
 و ظروف خالل للعبة األساسية الالعب للمهارات أداء كيفية تفهم خالل املباراة و  األداء مراحل من

 وأحداثه متغرياته خالل يعكس هذا اإلجراء املناخ املصاحب لألداء من حيث نفسها املباراة أحداث
 مبدى دقيق بشكل ترتبط النفسية احلالة أن بالذكر اجلدير و , املباراة و املنافسة ضغط تأثر حتت احلقيقة

 حتول و مناسبة مبعدالت فالرتكيز املباراة يف حاسم و هام متغري فاالنتباه ، اللعب خالل الالعب انتباه
  النفسية للحالة مؤشرا يعترب املباراة يف األداء ملتطلبات وفقا للملعب املختلفة األجزاء إىل بسرعة االنتباه



100 

 

 دورا يلعب معينة مثريات الستقبال التهيئة و فاالستعداد ، احلسي بادراك االنتباه ويرتبط , هذا للممارسني
   )391 ص ، 1988 ، " " املنعم عبد محدي .د حسانني، صبحي حممد .اإلدراك (د و االنتباه يف كبريا

  
 يعرف و الرياضية األنشطة خمتلف يف بارزا دورا يلعب االنتباه ثبات أن روديك ) يضيف (  و  

 متابعة مما حيقق ممكنة فرتة ألطول االنتباه من عالية بشدة االحتفاظ على القدرة (  بكونه االنتباه ثبات
 السن و الطول باالنتباه املرتبطة و املؤثرة العوامل ممن و  التدريب أو املنافسات خالل املختلفة املواقف
 بصفة االنتباه يف كبري دور هلا العوامل هذه أن ثبت ،حيث املنافسة مستوى كذلك املنافسني و الالعبني
 أجهزة نشاط قياس و معرفة يلزم مناسب نفسي تدريب لتحقيق و عامة بصفة النفسية العوامل و خاصة
 ، األداء أثناء الدقيقة يف )ضربة200( إىل القلب ضربات عدد وصول يالحظ فمثال األداء خالل اجلسم
 على حىت لوحظت الظاهرة هذه و املباراة أثناء وزنه من غرامات )كيلو 3الالعب( يفقد أن ميكن كما

 املباراة يف ) وثبة 200( عن يزيد ما بعمل يقوم الطائرة الكرة فالعب . (االحتياطيني  البدالء الالعبني
 للوثب من األقصى احلد من قريبة و املباراة أثناء ثابتة شبه مبعدالت الوثبات هذه تكون ما عادة و الواحدة

 القدرات هذه ألداء الالعب تؤهل اليت األساسية املتطلبات احد يعترب النفسي اإلعداد أن بالذكر اجلدير و
 . مناسبة مستويات و مبعدالت البدنية

 أن حيث ، النفسية حالتهم وحتدد تأثر سوف لالعبني النفسية االجتاهات أن فيه شك ال مما  
 ملما يكون أن النفس عامل من يتطلب املر فان ، الواحد الفريق أفراد داخل موجودة الشخصية أمناط مجيع

- هو فهل ، للعبة الالعب إدراك حجم على يتعرف أن وعليه ، اللعبة حنو الالعبني مدارك و مبفاهيم
 . اجلزئيات و للتفاصيل مراعاة دون العام باألداء مهتم انه ام باألداء اخلاصة بالتفاصيل مهتم -الالعب

 يف التباين اىل االختالف هذا يرجع حيث ، التذكر على قدرام يف خيتلفون البشر أن بالذكر اجلدير و
 األخر البعض و (احملسوسة ) املرئية الذاكرة يف يتفوقون فبعضهم حيام خالل يكتسبوا اليت اخلربات
 لذلك ، احلركية الذاكرة حساب على الذهنية الذاكرة يف يتفوق البعض و املرئية الغري الذاكرة يف يتفوق

 . االنفعايل االتزان و اإلرادة بقوة يتعلق فيما الذهنية الناحية من الالعبني ودراسة حتليل األمر يتطلب
 النفسية اإلعداد مرحلة تستمر حيث لالعبني النفسية احلالة إعداد عملية تتم سبق ما ضوء يف

 مع يتزامن و يتواكب أن جيب النفسية للحالة النفسي اإلعداد أن مالحظة مع شهور ستة قرابة لالعبني
 حيث نفسه املدرب مبساعدة و املمارسة خالل من يتأتى املناسبة النفسية احلالة إكساب و الرتبوية احلالة

 غري هو ما و منها فردي هو ما ضوء يف اللعبة متطلبات و لطبيعة الالعبني من كامل وعي األمر يتطلب
 النفسية للحالة اإلعداد يف املستخدم األسلوب خيضع أن بالتايل يتطلب هذا و ، معا كالمها أو فردي
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 مدار على للتطوير قابلة تكون وان ، النسيب بالثبات تتسم حبيث أمكن ما وشاملة واعية متأنية لدراسة
 . كله العام

 حيث ، شخصيته من األخالقي اجلانب على تعتمد الطائرة الكرة لالعب العامة النفسية احلالة و   
 الوطنية الروح تنمية علىريق اآلخرين للعمل  الف أعضاء مع التعاون كذلك و بالزمالة اإلحساس توافر يلزم

 السمات ابرز تعترب اجلماعية الروح ولعل املشرتك العمل نطاق داخل الفريق بروح اإلحساس و االنتماء و
 احلالة يف أساسية دعامات هي و العطاء و البذل روح من تعكسه مبا الطائرة الكرة لالعب الشخصية

  لالعبني . النفسية
 تطور اإلدراك : 1-10-3     

 كرة العب أن بالذكر و ، احملسوسة الرؤيا مصدرها الالعبني معلومات من )90℅ إن ( 
 االوملبيني لالعبني املدى هذا أن حني يف ، تقريبا درجة 90° إىل تصل حمسوسة رؤيا مبدى يتمتع الطائرة
 يزيد املعدين الالعبني أن لوحظ كما ) كوبا – روسيا ( درجة 120° إىل درجات 110° من يصل

 . درجة 15° إىل 10° مبقدار املهامجني الالعبني على احملسوسة الرؤيا مدى يف معدهلم
 أيضا ثبت كما ، كبرية بدرجة احملسوسة بالرؤيا تتأثر للرياضيني العامة " النفسية احلالة " أن ثبت وقد هذا
 90 إىل احملسوسة الرؤيا مدى يف هبوطا حيدث أسبوعني ملدة املمارسة عن الطائرة كرة العب انقطاع أن

  .  درجة
  عمق اإلدراك 2-10-3 

االبتعاد  و لالقرتاب ويقصد بعمق اإلدراك ( عمق الرؤيا احملسوسة ) هذا هو التقدير الصحيح  
 للحالة تبعا وذلك 43%إىل  تصل مؤوية بنسبة للتغري قابل العمق هذا تقدير أن ثبت قد و العمق و

 إىل  10% مبقدار     املعدين الالعب عند يزيد اإلدراك عمق أن أيضا ثبت كما  لالعب النفسية
 .بالالعبني املهامجني مقارنتا  %20

 ما إىل يتناقص أن ميكن اإلدراك عمق أن إىل الصدد هذا يف الدراسات نتائج أشارت كما
 شهور ثالثة إىل أسبوعني ملدة اللعبة ممارسة عن امتنع ما إذا لالعب املعروف املستوى عن 30% يوازي
 اإلدراك عمق و. أسبوعني ملدة املمارسة عن انقطاعه نتيجة عمق اإلدراك  من فقده ما يعوض حىت كاملة
 على يؤثر مالبس الالعبني) زى عمق( فيها مبا املباراة أجزاء كل فان مث من و األلوان بتعدد اجيابيا يتأثر
 . اإلدراك عمق
 تقدير على الالعبني لدى اإلدراك عمق بتطوير يتعلق فيما القياس و التدريب نظريات تعتمد و    

القياسني   بني الفرق يعرب حيث (املرت) القياس شريط باستخدام بالقياس مراجعتها مث اردة بالعني املسافات
 التدريب األمر يتطلب مثة من الالعبني, لدى اإلدراك عمق مستوى عن إجيابا أو سلبا باملرت  اردة بالعني
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 يتم بان التدريبات تطوير يتم كما ، اإلدراك عمق لتنمية خمتلفة مسافات و بسرعات الكرات رمي على
 يف التدريب أثناء التدريبات هذه جتري أن يشرتط ال كما . الالعبني بني متباينة ومسافات بسرعات األداء
  ولكن ميكن استخدامها والتدريب عليها أيضا . ، فقط التدريب صاالت أو امللعب

 ثالثا :اإلدراك الحركي :
 الصفة هذه تطوير و ، احلركي اإلدراك يف الرئيسي املكون تعترب للعضالت احلركية احلساسية أن

 يفوق املمتاز الالعب أن حيث ، الطائرة الكرة لالعب جدا هاما أمرا تعترب للكف الدقيقة العضالت يف
  . بالذات الكفني لعضالت احلركية احلساسية صفة يف نصفا و مرتني يعادل مبا العادي قرينه

 
 أن ثبت لقد و ، الصفة هذه حتسن و زيادة على يساعد التدريب فرتة ول أن بالذكر اجلدير و          

 . باملهامجني مقارنته املعدين عند أضعاف ثالثة مبقدار تتفوق بالكفني اخلاصة الصفة هذه
 dynammomete الديناموميت  ( جهاز باستخدام للكفني الصفة هذه قياس ميكن و جهاز هذا أو

 ، للمهارات الالعب إجادة بدرجة للتنبؤ استخدامها ميكن كما,  ) cheminometer) أو جهاز (
 هذه قياسات يف منهما العايل الالعب فان مشرتك نفسي لربنامج خضعا قد العبان كان هناك إذا و

وعموما يعترب  اإلعداد, مبهارات يتعلق فيما قرينه عن صالحية أكثر يكون األجهزة هذه على الصفة
  اإلدراك احلسي العضلي احد الوظائف السيكوفسيولوجية  لألداء الرياضي .

  رابعا : االتزان :

 يالزمه االتزان ضعفالتوازن متغري حساس بالنسبة للحصيلة الكلية للحالة النفسية للرياضي الن 
  إىل  50% من تتناقض التمرير لدقة  بالنسبة فمثال الفعل رد زمن و اإلدراك و النتباه يف ضعف مباشرة
 ارض على بالثبات قورنت ما ذا األرض على الوقوع أو املناسب املكان اخذ عدم أو احلركة عند %70
 الوثب و الرأس ودوران كالعدو حركي بنشاط القيام عند اتزانه يفقد الالعب أن بالذكر اجلدير و ، امللعب

 و الغطس و هوائية دورات أداء و التمرير قبل فالدوران ، االتزان على القدرة ينمي التدريب و الدحرجة و
 أن كما االتزان قوة زيادة على تساعد تدريبات كلها ، مرتين بارتفاع لوحة على من والوثب السباحة
 العمل وجيب هذا للرياضيني االتزان زيادة على أيضا يعمل السابقة التمرينات هذه كل يف الكرة استخدام

 املعينة باللعبة املرتبطة املدركات من تشكيلة يوجد حيث املمارسة اللعبة متغريات مع الالعب تطبيع على
 التكيف أساسية بإحداث بصفة مرتبطة هي و لالعب إكساا الواجب النفسية املتغريات من تعترب

 . اللعب و الالعبني بني املناسب
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 يتضمن أن جيب امللعب و الالعب بني املستهدف النفسي التكيف فان الطائرة الكرة يف و
 : التالية املتغريات مع التطبيع

 بالكرة اإلحساس -
 الكرة حجم -
 الشبكة موقع -
 التوقيت -

 الشبكة، موقع ، امللعب ،حجم بالكرة اإلحساس  املتغريات هذه مجيع أن بالذكر اجلدير و
  سري املباراة . أثناء الواقعية الفعلية املواقف و املستمر التدريب طريق عن تتطور التوقيت

  خامسا :تطوير االنتباه :
 و ، الرياضيني لدى خاص أو عام بشكل تطويرها ميكن اليت الصفات من االنتباه صفة تعترب

 : منها عديدة االنتباه متغريات يتضمن
 مع واحدة ثانية يف إدراكها ميكن اليت األشياء عدد كم معدل االنتباه :مثل 
  العصبية باالستشارة االنتباه شدة ترتبط شدة االنتباه : حيث 

 االنتباه ثبات أن إىل "ماتيف " يشري حيث التعب ازدياد مع التناقض إىل عادة مييل ثبات االنتباه : حيث
 دورا يلعب اإلمحاء أن إىل "ماتيف " أشار كما ن التعب بزيادة االنتباه يقل إذ بالتعب وثيقة عالقة له

 . االنتباه يف اجيابيا
 االنتباه يف اهلامة املتغريات من تعترب االنتباه حتويل سرعة على القدرة و االنتباه انتشار ويعترب هذا

 لالعب تسمح قدرات هي و ، للقمة الوصول طموح لديه الذي لالعب بالنسبة ذلك و
 االحتفاظ على القدرة أن إىل اخلرباء يشري , و  واحد وقت يف شيئني على الرتكيز و اإلدراك على بالقدرة
 : التالية العوامل على تتوقف االنتباه بثبات

 ، بالنشاط  القيام عند املناسبة و املثلى السرعة تقنني و اختيار تعين و السرعة املناسبة ألداء للنشاط :
 . االنتباه ثبات مستوى هبوط إىل تؤدي احلد عن الزائدة السرعة أو فالبطء

  على الالعب قدرة حدود يف شدته و النشاط حجم يكون أن يعين احلجم املناسب للنشاط : و
 . ثابت انتباه مبستوى االستمرار

 فرتة ألطول بثبات االنتباه االحتفاظ  إىل يؤديان احلركي واألداء املهارات يف التنوع أن :تنوع األداء احلركي 
)  أجزاءه يف املتماثل و املتكرر الوتريي احلركي ( باألداء يتصف الذي فالنشاط صحيح العكس و  ممكنة
 الالعبني أن ثبت لقد و األداء فرتة مدى على شدته تذبذب أي االنتباه ثبات مستوى هبوط إىل يؤدي
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 كبرية بدرجة مرتبطة االنتباه شدة ان كما ، الالعبني من بغريهم مقارنتا االنتباه على قدرة أكثر املعدين
 . للرياضيني العامة البدنية باحلالة

يقاس  و لياقته قمة يف الالعب يكون عندما  25% إىل  20% بنسبة االنتباه يزداد أن وثبت
  هذا لوحات منوذج إلحدى  ( 07 ) الشكل يوضح فمثال  tachiscope  االنتباه جبهاز يسمى 

 أن اللوحة استبعاد بعد منه يطلب مث واحدة ثانية ملدة املخترب على اللوحة هذه تعرض حيث ، االختبار
 .اللوحة يف كانت اليت (*) العالمات ملواقع األصل طبق صورة يرسم
 عدد وكذلك ، العالمات وضع يف املخترب يستغرقه سوف الذي الزمن أساس على الدرجة حساب ويتم

 . األصلية اللوحة مع مطابقة الصحيحة أماكنها يف وضعت اليت العالمات
 حسن على دليل ذلك كان كلما املخترب يالحظها اليت (*) العالمات زادة كلما بالطبع و          
 عند عالمات سبعة حىت العدد هذا يزيد و ، عالمات أربع األقل على يرى اجليد والرياضي  استجابته
  االوملبيني الرياضيني

 فتحة منها بكل الدوائر من جمموعة عن عبارة  االختبار االنتباه الختبارات ومن النماذج الشائعة أيضا   
 يقيس و مثال  أعلى من املفتوحة الدوائر عدد حتديد الرياضي من يطلب و الدائرة أجزاء احد يف صغرية

والرؤيا وحتويل االنتباه , وتشري  الثبات هي االنتباه يف هامة متغريات ثالث خاصة بصفة االختبار هذا
  ة لإلبعاد اليت يقيسها االختبار النتائج على هذه اختبار إىل إن املعدين أكثر كفاءة مقارنة باملهامجني بالنسب

  
  ) سنة  : 15-14خصائص الفئة العمرية ( 10 _

إن  هـذه الفــرتة مـن العمــر هــي فـرتة البلــوغ وانتقـال الفــرد مــن عمـر الطفولــة إىل الشـباب (فــرتة البلــوغ     
اجلنسـي ) ويف هــذه الفــرتة يكــون هنــاك ســرعة يف منــو العضــلة القلبيــة غــري املهيــأة حلــد اآلن لألعمــال الشــاقة ، 

قتصــاديا بشــكل أوســع وأكثــر دقــة ، و افــرازات الغــدد الصــم تصــبح أكثــر دقــة واحلركــات تبــدأ تأخــذ طابعــا ا
خلدمــة اهلــدف ، وكــذلك يتغــري بوضــوح تــأثري القشــرة الدماغيــة ، إذ تصــل إىل درجــة عاليــة مــن اللياقــة حبيــث 

الربيعـي , كـاظم و املشـهداين , عبـد اهللا إبـراهيم   (تؤثر بشكل واضح على االقتصاد يف احلركـات وضـبطها .
 .) 37، ص1991 .

ويــزداد يف هــذه الفــرتة وزن الرياضــي وكــذلك طولــه بشــكل واضــح ، وعمومــا تظهــر فــوارق كبــرية يف   
النمو البدين وخباصة بني اجلنسني ."وينتج عن النمو اجلسماين السريع ... ميل إىل اخلمول والكسـل وتكـون 

) , مصـدر سـبق ذكـره , 2000جنـاح مهـدي شـلش وأكـرم حممـد صـبحي . ( ( احلركـات ... غـري دقيقـة ".
  .) 286-285ص



105 

 

ويف هذه الفرتة يتزامن  النمو الفسـيولوجي مـع النمـو النفسـي ، ففـي هـذا الوقـت تتبـع احلركـة بدرجـة 
أو أخــرى االضــطراب النفســي .وعنــد قســم مــن الرياضــيني يف هــذه الفــرتة ميكــن مالحظــة بعــض الظــواهر الــيت 

 ) 149كورت ماينل , مصدر سبق ذكره ,ص   (لي : ختتلف درجة وضوحها من رياضي إىل أخر كما ي

  _ الكسل وخاصة احلركات اليت تشمل اجلسم كامال 

_ قلـــة التوجيـــه احلركـــي والـــذي يـــؤدي إىل ( حـــدوث حركـــات مصـــاحبة جديـــدة , أداء حركـــي متصـــلب أو 
  ضعيف ) 

  _ قلة قابلية التطبع احلركي وخاصة قابلية التعلم ( مثال التطبع عند تغري متطلبات أرضية  امللعب )    

  ) . 249( كورت ماينل ,مصدر سبق ذكره , ص   إن أسباب الظواهر املذكورة أعاله ما يلي :
 * "النمو  املفاجئ يف الطول والذي يرتبط غالبا بعدم تناسق شكل اجلسم .

ة السريعة يف الوزن .* الزياد  

  النرفزة واليت تؤدي إىل تأثريات نفسية . * اإلثارة العالية و

إّن التأثري املشرتك للعناصر املذكورة أعاله ميكن أْن يؤدي إىل صعوبات يف التوجيه احلركي ويف 
 التعلم احلركي

  خالصة:      
لطاملا كانت الكرة الطائرة تتمتع خبصائص جتعلها مميزة وذات طابع خاص عن الرياضات     

اجلماعية األخرى حيث يتضح ذالك أساسا يف صغر حجم امللعب واسرتاتيجيه اللعب اليت متنع سقوط 
لى الكرة وحتتسبه خطا باإلضافة إىل عدد األشواط الغري حمدد بزمن معني مما خيلق سرعة حركية تفرض ع
الالعبني جمهودات اكرب تتمثل يف الرتكيز وسرعة رد الفعل ومقاومة التعب والقدرة على توجيه االنتباه 

والتحكم وسرعة قراءة حركات اخلصم للقيام باحلركات املضادة يف أجزاء من الثواين  , وهذا ما جيعل هذه 
رات يف هذه الرياضة هلا ارتباط كبري الرياضة األنسب ملثل هذه البحوث العقلية كون معظم املواقف واملها

باجلانب العقلي , أما يف ما خيص فئة الناشئني فهي كما يقول " حممد العريب مشعون"  األنسب لتلقي 
التدريب العقلي كوا يف تطور بدين وخططي ومهاري جيب أن يتماشى ويكون موازيا للتطور القدرات 

  عطي ذالك النمو الشامل واملتكامل للرياضي .العقلية وامتالك اسرتاتيجيات استخدامها لي
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  األول:خاتمة الباب 
لقد حاول الباحث يف هذا الباب اإلحاطة بكامل املوضوع من جوانبه النظرية , إذ انه ال ميكن 

االستغناء عن أي فصل من هذه الفصول خاصة وأا ختضع للتسلسل املنطقي يف ترتيب األفكار 
رة إىل أهم تفاصيله يف الباب األول وهو الواجهة الكربى للبحث وميدانه العام فالتدريب العقلي متت اإلشا

, مث بدأنا بتضييق هذا امليدان الواسع يف الفصل الثاين حيث أخذنا التصور العقلي اذ يعترب هنا الوسيلة 
لنوع من احملددة لتطبيق التدريب العقلي ومتت اإلشارة فيه كذالك على سبيل احلصر إىل استخدام هذا ا

التدريب يف التعلم املهاري مع العلم أن جماالت استخدامه كثرية ومتنوعة , مث يأيت الفصل األخري لتحديد 
نوع النشاط املعد إلجراء هذه التجربة أال وهو الكرة الطائرة باإلضافة إىل حتديد أهم اخلصائص اليت متيز 

  الفئة املقصودة باجناز الدراسة .
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  الباب الثاني

  الدراسة الميدانية
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 مدخل الباب الثاني :

بعد اإلحاطة باجلانب النظري يف الباب األول يأيت الباب الثاين ليوضح معامل وحيثيات إجراء   
الدراسة امليدانية وهو يتلخص يف فصلني أساسني مها أوال ( منهجية البحث واإلجراءات امليدانية ) ,حيث 

الفصل بتوضيح أهم اخلطوات اليت اتبعها قبل وأثناء تطبيقه لربنامج التصور العقلي من قام الباحث يف هذا 
انتقاء للعينة إىل كيفية ضبط متغريات البحث باإلضافة إىل ذكر مجيع األدوات املستخدمة وكيفية اختيار 

لقراءة النتائج  االختبارات وتقنينها , وأخريا قام الباحث بذكر أهم األساليب اإلحصائية اليت استخدمت
احملصل عليها , أما الفصل الثاين فتمثل يف عرض وحتليل ومناقشة النتائج بداية بعرضها على شكل جداول 
حيث تبع كل جدول  حتليل واستنتاج  باإلضافة إىل مناقشة الفرضيات مع إدراج بعض املقرتحات اليت رءا  

  الباحث أا جديرة بالبحث والدراسة مستقبال.
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 الفصل االول

منهجية البحث واالجراءات 
 الميدانية
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 -1  تمهيد:

املختارة من طرف الباحث األساس الذي  عادة ما تكون إجراءات البحث  امليدانية و منهجيته
يعطي للبحث صبغته العلمية البحتة , نظرا ملا حتتويه من أسس  وخطوات بناءة و أساليب إحصائية 

رياضية تلزم الباحث أن يضبط حبثه يف اطر الصدق واملوضوعية وان يبتعد عن الذاتية يف تقرير نتائجه أو 
هذا يضفي بالباحث إىل دقة يف ما توصل إليه من نتائج وما  العفوية يف احلصول على املعلومات , كل

حتقق من فروض مما يسهم باجيابية يف البناء العلمي والتعمق أكثر يف شىت الظواهر اإلنسانية   , ولقد جاء 
  هذا الفصل ليوضح أهم اخلطوات اليت خطاها الباحث يف سبيل  حتقيق ما ورد أعاله . 

