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ندعوك من وراء األسباب، یا مسبب األسباب لقد صنعنا ما نقدر علیه، وبقي ما لم 

  .نقدر علیه، وما هو بیدك وحدك یا أرحم الراحمین

ثقة في اللهم لقد بلي اإلیمان في قلوبنا، فجدد في قلوبنا اإلیمان وماتت ثقتنا بأنفسنا فأحیي ال

  .نفوسنا، وتاهت عقولنا وأفكارنا وخطئنا فأهدنا إلى سواء السبیل

یا رب ال تدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال بالیأس إذا فشلنا، بل ذكرنا بأن الفشل هو 

  

  .یا رب علمنا أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب االنتقام هو أول مظاهر الضعف

یا رب إذا جردتنا من المال أترك لنا األمل وٕاذا جردتنا من النجاح أترك لنا قوة العناد حتى 

  .نتغلب على الفشل، وٕاذا جردتنا من نعمة الصحة أترك لنا نعمة اإلیمان

یا رب إذا أسأنا إلى الناس امنحنا شجاعة اإلعتذار وٕاذا أساء إلینا الناس امنحنا شجاعة 

  .ناك فال تنسانا یا رحمان یا رحیم

  أ

 

 

  دعـــــــاء
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  شكر وعرفان

رّب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى والدي وأن     ... ﴿               

  سورة النمل "19"اآلیة  ﴾...أعمل صالحا    ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحون

  سورة إبراهیم" 07"اآلیة    ﴾.. .لئن شكرتم ألزیدّنكم...﴿                     

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شیئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم ...﴿                    

   سورة النحل" 77"اآلیة ﴾ تشكرون

  الحمد هللا حمدا طیبا مباركا فیه فهو األحق بالحق والشكر على جزیل نعمه

فة، وٕاعانته لنا على إتمام هذا العمل نحمده على إنارته لدروب العلم والمعر 

  :المتواضع وبعد

  ".من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا": ووقوفا عند قوله صلى اهللا علیه وسلم      

على تفضله باإلشراف  "قهلوز مراد"أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لألستاذ الفاضل 

ها الفضل الكبیر في على هذه الدراسة وعلى نصائحه وتوجیهاته القیمة، التي كان ل

إتمام هذه الدراسة وهذا العمل المتواضع ووصوله إلى هذه الصورة فله عظیم الشكر 

  . والتقدیر

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید   

ولو بكلمة أو دعاء وأخص بالذكر هنا                                            

  .أساتذة وطلبة قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

وفي األخیر أتمنى من اهللا عز وجل أن یرشدنا إلى سواء السبیل ویحقق هدفنا     

  .ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطانالنبیل، فإن أصبنا فمن اهللا وحده وإ 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  سورة التوبة 105اآلیة   ﴿قل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون﴾

  صدق اهللا العظیم

وال تطیب اللحظات إال ...إلهي ال یطیب اللیل إال بشكرك وال یطیب النهار إال بطاعتك

  وال تطیب الجنة إال برؤیتك یاهللا جل جاللك...فوكوال تطیب األخوة إال بع... بذكرك

  إلى نبي الرحمة ونور العالمین...ونصح األمة...إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة

  سیدنا محمد صل اهللا علیه وسلم

إلى من أحمل ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار...إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار

من اهللا أن یرزقك الشفاء العاجل من مرضك وأن یمد في عمرك  أرجو...اسمه بكل افتخار

لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي 

  الغد وٕالى األبد 

  والدي العزیز

إلى بسمة الحیاة ...إلى معنى الحب وٕالى معنى الحنان والتفاني...إلى مالكي في الحیاة

إلى كل من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى من في وسر الوجود 

  الوجود اللهم احفظها وأطل في عمرها یا رب

  أمي الحبیبة

.إلى إخوتي و أخواتي الذین كانوا السند لي في دراستي  

إلى كل األصدقاء واألحباب... إلى كل األهل واألقارب  

  .اضع من قریب أو من بعیدإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتو 
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  اإلھــــــــــداء

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین، إلى أمي منبع العطف والحنان 

أطال اهللا في عمرها ومتعها بالصحة والعافیة، إلى  أبي الكریم حفظه 

  .اهللا وأطال في عمره

  .ووفقهم وجعلهم سندا لي إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه حفظهم اهللا

  2019إلى كل زمالئي دفعة 

  .كما اهدي هذا العمل إلى كل األحبة
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  :مقدمة

لم یكن نتیجة المصادفة " ولعبة كرة القدم تحدیدا"إن التطور الحاصل في المجال الریاضي عموما   

اصل للباحثین والمتخصصین وقدرتهم على توظیف هذه العلوم عبر التخطیط وٕانما وفقا للجهد العلمي المتو 

السلیم للعمل التدریبي وتحقیق اإلنجاز، هذا الشيء الذي جعل من كرة القدم تحظى باهتمام كبیر ومتزاید 

في مختلف دول العالم وبكافة المستویات، مما دفع الباحثین والمتخصصین بالسعي والبحث عن مختلف 

ل واألدوات والطرائق التي من شأنها اإلسهام في تطویر المستوى الفني، البدني الذهني، الخططي الوسائ

وتحقیق اإلنجاز ألن ذلك ال یتم إال بالعمل المتكامل بین العقل والجسم، لهذا زاد اإلهتمام بالجانب النفسي 