إن طبيعة املشكلة املطلوب دراستها  هي اليت حتدد  منهج البحث املستخدم  منهج البحث :  2 -1 

 لذالك استعمل الباحث املنهج التجرييب (اموعتني املتكافئتني ) ملالئمته طبيعة هذه الدراسة وأهدافها   

مل ميارسوا الكرة الطائرة مطلقا و كانوا  )العبا مبتدءا 40متثل جمتمع البحث يف ( مجتمع البحث :3-1 
  مجيعهم قد وفدوا إىل املركب  املركب الرياضي لوالية الشلف مقر سكن الباحث .

 سنة , وهم من )15_14(مبتدأ يف النادي الرياضي لوالية الشلف, بأعمار ) 24اشتملت العينة على ( 

األصل من جمتمع   ( الالعبني اللذين مل ميارسوا لعبة الكرة الطائرة سابقا وهذه العينة تشكل نسبة   (%60  

العبا , اختريت العينة بالطريقة املقصودة ,فبعد استبعاد  الالعبني املصابني والالعبني ) 40(والبالغ عددهم 
ه الباحث يف اللذين تفوق أعمارهم أو تقل عن العمر احملدد , وذالك قصد ختطي الصعوبات اليت تواج

 ( الطول العمر ,الوزن ) . متغريات  تشكيل جمموعتني متكافئتني فيما بعد يف كل من

كما مت استبعاد (عشر) العبني ممن تتوفر فيهم بعض خصائص العينة وذالك بعد أن أجرينا 
والتصورية مث قسمت  عليهم الدراسة االستطالعية بغية استخراج املعامالت العلمية لالختبارات املهارية

  .العب    )12 ( إىل جمموعتني يف كل جمموعة العينة

  المجموعة الضابطة :  
تتعلم هذه اموعة املهارات األساسية قيد الدراسة ( التمرير من أعلى , استقبال اإلرسال ) من 

 خالل برنامج تدرييب مهاري  يعده املدرب ويتم تنفيذه بإشراف الباحث .
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التجريبية :المجموعة   

تتعلم هذه اموعة املهارتني نفسهما من خالل نفس الربنامج التدرييب املهاري ولكن مبصاحبة  
  برنامج تدرييب ملهارة التصور العقلي يتم إعداده من قبل الباحث.

: مجاالت البحث   4-1 

ختبارات ,متثل اتمع يتمثل أساسا يف اتمع األصلي والعينة املختارة إلجراء اال_ المجال البشري : 
) العبا مبتدءا مل ميارسوا الكرة الطائرة مطلقا و كانوا مجيعهم قد وفدوا إىل املركب 40(يفاإلحصائي 

  بأعمار الرياضي لوالية الشلف ,أما العينة اإلحصائية فقد اختريت  من هذا اتمع بالطريقة املقصودة 

من اتمع األصلي , مث قسمت العينة   )60%لتحقيق نسبة () هو العدد املطلوب 24(سنة والعدد 14_15
العب . أما ( عشر) العبني اآلخرين  )12بالتساوي جتريبية وأخرى ضابطة يف كل جموعة ( إىل جمموعتني

  ريت عليهم الدراسة االستطالعيةواللذين تتوفر فيهم بعض خصائص العينة فقد مت استبعادهم بعد أن أج

: متثل يف املركب الرياضي لوالية الشلف    _ المجال المكاني   2 

2012/04/10 إىل غاية               2011/12/05 :                   ألزماني_ المجال     3 

  البحث :  متغيراتالضبط اإلجرائي ل  5 1-

التصور العقلي  المستقل:_ المتغير  1 

: تعلم مهاريت ( التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال يف الكرة الطائرة )    _ المتغير التابع  2 

  المتغيرات المشوشة أو المحرجة : _

_اختالف يف نسب الذكاء و القدرة على تركيز االنتباه بني أفراد العينة مما أدى إىل االختالف يف درجة  
 استيعاب مضامني الوحدات التدريبية  .

 _  صعوبة توفري اهلدوء واألجواء الالزمة لتحقيق تصورات فعالة 

 _ تسجيل بعض الغيابات عند أفراد العينة التجريبية والضابطة  

 _ صعوبة التحكم يف احلاالت املزاجية مما أدى  إىل صعوبة يف التوصل إىل حاالت اسرتخاء جيدة احيانا 
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اليت حيصل عليها أفراد العينة التجريبية أثناء الوحدات  _ صعوبة اإلدراك املوضوعي للتصورات احلقيقية
 التقوميية باعتبارهم هم املصدر الوحيد للحصول على هذه املعلومات 

_ استبدال كلمة التصور بكلمة التخيل من طرف الباحث يف كثري من االحيان من اجل تقريب املفهوم 
املعىن بني املفهومني  وهذا ما اخرج البحث قليال من املوضوعية وذالك لتباعد  

البحث:أدوات    6-1 

 _ استمارة استبيان الستطالع أراء اخلرباء حول مدى مالئمة مقياس التصور العقلي لعينة البحث 

 _ استمارة استبيان لقياس التصور العقلي لدى أفراد عينة البحث 

 _ استمارة تسجيل الدرجات اخلام لالختبارات املهارية ألفراد عينة البحث

 _ استمارة تفريغ البيانات اخلام لالختبارات املهارية والتصورية إلفراد عينة البحث 

 _ املقابالت الشخصية 

 األجهزة المستعملة :

 _ شريط قياس ( من النسيج) لقياس املسافات 

 _ شريط قياس معدين لقياس األطوال 

_ أشرطة الصقة لتحديد املسافات    

_ صفارات   

ل   _ كرات طائرة للرجا  

 _ مربعات للتصويب بأبعاد

 _ ملعب كرة الطائرة 

 _أقالم رصاص لتدوين النتائج 

 _ حاسبة يدوية 
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 _  ميزان طيب ارضي

 _ جهاز تسجيل 

_ جهاز تلفاز   

 _ جهاز فيديو    

:األسس العلمية لألداة (سكومترية األداة )   7-1 

ومن اجل اختيار بعض املهارات األساسية بكرة الطائرة ، قام الباحث بعملية مسح للعديد               
من املصادر واملراجع العلمية املتوفرة للتعرف على أهم هذه املهارات ، واليت هي أكثر استعماال ، واليت تعد 

ث املهارات الرئيسية اليت يؤكد املدربون على حجر الزاوية للعبة كرة الطائرة , ومن هذا املنطلق اختار الباح
إتقاا وتطوير أدائها واليت جيب أن يستهل املبتدئ تعليمه ا وهذه املهارات هي ( التمرير من أعلى 

 ,استقبال اإلرسال ) .

 1_ الصدق :

" تعد درجة الصدق  هي العامل األكثر أمهية بالنسبة حمكات صدق االختبارات المهارية : لا
ودة االختبارات واملقاييس.    والصدق يعين " ان يكون القياس صادقا يف قياس ما وضع من اجله  , ج

ولقد مت استخالص معامل الصدق الذايت من معامل الثبات " يقاس الصدق الذايت حبساب اجلذر ألرتبيعي 
 ملعامل ثبات االختبار ، 

ثباتمعامل ال           جذرمعامل الصدق الذايت =       

ب _ صدق االختبارات التصورية :      

كما مت التحقق من صدق اختبار التصور العقلي من خالل استخالص صدق احملتوى وذلك 
بعرض  املقياس على جمموعة من اخلرباء واملختصني، وبعد اإلطالع على آرائهم تبني ان هناك اتفاقا تاما 

األساس مت التأكد من صدق االختبار واعتماد املقياس حول فقرات املقياس وعلى هذا %) 100وبنسبة (
 . يف البحث
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  الثبات:ج _ معامل 

يعين "أن االختبار يعطي النتائج نفسها إذا أعيد يف الشروط والظروف  نفسها خالل فرتة ال تسمح  
والتصورية  من خالل  بالتعلم أو التدريب" , وقد سعى الباحث إلجياد معامل الثبات لالختبارات املهارية

.بالنسبة لالختبارات املهارية  14/3/1220إعادة  تطبيق االختبارات على عينة التجربة االستطالعية بتاريخ 
  . بالنسبة الختبار التصور العقلي 1220/ 15/3وبتاريخ 

  )  (03جدول رقم 

  والتصورية وإعادة تطبيقها أثناء الدراسة االستطالعية يوضح تاريخ تطبيق االختبارات المهارية

 

  (04)الجدول رقم 

 يوضح معامالت الثبات والصدق الختبارات المهارية واختبار التصور العقلي

  

وهذا يعين أن  الباحث قد استخدم طريقة  تطبيق االختبار وإعادة تطبيقـه إلجيـاد معامـل الثبـات. 
" وهذه الطريقة تقوم على أساس تطبيق االختبار أو القياس على جمموعة  واحدة من األفراد مـرتني متتـاليتني 

 املكان تاريخ إعادة  االختبار تاريخ تطبيق االختبار االختبارات ت

2012/2 07/ 2/ 2012 االختبارات املهارية 1 14/  املركب الرياضي  
 بوالية الشلف

/2012/2 08 /2012/2 اختبار التصور العقلي 2 /15  املركب الرياضي    
 بوالية الشلف

 معامل الصدق معامل الثبات االختبارات ت
 0.843 0.710 اختبار التمرير من أعلى  1

 0.881 0.776 اختبار  استقبال اإلرسال  2

 0.901 0.812 اختبار  التصور العقلي  3
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بيــــق الثــــاين علــــى معامــــل  يف يــــومني خمتلفــــني . ويــــدل االرتبــــاط بــــني درجــــات  التطبيــــق األول ودرجــــات التط
معامـل االرتبـاط البسـيط (بريسـون) السـتخالص معامــل وقـد اسـتعمل الباحــث  اسـتقرار ( ثبـات ) االختبـار "

الثبــات  ويبــني اجلــدول (ان مجيــع االختبــارات تتمتــع بــدرجات ثبــات عاليــة . إذ بلغــت قــيم معامــل االرتبــاط 
 ) علـــى التـــوايل ومجيعهـــا 0.812 – 0.776  -  0.710لالختبـــارات املهاريـــة واختبـــار التصـــور العقلـــي (

)  ممـا يـدل علـى أن 0.05) ومسـتوى داللـة (8) عند درجة حرية (0.632اكرب من  القيمة اجلد ولية البالغة ( 
  هذا االرتباط معنوي جلميع االختبارات . 

  :  _ الموضوعية3

إن موضوعية  القياس تعين "قلة أو عدم وجود اختالف يف طريقة تقومي القياس للمختربين  مهما 
اختلف احملكمون , وكلما قل التباين بني احملكمني دل ذلك على أن القياسات موضوعية  , ومبا أن 

تقومي الذايت حيث االختبارات املستعملة يف هذه الدراسة سهلة وواضحة وغري قابلة للتأويل , وبعيدة عن ال
إن التسجيل يتم باستعمال وحدات متثل (الزمن , عدد التكرارات , عدد األهداف ) , لذلك تعد 

االختبارات املستعملة ذا موضوعية جيدة , ومع ذلك فقد استخلص  الباحث معامل املوضوعية من خالل 
ز العينة االستطالعية خالل القياس الثاين  إجياد العالقة الرتابطية بني نتائج حكمني ، قاما بتأشري نتائج اجنا

  وذلك باستعمال معامل االرتباط البسيط (بريسون) . 

أمـــا بالنســـبة الختبـــار التصـــور العقلـــي فقـــد دل التقيـــيم  للحكـــم األول والثـــاين علـــى ارتبـــاط عـــاٍل 
االجتهــاد ويعــود الســبب يف ذلــك إىل وضــوح أســلوب تقيــيم االختبــار وكيفيــة حســاب الدرجــة وابتعادهــا عــن 

  الشخصي .  

    عرض االختبارات المهارية :- 

من اجل االختيار األنسب لكل مهارة من املهارات األساسية اليت اختريت , قام       
االختبارات الواردة يف كتاب "  أنالباحث باإلطالع على العديد من املؤلفات العلمية ذات العالقة ووجد 

دليل املدرب يف الكرة الطائرة اختبارات ,ختطيط, سجالت " لكل من الدكتور (امحد عبد الدامي الوزير) 
والدكتور (علي مصطفى طه) ,  وثيقة الصلة مبوضوع البحث ومالئمة لعينة حبثه وتتوفر فيها املعامالت 

كما أا حتقق املتطلبات التعليمية اليت حددها الباحث يف تعليم العلمية ( الصدق , الثبات , املوضوعية),  
 املهارات الرئيسية اليت اختريت .

 



116 

 

   األول:االختبار 

:  قياس القدرة على استقبال اإلرسالالغرض من االختبار     

ملعب الكرة الطائرة _ كرات _ حلقة _ شبكة _حلقة _ مرسل (شريك أو       المستخدمة:األدوات 
 مدرب )

األداء:مواصفات    

  يقسم امللعب كما هو موضح بالرسم , يقف الالعب يف داخل املنطقة (ا) ويقوم املدرب بتوجيه عدد    

 (09) ارساالت من املواضع الثالث لرمي  اإلرسال كما هو موضح بالرسم 

إىل املنطقة (ا,ج)) يوجه  1 _ اإلرسال من املنطقة (    

2) يوجه إىل املنطقة (ا,ب) _ اإلرسال من املنطقة (   

)) يوجه إىل املنطقة (ب,ج   3 _ اإلرسال من املنطقة     

هذه التحديدات ملناطق اإلرسال لتحديد االختصاصات والتعود عليها ,و أيضا اذا كان الالعب 
املستقبل من اخلط اخللفي وال يشرتك يف عملية اهلجوم عليه ان يساعد يف عملية االستقبال من املنطقة 

  (ج) 

عداد بارتفاع تقريبا _ يقوم الالعب باستقبال اإلرسال وتوجيهها داخل احللقة ( املوضوعة يف مكان اإل
 موازي الرتفاع الشبكة ) 
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_ يقوم شخص على خط اهلجوم وخارج امللعب ملراقبة مسار الكرة املستقبلة وارتفاعها ويقوم بتسجيل 
 املالحظات وخاصة معدل االستقبال الصحيح . 

 _ يقف شخص أخر لتسجيل مالحظات عن مسار اإلرسال و االستقبال املناظر له 

بل الالعب عشر كرات متتالية أي عدد _ يكرر االستقبال السابق ثالث جمموعات ( يف كل جمموعة يستق
 ثانية راحة )15( الالعب فرتة ذالستقبال ( ا,ب,ج) يف كل مرة يأخالكرات ثالثون كرة من كل مناطق ا

 

  

 

 (ج)

( ب)                                             (ا)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3                               2                           1 
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 التقويم :

 الدرجات :

استقبال الكرة داخل احللقة                                                          4  

        3                                 م من احللقة           2استقبال الكرة على بعد

      2 م من احللقة  3استقبال الكرة على بعد 

 1  استقبال الكرة  على حدود امللعب

0 استقبال الكرة خارج حدود امللعب                                                     

 االختبار الثاني : 

 قياس القدرة على مهارة التمرير من أعلى  االختبار :الغرض من 

ملعب الكرة الطائرة _ كرات _ حلقة _ شبكة _شريط السق لتحديد املناطق   األدوات المستخدمة :
  _ مرسل (شريك أو مدرب )

 مواصفات األداء :              

3.2.1,(10) كرات   A.B من كل املناطق  يقوم الالعب بتمرير الكرة من أعلى بالتبادل  على اجلانبني      

 ( 30 ويكون عدد احملاوالت كلها (   B ) كرات لكل من   5),A  (  كرات لكل من 5   (أي من كل منطقة 

. حماولة  

 _ التقييم :

حتسب نقطة لكل حماولة متر فيها الكرة فوق احلبل وتدخل اهلدف    

يوضع احلبل  فوق خط اهلجوم ومواز له وعلى ارتفاع مالحظات : _  3م         

 _  ميكن أن يغري املدرب من ارتفاع احلبل كما يريد 

 _  يقوم الالعب برمي الكرة لتمر فوق احلبل وتصل لالعب يف وضع يسمح له بتمريرها من أعلى 
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 3م              

 

 3 م

 

 

 

 

              

 

 

االختبار 
  الثالث :

   التصور العقلي القدرة على اختبارالغرض من االختبار : 

من خالل إطالع الباحث على جمموعة  من املصادر والرسائل و االطاريح اليت تناولت التدريب 
العقلي   وجد هناك اختبارين رئيسيني لقياس قدرة الالعبني على التصور ، وان هذين املقياسني متشاني 

  حد كبري مع اختالف بسيط يف فقراما : إىل

) ,( الزمامريي ، نزار . تأثري التدريب 1999ريب نزار الزمامريي () ، تع1993لوليمز ( االختبار األول :
املصاحب للتعليم املهاري يف تعلم بعض املهارات األساسية للعبة املبارزة ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  

  ) .1999كلية الرتبية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

) .2000ورته العربية اسامة كامل راتب () والذي اعد ص1993لرينر مارتينز ( االختبار الثاني :  

 واختري االختبار الثاين  لألسباب التالية :

 
 
 
 
  
5حماوالت
+5 
 
 منطقة 1

 
           
 حماوالت
5+5 
3 منطقة   
 
 
 
 
 5+5حماوالت
 
     
 منطقة 2

 
 

A 
 
 
 
 
 
 

B 

   
 
 
 
 
               

     
T    



120 

 

  ) فقرات 5) فقرات يف حني إن االختبار األول يتكون من (4قلة فقراته والبالغة ( -

، وجعلهـــا أكثــــر  )2002إن االختبـــار الثـــاين أعيــــد صـــياغة فقراتـــه مــــن قبـــل ضـــياء جــــابر حممـــد ( -
  وضوحا لتالئم األعمار الصغرية واملتوسطة  . 

عرضـــت اســـتمارة التصـــور العقلـــي علـــى جمموعـــة مـــن اخلـــرباء واملختصـــني ، يف جمـــال الـــتعلم احلركـــي 
واالختبــار والقيــاس وطــرق التــدريس والعلــوم الرتبويــة والنفســية ، فكانــت مجيــع أرائهــم متفقــة علــى أن املقيــاس 

  حث . يتالءم مع عينة الب

  ويتضمن هذا املقياس أربعة مواقف رياضية كاأليت : 

 أوال: املمارسة مبفردك

 ثانيا: املمارسة مع اآلخرين 

 ثالثا : مشاهدة الزميل 

 رابعا: األداء يف املسابقة 

  كما يتضمن المقياس أربعة محاور وهي : 

 يشـاهدها أثنـاء األداء : لقياس قدرة الرياضي  على رؤية الصورة عقليـا والـيتالمحور البصري  -1
  الفعلي . ( كيف ترى الصورة ) .

لقياس قدرة الرياضي على مساع األصوات عقليا  واليت حتـدث أثنـاء األداء  المحور السمعي : -2
  الفعلي . (ما مدى مساعك لألصوات ) .

لقيـــاس قـــدرة عضـــالت اجلســـم علـــى اإلحســـاس باحلركـــة عقليـــا .  المحـــور الحـــس حركـــي : -3
  بعضالت جسمك أثناء األداء )  . (كيف تشعر

لقيـــاس انفعـــال الرياضـــي ومشـــاعره مثـــل القلـــق ، الغضـــب ، األمل  أثنـــاء  المحـــور االنفعـــالي : -4
  األداء عقليا.( كيف متيز حالتك االنفعالية ) .
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  ) أبعاد وعلى النحو التايل : 5ويتم التقومي وفقا مليزان تقدير من (

    5  4  3  2   1عدم وجود صورة عقلية للنشاط  (ال يوجد )                     -1

  5  4  3  2   1وجود الصورة ولكن غري واضحة    (غري واضحة )              -2

  5  4  3  2   1صورة واضحة بدرجة متوسطة      (وسط)                        -3

  5  4  3  2   1(واضح)                         صورة واضحة بدرجة كبرية       -4

    5  4  3  2   1صورة واضحة بدرجة كبرية جدا     (واضح جدا)                 -5

  

  ويكون تقدير الدرجات كاألتي : 

  ) للمواقف األربعة  = ..........1احملور البصري : مجيع الدرجات يف العبارة     ( -1

  ) للمواقف األربعة  = ..........2ع الدرجات يف العبارة     (احملور السمعي : مجي -2

  ) للمواقف األربعة  = ..........3احملور احلس حركي : مجيع الدرجات يف العبارة (-3

  ) للمواقف األربعة  =  ..........4احملور االنفعايل : مجيع الدرجات يف العبارة    ( -4

  ) كحد أعلى .20) كحد أدىن وبني (4(مالحظة : تنحصر درجة احملور ما بني 

      

  

  

  عرض البرامج التدريبية :

قام الباحث  من اجل التحضري لربنامج التصور العقلي املقرتح واملرافق لربنامج التدريب املهاري         
بالتعاون مع املدرب بإعداد برناجمني مدجمني أوليني  ملدة ثالثة أسابيع (اإلعداد البدين العام واخلاص+ 

  اإلعداد العقلي) 
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قام بإعداده املدرب من اجل التحضري للتدريب املهاري حيث طبق على أفراد اموعتني التجريبية 
ملقرتح لتلقني مهارات التنفس واالرختاء فقبل استخدام املهارات والضابطة  حتضريا لربنامج التصور العقلي ا

  العقلية يف التعلم املهاري كان  لزاما تعلم تقنيات وأساليب احلصول على تصورات عقلية فعالة.

ولذالك فقد مت الدمج بني الربناجمني اإلعداديني  حيث صاحب اإلعداد البدين  العام واخلاص          
  دقيقة لكل حصة . 20  _ 15العقلي مبعدل  جلسات لإلعداد 
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 ): وحدات برنامج اإلعداد البدني والعقلي(عرض نماذج بعض الوحدات التدريبية نماذج  _ 

 األسبوع  الوحدات التدريبية
 إعداد بدين  + إعداد عقلي

 الوحدة التدريبية الثالثة 
 

_ اجلري حول امللعب عشر 
 مرات 

 _ املرجحة العمودية 
 _ اجلري بالظهر والوثب خلفا 
_االنبطاح املائل على األصابع 

 والكفني 
_ االنبطاح املائل مع قذف 

 الرجلني إىل اخللف
 _ إعداد عقلي :

البدا بالتدريب على أداء عملية 
التنفس حبيث يكون التنفس من 

البطن وليس من الصدر مع 
مراعاة أن يأخذ النفس 

األنف وإخراجه  (الشهيق) من
 (الزفري) من الفم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة التدريبية الثانية 
 

 _ اجلري حول امللعب 
 _ اجلري جانبا مع ثبات الوسط 

_ الوثب لإلمام مع ثبات 
 الوسط 

والوقوف عند _ اجلري بسرعة 
 مساع الصفارة 

_ التمريرة الصدرية باستعمال 
 الكرة الطبية 

_االنبطاح املائل على األصابع 
 مرة وعلى الكفني مرة

 إعداد عقلي :
إعطاء قصة قصرية دف إىل 

استثارة الالعبني وتزيد كم 
توترهم مث دئتهم إلثبات القدرة 
على السيطرة على أجسامنا من 

 خالل أفكارنا
 البدء بتمارين االسرتخاء التعاقيب

واليت يؤدي فيها الالعب جمموعة 
من التمرينات تتسم باالنقباض 
الشديد للعضالت مث الثبات  

لفرتة ترتاوح بني اربع ومخس ثواين 
يعقبها الرجوع اىل حالة اهلدوء  
   
 
 
 

 الوحدة التدريبية األوىل 
 

  اجلري حول امللعب عشر دورات  _
  _ املرجحة العمودية  

_ الوثب تقدما إىل األمام مع ثبات  
  الوسط

  _ االنبطاح املائل على األصابع
_ مترينات لألصابع واأليدي باستعمال  

 كرات التنس 
_ اجلري السريع واملنسق األمامي واخللفي 

 واجلانيب داخل امللعب  
 إعداد عقلي :

أمهية الفرق بني الشد واالرختاء    
  (االسرتخاء التعاقيب )

شرح عام وتوضيح أمهية التدريب  _ 
 العقلي من اسرتخاء وتصور عقلي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 األول
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_ اجلري حول امللعب ثالثني 
 مرة 

_ الوثب يف املكان مع ثبات 
 الوسط 

_ الوثب تقدتا إىل األمام مع 
 ضم القدمني 

 _ اجلري جانبا ميني مث يسار 
_ مسابقة    100م جري  

 إعداد عقلي :
توضيح أمهية  ودور االسرتخاء 

بعد االنتهاء  العقلي الذي يأيت
من التدريب على االسرتخاء 
العضلي الذي يساعد على 

خفض التوتر العضلي وبالتايل 
يساهم يف خفض التوتر العقلي 

.  
_ االستجابة لالسرتخاء 

والوصول إىل حالة عقلية تتميز 
بالوعي الكامل ,عدم اجلهد 
,االسرتخاء التلقائية ,دئة 
العقل واملساعدة على تركيز 

 االنتباه.
_ يقوم الطالب بتحديد 

األفكار الغري منطقية والتعرف 
عليها ,واملناقشة املنطقية 

لألفكار ,واستبداهلا بأخرى 
ويتم ذالك مبساعدة  اجيابية
 املعلم

 
 
 
 

 
 

_ اجلري العادي مع 20  مرة
 لف امللعب 

_ اجلري مع ملس الكعب 
 األيسر حلفا مث األمين 

_ اجلري باجلانب جهة اليمني مث 
جهة اليسار وبالتبادل _ الوثب 

خلفا مع فتح القدمني ثين 
 الركبتني نصفا.
 إعداد عقلي :

 (تعليم االسرتخاء العضلي)
_ اشعر باالسرتخاء الكامل يف 

  هذه العضالت .
_ اسرتخاء يف عضالت الرقبة . 

  ( راحة ) 
_ اسرتخاء يف عضالت الفك 
,اشعر أن راسك يف اسرتخاء  

  كامل 
_ اقبض مجيع اموعات 

العضلية يف اجلسم ,مع 
االحتفاظ ذا االنقباض  مث 
اسرتخاء يف هذه اموعات 

,اشعر بان مجيع أجزاء جسمك 
يف حالة اسرتخاء تام ,استمتع 

  تامة من االسرتخاء ذه احلالة ال
   

_ اجلري العادي يبطئ _بسرعة متوسطة_ 
 بأقصى سرعة 

_ اجلري مع رفع الركبة عاليا للمس الركبة 
 أمام الصدر 

_من اجللوس مسك كرة طبية دوراا حول 
 اجلذع

_ إلقاء الكرة بني الزميلني واليدين 
 ممدودتان مع ثبات القدمني  

  : إعداد عقلي_ 
  تعليم متارين التنفس واالسرتخاء الذايت

اسرتخ يف مجيع أجزاء اجلسم ,اشعر بانتشار 
االسرتخاء يف مجيع أجزاء اجلسم ,تنفس 

  بسهولة وبطئ 
  _ اشعر بالقدمني _ حرك األمشاط قليال

_ اسرتخاء يف األمشاط _ فكر يف 
عضالت الساق _ اجعل عضالت الساق 

يف اسرتخاء كامل , فكر يف عضالت 
الفخذ _ اشعر أن عضالت الفخذ يف 

,فكر يف عضالت الرجلني  _ اسرتخاء 
اشعر ان عضالت الرجلني يف حالة 

اسرتخاء كاملة ,اسرتخاء يف عضالت 
  املقعد

  _ راحة 
_ ركز االنتباه يف عضالت الظهر السفلى 
_ اشعر باالسرتخاء يف هذه  العضالت , 

 اشعر ان االسرتخاء ينتشر يف عضالت 
 الظهر العليا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثاين
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 _   االنبطاح املائل

 إعداد عقلي :
حماولة تركيز انتباه الطالب 

ألجزاء مهارة اإلرسال مثال كما 
 يلي :

_  تصور وضع االستعداد , 
والذي يشمل مسك املضرب 

تكرارها مع التنفس ,وضع 
الوقوف وحركة القدمني تكرارها 

 مع التنفس .
_. تصور مسك الكرة والتهيئة 

 لقذفها وأداء املرجحة اخللفية 
 تكرارها مع التنفس .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مرة  20_ اجلري حول 

  _  تدريب أثقال خفيفة  
_  تدريبات سرعة مميزة بالقوة 

 لألكتاف
 إعداد عقلي :

 
 
 

_ بعد الوصول إىل االسرتخاء 
,حماولة تركيز انتباه الطالب 

مع مراعاة  لتصور أجزاء امللعب
  االنتظام يف التنفس .

_ حماولة تسهيل عملية التصور 
العقلي من خالل التدرج يف 
الرتكيز على مناطق اجلسم 

 املختلفة .  
_  التكرارات املناسبة املرتبطة 

 مبناطق اجلسم
_  الرتكيز على التنفس العميق 

 بني التمارين.
 
 
 

 
مرة  30_ اجلري حول امللعب 

  العمودية _ املرجحة 
 _ ألتمريره الصدرية بالكرة الطبية

 
 _ مترين األصابع بكرات

 إعداد عقلي :
_  (االستمرار بتعليم وإتقان أنواع 

  االسرتخاء بصورة مفردة)  
التنفس العميق ( الشهيق من األنف  _

والزفري من الفم ) حبيث يكون التنفس من 
 البطن 

_ بعد ثبات آلية التنفس يتم االنتقال 
ألجزاء اجلسم املختلفة من القدمني 

والذراعني والوجه مع الرتكيز الدائم على 
  التنفس وأداءه الصحيح بني جزء وأخر 

استخدام إي نوع من أنواع االسرتخاء  _ 
  العضلي أو العقلي للوصول 

و   إىل االسرتخاء الكامل وخفض التوتر
  االستثارة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث
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  :عرض نماذج بعض وحدات التدريب المهاري 

  الوحدة الثالثة  الوحدة الثانية  الوحدة االوىل  االسبوع 

التدريب على االداء احلركي للمهارة بدون    االول
  )كرة ( مهارة التمرير من اعلى 

( الرجل اليسرى وقفة االستعداد
االمام +اليدين امام الصدر الكوعني 

 اىل الداخل 
وضع االصابع امام الوجه+مترير الكرة من 

الثبات مع شرح تفصيلي للحركات 
 االساسية املشكلة للمهارة  

  :التطبيقات الثنائية
تتم عن طريق التعلم 
  باملشاركة مع الزميل 

او التمرير على 
احلائط من على بعد 
مرت وعلى ارتفاع مرت 

ابتداءا من وقفة 
  االستعداد 

  تطبيقات مجاعية :
تقسيم الالعبني اىل 

ثالثة جمموعات امام 
احلائط والبدء بالتمرير 

بالالعب االول على ان 
يرتك مكانه بعد التمرير 

جديدا يف لياخذ مكانا 
اخر القاطرة على ان 
يستلم الالعب الثاين 
  الكرة وميررها وهكذا 

 
  الثاني 

التدريب على االداء احلركي دون كرة 
  (مهارة استقبال االرسال ووقفة االستعداد 

تعلم التحرك يف امللعب +تبديل الرجل  - 
 اجلانبية جهة اليمني وجهة اليسار 

واخللف مع مالحظة  التحرك لالمام - 
ان يكون الوضع النهائي هو وضع 

االستعداد ويتم التحرك يف كل 
  االجتاهات بدون كرة 

  تطبيقات ثنائية :
ن زميالن متقابال

امام بعضهمامسافة 
ثالث امتار بعد 
قذف الكرة يقوم 

الزميل باستقباهلامن 
االمام واخللف 

  اجلانبني 

  تطبيقات مجاعية :
 يتم ذالك عن طريق

ثالث العبني يتبادلون 
التمرير واالستقبال 

يوجد العب يف الوسط 
يقوم بالتمرير اىل 

الالعب املقابل  عن 
طريق استقبال االرسال 

وذالك بعد لف اجلسم  
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  الوحدة الثالثة  الوحدة الثانية   الوحدة االوىل   االسبوع

  
  
  
  
  
  
  

  الثالث 
  

  التدريب املهاري +لياقة خاصة 
ملعب (جانيب جري حول  - 

 ,امامي ,خلفي ,يسار ,ميني )
 مرجحة الذراعني دائريا - 
اداء التمرير واالستقبال بدون كرة  - 

 (امامية ميني امامية مشال )
 وثبات متنوعة  - 
 تدريب االنبطاح املائل  - 
  مراجعة للمهارات اليت سبق تعلمها  - 

  مراجعة ماسبق تعلمه - 
استعمال شبكة اقل  - 

من االرتفاع القانوين 
  م2.24للناشئني 

مراجعة شاملةوعامة  - 
لكل املهارات اليت 

  سبق تعلمها
اصالح اخطاء كل  - 

  مهارة على حده
اعطاء تعذية راجعة - 

مبختلف صورها 
  (صورية +مسعية)  

التطبيقات على االداء 
  التنافسي 

  اجراءمنافسة تطبيقية  - 
 للمهارات 

الرتكيز على التمرير 
لالعلى كوسيلة فعالة 

 لالعداد واهلجوم  
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  البرنامج التدريبي لمهارة التصور العقلي :

  _  قبل أن نتطرق إىل فقرات الربنامج ميكننا إجياز بعض خصائصه ومميزاته فيما يلي :  

ة (النج) صاحب النظرية النفس يعتمد هذا الربنامج يف فقراته التطبيقية على التعليل النظري على طريق 
الفسيولوجية يف تفسري التصور العقلي على أساس انه جمموعة من املثريات االفرتاضية واالستجابات 

  االفرتاضية 

وان االستجابات االفرتاضية هي األكثر قدرة على استدعاء استجابات فسيولوجية شبيهة لليت حتدث يف 
  املواقف احلقيقة .

  _ أهم احملاور اليت اعتمد عليها الربنامج : 

  _  شرح وتلقني أمهية التصور العقلي لبعث الرغبة لدى األفراد املمارسني 

  _ االعتماد على مهارات االسرتخاء والتنفس البطيء للتوصل إىل تصورات فعالة 

  _ تنمية الوعي باحلواس 

  ارجي )_ التدريب على التصور البصري  والبصري (الداخلي واخل

  _ التدريب على التصور احلس حركي ( البدين ) و (االنفعايل )

  _ مراحل تقوميية لعمليات الوعي باحلواس

  _ التدريب على وضوح الصورة وتنمية التحكم فيها 

  _ ممارسة إيقاف األفكار السلبية 

 _ التعرف على التصورات (البعد التصوري ) واألصوات ( البعد السمعي )
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  البــــــــــــــــــــــرنامج

  : الوحدة التدريبية األولى

  اإلرسال قبالتوضيح أمهية التصور العقلي ، تعليم االسرتخاء ، تصور (مهارة إست  اهلدف :

 17 /02 / 2012  التاريخ

  دقيقة 20   :            الزمن 

  _  شرح تفصيلي عن أمهية التصور العقلي يف تعلم املهارات احلركية ومعىن االسرتخاء 
  _ يطلب من الالعبني اجللوس الطويل ، الذراعني جبانب اجلسم ، راحة اليد لألعلى والرجلني متقاربتني 

رتفاع الصدر لألعلى البدء بتعليم عملية التنفس حبيث يكون ( الشهيق ) عميق من البطن حبيث تشعر با  _    
  ما ميكن ، وان يأخذ ( الشهيق ) من األنف وإخراج (الزفري) من الفم .  بأقصى 

التأكيد على التنفس مع اإليعاز من قبل املدرب من اجل الوصول إىل آلية ثابتة للتنفس مع توجيه انتباه      -    
 بعملية التنفس . الالعبني إىل نقطة حمددة داخل الغرفة تكون أمامهم واالستمرار 

  البدء بتعليم االسرتخاء   -
  خذ شهيقا عميقا متبوعا بزفري طويل بطيء -
  ضاعف التنفس من خالل األفكار ( اسرتخ ) ودع جسمك يف حالة اسرتخاء  -
  كرر ذلك عدة مرات متتابعة  -
  راحة  -
  يطلب من الالعبني إغماض العينني  -
  باليدين من األسفلأالن حاول أن تتصور مهارة استقبال اإلرسال  -
  تصور أصابع اليدين إىل األسفل وبفتحة مناسبة بينهما  -
  اإلحساس باألصابع ممدودة وبدون شد او توتر  -
  الرتكيز على أن تكون الكفني مرتابطتني بشكل وراحة اليد مواجهة إىل الكرة -
  اإلحساس مبرونة الذراعني   -
  يف اللحظة اليت متس فيها الكرة الكفني   تصور بسط اليدين من املرفقني وسحب الكرة حنو األعلى -
  الرتكيز على ضرب الكرة باليدين من األسفل -
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  ) مرات 5-4حماولة تصور املهارة كاملة وبالسرعة االعتيادية ( -
  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والقدمني وسحب القدمني باجتاه الصدر ورفع الذراعني لألعلى  
  فتح العينني مث النهوض  -

  املالحظات :  

  أمهية اقتناع الالعبني جبدوى هذا النوع من التدريب  - 1

  جذب انتباه الالعبني إىل طبيعة وأغراض تدريب التصور العقلي  - 2

  اجللوس بوضع مريح ويفضل اجللوس الطويل وعدم االستلقاء على الظهر ألنه يقود الالعبني للنوم   - 3

   االيعازات تكون بصوت هادئ وبفواصل  - 4

  ة املسافات املثالية بني الالعب مراعا -5

  

  : الوحدة التدريبية الثانية

التدريب على تنمية الوعي باحلواس ،  التدريب على تنظيم التنفس واالسرتخاء تصور   اهلدف :
  (استقبال  اإلرسال ) مهارة

        18 /02 / 2012  التاريخ

  دقيقة15  :       الزمن 

  شرح عام عن أمهية التصور العقلي يف اكتساب املهارة بالكرة الطائرة  - 

  يطلب من الالعبني اجللوس طوليا  -
  إغماض العينني   -
) مرات على أن يكون التنفس من البطن وليس من الصدر ومن 5- 4أبدا بعملية تنظيم التنفس من (  -

  األنف وإطالق الزفري من الفم دوء 
  ثقيل … هادئ … سم أكثر اسرتخاء بعد كل زفري يصبح اجل  -
  بعد الوصول إىل إليه التنفس ، يتم االنتقال إىل بقية أجزاء اجلسم  -
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  أالن ختيل انك تذهب إىل مكان خاص جدا . تذهب إليه عندما تود الراحة واألمان     -
  يف هذا املكان الشمس ساطعة والسماء زرقاء  -
  لسكون أنت يف حالة اسرتخاء كاملة تستمتع بالدفء و ا -
  راحة   -
  اشعر بالدفء  -
  راحة  -
  ) ثواين  4خذ شهيق عميق وبطيء حبيث ميتلئ الصدر باهلواء ويتم ذلك خالل (  -
)ثواين  مع 4إخراج الزفري بالتدرج وليس دفعه واحدة مع اإلحساس خبروج الزفري بسهولة خالل ( -

  التفكري يف عقلك اسرتخاء ... اسرتخاء... اسرتخاء 
  راحة  -
  ن تنمية احلواس من خالل جتزئة مهارة استقبال اإلرسالالبدء بتماري -
  تصور ميالن اجلسم قليال يف اجتاه الكرة  -
  تصور بسط  اليدين لألسفل وتتجهان لألعلى  -
  تصور اخذ خطوة يف اجتاه الكرة مع انثناء بسيط  يف الركبتني  -
  تصور مد الذراعني لألعلى الستقبال الكرة  -
  الرتكيز عن مالمسة ظاهر الكفني  للكرة  -
  تصور سحب الذراعني  مع كسر املرفقني حنو الصدر مع اخذ خطوة اىل اخللف المتصاص قوة التمريرة  -
  تكرار تصور مهارة استقبال اإلرسال   عدة مرات  -
  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والقدمني   -
  فتح العينني مث النهوض    -

  املالحظات : 

  اجللوس بشكل مريح - 1

التأكيد على جتزئة املهارة إىل مراحل مث مالحظة احلواس املتعددة املرتبطة بكل مرحلة : السمع ،  -      2
  الرؤية ،    اللمس ، الشم ، اإليقاع ، التوقيت .. اخل . 

حزمة التخلص من كل ما قد يعوق اإلحساس باالسرتخاء يف بعض مناطق اجلسم مثل الساعات ، األ - 3
  واألحذية 
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  اجللوس بشكل مريح مع االسرتخاء التام  -
  غلق العينني تصور مهارة استقبال اإلرسال بشكل جمزأ  -
الشعور باليدين  تالمسان الكرة .. تصور الذراعان  فقط مث حتريك الذراعان وتصورمها من بداية  -

  املرفقني واىل اية الكتف  
  حاول الربط بني التصور العقلي واحلقيقة   -
  قبض عضالت  الساعد وحتريك الذراع مث تصور ذلك -

  والكفني ربط هذا التصور بالتصور السابق للجزء السفلي من الذراعني -  -
  االستمرار حىت حيصل اتصال كامل مع كل أجزاء اجلسم مع مالحظة عدم نسيان الرأس -  -
  ) مرات5- 4تصور أداء املهارات بشكل كامل غري جمزأ ( -  -

حاول أن تصبح حساسا ألداء كل جزأ من جسمك أثناء األداء .. الرأس ، الذراعني ، الرسغني ،  -
  الفخذين ، الساقني والقدمني .

  فتح العينني اآلن ا -
  مشاهدة شريط فيدو مسجل ملهارة استقبال اإلرسال   -
  إيقاف الشريط  -
  داخل العقل  غلق العينني واالسرتجاع البصري لنفس املهارة -
  فتح العينني  -

من األمهية أن بكون لدى الالعب املقدرة على رؤية ذاته من خالل التصور العقلي فان الرتكيز يبدأ من خالل  - 4  
  . احلواس

  الثالثة:الوحدة التدريبية 

  تصور مهارة   (استقبال اإلرسال) البصري،التدريب على التصور   اهلدف

     21 /02 / 2012  : التاريخ 

  جهاز تلفاز –جهاز فيدو   األدوات املستعملة    

  دقيقة 15  :             الزمن : 
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  إعادة تشغيل الشريط مرة ثانية للتأكد من دقة التصور العقلي الداخلي  -
متاما مع مهارة استقبال اإلرسال  من األعلى مث  القيام بالتعديل الداخلي للتصور العقلي حىت تتطابق -

  مشاهدا بالفيديو 
  حتريك أصابع اليدين والقدمني مث النهوض  -
  تكرار تصور مهارة االستقبال عدة مرات  -
  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والقدمني  -
  فتح العينني مث النهوض  -

  

  املالحظات : 

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  ل بطيء وهادئ التعليمات بشك  - 2
  التأكيد على ضرورة تصور املهارة بشكل جمزأ   - 3
 مالحظة الفروق الفردية بني الالعبني   - 4

  

 
  اجللوس بطريقة مرحية  -
  االسرتخاء العضلي والعقلي التام   -
  أغلق العينني   -
  االستماع إىل صوت شخص ما من خالل املسجل   -

  الوحدة التدريبية الرابعة :

  على التصور السمعي(اخلارجي)   تصور مهارة  (استقبال اإلرسال )   اهلدف

  24 /02 / 2012       :  التاريخ

 مسجل  األدوات املستعملة

  دقيقة                 15         :الزمن    



134 

 

  غلق اجلهاز  -
  يطلب من الالعبني حماولة تقليد النغمة ، النربة ، الشدة وتركيب الصوت  -
  تشغيل اجلهاز مرة أخرى  -
  املقارنة بني صوتك والذي تسمعه   -
  تكرار العملية حىت ميكن تقليد الصوت إىل اقرب درجة ممكنة  -
  أالن تصور انك تستمع إىل صوت يشتت االنتباه أثناء القيام مبهارة  استالم الكرة من املستوى العايل  -
  مالحظة نوعية التمريرة   -
  ك بالطاقة تصور أن ذلك الصوت املشتت يسري داخل العضالت .. ميد -

 مالحظة نوعية استالم  الكرة باليدين من املستوى العايل

  هل هناك تغيري -
  ) مرات 5- 4تكرار تصور أداء املهارات (   -
  حتريك أصابع اليدين ورفع اليدين لألعلى ، حتريك أصابع القدمني  -
 فتح العينني مث النهوض. 

  ملالحظات : 

  اجللوس بوضع مريح الذراعان جبانيب اجلسم الرجالن ممدودتان وغري متقاطعتان  -1
  مراقبة الالعبني بدقة لتحديد  فرتات الراحة   -2
  مراعاة الفروق الفردية   -3
 اإللقاء يكون بصوت واضح وهادئ وبفواصل   -4
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  الوحدة التدريبية  الخامسة :

  الداخلي ) ،  تصور مهارة  (استقبال اإلرسال)التدريب على التصور السمعي (   اهلدف :

                     25 /02 / 2012     : التاريخ

     دقيقة 15             الزمن : 

 

  اجللوس طوليا مع االسرتخاء بشكل تام  
  يطلب من الالعبني غلق العينني  
  حاول تعديل شدة ونغمة صوتك وأي صوت أخر تسمعه داخل العقل  
حاول التمييز بني الصوت الطبيعي الداخلي وبني الصوت املرتفع واملنخفض واحلاد والناعم واخلشن  

  والرقيق  
  تصور صوت شخص يقوم بانتقادك وصوت شخص يقوم بتشجيعك  

  الحظ تنوع أحاسيسك                 

  مع التغيري يف النغمة والشدة  -
  فيذ مهارة استقبال اإلرسال  ، الحظ نوعية األداء اآلن حتدث مع نفسك بانفعال أثناء القيام بتن -
  حاول دئة عقلك  -
  القيام باستالم الكرة مرة أخرى .. الحظ نوعية االستالم   -
  هل هناك تغيري  -
  اآلن تصور انك تؤدي استالم غري صحيح  -
  انقد ذاتك على الفور وبشدة داخل العقل  -
  الحظ كمية التوتر يف اجلسم  -
  أالن توقف عن النقد.. بدون تفكري القيام باستقبال اإلرسال مرة أخرى  -
  الحظ نوعية االستالم   -
  هل كان االستقبال   يف املرة الثانية أفضل أو أسوء من األول  -
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اآلن حاول تغيري صوت النقد بصوت هادئ ومشجع .. إعطاء نفسك تعليمات اجيابية حول استقبال  -
  الكرة 

  اليت شعرت ا عند تغيري الصوت الداخلي من صوت انتقادي اىل صوت مشجع ما هي كمية التوتر  -
  ) مرات  5-4تكرار التصور العقلي ملهارة االستالم  ( -
  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والقدمني وسحب القدمني اىل الصدر  -
  فتح العينني مث النهوض  -

  املالحظات : 

  التوجيهات اجللوس بشكل مريح  - 1
  التوجيهات بطيئة وبصوت هادئ   - 2
  مراقبة الالعبني بشكل جيد من اجل إعطائهم فرتات راحة  - 3

  التأكيد على التنفس العميق أثناء          4_

  _ يطلب من الالعبني اجللوس طوليا مع االسرتخاء 

  غلق العينني  -
تركيز االنتباه على كمية التوتر واالسرتخاء ، الدفء والربودة املوجودة على أجزاء اجلسم املختلفة :الرأس،  -

، الرسغني، اليدين، األصابع، الصدر، البطن، الظهر، املعصم ، الفخذين، الركبتني، الرقبة، الكتفني،الذراعني
  الساقني، الكفني، القدمني، واألمشاط 

  تصور انك تقوم بتمريره جيدة  -
  الحظ كمية التوتر العضلي اليت تشعر ا يف جسمك  -
  اآلن تصور نفسك تؤدي متريره فاشلة  -

  الوحدة التدريبية  السادسة :

             التدريب على التصور احلس حركي ( البدين )  تصور مهارة   ( التمرير لألعلى )  اهلدف :

     28 /02 / 2012   التاريخ:

  دقيقة          15       الزمن :     
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  الحظ كمية التوتر العضلي اليت تشعر ا يف مجيع أجزاء جسمك  -
  قارن الفرق يف التوتر العضلي بني التمريرة اجليدة والتمريرة الفاشلة  -
  راحة  -
  اآلن يطلب من الالعبني تصور مهارة التمرير لألعلى -
  تصور انك ترفع الكرة عاليا فوق الكتفني  -
  عند املرافق تصور ان الذراعني  تشكالن زاوية قائمة   -
  تصور انك تقوم بدفع الكرة لألعلى  -
  تصور امتداد الذراعان لألعلى  -
  تصور حركة الرجلني  -
  تصور اخذ خطوة للخلف عند رفع الكرة لألعلى -
  تصور اخذ خطوة لالمام عند أداء مهارة  التمرير  -
  تصور اندفاع اجلسم خلف الكرة  -
  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والرجلني  -
  فتح العينني مث النهوض  -

  املالحظات :   

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  التأكيد على جتزئة املهارة أثناء التصور مث تصورها كاملة   - 2
  مراعاة الفروق الفردية   - 3
 مراعاة ان يكون اجلسم هادئ وبدون حركة   - 4
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 الوحدة التدريبية السابعة :
  (االنفعايل)  تصور مهارة   ( التمرير لألعلى )ا لتدريب على التصور احلس حركي   اهلدف :

    02 /03 / 2012  : اليوم

 دقيقة    15             : الزمن

  طوليا مع االسرتخاء  اجللوس -
  يطلب من الالعبني غلق العينني    -
  نفسك يف حالة انفعال شديد  تصور    -
تفحص جسمك للتعرف على اإلحساس البدين املصاحب لذلك االنفعال.. احلركة االرجتافية يف املعدة (  -

  قد تعين اخلوف ) .. الشد يف عضالت الرجلني (قد تعين اإلحباط) 
  حاول التمييز بني أنواع األحاسيس املرتبطة لكل حالة انفعالية  -
ي مهارة التمرير من على  مستوى الكتف .. أالن تصور نفسك يف حالة انفعالية شديدة وآنت تؤد -

  غضب، قلق أو خوف 
  الحظ نوع األداء املصاحب هلذه احلالة االنفعالية .. هل يؤثر على مهارة التمرير  -
اآلن حاول أن تتذكر مشهدا مجيال رأيته يف السابق ، وان تستعيد املشهد يف عقلك حىت تقلل من ذلك  -

  االنفعال 
  ب الحظ نوع األداء املصاح -
  قارن األداء يف احلالتني  -
  ) مرات 5- 4تكرار التصور العقلي ملهارة التمرير ( -
  حتريك أصابع اليدين والرجلني  -
  فتح العينني مث النهوض -

  املالحظات : 

                         اجللوس بشكل مريح  - 1
  التأكيد على التنفس العميق أثناء التوجيهات   - 2
  مراقبة الالعبني بدقة لتحديد فرتات الراحة   - 3
 عدم القيام بأي حركة آو صوت أثناء التصور   - 4
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  _  يطلب من الالعبني  الالعبني اجللوس طوليا

  االسرتخاء التام   -
  غلق العينني   -
  يطلب من الالعبني تصور مهارة التمرير لألعلى بشكل جمزأ   -
  ) مرات 5- 4تكرار تصور املهارة بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية (  -
  فتح العينني   -
  راحة   -
  أالن ابدأ التمرين التايل بغلق العينني   -
  تصور انك تقف أو تنهض   -
  تصور انك متشي عرب الغرفة وتصل إىل اجلانب األخر    -
  استدر وارجع إىل املكان الذي كنت فيه   -
  اآلن يطلب من الالعبني فتح العينني    -
بعد أن تكون قد أكملت هذا التمرين اجب عن األسئلة التالية :                                                  -

 نعم                  ال
-   
  هل كنت قادرا على التصور بصورة واضحة وجلية                          - 1

          هل كانت التصورات باأللوان                        - 2

  هل رأيت سلسلة من التصورات اخلاطفة أو السريعة            - 3

  الوحدة التدريبية الثامنة :

  تصور مهارة  ( التمرير لألعلى )          ( تقومي مرحلة الوعي باحلواس )  اهلدف :

 03 /03 / 2012 التاريخ

  دقيقة15               : الزمن :
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  هل كانت احلركة مشاة حلركة األفالم السينمائية   - 4

  ( حركة مستمرة عكس الصورة اخلاطفة )          

  ومراقبة نفسك تقوم بذلك   –هل كنت تالحظ األداء  - 5

  ينما ) ( كما لو كنت تراقب ممثل يف الس   

 عندما تصورت قيامك باحلركة . هل كنت قادرا على الشعور باحلركات  - 5
  هل كنت تشعر بتغري يف مستوى الشد العضلي يف العضالت اليت سوف تقوم باألداء - 6

  املالحظات : 

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  التوجيهات تتم بصوت بطيء وهادئ   - 2
 اإللقاء يكون بطيء وهادئ    -  جتزئة املهارة أثناء التصور مث تصورها بشكل كامل   - 3
  
  
  

 الوحدة التدريبية التاسعة :

  
  يطلب من الالعبني اجللوس بشكل مريح   - 

) مرات مراعاة أن يكون 5-4بعد الوصول بالالعبني إىل آلية التنفس من خالل تنظيم التنفس (     -     
  التنفس     من البطن وليس الصدر ومن األنف وإطالق الزفري من الفم دوء 

  اهلدف
  )تصور مهارة التمرير لألعلى  (االدراكات الذاتية أثناء املشي التدريب على تنمية الوعي باحلواس و

 06 /03 / 2012 التاريخ

  دقيقة  15  الزمن
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  اآلن يطلب من الالعبني املشي ببطء  يف دائرة كبرية     - 

  ان ) .. الحظ إحساسك اجلسمي املرتبط بكل خطوة ثو  10وجه انتباهك إىل القدمني ( توقف  -
  ثوان ) 5رفع القدم عن األرض ( توقف   -
  ثوان )  5عودة القدم وثقل جسمك على األرض ( توقف   -
  الرتكيز على إحساسك اجلسمي لكل مرحلة   -
  ثوان )  10املشي ببطء وأداء خطوة كاملة (توقف   -
  ثوان )  5ارفع القدم .. ( توقف  -
  ثوان )  5وضع القدم .. ( توقف   -
  ثوان )  10مالمسة القدم لألرض ( توقف   -
اآلن أغلق العينني واستمر يف املشي ، ركز اهتمامك على إحساسك باملشي .. الرتكيز على األحاسيس  -

  املرتبطة باملشي 
  ثوان )  5رفع القدم .. (توقف   -
  ثوان )  5وضع القدم .. ( توقف   -
  ثانية )  40.. ( توقف مالمسة القدم لألرض  -
  ثانية )  10رفع القدم .. ( توقف   -
  ثانية ) 10وضع القدم .. ( توقف   -
  مالمسة القدم لألرض   -
  راحة   -
  يطلب من الالعبني اجللوس طوليا مع غلق العينني   -
  تصور مهارة  (مترير لألعلى ) بشكل جمزأ   -
  مرات تكرار تصور املهارة بالسرعة االعتيادية وبشكل كامل عدة   -
  حتريك أصابع اليدين والقدمني ورفع الذراعني عاليا وسحب القدمني باجتاه الصدر   -
 فتح العينني مث النهوض  -

  املالحظات:

يعتمد هذا التمرين على البطء يف األداء مما يتيح لالعب ان يصبح أكثر وعيا ويقظة ومالحظة جلميع  - 1
  حواسه 
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يؤدى التمرين يف مكان منعزل حبيث يستطيع الالعب املشي دون وجود عقبات آو مصادر تشتت  - 2 
 االنتباه 

  يفضل أن يؤدى التمرين دون حذاء لزيادة االدراكات الذاتية املرتبطة حبواس اجلسم  - 3

  كلما كانت التفاصيل أكثر وضوحا كان التصور العقلي أفضل  - 4

  

  الوحدة العاشرة :

      

  اجللوس بشكل مريح  -
  البدء بعملية االسرتخاء من خالل :  -
  مكان هادئ: ال يوجد فيه مثريات خارجية مزعجة .. درجة حرارة مناسبة   -
  وضع مريح : وضع ميكن من خالله االستمرار بالربنامج من غري تعب    -
  الرتكيز على فكرة واحدة أو كلمة واحدة تردد باستمرار اسرتخاء ..اسرتخاء ..اسرتخاء   -
  دون إصغاء إليها السماح للصور واألفكار السلبية أن متر يف العقل  -
التحكم بالتنفس : من خالل اخذ شهيق عميق وبطيء من األنف مع ضغط البطن إىل األعلى   -

)ثانية ودفعه خارجا ببطء من خالل الفم عن طريق االسرتخاء الكامل 5واالستمرار بعملية الزفري  ملدة ( 
  لعضالت الذراعني والكتفني 

  راحة   -
  اآلن أغلق العينني   -
  النوم اليت تعيش فيها .. احضر صورة يف عقلك لرؤية غرفة النوم تذكر غرفة   -
  أنت واقف اآلن عند باب الغرفة   -

  التدريب على وضوح الصورة ، تصور مهارة  (التمرير لألعلى )                         اهلدف : 

         5/2012/  09  التاريخ : 

  دقيقة    15  الزمن :    
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  افحص كل شيء .. مالبسك ، الكرسي ، الشبابيك   -
  انظر إىل الصور ومجيع األشياء احملببة   -
  ركز على شكل السرير ، واتساعه والحظ لونه ونوعه ولون الغطاء املوجود عليه   -
  ركز على حاسة الشم ورائحة الغرفة   -
  استمع لألصوات الصادرة من عائلتك واألصدقاء    -
  ركز على مشاعرك   -
  راحة   -
  تصور مهارة التمرير لألعلى بشكل جمزأ   -
  ) مرات 5- 4تكرار تصور املهارة بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية (  -
  حتريك أصابع اليدين والقدمني   -
  فتح العينني مث النهوض  

  املالحظات : 

  اجللوس بوضع مريح  - 1
  مراقبة الالعبني بشكل دقيق أثناء اإللقاء حىت يتم االنتقال اىل اجلزء االخر اثناء عملية االسرتخاء   - 2
 مراعاة الفروق الفردية - 3

  

  الوحدة التدريبية الحادي عشرة :

      تنمية الوضوح للصورة ،   تصور  (مهارة التمرير لألعلى )            اهلدف      
     03/10 / 2012  التاريخ     

دقيقة           15 الزمن          

 
  اجللوس طوليا مع االسرتخاء التام  -
  يطلب من الالعبني غلق العينني  -
  ثانية )  10تصور صورة للملعب الذي تتدرب عليه يوميا (  -
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تصور أن املكان خايل  وانك موجود لوحدك .. قف يف منتصف امللعب .. وجه النظر جيدا إىل مجيع  -
  ثانية )  10األشياء املوجودة حولك ( 

  ثانية )  10الحظ كيف يكون املكان هادئا خاليا من أي شيء (  -
  ثانية )        10اخرت بعض األشياء اليت تعتاد مشاهدا يف امللعب (  -
  ثانية )  10ئك ، مدربك ( الحظ زمال -
  اآلن حاول أن تستمع لألصوات اليت حتيط بك  -
  ثانية )  10احملادثات مع زمالئك ، مدربك (  -
  ثانية )  10األصوات الصادرة من املصادر األخرى (  -
  اآلن حاول أن تتصور مهارة التمرير لألعلى بشكل جمزأ  -
  ) مرات 5-4(تكرار تصور املهارة بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية  -
  حتريك أصابع اليدين والقدمني مع رفع الذراعني لألعلى  -
  فتح العينني مث النهوض  -

  املالحظات : 

  اجللوس بوضع مريح  - 1
  االيعازات تكون بصوت هادئ وبفواصل   - 2
  مراعاة الفروق الفردية   - 3
 مراقبة الالعبني بشكل جيد من اجل إعطائهم فرتات راحة  - 4
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  عشرة :الوحدة الثانية 
  

              تنمية الوضوح للصورة ،  تصور مهارة  (التمرير لألعلى )  اهلدف  

  03/13 / 2012          التاريخ 

  دقيقة 15  :               الزمن

   

  يطلب من الالعبني اجللوس بشكل مريح  - 

  االسرتخاء التام من خالل تنظيم عملية التنفس  - 

يطلب من الالعبني تصور مسك الكرة باليد وتفحصها : اللون ، خيوط االلتحام ، والنسيج وأي   - 
  تفاصيل أخرى 

  ركز انتباهك على الكرة   - 

  تصور بعيون العقل كرة يد واقعية بالتفصيل   - 

  ركز على اإلحساس بلمس الكرة   - 

  تصور انك تقوم بتمرير الكرة   - 

  ة وكأنك تتابع شريطا سينمائيا تصور انك تشاهد املهار   - 

  كرر ذلك عدة مرات    - 

  راحة   - 

  يطلب من الالعبني إغالق العينني  - 

  تصور مهارة التمرير لألعلى  بشكل جمزأ   - 

  يكرر تصور مهارة التمرير بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية    - 
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  س ميينا ويسارا يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والقدمني ، وحتريك الرأ  - 

  فتح العينني مث النهوض  - 

  املالحظات : 

  اجللوس بوضع مسرتيح ويفضل اجللوس الطويل  - 1
  مالحظة الفروق الفردية وعدم االستعجال باالنتقال من جزء إىل أخر يف التدريب   - 2

  مراعاة أن يكون اجلسم هادئ وبدون أي حركة  - 3

  مراعاة الفروق الفردية   - 4

  

  الثالثة عشر :الوحدة 

تنمية الوضوح للصورة ، تصور مهارة  ( استقبال اإلرسال )  (تقومي مدى وضوح  الصورة)       اهلدف :

  03/16 / 2012  التاريخ :

  دقيقة        15    الزمن

              

  يطلب من الالعبني اجللوس بشكل مريح  - 

  االسرتخاء التام   - 

  غلق العينني   - 

يف امللعب .. تصور املكان خايل .. وانك موجود لوحدك .. وجه النظر لألشياء املوجودة  تصور انك  - 
  حولك .

  اآلن تصور انك يف امللعب وانه يوجد مجهور ويشاهدون املنافسة   - 

  حاول أن تعيش اللحظات اليت تشبه ما قبل املنافسة مباشرة   - 
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  الحظ اجلمهور ، زمالئك يف الفريق ، مدربك ، املنافسني   - 

حاول إن تستمع إىل األصوات اليت حتيط بك ، احملادثات مع زمالئك يف الفريق ، مدربك الذي   - 
  يشجعك ، األصوات الصادرة يف املنافسة 

  راحة   - 

  تصور مهارة استقبال اإلرسال  - 

  تكرار تصور املهارة لعدة مرات   - 

  ريك أصابع اليدين والقدمني ، رفع الذراعني عاليا وسحب الركبتني باجتاه الصدر حت  - 

  فتح العينني   - 

  اآلن ضع درجة تعرب عن وضوح الصورة من خالل التقرير اللفظي لالعبني    - 

  املالحظات :       

  اجللوس بشكل مريح  .1
  التأكيد على جتزئة املهارة أثناء التصور مث تصورها بشكل كامل  .2
  الرتكيز على آلية التنفس بني التمارين   .3
 اإللقاء يكون بصوت بطيء وهادئ   .4
  

  

  الوحدة الرابعة عشر :

  تنمية التحكم يف الصورة  (التمرير من األعلى )  اهلدف :

 03/17 / 2012  التاريخ :

  دقيقة   15  الزمن :

  

  يطلب من الالعبني اجللوس طوليا  - 
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  استعمال متارين االسرتخاء جلميع أجزاء اجلسم وصوال إىل االسرتخاء الكامل ملدة ثالث دقائق  - 

  إغماض العينني   - 

  اآلن يطلب من الالعبني تكوين شاشة ذات لون غري داكن ( األبيض) مثال مع الرتكيز عليها بوضوح    - 

  تصور نقطة ذات لون داكن ( األسود )مثال يف منتصف الشاشة   - 

) دقيقة حىت متتلئ يف النهاية كل مساحة اللون 2ابدأ يف توسيع هذه النقطة ببطء لفرتة دقيقتني (   - 
  بالظالم الدامس  

  تغري: لون الدائرة السوداء إىل خضراء   - 

  تعديل حافة الدائرة إىل مربعة   - 

  ، والعودة إىل الشاشة البيضاء يف بداية التدريب . بالتدريج حىت يتحول إىل األبيض تفتيح اللون  - 

  العمل على إخفاء الصورة مع مالحظة التصورات املصاحبة  - 

  راحة  - 

  تصور أداء  املهارة بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية   - 

  يطلب من الالعبني حتريك أصابع اليدين والرجلني  - 

  مث النهوضفتح العينني  - 

  املالحظات : 

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  التأكيد على التنفس العميق اثناء التوجيهات   - 2
 عدم القيام بأي حركة او صوت اثناء التصور  - 3

ال يشرتط لدى الالعب املقدرة على احضار الصورة العقلية متميزة بالوضوح والنقاء ، ولكن املهم أن   - 4
  ريده .يستحضر الصورة اليت تتضمن العمل الذي ي
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  الوحدة التدريبية الخامسة عشرة  :

  تنمية التحكم يف الصورة ممارسة إيقاف األفكار السلبية باستعمال التصور العقلي   اهلدف

  ( تصور مهارة التمرير لألعلى)

    03/20 / 2012  التاريخ

  دقيقة   15              الزمن 

                                             

  يطلب من الالعبني اجللوس الطويل  - 

  ) مرات للوصول إىل حالة االسرتخاء 5- 4البدء بعملية تنظيم التنفس من (  - 

إيقاف األفكار السلبية : عند ورود أفكار سلبية أثناء األداء مثل أدائي يف مترير الكرة غري جيد   - 
  استعمال كلمة(قف) وإحالل التفكري االجيايب حمل السليب 

التفكري املنطقي : إذا كنت تفكر عن طريق احلوار الداخلي بانه جيب ان تؤدي املهارة بشكل جيد   - 
  حىت ال يقول عليك األصدقاء بأنك فاشل فهذا تفكري غري منطقي

  التفكري املنطقي هو من األمهية أن تؤدي املهارة بشكل جيد   - 

  راحة   - 

  اآلن أغلق العينني   - 

  لألعلى وأنت تواجه صعوبة يف أدائها  تصور مهارة التمرير  - 

  ,وأنت حتس بانطباع سيئ.اآلن تصور انك تؤدي مهارة التمرير لألعلى بشكل خاطئ   - 

  أعطي اهتماما ال سباب حدوث اخلطأ .. ( اإلحساس والشعور بأخطاء األداء)   - 

  حاول تصحيح االستجابة   - 
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  اآلن حتس بانطباع جيد تصور انك تؤدي التمرير لألعلى  بشكل صحيح وأنت  - 

  ) مرات  5- 4تكرار إعادة التصور الصحيح للمهارة (  - 

  حتريك أصابع اليدين والقدمني ، رفع اليدين لألعلى مع سحب القدمني باجتاه الصدر   - 

  فتح العينني مث النهوض   - 

  املالحظات :    

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  التأكيد على إيقاع التنفس بني التمارين  - 2
  عدم القيام بأي حركة أو صوت أثناء التصور   - 3
إن التصور العقلي لألداء الفاشل يدعم األخطاء اال يف حالة اذا كان التدريب مصمما دف التعرف   - 4

  على األخطاء حملاولة تصحيحها ومساعدة الالعب يف التقدم مبستوى األداء 
 الثقة يف النفس و زيادة الدافعية الرتكيز على استبعاد األفكار السلبية وإعطاء املزيد من    - 5

  

  

  

  الوحدة التدريبية السادسة عشرة :

  تنمية التحكم يف الصورة ، تصور مهارة   ( التمرير لألعلى )                اهلدف

  03/23 / 2012        لتاريخ

  دقيقة       15            : لزمنا 

                     

  اجللوس بطريقة مرحية  - 
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  االسرتخاء التام   - 

  يطلب من الالعبني غلق العينني   - 

  اآلن يطلب من الالعبني تصور التمرير لألعلى ( التصور العقلي البطيء )   - 

  تصور مهارة التمرير لألعلى  بصورة عكسية ( التصور العقلي العكسي )   - 

  التنفيذ الصحيح للمهارة ( التصور العقلي الواقعي )    - 

  راحة   - 

  اآلن بطلب من الالعبني تصور مهارة التمرير لألعلى بشكل جمزأ   - 

  ميل اجلسم قليال للخلف  - 

  تصور ثين الركبتني   - 

  تصور الذراعان عموديتان على الرأس  - 

  الرتكيز على أن تكون األصابع مرتاخية متاما حبيث تالمس الكرة وتدفعها وتوجهها   - 

  ىمتابعة الكرة يف اجتاهها لألعل  - 

  تصور دفع الكرة فوق اجلسم واىل األعلى  قليال مع اإلحساس بوزن الكرة يتناقص شيئا فشيئا   - 

  ) مرات 5- 4تصور أداء احلركة بشكل كامل وبالسرعة االعتيادية (   - 

  الرجوع إىل احلالة االعتيادية عن طريق حتريك أصابع اليدين والقدمني وحتريك الرأس مينا و يسارا   - 

  لعينني مث النهوضفتح ا  - 

  املالحظات: 

  اجللوس بشكل مريح  - 1
  مراعاة الفروق الفردية   - 2
 توجيهات بسيطة وبصوت هادئ  - 3
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 التصور العقلي بالسرعة البطيئة خطوة مرحلية  جيب أن يتبعها التصور العقلي بالسرعة االعتيادية  - 4
 

  

 

 

  الوحدة السابعة عشرة :

  تنمية التحكم يف الصورة ، تصور مهارة  ( التمرير لألعلى )                 اهلدف

   03/24 / 2012   التاريخ 

  دقيقة          15    الزمن 

      
  يطلب من الالعبني اجللوس طوليا  - 

  االسرتخاء التام  - 

  غلق العينني   - 

تصور نفسك يف موقف يتميز بالتوتر الشديد ، حيث تعاين من اإلثارة العالية كالغضب الشديد، فقد   - 
  الرتكيز ،فقدان الثقة بالنفس 

مث تصور نفسك تستعمل بعض األساليب آو الطرق املناسبة ملواجهة القلق والتوتر مثل االسرتخاء   - 
  لعضالت اجلسم ومغادرة التوتر للجسم 

  راحة   - 

  تصور مهارة التمرير لألعلى  ومن مستوى الكتفني بشكل جمزأ   - 

  تكرار تصور املهارة عدة مرات وبالسرعة االعتيادية وبشكل كامل   - 

  حتريك أصابع اليدين والرجلني ورفع  الذراعني عاليا وسحب القدمني باجتاه الصدر   - 
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  فتح العينني مث النهوض   - 

  املالحظات : 

  اجللوس الطويل  - 1
  التأكيد على التنفس العميق   - 2
  التوجيهات بصوت هادئ وبطيء   - 3

  

 

  الوحدة الثامنة عشرة :

ممارسة إيقاف األفكار السلبية بواسطة التصور العقلي (تصور مهارة استقبال اإلرسال )           اهلدف 

  03/27 / 2012     التاريخ

  دقيقة    15              الزمن : 

          

  اجللوس بشكل مريح  - 

  غلق العينني   - 

  االسرتخاء من خالل اخذ شهيق عميق متبوعا بزفري طويل   - 

  كرر ذلك عدة مرات متتابعة    - 

يطلب من الالعبني السماح بقدوم األفكار السلبية مث إيقافها بواسطة اإلشارة املعتاد عليها ( قف) او   - 
  تصور علم امحر أمام الالعب 

  من الالعبني استبدال األفكار السلبية باألفكار االجيابية  اآلن يطلب  - 

  راحة   - 
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  يطلب من الالعبني تصور مهارة استقبال اإلرسال  - 

  تصور مالمسة الكرة لليدين للقيام باحلركة واإلحساس بثقل الكرة يزداد شيئا فشيئا  - 

  ل مث من األسفل إىل أعلى تصور احلركة  النصف دائرية  للذراعني إىل من  األعلى إىل األسف  - 

  تصور امتداد الذراعان لألعلى  يف حركة متابعة خلف الكرة   - 

  تصور االرتقاء بالقدم املعاكسة   - 

  الرتكيز على ترك الكرة قبل اهلبوط بقليل   - 

  متابعة الكرة باجتاه اهلدف   - 

  رفع الذراعني عاليا وسحب الركبتني باجتاه الصدر ، حتريك الرأس ميينا يسارا   - 

  فتح العينني   - 

  املالحظات : 

  اجللوس بوضع مريح  - 1
  مراعاة الفروق الفردية   - 2
  الرتكيز على آلية التنفس   - 3
  مراقبة الالعبني لتحديد فرتات الراحة   - 4
  كتابة تعليق عن التدريب يتضمن مدى القدرة على التحكم بالصورة    - 5
 مطابقة ( التعليق ) مع األغراض احملددة للتصور العقلي  - 6
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  الوحدة التاسعة عشرة :

      التعرف على التصورات ( البعد البصري) ،( تصور مهارة التمرير لألعلى)              اهلدف :

  03/30 / 2012         التاريخ :  

  دقيقة 15   الزمن 

  

  يطلب من الالعبني اجللوس بشكل مريح _

  االسرتخاء التام   - 

  غلق العينني   - 

  االنتباه لكل ما رأيت يف اخلارج متاما كما لو كنت هناك يف امللعب   - 

تغري طريقة التصور إىل رؤية نفسك وأنت تؤدي مهارة (التمرير لألعلى) ، كما لو كنت تراها من   - 
منظور شخص آخر . مث تتحول بسرعة لكي تشاهد الالعب الذي تفضل أن تراه وهو يقوم مبثل هذه 

  التصويب 

ذا املستوى اجليد من البحث عن شيء مل تكن تعرفه من قبل والذي أدى إىل أن تبدو املهارة  مبثل ه  - 
  األداء 

  تغري الصورة من اللونني األبيض واألسود إىل امللون ، وإذا كانت ملونة يتم تغريها إىل األبيض واألسود     - 

  إذا كانت واضحة اجعلها غري واضحة ، وإذا كانت غري واضحة اجعلها واضحة   - 

  مالحظة ما حيدث لنوع األداء   - 

  هل حتسنت املهارة آو ازدادت سوء عند اختالف التصور ، األلوان ، الرتكيز ، حجم الصورة   - 

  عمل تصورات للمهارة  مع عدم مشاهدة نفسك هذه املرة    - 



156 

 

  اسرتجع ثانية ما رأيت أثناء اإلعداد مث أثناء القيام بالتنفيذ   - 

  ألداء تغري اللون ، درجة الوضوح ، وحتديد ما رأيت أثناء ا  - 

  اسرتجع الرموز اليت سامهت يف التعرف عما إذا كانت حركاتك صحيحة أو حتتاج إىل تغيري   - 

  مالحظة ما حيدث لنوعية األداء عند اختالف التصور ، هل يتقدم أو يتدهور   - 

  عند هذا التغري ، هل يتقدم األداء أم يتأخر   - 

  راحة   - 

  من السقوط   يطلب من الالعبني تصور مهارة التصويب  - 

  تكرار تصور مهارة التصويب عدة مرات   - 

  رفع الذراعني عاليا سحب القدمني حنو الصدر حتريك الرأس ميينا ويسارا   - 

  فتح العينني مث النهوض   - 

  املالحظات :     

  اجللوس بوضع مريح  - 1
  مراعاة أن يكون اجلسم هادئ وبدون حركة   - 2
  مراعاة الفروق الفردية   - 3
  اإللقاء يكون بطيء وهادئ   - 4
 عدم القيام بأي حركة أو صوت أثناء التصور   - 5
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  الوحدة العشرين :

  التعرف على األصوات ( البعد السمعي ) تصور مهارة  (استقبال اإلرسال)    اهلدف   :

  03/31 / 2012      التاريخ  : 

  دقيقة 15            الزمن :

                 

  اجللوس طوليا مع االسرتخاء التام  -   

  يطلب من الالعبني غلق العينني   - 

  إعادة اسرتجاع ما مت مساعه أثناء أداء املهارة   - 

  االستماع إىل األصوات املباشرة املصاحبة حلركة اليدين   - 

  االستماع إىل األصوات اليت حتيط بك واألصوات اليت جتول داخل عقلك   - 

  ىل أصوات البيئة اخلارجية االستماع إ  - 

االستماع إىل أصوات البيئة الداخلية يف العقل مثل : الصمت عدم مساع أي شيء ، الصوت الداخلي   - 
  يعطي بعض التوجيهات   

  إذا كانت األصوات عالية ، اجعلها منخفضة    - 

  إذا كانت منخفضة ، عليك بزيادا إىل الدرجة املطلوبة   - 

  غمة متناسقة ، عليك أن جتعلها غري متناسقة  إذا كانت ذات ن  - 

  إذا كانت مرحية اجعلها غري مرحية ، وإذا كانت غري مرحية اجعلها مرحية   - 

  إذا كان توقيت األصوات منتظما اجعله غري منتظم   - 

  وإذا كان غري منتظم اجعله منتظم   - 

  عند تغيري آو حتويل األصوات الحظ نوعية األداء ، تتقدم ام تتدهور   - 
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استمر يف مواصلة االستماع إىل األصوات املهمة اليت تظهر عندما تكون احلركات يف األوضاع اليت   - 
  جيب أن تكون عليها .

  تصور مهارة التصويب من االرتكاز   - 

  عتيادية وبشكل كامل تكرار تصور املهارة عدة مرات بالسرعة اال  - 

  حتريك أصابع اليدين والقدمني ، رفع الذراعني، سحب القدمني حنو الصدر   - 

  فتح العينني مث النهوض  - 

  املالحظات :    

  اجللوس بوضع مريح  - 1
  التوجيهات بطيئة وبصوت هادئ و بفواصل   - 2
  مراعاة الفروق الفردية   - 3
 مراقبة الالعبني لتحديد فرتات الراحة   - 4

  التدريبية الواحد ة والعشرين :الوحدة 

  التعرف على اإلحساس احلركي ، تصور مهارة  ( التمرير لألعلى )        اهلدف 

    06 /04 / 2012  التاريخ 

  دقيقة  15   الزمن  

             

  يطلب من الالعبني اجللوس طوليا ، والرجلني متقاربتان  - 

  االسرتخاء التام   - 

  غلق العينني   - 

  عند أداء مهارة التمرير لألعلى عليك االنتباه جيدا إىل :  - 

  اإلحساس بتوافق احلركات   - 
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  اإلحساس بأجزاء معينة من اجلسم هلا أمهية وضرورية يف تنفيذ املهارة   - 

  كمية الطاقة والتوتر اليت شعرت ا يف خمتلف العضالت    - 

  الكرة احلاالت االنفعالية اليت كنت عليها أثناء ضرب   - 

  هل شعرت حبركة ارتفاع الكتفني أثناء أداء املهارة    - 

  أحس بشدة ضغط الكرة على الكفني    - 

  تغيري ثقل اجلسم من القدمني إىل أجزاء أخرى من اجلسم  - 

  تغيري الطريقة اليت حتركت ا يف العقل   - 

  إذا كانت حركتك سريعة جيب اإلبطاء منها    - 

  ك اإلسراع منها إذا كانت بطيئة  علي  - 

  إذا كانت حتتاج املزيد من الطاقة والضغط ، عليك القيام بعمل االسرتخاء ، وتقليل اجلهد   - 

  إثناء تغيري تلك املشاعر الحظ ما حيدث لنوعية األداء هل ازداد أم ختلف   - 

  عدم اإلحساس بالوزن ، التوتر أو اإلحساس بالنبض واليت كانت يف بعض أجزاء من جسمك .  

تغيري شدة هذه املشاعر االنفعالية ، وحاول أن تعرف ما حيدث لنوعية املهارة .هل حتسنت أم تدهورت 
  عند زيادة أو خفض الشدة ؟ ما هي كمية الشدة املناسبة ألفضل أداء ممكن ؟         مث راحة 

  اآلن يطلب من الالعبني تصور مهارة التمرير لألعلى   - 

  ) مرات 5- 4سرعة االعتيادية وبشكل كامل (تكرار تصور املهارة بال  - 

  حتريك أصابع اليدين والقدمني ، حتريك الرأس ميينا و يسارا   - 

  فتح العينني مث النهوض  - 

  املالحظات : 

  اجللوس بوضع مريح  - 1
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  مراعاة الفروق الفردية   - 2
  االيعازات بصوت هادئ وبطيء   - 3
  مراقبة  الالعبني بدقة لتحديد فرتات الراحة   - 4
  الرتكيز على آلية التنفس بني التمارين   - 5
 التأكيد على  جتزئة املهارة أثناء التصور مث تصورها كاملة   - 6
  

  
  الوحدة التدريبية الثانية والعشرين :

 
  مجع كل األبعاد معا ، تصور مهارة        ( استقبال اإلرسال )  اهلدف :

                          07 /04 / 2012  التاريخ :

  دقيقة15  الزمن : 

              

  يطلب من الالعبني اجللوس بطريقة مرحية مع غلق العينني  - 

  االسرتخاء التام من خالل :   - 

  ) مرات 5- 4تنظيم عملية التنفس (  - 

  إيقاف األفكار السلبية وإحالل األفكار االجيابية حملها   - 

  استمتع ببعض مشاهد من اخلربة السابقة .بعد القيام بالرؤية والسمع واإلحساس احلركي   - 

  تصور انك تأخذ شريط فيديو هلا ، شاهد هذا الشريط مع استعمال سرعات خمتلفة   - 

  تشغيل الشريط ضعف سرعته مرتني مث إىل أربعة إضعاف مث العودة إىل السرعة االعتيادية   - 

  ورة واحدة كل مرة ، تشغيل الشريط بالتصوير البطيء إىل معدل نصف سرعته مث إىل ص  - 

  عودة الشريط إىل سرعته العادية   - 
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  مع كل اختالف يف السرعة جيب تركيز االنتباه على :   - 

  اكتشاف رموز بصرية ومسعية وحس حركية جديدة ملا هو ضروري للتنفيذ   - 

على النواحي  البطيئة او السريعة مع تركيز االنتباه –إرجاع الشريط إىل حركته يف سرعته االعتيادية   - 
  البصرية واألصوات واملشاعر اجلديدة 

االنتهاء عن طريق تقدمي الشريط إىل اإلمام مرة ثانية ، مع الوضع يف االعتبار املعلومات احلسية الناقصة   - 
  اليت اكتشفتها 

  راحة   - 

  تصور مهارة استقبال اإلرسال   - 

  تكرار تصور املهارة ملرات عديدة   - 

  ليدين والقدمني ، رفع الذراعني عاليا ، سحب القدمني باجتاه الصدر حتريك أصابع ا  - 

  فتح العينني مث النهوض  - 

  املالحظات :    

  اجللوس بوضع مريح ويفضل اجللوس الطويل  - 1
  مراعاة الفروق الفردية بني الالعبني   - 2
  مراقبة الالعبني بدقة لتحديد فرتات الراحة   - 3
  التأكيد  على إيقاع التنفس بني التمارين   - 4
 التوجيهات بصوت بطيء وهادئ  - 5

  الوحدة التدريبية الثالثة والعشرين : 

تصور مهارة ( التمرير لألعلى ) ، التدريب على األجزاء  اليت حتتاج إىل مزيد من العمل          اهلدف 

         04/10 / 2012  التاريخ 

  دقيقة          15  الزمن
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  يطلب من الالعبني اجللوس بطريقة مرحية  -  

  االسرتخاء العضلي والعقلي التام   - 

  غلق العينني   - 

  تصور مهارة  التمرير لألعلى  - 

  ) مرات 5-4تكرار تصور مهارة التصويب (  - 

  راحة   - 

  مراجعة عامة   - 

  التدريب على األجزاء اليت حتتاج مزيد من العمل   - 

  

  

 :اإلحصائية الدراسات 8-1  

  

     ن         =    سَ _ الوسط احلسايب :                               1

                                       

     = ع  _ االحنراف املعياري :                              2
²ح ــجم	 		

ن
           

  

  _ النسبة املئوية :  3

اجلزء

الكل
   ×100                                                                  

 مج س 
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  سون ) ري _ معامل االرتباط البسيط ( ب4

  مج س مج ص] –[ن مج س ص           =  ر  

 ] ²( جمـــ ص ) - ²][ ن جمـــ ص ²( جمـــ س ) -  ²سن جمـــــ [                         

 

  

التباين  :     ف =         _ 5 

 

معامل الثبات                         معامل الصدق الذايت  :           =           _ 6 

 

_ اختبار (ت ) للعينات املرتابطة :    7 

 م ف

   مجـــ ح 2  ف                                      

( 1 -ن(   ن                        

 

 

 8 _ اختبار ( ت ) للعينات املستقلة : 

)2م – 1م(  

  ²2+ ع ²1ع

 2ن        1ن

 

 

2ع
2  

2ع
1  
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         :صعوبات البحث 9-1 

عادة ما يكون تطبيق املنهج التجرييب يف العلوم اإلنسانية يتسم بصعوبات ضبط املتغريات قيد              
البحث وكذا التحكم يف املتغريات املشوشة والنقد الواضح والبناء يف دقة نتائجة املتوصل إليها من طرف 

النفسية والعقلية , وهي  علماء (االبستمولوجيا) نظرا الن العينة ماهية اال جمموعة أفراد ختتلف خصائصهم
زيادة على اختالفها بني فرد وأخر فهي سريعة التقلب كذالك داخل الفرد الواحد ذاته  , والن الباحث 
اهتم أساسا باجلانب العقلي فان اختالف القدرات العقلية واخلربة التصورية وحمتويات الذاكرة والتجارب 

من اكرب املتغريات الصعبة اليت استحال ضبطها او التحكم ا السابقة املؤثرة يف حيات أفراد العينة  كانت 
  وميكن إمجاهلا فيما يلي 

) سنة وما تتميز به من قدرات عقلية تستطيع متييز العام تعجز عن إدراك التفاصيل  15 _ 14  (الفئة _  
 العمرية ( الدقيقة مما أدى إىل وجود صعوبة يف التبسيط واإليضاح .

الدائم لشروط التصور العقلي الناجح ( املكان اهلادئ ,الضوء اخلافت ) خاصة داخل او صعوبة التوفري  _
 قرب القاعات الرياضية اليت تكثر فيها الفوضى عادة .

اختالط أفراد العينة باحلياة اليومية ومشاكلها والتزاماا أدى إىل صعوبة التوصل إىل اسرتخاء (عقلي   _
.ن األحيان مثايل وفعال يف كثري م وعضلي)  

_ استبدال مفهوم أو كلمة " التصور العقلي"  غالبا بكلمة " التخيل " ألجل تقريب الفكرة أكثر إلفراد 
  لشساعة الفرق بني املفهومني. العينة وهذا قد خيرج البحث من إطاره العلمي الدقيق

ذا كذالك له أثره البالغ _  يعترب األفراد هم الوحيدون اللذين يعربون عن تصورام عن طريق الوصف وه
 على موضوعية النتائج .

_ اختالف أفراد العينة يف نسب الذكاء والقدرة على تركيز االنتباه وتوجيهه كذالك من الصعوبات ألليت مل 
 يستطع الباحث التحكم ا .
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:خالصة  10-1 

         وعة ميعترب هذا الفصل األساس الذي خيرج البحث من دائرة املعرفة إىل دائرة العلم وذالك
الضوابط واألساليب العلمية واإلحصائية الدقيقة اليت يلزم ا الباحث أثناء تنظيمه وإعداده لوسائل مجع 

مر بالدراسات امليدانية يف العلوم  البيانات وكذا أثناء إعداده موعة االختبارات وخاصة اذا تعلق اال
 االنسانية حيث تكثر املتغريات املشوشة ويصبح من الصعب السيطرة عليها احيانا .
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 الفصل الثاني 

 عرض ومناقشة وتحليل النتائج 
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 2_تمهيد:  

يعترب هذا الفصل الواجهة التطبيقية للبحث وخالصة املزج بني املعلومات النظرية    

والتجربة امليدانية اي اخلروج من تكييف الظاهرة اي بوصفها الكيفي اىل اعطائها صيغتها الكمية املعربة 

ته من والدقيقة من خالل استخدام الوسائل االحصائية  املناسبة ، لذالك سيعرض الباحث نتائج دراس

 خالل جمموعة من اجلداول والرسومات البيانية املوضحة .

 2-1 عرض النتائج :

لغرض تقليل الفروقات إىل ادىن ما ميكن بني أفراد العينة ، قام الباحث بعملية جتانس  التجانس :

لعينة البحث بالنسبة لبعض املتغريات وهي (العمر ، الوزن ،الطول،املستوى املهاري، املستوى  

. (ف)صوري)،وحتقق التجانس من خالل استعمال قانون الت    

  )يوضح تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث05جدول رقم (

 قيمة( ف) ع سَ  اموعة املتغريات ت
 احملسوبة

قيمة(ف) 
 اجلدولية

 الداللة

 1.008 0.498 14.853 الضابطة العمر 1

2.
 . 

81
 

غري 
 0.500 14.500 التجريبية معنوي

غري  1.021 2.853 48.367 الضابطة الوزن 2
 2.824 47.833 التجريبية معنوي

غري  1.032 3.325 158.750 الضابطة الطول 3
 3.378 158.500 التجريبية معنوي

اختبار التمرير من  4
 أعلى 

غري  1.251 1.302 11.334 الضابطة
 1.164 11.582 التجريبية معنوي

اختبار استقبال  5
 اإلرسال 

غري  1.210 1.484 32.750 الضابطة
 1.348 33 التجريبية معنوي

اختبار التصور العقلي  6
      

غري  1.459 2.124 22.833 الضابطة
 2.270 22.416 التجريبية معنوي



168 

 

من خالل مالحظة قيم (ف) احملسوبة للمتغريات ( العمر , الوزن , الطول , االختبارات املهارية 

) 11)عند درجيت حرية (2,81االختبارات التصورية  ) جند اا  اقل من قيم (ف) اجلدولية البالغة(

عشوائي , وعليه   )  وهذا يدل على  أن الفرق بني اموعتني  الضابطة والتجريبية0.05ومستوى داللة (

  تعد العينة متجانسة  يف املتغريات  املذكورة أعاله . 

  االستنتاج:

إن جتانس أفراد العينة يف كل من متغريات ( العمر , الوزن ,الطول ) ميكننا اعتبار هذا التجانس خطوة      

انطالق هامة للتأسيس للمنهج التجرييب (جمموعتني متكافئتني) وضمان مصداقية النتائج احملصل عليها بعد 

  تطبيق برنامج  التدريب املهاري وبرنامج التصور العقلي . 

    تعتين والتجريبية في كل من متغيرا)يوضح تجانس أفراد المجمو 4ل رقم (الشك  

الطول) ، الوزن ،(العمر   
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ميثل الشكل أعاله جتانس اموعتني التجريبية والضابطة يف كل من متغريات (   التعليق على الشكل : 

العمر, الوزن, الطول ) ويظهر هذا جليا يف عدم داللة الفروق إحصائيا إذ بلغت قيمة (ف) اجلدولية  

  ) . 1.032,  1.021,  1.008) فيما بلغت (ف) احملسوبة للمتغريات املذكورة على التوايل (2.81(

بعد التأكد من جتانس أفراد العينة يف كل من متغريات ( العمر , الوزن ,الطول ) ميكننا اعتبار  االستنتاج :

هذا التجانس خطوة انطالق هامة للتأسيس للمنهج التجرييب (جمموعتني متكافئتني) وضمان مصداقية 

  النتائج احملصل عليها بعد تطبيق برنامج التصور العقلي 

ض حتديد نقطة الشروع قام الباحث بإجياد التكافؤ بني اموعتني الضابطة والتجريبية ولغر  التكافؤ: 

باستعمال اختبار (ت) للعينات املستقلة يف االختبارات القبلية املهارية والتصورية  ومتغريات العمر والوزن 

 .بية يف متغريات البحثوالطول . الغاية من التكافؤ هي تقليل الفروقات بني اموعتني الضابطة والتجري

06) متغيرات البحث  يمثل تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في  جدول رقم (   

 

قيمة (ت)  اموعة التجريبية اموعة الضابطة املتغريات ت
 احملسوبة

 قيمة
(ت) 
 اجلدولية

 الداللة
 ع سَ  ع سَ 

 1.739 0.500 14.500 0.498 14.853 العمر 1

2.
07

 

معنويغري   
 غري معنوي 0.462 2.824 47.833 2.853 48.367 الوزن 2
 غري معنوي 0.549 3.378 158.500 3.325 158.750 الطول 3
 اختبار التمرير 4

  من أعلى 
 غري معنوي 0.625 1.164 11.852 1.302 11.33

استقبال اختبار  5
 اإلرسال 

 غري معنوي 0.670 1.348 33 1.484 32.75

التصور اختبار  6
 العقلي

 غري معنوي 0.647 2.270 22.416 2.124 22.833
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مــن خــالل مالحظــة قــيم (ت) اجلدوليــة ملتغــريات البحــث جنــد أــا اقــل مــن قيمــة (ت) اجلدوليــة    

). ممـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق معنويـة  0.05) ومستوى داللـة( 22) عند درجة حرية (2.07البالغة (

 العينتني متكافئتني يف متغريات البحث .وهذا يعين أن 

 االستنتاج :

إن تكافؤ أفراد العينة يف كل من متغريات ( العمر , الوزن ,الطول ) ميكننا اعتباره خطوة                

انطالق هامة للتأسيس للمنهج التجرييب (جمموعتني متكافئتني) وضمان مصداقية النتائج احملصل عليها بعد 

ج  التدريب املهاري وبرنامج التصور العقلي .تطبيق برنام  

عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام قانون 

  (ت) للعينات المستقلة

  يوضح نتائج القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  ( 07 )جدول رقم

 ( التمرير من أعلى)

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T 
قيمة 

 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

 االختبار

 
غري 
 دال

 
0.05 

 
2.07 

 
0.62 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

مهارة 
التمرير 

 من
 أعلى

1.146 11.582 1.302 11.334 

 

املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار ) األوساط احلسابية واالحنرافات 7يبني اجلدول (   

القبلي (التمرير من األعلى ) و للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب 

الوسط  أما.) ،1.302وباحنراف معياري مقداره ( )11.33 هو( للمجموعة الضابطة  يف االختبار القبلي
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.) ، أما قيمة (ت) ، 1.146.) وباحنراف معياري مقداره (11.582فهو (احلسايب للعينة التجريبية 

من قيمة (ت)  اصغر.) , وهي 0.62فبلغت (للمجموعتني احملسوبة ملعرفة الفروق بني االختبار القبلي 

) , وهذا يدل على عدم 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22)، بدرجة حرية (. 2.07اجلدولية البالغة (

 ية بني اموعتني يف هذا االختبار .وجود فروق معنو 

  استنتاج : 

) عن وجود فروق عري دالة معنويا بني اموعتني التجريبية والضابطة 7تعرب قيم اجلدول رقم (              

يف القياس القبلي ملهارة( التمرير من أعلى) وهذا ما جيعل كلتا اموعتني التجريبية والضابطة متكافئتني إىل 

 ما يف مستوى أداء هذه املهارة .حد 

يوضح نتائج القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  (8) جدول رقم     

( استقبال اإلرسال )    

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T قيمة  
 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

 االختبار

(08)  
  
 

غري 
 دال 

 
 

0.05 

 
 

2.07 
 

 
 

0.670 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

 مهارة 
استقبال 
 32.754 1.484 33 1.348 اإلرسال 

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 8يبني اجلدول (  

أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب القبلي (استقبال اإلرسال ) و للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد 

 أما.) ،1.484)  وباحنراف معياري مقداره ( 32.754هو ( للمجموعة الضابطة  يف االختبار القبلي)

.) ، أما قيمة (ت) ، 1.348.) وباحنراف معياري مقداره (33(فقد بلغ الوسط احلسايب للعينة التجريبية 

من قيمة  اصغر.) , وهي 0.67فبلغت (للمجموعتني االختبار القبلي نتائج احملسوبة ملعرفة الفروق بني 
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) , وهذا يدل على 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22)، بدرجة حرية (. 2.07(ت) اجلدولية البالغة (

 عدم وجود فروق معنوية بني اموعتني يف هذا االختبار  .

دالة معنويا بني اموعتني التجريبية والضابطة  )  عن وجود فروق عري8تعرب قيم اجلدول رقم ( استنتاج :  

يف القياس القبلي املهارة (استقبال اإلرسال ) وهذا ما جيعل كلتا اموعتني التجريبية والضابطة متكافئتني 

  إىل حد ما يف مستوى أداء هذه املهارة .   

بار يوضح نتائج القياسات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اخت     جدول رقم ( 09)

  ( التصور العقلي )

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T قيمة  
 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

االختبار   

 
 غري دال 

 
0.05 

 
2.07 

 
1.45 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

 مهارة 
التصور 
 العقلي 

 

2.270 22.416 2.124 22.833 

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 09يبني اجلدول (  

القبلي ملهارة (التصور العقلي) و للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد أظهرت النتائج بان الوسط 

)  124.2)  وباحنراف معياري مقداره ( 22.833هو ( احلسايب للمجموعة الضابطة  يف االختبار القبلي

.) ، أما 2.270.) وباحنراف معياري مقداره (22.416(فقد بلغ الوسط احلسايب للعينة التجريبية  أما

.) , وهي 1.45فبلغت (للمجموعتني االختبار القبلي نتائج قيمة (ت) ، احملسوبة ملعرفة الفروق بني 

) , 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22) بدرجة حرية (2.07من قيمة (ت) اجلدولية البالغة ( اصغر

  وهذا يدل على عدم وجود فروق معنوية بني اموعتني يف هذا االختبار  .
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عن وجود فروق عري دالة معنويا بني اموعتني التجريبية والضابطة  )9تعرب قيم اجلدول رقم ( استنتاج : 

ذا ما جيعل كلتا اموعتني التجريبية والضابطة متكافئتني إىل يف القياس القبلي ملهارة (التصور العقلي ) وه

  .د ما يف مستوى أداء هذه املهارةح

عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات القبلية والبعدية لكلتا المجموعتين التجريبية والضابطة 

  باستخدام قانون (ت) للعينات المترابطة

للمجموعة التجريبية في اختباريوضح نتائج القياسات القبلية والبعدية ) جدول رقم  (10  

(التمرير من أعلى )   

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 10يبني اجلدول (  

(التمرير من أعلى) للمجموعة التجريبية . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  و ألبعدي ملهارة القبلي

لالختبار الوسط احلسايب  أما.) ،1.302)  وباحنراف معياري مقداره ( 11.33هو ( لالختبار القبلي 

ر .) ، مع العلم أن اكرب درجة يف االختبا1.466.) وباحنراف معياري مقداره (25.16(البعدي فقد بلغ 

فبلغت والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 30هي (

) وحتت مستوى 11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 2.80(

  
 القرار 

T قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
2.80 

 
1.302 

 
11.33 

 القبلي
 

 التجريبية 
(12) 
 فرد

 
 مهارة

(التمرير من أعلى 
( 

 ألبعدي 25.16 1.466
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للمجموعة  االختبار القبلي والبعدي) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج 0.05داللة (

  التجريبية .

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 10تعرب قيم اجلدول رقم  ( استنتاج  :

ألفراد اموعة التجريبية يف ( مهارة التمرير من أعلى)  وهذا يبني   مدى التقدم الذي أحرزه أفراد هذه 

 اموعة يف مستوى تعلم هذه املهارة ويؤكد على جناعة الربناجمني التدريبيني املهاري والتصوري 

وضح نتائج القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في اختبار  ي)   11 جدول رقم (       

(استقبال اإلرسال )    

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 11يبني اجلدول (

(استقبال اإلرسال ) للمجموعة التجريبية . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  و ألبعدي ملهارة القبلي

لالختبار الوسط احلسايب  أما.) ، 1.474)  وباحنراف معياري مقداره ( 25.166هو (لالختبار القبلي 

.) ، مع العلم أن اكرب درجة يف 3.232.) وباحنراف معياري مقداره (67.085(البعدي فقد بلغ 

والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 90تبار هي (االخ

) وحتت 11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب ) , وهي 4.46فبلغت (

T القرار    قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال 

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
4.46 

 
1.476 

 
25.166 

 القبلي
 

 التجريبية 
(12) 
 فرد

 
 مهارة

(استقبال 
 اإلرسال)   

 ألبعدي 67.085 3.232
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دي االختبار القبلي والبع) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج 0.05مستوى داللة (

  للمجموعة التجريبية .

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 11تعرب قيم اجلدول رقم  ( استنتاج : 

ألفراد اموعة التجريبية يف ( مهارة (استقبال اإلرسال )  وهذا يبني   مدى التقدم الذي أحرزه أفراد هذه 

 ويؤكد على جناعة الربناجمني التدريبيني املهاري والتصوري  اموعة يف مستوى تعلم هذه املهارة

  

يوضح نتائج القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في اختبار   (12) جدول رقم     

 (التصور العقلي )

 

االختبار ) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف 12يبني اجلدول ( 

) للمجموعة التجريبية . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب التصور العقلي( و ألبعدي ملهارة القبلي

لالختبار الوسط احلسايب  أما) ،2.274)  وباحنراف معياري مقداره ( 22.416هو (لالختبار القبلي 

لعلم أن اكرب درجة يف .) ، مع ا7.700) وباحنراف معياري مقداره (57.750(البعدي فقد بلغ 

والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 80االختبار هي (

T القرار    قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال
 
 

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
2.81 

 
2.274 

 
22.416 

 القبلي
 

 التجريبية 
(12) 
 فرد

 
 مهارة

(التصور 
 العقلي)   

 ألبعدي 57.750 7.700
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) وحتت 11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 2.81فبلغت (

االختبار القبلي والبعدي تائج ) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني ن0.05مستوى داللة (

  للمجموعة التجريبية .

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 12تعرب قيم اجلدول رقم  ( : استنتاج

ألفراد اموعة التجريبية يف  مهارة(( التصور العقلي)  وهذا يبني   مدى التقدم الذي أحرزه أفراد هذه 

مستوى تعل هذه املهارة ويؤكد على إمكانية تطوير القدرات التصورية من حالل املمارسة اموعة يف 

 املنتظمة هلذه املهارة .

  

جدول رقم   (13)  يوضح نتائج القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في اختبار   

 ( التمرير من أعلى )

 

واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار ) األوساط احلسابية 13يبني اجلدول (  

(التمرير من أعلى) للمجموعة الضابطة. وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  و ألبعدي ملهارة القبلي

لالختبار الوسط احلسايب  أما.) ،1.164)  وباحنراف معياري مقداره ( 11.580هو ( لالختبار القبلي 

T القرار    قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
5.26 

 
1.164 

 
11.580 

 القبلي
 

 الضابطة 
(12) 
 فرد

 
 مهارة

(التمرير من أعلى 
   ( 

 ألبعدي 18.419 1.504
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.) ، مع العلم أن اكرب درجة يف 1.504.) وباحنراف معياري مقداره (18.419(البعدي فقد بلغ 

والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 30االختبار هي (

) وحتت 11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 5.26فبلغت (

االختبار القبلي والبعدي ) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج 0.05ة (مستوى دالل

  للمجموعة الضابطة .

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 13تعرب قيم اجلدول رقم  (استنتاج : 

التقدم الذي أحرزه أفراد هذه  يف  مهارة(التمرير من أعلى)  وهذا يبني مدى لضابطة ألفراد اموعة ا

 اموعة يف مستوى تعلم هذه املهارة ويؤكد على جناعة برنامج التدريب املهاري وسالمة تطبيقه .

        

  يوضح نتائج القياسات القبلية و البعدية للمجموعة الضابطة في اختبار)14(   جدول رقم

  ( استقبال اإلرسال ) 

 

احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار ) األوساط 14يبني اجلدول (

) للمجموعة الضابطة. وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب استقبال اإلرسال ( و ألبعدي ملهارة القبلي

T القرار    قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
2.68 

 
1.348 

 
33 

 القبلي
 

 الضابطة
(12) 
 فرد

 
 مهارة

(استقبال اإلرسال)  
  

 ألبعدي 57.083 2.495
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لالختبار البعدي الوسط احلسايب  أما.) ،1.348)  وباحنراف معياري مقداره (33هو (لالختبار القبلي 

.) ، مع العلم أن اكرب درجة يف االختبار هي 2.495.) وباحنراف معياري مقداره (57.083(غ فقد بل

.) 2.68فبلغت (والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 90(

) 0.05لة () وحتت مستوى دال11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب وهي 

  االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ., وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج 

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 14تعرب قيم اجلدول رقم  (استنتاج  :

مدى التقدم الذي أحرزه أفراد هذه  يف  مهارة (استقبال اإلرسال )  وهذا يبني لضابطة ألفراد اموعة ا

  اموعة يف مستوى تعلم هذه املهارة ويؤكد على جناعة برنامج التدريب املهاري وسالمة تطبيقه .

 

جدول رقم  (15)يوضح نتائج القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في اختبار   

  (التصور العقلي)

 

احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار ) األوساط 15يبني اجلدول (  

) للمجموعة الضابطة. وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب التصور العقلي ( و ألبعدي ملهارة القبلي

T القرار    قيمة   
 اجلدولية 
 
 

درجة 
 احلرية 

مستوى 
 الداللة 

T   ةقيم
 احملسوبة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

 القياس
 

 العينة
 

 االختبار

 
 دال

 
2.20 

 
11 

 
0.05 

 
8.041 

 
2.124 

 
22.833 

 القبلي
 

 الضابطة 
(12) 
 فرد

 
مهارة(التصور 

 ألبعدي 35.583 4.398 العقلي)
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لالختبار الوسط احلسايب  أما.) ،2.124)  وباحنراف معياري مقداره (22.833هو (لالختبار القبلي 

.) ، مع العلم أن اكرب درجة يف 4.398.) وباحنراف معياري مقداره (35.583(بلغ البعدي فقد 

والبعدي االختبار القبلي نتائج ) نقطة , أما قيمة (ت) احملسوبة ملعرفة الفروق بني 80االختبار هي (

) وحتت 11)، بدرجة حرية (. 2.20من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 8.041فبلغت (

االختبار القبلي والبعدي ) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج 0.05وى داللة (مست

  للمجموعة الضابطة .

) عن وجود فروق دالة معنويا بني نتائج االختبار القبلي و البعدي 15تعرب قيم اجلدول رقم  (  استنتاج :

يف  مهارة (التصور العقلي )  وهذا يبني مدى التقدم الذي أحرزه أفراد هذه  لضابطة ألفراد اموعة ا

اموعة يف مستوى تعلم هذه املهارة ويؤكد على إمكانية تطوير قدراتنا التصورية عن بعض املهارات من 

  خالل املمارسة املهارية املتكررة هلا .

عتين التجريبية والضابطة باستخدام عرض وتحليل ومناقشة نتائج القياسات  البعدية للمجمو _  

 قانون (ت) للعينات المستقلة .

جدول رقم  (16) يوضح نتائج القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  

 ( التمرير من أعلى )

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T قيمة  
 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

 االختبار

 
 دال

 
0.05 

 
2.07 

 
2.27 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

مهارة 
 التمرير من

 أعلى
1.348 25 1.504 18.416 

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 16يبني اجلدول (    

(التمرير من أعلى ) و للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  بعديال

 أما) ، .1.504)  وباحنراف معياري مقداره (18.416هو (للمجموعة الضابطة  يف االختبار البعدي 
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) 1.348ي مقداره () وباحنراف معيار 25(فقد بلغ الوسط احلسايب يف االختبار البعدي  للعينة التجريبية 

نتائج أما قيمة (ت) ، احملسوبة ملعرفة الفروق بني ),30مع العلم أن أعلى درجة يف املقياس هي ( ، 

) . 2.07من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 2.27فبلغت (للمجموعتني االختبار القبلي 

وجود فروق معنوية بني اموعتني ) , وهذا يدل على 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22بدرجة حرية (

  يف هذا االختبار  .

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج البعدية 16تعرب قيم اجلدول رقم (استنتاج :

للمجموعتني التجريبية والضابطة  يف اختبار ( التمرير من أعلى ) ولصاحل اموعة التجريبية علما ا ن هذه 

ج تدريب مهاري مشرتك بينها وبني اموعة الضابطة إضافة إىل برنامج التصور اموعة خضعت لربنام

  العقلي مما يدل على األثر الفاعل هلذا االخري يف تسريع عملية تعلم هاته املهارة . 

    

  يوضح األوساط الحسابية القبلية و البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة   )5شكل رقم (

  من أعلى )الختبار ( التمرير 
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يتضح جليا من خالل الشكل أعاله الفروق املعنوية يف القياسات القبلية و  البعدية الختبار             

( التمرير من أعلى) لكل من اموعة التجريبية والضابطة , حيث تتضح هذه الفروق يف اموعة الواحدة 

ا البعديني  , مما يعين أن كلتا اموعتني حققت يف قياسها القبلي والبعدي وبني اموعتني يف قياسيهم

تقدما يف مستوى أداء هذه املهارة ولكن أثناء املقارنة بني القياسات البعدية لكلتا اموعتني جند أن التفوق  

 كان  لصاحل اموعة التجريبية .

ساعد أفراد اموعة التجريبية  ميكن أن نستنتج على سبيل احلصر أن برنامج التدريب املهاري  االستنتاج :

على التقدم يف مستوى أداء مهارة (التمرير من أعلى) ولكن ليس باملستوى الذي تقدمت به اموعة 

 التجريبية اليت خضعت إىل التدريب املهاري باإلضافة إىل التدريب العقلي باستخدام مهارة التصور العقلي . 

وعتين التجريبية والضابطة في اختبار) يوضح نتائج القياسات البعدية للمجم جدول رقم  (17  

( استقبال اإلرسال )   

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T قيمة  
 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

االختبار   

 
 دال

 
0.05 

 
2.07 

 
2.24 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

 مهارة 
(استقبال 
 اإلرسال )

3.232 67. 084 2.502  57.083 

 

) األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار 17يبني اجلدول (  

(استقبال اإلرسال ) و للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  بعديال

 أما) ، .2.502)  وباحنراف معياري مقداره (57.083هو (للمجموعة الضابطة  يف االختبار البعدي 

) وباحنراف معياري مقداره 67,084(فقد بلغ الوسط احلسايب يف االختبار البعدي  للعينة التجريبية 

أما قيمة (ت) ، احملسوبة ملعرفة الفروق بني ),90مع العلم ان اعلى درجة يف املقياس هي ( ) ، 3.232(

 2.07من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب .) , وهي 2.24فبلغت (موعتني للمجاالختبار القبلي نتائج 
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) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22) بدرجة حرية (.

  . اموعتني يف هذا االختبار

 استنتاج :

البعدية للمجموعتني ) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج 17تعرب قيم اجلدول رقم (  

التجريبية والضابطة  يف اختبار (استقبال اإلرسال) ولصاحل اموعة التجريبية علما ا ن هذه اموعة 

خضعت لربنامج تدريب مهاري مشرتك بينها وبني اموعة الضابطة إضافة إىل برنامج التصور العقلي مما 

  تعلم هاته املهارة . يدل على األثر الفاعل هلذا االخري يف تسريع عملية

6)يوضح األوساط الحسابية القبلية و البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار   شكل رقم 

( استقبال اإلرسال)   

 

 

يتضح جليا من خالل الشكل أعاله الفروق املعنوية يف القياسات القبلية و  البعدية                 

من اموعة التجريبية والضابطة , حيث تتضح هذه الفروق يف اموعة  الختبار (استقبال اإلرسال ) لكل

الواحدة يف قياسها القبلي والبعدي وبني اموعتني يف قياسيهما البعديني  , مما يعين أن كلتا اموعتني 
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وعتني جند حققت تقدما يف مستوى أداء هذه املهارة ولكن أثناء املقارنة بني القياسات البعدية لكلتا ام

 أن التفوق كان  لصاحل اموعة التجريبية  .

 االستنتاج:

ساعد أفراد اموعة التجريبية على  ميكن أن نستنتج على سبيل احلصر أن برنامج التدريب املهاري        

التقدم يف مستوى أداء مهارة (استقبال اإلرسال ) ولكن ليس باملستوى الذي تقدمت به اموعة التجريبية 

 اليت خضعت إىل التدريب املهاري باإلضافة إىل التدريب العقلي باستخدام مهارة التصور العقلي .     

مجموعتين التجريبية والضابطة في اختباريوضح نتائج القياسات البعدية لل جدول رقم  (18)  

(التصور العقلي)    

 مستوى  القرار 
 الداللة 

T قيمة  
 اجلدولية 

 T قيمة   
 احملسوبة 

وحدة  ضابطة جتريبية
 القياس

املتغري 
 اإلحصائي 

 
 دال

 
0.05 

 
2.07 

 
7.25 

ع  ع       س    س     
 الدرجة 

 مهارة 
التصور 
 العقلي

7.700 57.750 
 

4.144 34.916 
 

 

سطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة يف االختبار متو ) 18يبني اجلدول (  

(التصور العقلي ) للمجموعتني التجريبية والضابطة . وقد أظهرت النتائج بان الوسط احلسايب  بعديال

 أما) ، .4.144)  وباحنراف معياري مقداره (34.916هو (للمجموعة الضابطة  يف االختبار البعدي 

) وباحنراف معياري مقداره 57,750(فقد بلغ الوسط احلسايب يف االختبار البعدي  للعينة التجريبية 

أما قيمة (ت) ، احملسوبة ملعرفة الفروق بني ),80مع العلم ان اعلى درجة يف املقياس هي ( ) ، 7.700(

) . 2.07من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (اكرب وهي .)7.25فبلغت (مجموعتني للاالختبار القبلي نتائج 

) , وهذا يدل على وجود فروق معنوية بني اموعتني 0.05) ، وحتت مستوى داللة (22بدرجة حرية (

          يف هذا االختبار  
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 استنتاج :

) عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني النتائج البعدية 18تعرب قيم اجلدول رقم (  

للمجموعتني التجريبية والضابطة  يف اختبار (التصور العقلي ) ولصاحل اموعة التجريبية علما ا ن هذه 

اموعة خضعت لربنامج تدريب مهاري مشرتك بينها وبني اموعة الضابطة إضافة إىل برنامج التصور 

ح لنا بان القدرة على التصور تتطور من خالل تعزيز الذاكرة بتفاصيل أكثر عن املهارة املراد العقلي مما يوض

تعلمها أي من خالل التدريب املهاري املنتظم وتتطور بدرجة اكرب إذا قمنا مبمارسة التصور يف حد ذاته  

قري الظروف املناسبة وخلق رموز ألجزاء املهارة يف العقل والتمكن من تقنيات االسرتخاء والتنفس وتو 

  للحصول على تصورات فعالة  .

  

  ) يوضح األوساط الحسابية القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار 7شكل رقم (

  ( التصور العقلي )
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الفروق املعنوية يف القياسات القبلية والبعدية الختبار (التصور العقلي )   يوضح الشكل أعاله             

لكل من اموعة التجريبية والضابطة , حيث تتضح هذه الفروق يف اموعة الواحدة يف قياسها القبلي 

اكتساب والبعدي وبني اموعتني يف قياسيهما البعديني  , مما يعين أن كلتا اموعتني حققت تقدما يف 

قدرة على التصور ولكن أثناء املقارنة بني القياسات البعدية لكلتا اموعتني جند أن التفوق كان  لصاحل 

اموعة التجريبية حبكم أا مارست التصور العقلي وتعلمت بعض  الطرق واالساليب اليت تستدعي 

  تصورات جيدة ومساعدة على التعلم .

  االستنتاج:

نستنتج على سبيل احلصر أن برنامج التدريب املهاري ساعد أفراد اموعة التجريبية  ميكن أن          

على التقدم يف مستوى القدرة على التصور  ولكن ليس باملستوى الذي تقدمت به اموعة التجريبية اليت 

  .    خضعت إىل التدريب املهاري باإلضافة إىل التدريب العقلي باستخدام مهارة التصور العقلي 
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  االستنتاجات-2-2
  االستنتاجات فيما يلي : أهمجنيز  أنميكن 

_ أمهية كل من التعليم املهاري والتدريب علـى التصـور العقلـي يف تعلـم  املبتـدئني بعـض املهـارات األساسـية  
 بكرة الطائرة

_  إن التـــدريب علـــى التصـــور العقلـــي املصـــاحب للتعلـــيم املهـــاري ذو تـــأثري فعـــال يف تعلـــم املبتـــدئني بعـــض 
  املهارات األساسية بكرة الطائرة 

 _ لربنامج  التدريب على التصور العقلي تأثري فعال يف تطور الناحية التصورية للمبتدئني 
رة الطـائرة يكفـي لـتعلم هـذه املهـارات لكـن بصـورة إن التـدريب املهـاري فقـط لـبعض املهـارات األساسـية بكـ

  بطيئة وجمهدة .
_ الرتكيــز علــى االجيابيــات واالبتعــاد عــن التفكــري الســليب خلــق الثقــة بــالنفس لــدى الالعبــني بقــدرم علــى 

مهاري أفضل يف كل حماولة جديدة مما أدى إىل ختطي عقبات التكيف العصـيب احلركـي لـدى اموعـة  أداء
  املمارسة

_ االستخدام املتعدد جلميع احلواس ضاعف إمكانية احلصول على تصورات كان هلـا تـأثري فعلـي يف عمليـة 
  التعلم املهاري . 

_ تصـــور نتـــائج األداء خيلـــق شـــغف لـــدى املمارســـني ويقـــوي مـــن روح املنافســـة ويـــؤدي اىل تقبـــل والســـعي 
  لتحقيق األهداف اجلزئية للربنامج التدرييب .

ج التــدرييب علــى وحــدات تقومييــة مــن خــالل تقــارير األفــراد املمارســني ســاهم يف اكتشــاف _ اعتمــاد الربنــام
مكامن القصور يف تصورام مما أدى بالباحث اىل استخدام تقنيـة التـدعيم االنتقـائي واجيـاد حلـول تصـورية 

  من خالل استخدام رموز واضحة لتشفري اجزاء املهارة يف الذاكرة . 
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  اتالفرضيمناقشة 
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  _ مناقشة نتائج الفرضية العامة :

نص الفرضية  :  يؤدي الربنامج التدرييب املقرتح باستخدام مهارة التصور العقلي إىل االرتقاء باملستوى 
سنة .   املهاري يف كل من  مهاريت (التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال ) عند فئة الناشئني يف    14_15

 الكرة الطائرة

نناقش الفرضية العامة من خالل فرضيتان جزئيتان مها :    

 _ مناقشة نتائج الفرضية اجلزئية األوىل : 

نص الفرضية : توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري يف مهاريت (  التمرير  من أعلى 
ريبية ولصاحل القياس ألبعدي  واالستقبال اإلرسال ) بني القياسني القبلي و ألبعدي عند أفراد اموعة التج  

) الفروق بني املتوسطات احلسابية   10_ 11_ 12يتضح من خالل النتائج احملصل عليها من اجلداول (
 واالحنرافات املعيارية 

ت القبلية والبعدية ألفراد اموعة التجريبية يف كل من االختبارات املهارية , حيث توضح هذه يف القياسا
الفروق مدى التقدم الذي أحرزته اموعة التجريبية يف مهاريت ( التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال) مع 

عن طريق مهارة التصور  العقلي  العلم آن هذه اموعة قد تلقت تدريبا مهاريا إضافة إىل برنامج التدريب 
حيث قاربت املتوسطات احلسابية يف االختبارات البعدية الدرجات القصوى يف االختبارات املهارية حيث 

مع العلم  25,165 ) يف اختبار التمرير من أعلى بلغ ( جند مثال آن املتوسط احلسايب للقياس ألبعدي 
ختبار استقبال اإلرسال فقد بلغ املتوسط اليف اة  , أما نقط (30) هيأن الدرجة القصوى يف االختبار 

 ) نقطة .90العلم أن الدرجة القصوى يف االختبار هي () , مع 67.058احلسايب  (

القبليـــة و البعديـــة  وأظهـــرت النتـــائج أيضـــا أن هنـــاك فـــروق معنويـــة عاليـــة  بـــني االختبـــارات املهاريـــة 
للمجموعة التجريبية مقارنة بالفروق املعنوية لالختبارات القبلية والبعديـة للمجموعـة الضـابطة ويرجـع السـبب 
يف ذلـــك اىل ان اموعـــة التجريبيـــة كانـــت تـــتعلم مـــن خـــالل شـــكلني مـــن التـــدريب األول يتمثـــل يف املـــنهج 

  ور العقلي. التعليمي املهاري ، والثاين انصب على تدريب التص

)  بقولـه " إن التـدريب العقلـي  حيقـق  فاعليـة عاليـة إذا مـا Denis)1985وهذا ما أشار إليه  دينس 
  اندمج مع التعليم املهاري خالل مراحل التعلم باملهارات احلركية " . 
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إن مهـــاريت   (التمريـــر مــــن أعلـــى واســــتقبال اإلرســـال ) مـــن املهــــارات الـــيت تتطــــور مـــن خــــالل      
ارســـة املتكـــررة واالبتعـــاد عـــن التقلصـــات العضـــلية  الزائـــدة الـــيت ترافـــق هـــذه املرحلـــة العمريـــة عنـــد الـــتعلم . املم

وتركيـــز االنتبـــاه علـــى النمـــوذج والصـــور و األفـــالم تســـاعد علـــى إعـــداد الالعـــب قبـــل التـــدريب علـــى التصـــور 
تصـور العقلـي مهـم جـدا لكـي العقلي وكذلك تسـاعده علـى مشـاهدة احلركـة تفصـيليا . وبالتأكيـد فـان دور ال

يعمـــل علـــى تثبيـــت املهـــارة والـــيت حتتـــاج مـــن الالعـــب إحســـاس عـــايل بـــالكرة . كمـــا أن هـــذه املهـــارة تتطلـــب 
التوقــف والتأمــل والرتكيــز علــى إجرائهــا بشــكل تفصــيلي ومــن خــالل عمليــة التصــور العقلــي يســتطيع الالعــب 

ور العقلـي يسـتطيع الالعـب الرتكيـز علـى أجـزاء الرتكيز على أجزائها بشكل تفصيلي ومـن خـالل عمليـة التصـ
املهــارة  وذلــك عــن طريــق  تصــور مراحلهــا تفصــيليا " التصــور العقلــي لألشــياء املــراد تعلمهــا وكيــف يكــون رد 
الفعــل يف مواقــف معينــة  تســاعد علــى الرتكيــز بشــكل أفضــل". لــذلك ظهــرت فــروق معنويــة بــني االختبــارات 

  ريبية مقارنة باموعة الضابطة .القبلية والبعيدة للمجموعة التج

  _مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية  :

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري يف مهاريت (التمرير من      : نص الفرضية
موعة أعلى واالستقبال اإلرسال ) بني أفراد اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس ألبعدي ولصاحل ا

  التجريبية 

)  علـى وجـود فـروق معنويـة بـني امـوعتني التجريبيـة 16_ 17 تـدل النتـائج املعروضـة يف اجلـدول (
والضـــابطة يف االختبـــارات البعديــــة ولصـــاحل اموعـــة التجريبيــــة، والســـبب يف ذلـــك يعــــود إىل فاعليـــة برنــــامج 

فــراد اموعــة التجريبيــة القــدرة علــى معرفــة تفاصــيل املهــارة مــن خــالل تــدريب التصــور العقلــي الــذي أعطــى ال
االســتماع الــدقيق للوصــف الفــين للمهــارة أو مــن خــالل مالحظــتهم النمــوذج املصــور آو احلــي أو التســجيل 
الصــويت والعمــل علــى إعادــا أو أدائهــا عقليــا والوقــوف علــى تفاصــيل األداء حماولــة بعــد حماولــة واالســتمرار 

رهـا عقليــا جعلهــم يتمكنـون مــن اإلحســاس باحلركـة وهــذا متــأت مـن خــالل وضــوح الصـورة الــيت حصــلوا بتكرا
عليها عن طريق اإلشارة احلسية الـيت عملـت علـى تشـذيب الصـورة خـالل التكـرار املسـتمر. " عنـد اسـتعمال 

القيـام بالتـدريب التصور من اجل تطوير سرعة املهارات وزيادة التعلم احلركـي سـوف يكـون أكثـر فاعليـة عنـد 
  على حقيقة الشعور احلسي أو احلركي الذي يصاحب احلركات 

كمــــا أن تضــــمني  برنــــامج تــــدريب  التصــــور العقلــــي علــــى االســــرتخاء والتــــدريب علــــى الــــتحكم يف 
النفس والعمل على تكراره طول فرتة التجربـة أدى إىل احلفـاظ علـى احلالـة االنفعاليـة لـدى اموعـة التجريبيـة 
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ستوى االعتيادي حيث يستعمل التصور العقلي " يف رفع وخفض مستويات االسـتثارة حـىت ميكـن أن عند امل
  .يبقى الالعب قريبا من مستوى االستثارة األمثل 

هــذا باإلضــافة إىل احتــواء برنـــامج التصــور العقلــي علـــى تــدريبات خاصــة عـــن كيفيــة عــزل األفكـــار           
ي وجتعله غري مسيطر على أفكاره , واسـتبداهلا بأفكـار اجيابيـة بنـاءة وحتقيـق السلبية املشوشة واليت تثري الرياض

  األهداف .

إن االســـتماع إىل الشـــرح التفصـــيلي للوصـــف الفـــين للمهـــارات مـــن قبـــل الباحـــث او تســـجيل صـــويت 
مكــن أفــراد اموعــة التجريبيــة مــن اســتجماع كــل حواســهم باإلضــافة إىل غلــق العينــني الــذي لــه دور كبــري يف 
عدم تشتت االنتبـاه . وكنتيجـة  طبيعيـة فـان هـذه املعلومـات املسـتلمة مـن قبـل الباحـث أو التسـجيل الصـويت 
والـيت تــدخل عـن طريــق حاســة السـمع ســوف يــتم نقلهـا إىل اجلهــاز العصـيب املركــزي والــيت سـوف يــتم حتويلهــا 

  إىل برامج تصورية يف الدماغ .

خـــالل فـــيلم والتعليـــق املناســـب علـــى هـــذا العـــرض كمـــا أن عـــرض املهـــارة مـــن قبـــل النمـــوذج او مـــن 
بشـكل تفصـيلي أعطـى فرصـة جيـدة ألفـراد اموعـة التجريبيـة مـن االنتبـاه والرتكيـز علـى أجـزاء املهـارة ومعرفــة 
أجــــزاء احلركــــة تفصــــيليا " فاإلحســــاس واإلدراك البصــــري والســــمعي والفكــــري ... هلمــــا أمهيــــة كبــــرية تــــؤثر يف 

  "    خصوصية األلعاب الرياضية

إن برنامج تدريب التصور العقلي أعطى فرصة ألفراد اموعة التجريبية للتعلم  من خالل 
استجابات متعددة خمتلفة  ينتج عنها صور تنطبع يف الدماغ ,  وتاليف األخطاء. حيث " يساعد التصور 

, وعمل العقلي يف التعرف على األخطاء  ... فان إعادة املباراة عقليا يساهم يف حتديد األخطاء 
 اإلجراءات املناسبة لتصحيحها ". 

عموما لبيان أفضلية اموعة اليت تعلمت يف ضوء برنامج التصور العقلي (ونقصد ا اموعة 
التجريبية ) يعود إىل قدرة هذا  الربنامج يف شحذ وتطوير إمكانية أفراد هذه اموعة على التصور العقلي 

هذه اللعبة بالقياس مع ما تعلمته جمموعة أفراد العينة الضابطة .للحركات واملهارات املستخدمة يف   

  _ مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة :

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات التصور العقلي بني أفراد اموعتني    : نص الفرضية
  التجريبية والضابطة يف القياس ألبعدي ولصاحل اموعة التجريبية .
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) الفروق املعنوية  املوجودة بني املتوسطات احلسابية واالحنرافات 12 _15يتضح من خالل اجلدول (     
املعيارية يف القياسات البعدية ملستويات التصور العقلي  يف كلتا اموعتني التجريبية والضابطة ولقد الحظ 

ول ورغم أن هذه الفرضية ال ختدم الباحث هذا الفرق من خالل استخدام نفس مقياس التصور العقلي األ
هدف البحث وال تؤسس له , إال أن الباحث حاول أن يكتشف مدى إمكانية وجود تأثري  للتعلم املهاري 

  يف رفع مستويات التصور العقلي عند أفراد العينة التجريبية والضابطة .

التطور يف مستويات التصور   وقد ظهر هذا جليا يف نتائج القياسات البعدية ,إذ ميكن أرجاء هذا     
العقلي عن اىل املمارسة املهارية الن التصور العقلي أساسه تارخيي أي أن العقل يقوم ببناء تصورات معينة 

اعتمادا على معلومات خمزنة مسبقا يف الذاكرة على شكل رموز معينة ختتلف من العب إىل أخر  سواء  
مرير من أعلى ) حيث ان هذه املهارة الحتتوي على ايقاع مسعي كانت هذه الرموز مرئية كما يف مهارة ( الت

بقدر ماميكن استخدام حاسة البصر يف الرتميز هلا وختزينها يف الذاكرة لتسهيل العودة إليها وتشكيل 
تصورات مركبة , أما مهارة ( استقبال اإلرسال ) فبعد املمارسة املهارية املتكررة أمكن الرتكيز على اإليقاع 

  عي الرتطام الكرة بالساعدين أثناء أداء املهارة  مما ساعد كثريا يف اسرتجاع املهارة عقليا السم

وبالتنبيه على الالعبني باالهتمام بالتفاصيل وحماولة الرتميز لكل احلركات املشكلة للمهارة ساعد هذا يف 
  االرتقاء يف املستوى التصوري لدى أفراد اموعتني التجريبية والضابطة .

) فهو يوضح الفروق املعنوية يف التقدم يف مستويات التصور العقلي لصاحل اموعة 18أما اجلدول (    
التجريبية طبعا يف القياسات البعدية , وقد أرجا الباحث هذه الفروق إىل كون هذه الفئة تلقت أساليب 

قلي والعضلي إضافة إىل الوصول إىل تصورات عقلية فعالة واجيابية من خالل جلسات االسرتخاء الع
تقنيات التنفس العميق كم أن الربنامج املقرتح احتوى كذالك  على وحدات لتنمية الوعي باحلواس ( 

السمعية والبصرية واحلسية احلركية ) حيث استخدامها أثناء املزج بني اخلارجي الذي تستخدم فيه التصورات 
فيه التصورات احلس حركية هذا باإلضافة إىل وجود البصرية والسمعية والتصور الداخلي الذي استخدمت 

وحدات يف الربنامج سامهت يف تنمية التحكم يف الصورة وممارسة إيقاف األفكار السلبية وهذا ما أعطى 
 األفضلية ألفراد العينة التجريبية .
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  عامة :الخالصة ال2_

التصور العقلي ميكن وصفها وليس تفسريها كما هو كإن اخلالصة اليت ميكن التوصل يف موضوع    

احلال يف بقية املواضيع األخرى, الن ذالك لن يكون إال باالستدالل العكسي للنتائج احملصل عليها, إذ 

مس دليال واحدا يؤكد أننا حناول قراءة ما حصل من خالل النتائج اليت بني أيدينا وذالك ألننا ال نكاد نل

حدوث ما ندعي انه حدث بالفعل , فعمليات التصور كلها تتم على مستوى العقل أو الذاكرة باألخص 

وهي بعيدة عن الضبط العلمي يف حدود إمكانياتنا , فنحن نعتمد يف تعليل التطور امللحوظ يف أداء 

الباحثني قاصرين عن نقد مسلمام أو  اموعات التجريبية على املنظرين يف االختصاص لذالك نظل حنن

إضافة ما هو جديد الن ذالك يتطلب يف حده حبوث أخرى لنقد املسلمة واثبات صحة النقيض, لذالك 

فبحوثنا االبتدائية تظل عاجزة عن التغيري العلمي مما يفقدها قيمتها العلمية وجيعلها تنساق لتحصيل 

  حاصل أو تأكيد مقولة قائل .

 يف بارزة من خالل إسرتاتيجية التصور العقلي أمهية  العقلي للتدريب أن النتائج وما فقد بينتعم          
 التعليم املهاري يف األلعاب اجلماعية وخاصة الكرة الطائرة , فهو يقوم أساسا على العالقة التالزمية جمال

بني جمموعة من املدخالت والعمليات واملخرجات مما كان له تأثري واضح يف تغيري اجيايب على اكتساب 
املهارتني قيد الدراسة حنو األفضل عند أفراد اموعة التجريبية حيث متثلت هذه املدخالت يف وحدات 

ني مث تلتها مرحلة العمليات الربنامج التدرييب وهي عبارة عن رموز وتعليمات ومناذج أفالم حول املهارت
حيث ركزنا على استخدام خمتلف االدراكات احلسية سواء بصرية أو مسعية وحس حركية من اجل تكوين 

تصورات قادرة على تنشيط املسارات العصبية وتقدمي تغذية راجعة للربنامج  احلركي العام للمهارتني وأخريا 
أكيد على جدوى هذا النوع من التدريب وهي ما يربر  الت امن خالهلامكننا مرحلة املخرجات وهي ما 

واصلة ملكذالك النتائج احملصل عليها فعلى املستوى النفسي رأينا مزيد من الثقة واالجيابية مما خلق دوافع 
الربنامج إىل آخره وختطي عقبات التعلم عند افراد اموعة التجريبية اما املردود الفسيولوجي فقد اتضح من 

ق اموعة التجريبية يف االختبارات املهارية البعدية وحصوهلم على نتائج قاربت العالمات خالل تفو 
النهائية يف املقاييس املعدة ,كما أن هذه النتائج تؤكد زيادة يف النشاط العصيب العضلي للمجموعة 

ا النوع من التجريبية على حساب اموعة الضابطة , وال ميكن أن نغفل مدى مالئمة هذه الفئة هلذ
التدريب فهي االحوج إليه وليست األوىل باعتبار خصائصها العمرية وصعوبة حصوهلا على توافق عصيب 

عضلي غالبا خاصة يف املهارات املعقدة مما أتاح هلا أثناء التدريب العقلي فرصة للتخلص من هذه 
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اموعة التجريبية مما  العواقب.كما دلت النتائج بوضوح على حتسن ملحوظ يف مستويات التصور لدى
يساهم يف استعماله لتعلم نوع آخر من املهارات أو  يف التحضري للمنافسات مستقبال ويؤهل الالعبني إىل 
استخدامه بشكل فردي وخاصة يف احلاالت اليت يتعذر فيها وجود مدربني بصفة دائمة , لذالك تبني أن 

 قصورا ميثل الرياضي، التدريب يف األخرى اهلامة ل اجلوانبوإغفا فقط و املهاري البدين اجلانب على الرتكيز
 املتواضعة دراستنا إمتام بعد القول نستطيع الصدد هذا ويف االختصاصات كل يف الرياضية إعداد فرقنا يف

  : عنوان حتت أدرجت واليت
عند  واستقبال اإلرسال )العقلي وأثره يف تعلم مهاريت( التمرير من أعلى  تدرييب ملهارة التصور دور برنامج"

 سواء الرياضات، باقي على  العقلي التدريب نعمم أن سنة" ، ) 14_15 املبتدئني يف الكرة الطائرة فئة (
  الرتبوية مؤسساتنا يف التدريب من النوع هذا إدراج نطلب مسبق وكافرتاض مجاعية، أو فردية كانت

 والرياضية البدنية الرتبية معاهد يف كوحدات التدريب من النوع هذا وإدراج )... الثانويات ، (املتوسطات
على  التدريب من النوع هذا مثل على دراسة تكون أن حنبذ األخري ويف . اال هذا يف أخصائيني وتكوين

 . األخرى الرياضات باقي
 

 
  

 

 

 

  

  

  

  

 



196 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  التوصيات        
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    : توصيات5-2-

  _ التأكيد على استعمال التصور العقلي  مع التعليم املهاري  ملا له من دور يف عملية تسريع التعلم .
_ تشــجيع الالعبــني علــى التــدريب علــى املهــارات األساســية  والتــدريب علــى التصــور العقلــي يف أوقــات غــري  

  أوقات التدريب (الوقت الشخصي لالعب ) .
  النفس الرياضي للعمل مع فرق الناشئني واملبتدئني. يف علم  شخص متخصص_ ضرورة وجود 

 _ ضرورة إجراء دراسات مشاة على فئات عمرية أخرى وملهارات أخرى يف لعبة كرة الطائرة 
  تكوين مدربني متخصصني يف التدريب العقلي ضرورة _ 

  للتدريب العقلي ضمن كل الربامج التدريبية  أوقاتعلى ضرورة ختصيص  التأكيد_ 
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  : باللغة العربية المراجع6-2
 , سورة النمل.36_ القران الكرمي, اآلية 1

 إمساعيل، حممد (ماجة  العربية، النهضة القاهرة،مكتبة التعلم، نظرية :,  1983 صاحل, زكي امحد 2-
  . العريب حممد

  , دليل املدرب يف الكرة الطائرة, دار الفكر العريب 1999مصطفى طه, امحد عبد الدامي الوزير وعلي  - 3
 الفكر دار الفسيولوجية، القاهرة، األسس الرياضي، احرتاف ، 1997 الفتاح عبد أمحد العالء أبو 4-
  .العريب
 .املعارف دار ، القاهرة النفس، علم أصول ، 1979 راجع عزت امحد 5-

 .3 ط الفسيولوجي، النفس علم ، 1982 عكاشة أمحد 6- .
  اإلسكندرية. .، املعارف دار الرياضي، اال يف القياس ,1978البيك،  على خاطر، حممد أمحد 7-
   1, موسوعة الكرة الطائرة احلديثة , دار الفكر العريب ,عمان األردن ط1996أكرم زكي حطايبية , - 8 

 . الرياضي النشاط يف التفوق دوافع ، 1990 راتب, كامل أسامة 9-
 .الفكر العريب دار القاهرة، الرياضة، النفس ،علم 1995 راتب , كامل أسامة10-
 الفكر واالجتهاد، سلسلة التدريب ضغوط بني الرياضي احرتاف ، 1997 راتب , كامل أسامة11-
 .والرياضية البدنية الرتبية يف العريب

 القاهرة  العريب، الفكر دار الرياضي، النفس علم ,1997راتب، كامل أسامة 12- .
 دار الفكر الرياضي، الفريق , سيكولوجية   2000الدين، بدر حممد وطارق فوزي أمحد أمني 13-

  1.العريب،ط
 الفكر دار ، 2000.، الرياضي الفريق سيكولوجية الدين، بدر حممد وطارق فوزي أمحد أمني 14-
 1 ط العريب،
 , دار الفكر العريب, القاهرة  1998 الرياضية,  املعرفة ،  عنان حممود اخلويل، أمني 15-
 الرتبوي القياس .يف جديدة وسائل –امليزان املرجعية االختبارات الشرقاوي، حممد أنور 16-
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)1ملحق (  

صالحية اختبار التصور العقلياستمارة استبيان لمعرفة   

  استمارة استبيان 

  

  احملرتم  ……………………………………………………………األستاذ الفاضل 

  :حتية طيبة

يروم الباحث (قطاوي حمفوظ) طالب املاجستري تطبيق فقرات مقياس التصور العقلي يف حبثه املوسوم ( اثر برنامج 
الكرة الطائرة     املبتدئني يف لتصور العقلي ودوره يف تعلم مهاريت ( التمرير من اعلى واستقبال االرسال ) لدى املهارة  تدرييب 

  يف الركب الرياضي لوالية الشلف.  سنة  )15-14( فئة 
) لينسجم مع مستوى عينة حبثه 2002علما بان فقرات املقياس قد قام  بصياغتها الباحث ( ضياء جابر حممد 

  سوم ( تأثري أساليب خمتلفة يف التدريب الذهين وتعليم عدد من مهارات كرة القدم ) لكوم من الالعبني املبتدئني املو 

  سنة )  14( دون 

لذا يرجو الباحث بيان رأيكم خبصـوص صـالحية  تطبيـق فقـرات املقيـاس بصـياغته اجلديـدة علـى عينـة حبثـه , وان 
  ر كبري وأمهية علمية بالغة .الباحث لعلى ثقة بأنه سيكون لرأيكم اث

  
  بيان الرأي : 

            ................................................................................................  

  التاريخ :  التوقيع : 

مع فائق الشكر   اسم اخلبري : 

  والتقدير 

  مكان العمل : 
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)2ملحق (  

 اختبار التصور العقلي 

قبــل اإلجابــة علــى هــذا املقيــاس علــى الرياضــي أن يتــذكر بــان التصــور العقلــي هــو لــيس جمــرد الرؤيــة 

  لشيء ما  وإمنا يتطلب استعمال احلواس املختلفة وكذلك املشاعر واالنفعاالت املرتبطة بالنشاط 

  أوال : تصور الممارسة بمفردك : 

اخرت مهـارة حمـددة مـن لعبـة الكـرة الطـائرة مثـل التصـويب وأنـت تؤديهـا يف امللعـب الـذي تتـدرب فيـه          

يوميــا مبفــردك مــن دون وجــود احــد معــك ، مث أغمــض العينــني ملــدة دقيقــة وحــاول أن تتصــور نفســك تــؤدي 

األداء وان حتـــس وتشـــعر التصـــويب يف هـــذا املكـــان مـــع الرتكيـــز علـــى مســـاع األصـــوات احمليطـــة بامللعـــب أثنـــاء 

  جبسمك يؤدي التصويب فعال وان تكون واعيا حبالتك العقلية واالنفعالية .

غري  ال يوجد الفقراتت
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

      هل متكنت من تصور نفسك تؤدي التصويب  . 1

هناك أصوات موجودة بامللعب أثناء األداء هل  2
 متكنت من مساعها .

     

شعرت جبسمك يؤدي التصويب وعضالتك هل  3
 تتقلص .

     

هل شعرت باخلوف أو الفرح أو احلزن أثناء األداء  4
 . 
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  ثانيا : تصور الممارسة مع اآلخرين :  

اآلن تصــور نفســك وأنــت تــؤدي التصــويب أيضــا ولكــن مــع املــدرب والــزمالء يف الفريــق وهــذه املــرة ارتكبــت 

التصـــويب ، أغلـــق العينـــني ملـــدة دقيقـــة وتصـــور نفســـك يف هـــذه احلالـــة واملالحظـــات الـــيت خطــا واضـــحا أثنـــاء 

  سوف تصدر من املدرب بعد ذلك .

  

غري  ال يوجد الفقرات ت
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

هل متكنت من تصور نفسك وأنت ترتكب اخلطأ  1
 بالتصويب . 

     

      هل استمعت لألصوات احمليطة بك أثناء األداء .  2

      هل شعرت بعضالت جسمك تتقلص أثناء األداء .  3

      هل كان مزاجك حبالة فرح أم حزن أم خوف . 4

فكر اآلن يف زميل يؤدي التصويب ولكنه يرتكب خطا ويفشل يف      : ثالثا : تصور مشاهدة الزميل

  حتقيق هدف يف حلظات حامسة من املباراة أغلق العينني ملدة دقيقة وتصور زميلك وهو يفشل بالتصويب .

ال  الفقرات ت
 يوجد

غري 
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

      هل متكنت من حتديد أخطاء زميلك .  1

متييز األصوات املوجودة يف امللعب أثناء هل متكنت من  2
 اخلطأ .

     

      هل جسمك كان بوضع مسرتخي أو متشنج . 3

هل متكنت أن متييز حالتك املزاجية أثناء ارتكاب خطا  4
0زميلك   
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  رابعا : تصور األداء في المسابقة :   

تصـــور نفســـك تلعـــب يف مبـــاراة مهمـــة وأنـــت تـــؤدي املهـــارة الـــيت تعلمتهـــا بشـــكل رائـــع وهنالـــك مجهـــور كبـــري 

حاضـــر يف امللعـــب ومجـــيعهم يشـــجعونك ويهتفـــون بامســـك ، اآلن أغلـــق العينـــني ملـــدة دقيقـــة واحـــدة وتصـــور 

 نفسك ذه احلالة . 

    

غري  ال يوجد الفقرات ت
 واضح

واضح  واضح وسط
 جدا

من تصور نفسك وأنت يف هل متكنت  1
 هذه احلالة .

     

هل متكنت من مساع األصوات املوجودة  2
 يف امللعب . 

     

هل شعرت بعضالت جسمك تؤدي  3
 املهارات .

     

هل استطعت أن متيز إحساسك بالفرح  4
 أثناء املباراة . 
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 3الملحق رقم 

   العقلي يوضح جدول تفريغ البيانات الختيار التصور

 
  املواقف

  الــعالمة  درجــــة الوضــــــوح 

عدم وجود 
  صورة

صورة غري 
  واضحة

صورة متوسطة 
  الوضوح

    صورة واضحة

املمارسة 
  الفردية 

          

املمارسة مع 
  اآلخرين

          

            مشاهدة الزميل 

األداء يف 
  املنافسة

          

 

  

  

  

 

  



2
0

8
 

 

ملحق رقم (
4(

  

ت الخام
جدول تفريغ الدرجا

  

الرقم
  

اسم 
ب

الالع
  

  العـــــــمر

  الـــــــوزن

 
  

  

  الطــــــول

ت القبلية
االختبارا

  
ت البعدية 

االختبارا
  

            

  

  ا  اختبار التمرير من أعلى

  ا  اختبار استقبال اإلرسال

  ا   اختبار التصور العقلي 

  ا   اختبار التمرير من أعلى 

  ا   اختبار استقبال اإلرسال 

  ا   اختبار التصور العقلي 
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  ملحق 

  قائمة االساتذة احملكمني 
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Résume 

Titre de l'étude : 

« Le rôle du programme d’entrainement pour la compétence de conception 

Montale sur l’apprentissage  compétitif de ( la passation en haut , la 

réception de service) chez les débitants en volley ball catégorie ( 14_15) 

ans . 

 Cette étude a pour objectif de connaitre l’influence du programme 

d’entrainement de la conception mental accompagné de l’entrainement 

technique pour amélioration du niveau d’activité de compétence dans 

quelques compétences principales au volley ball ( passation en haut et la  

réception du service) , l’échantillon présenté est de 24  débutants 

(14_15)ans ,qui sont venus au complexe sportif de chef qui représente  

(60%) de l’ensemble de ( 40) joueurs sélectionnés  d’une manière 

conscient . 

 Le chercheur a utilise la manière expérimental  adéquate à la nature 

de cette étude qui consiste à montrer les deux groupes 

 Le chercheur à divisé l’échenillant en deux groupes 12 joueurs pour 

chaque groupe, le groupe expérimental : c’est le group expérimenté avec ce 

programme ainsi le programme d’entrainement normal . 

 Cette étude a montré qui d’il ya de différence dans les mesures avant 

et après au niveau  de l’activité compétitive (passation de haut et réception 

du service ) , les conséquences de cette étude ont présenté des différences 

de statistiques entre les critères avant et après pour le group expérimenté au 

niveau de l’activité compétitive ils ont montré aussi des différence des 

statistique au niveau de l’activité compétitive dans les deux principales 

compétences (  passation du haut et réception du  service) entre les 

membres des deux groupes expérimenté et constants dans l’ex amen 

employé le programme d’entrainement de la compétence de la conception 

mental accompagne de l’entrainement de l’activité . 
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 Cette étude a indique qu’il ya des différence dans l’examen au 

niveau de la conception Montale pour les deux groupes il est au profit du 

groupe expérimenté, chose qui résulte l’effet de l’activité compétitive pour 

l’amélioration  de la conception mental . 

 Le chercheur à recomand d’utiliser son programme qui accompagne 

l’entrainement des compétences de volley Ball qui à une importance 

d’élever le niveau de l’activité compétitive 
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  ملخص الدراسة :

  تي التمرير من أعلى  واالستقبال اإلرسال)ر عنوان الدراسة :    دور برنامج تدريبي لمهارة التصور العقلي في تعلم مها
  سنة 14)_(15  لدى المبتدئين في الكرة الطائرة فئة

 في المهاري لتدريبا ةمصاحبب عقليالتصور اللمهارة  تدريبي برنامج أثر على التعرفإلى  الدراسة هدفت      
( التمرير من أعلى واستقبال اإلرسال  في الكرة الطائرة  األساسية المهارات بعض في المهاري األداء مستوى تحسين
وفدوا على المركب الرياضي لوالية الشلف  نممسنة  14_15) (مبتدئ فئة (24) من الدراسة عينة تكونت وقد

 استخدم وقد ،) العب تم اختيارها بالطريقة المقصودة  40من المجتمع اإلحصائي والبالغ () %60حيث تمثل (
 قسم فقد ، والضابطة التجريبية المجموعتين بطريقة وذلك الدراسة هذه طبيعة الءمتهمل نظراً  التجريبي المنهج الباحث

 طبق التي وهي : التجريبية المجموعة .مجموعة لكلالعب  ( 12 ) وبواقع مجموعتين، إلى أفراد العينة   الباحث
 عليها طبق التي وهي : الضابطة والمجموعة المهاري لألداء المصاحب ي لمهارة التصور العقلي التدريب برنامج عليها

 القياسين بين إحصائية دالة ذات فروق وجود الدراسة هذه نتائج أظهرت  .فقط العادي المهاري التدريب برنامج
في كل من (مهارة التمرير من أعلى , استقبال  المهاري األداء مستوى في الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي

  في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياسين بين إحصائية اللة د ذات فروق جود و أظهرت كمااإلرسال ) ,   
 األداء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كذلك ، للمهارات المهاري األداء مستوى
 المجموعتين أفراد بينمن (مهارة التمرير من أعلى , استقبال اإلرسال)    األساسية المهارات بعض في المهاري

ي لمهارة التدريب برنامجال استخدمت التي التجريبية المجموعة ولصالح ، ألبعدي القياس في والضابطة التجريبية
أظهرت الدراسة كذالك وجود فروق ذات داللة إحصائية في  و , المهاري للتدريب المصاحب العقلي التصور 

االختبار البعدي لمستوى التصور العقلي  للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية مما يدل على 
 ه  المعد برنامج مباستخدا الباحث وأوصى,  اثر الممارسة المهارية في تحسين مستور التصور العقلي كذالك

 .المهاري األداء مستوى رفع في أهمية من الكرة الطائرة لما له مهاراتبقية  تعليم في المهاري للتدريب المصاحب
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