   1.ین تعلم المهاراتبسرعة وتحس باالرتقاءمن ناحیة اإلعداد العقلي للریاضیین نظرا ألهمیته 

إذ أصبح الجانب النفسي في المجال الریاضي جزء ال یتجزأ من اإلعداد البدني، الفني، الذهني 

والخططي، إذ یلعب دورا هاما في التدریب الحدیث، إذ أن هبوط الحالة العقلیة لالعب یجعل أداءه أقل 

2.مما هو مطلوب
   

بشكل كبیر بالتصور العقلي لها وارتفاع مستوى  لذلك فإن أداء المهارات في كرة القدم یرتبط

اإلدراك الحس حركي والذي ینعكس بشكل مباشر على أداء الالعبین وهذا یحتم على المدربین إیجاد 

واستخدام أفضل الوسائل العلمیة التي تساعد على زیادة قدرة الالعبین على تصور المهارة وكیفیة أدائها 

ى إدراك أجزائها واإلحساس بزمن ومكان وكیفیة األداء وهذا ینعكس إیجابا مما یسهم في رفع إمكاناتهم عل

على تطور المسار الحركي لهذه المهارات، وهذا ما زاد من إلزامیة إدراج المدربین للتصور الذهني 

بأسلوبیه الداخلي والخارجي في العملیة التدریبیة على المهارات خاصة التي تتطلب التركیز العالي 

  3.النفسي كمهارة التسدید نحو المرمىوالضبط 

وتعد مهارة التسدید نحو المرمى في كرة القدم من المهارات المهمة والتي تحتاج إلى تركیز عالي 

وخاصة عند أداء ركلة الجزاء، وذلك نتیجة الضغط النفسي الكبیر الذي یقع على الالعب لكون أداء هذه 

                                                           

1
، مجلة ریاضیة، كلیة التربیة "أثر تدریبات للتصور العقلي في تطویر بعض المهارات األساسیة في كرة القدم": فاضل دحام منصور 
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، مجلة الثقافة الریاضیة، العدد األول، جامعة "التصور العقلي وعالقته بدقة التهدیف في ركالت الجزاء بكرة القدم": جاسم عباس علي 
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اراة، وهو هدف كل مدرب والعب أو فریق، لذلك فإن العب كرة المهارة ونجاحها مرتبط بتحدید نتیجة المب

  1.القدم یتطلب منه دقة عالیة في أداء هذه المهارة

وعلى هذا األساس حاولنا جاهدین دراسة إحدى المواضیع التي لها عالقة بتحسین دقة مهارة 

دید نحو المرمى لدى التصور الذهني ودوره في تحسین دقة مهارة التس:"التسدید نحو المرمى أال وهو

في ضبط ) الخارجي والداخلي( ، وهذا الدور الذي یلعبه التصور الذهني"العبي كرة القدم لصنف األكابر

الحالة النفسیة لالعب ووضعه في حالة مستقرة بتصوره لألداء الصحیح لهذه المهارة مما تجعله أكثر دقة 

  .وتركیزا أثناء التنفیذ الفعلي لها

الباب األول تناولنا فیه الجانب  فصل تمهیدي وبابین، قسمنا دراستنا هذه إلىمن هذا المنظور 

فهو بدوره أیضا یحتوي الثاني والمتمثل في الجانب التطبیقي  الباب، أما فصلین النظري الذي یحتوي على

  .على فصلین

ید هدف دالفصل التمهیدي الذي تناولنا فیه اإلشكالیة والفرضیات، كما تم تحفي  حیث تطرقنا 

، حتى یتسنى للقارئ فهم دراسةالدراسة وأهمیتها، ثم تعرضنا إلى أهم المفاهیم والمصطلحات الواردة في ال

نا، وأخیرا تطرقنا إلى ذكر بعض الدراسات دراستجیدا ما یراد من وراء هذه المصطلحات الموظفة في 

تناولنا فیه من الجانب النظري ل األول والتعلیق علیها، وفي الفص دراستناالسابقة التي لها عالقة بموضوع 

، في فیه إلى ریاضة كرة القدم والمهارات األساسیة لهذه اللعبةأما الفصل الثاني فتطرقنا  التصور الذهني

  :وهي كالتالي فصلینالثاني فقد تضمن الجانب التطبیقي للدراسة وهو یضم بدوره الجانب حین 

هجیة المتبعة في البحث بصفة عامة، حیث تم فیه استعراض یحتوي على اإلجراءات المن :الفصل األول

المنهج المتبع وتحدید اإلطار الزماني والبشري للدراسة، ثم التعریف بعینة البحث وكیفیة اختیارها، ثم 

خالل  إلى توضیح الصعوبات المصادفة ناطرقتطرقنا إلى ذكر األداة المستعملة لجمع المعلومات، وأخیرا ت

  .هذه الدراسة
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في ضوء الخلفیة النظریة  النتائج المتحصل علیهاومناقشة یحتوي على تحلیل وعرض : الفصل الثاني

أو اإلقتراحات، الخاتمة  المستقبلیةواألفاق   الفرضیاتإضافة إلى اإلستنتاجات و  والدراسات السابقة،

  .المراجع، المالحق
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  :اإلشكالیة -1

ي تتطلب أنماط تشتمل على ما یساند األسالیب إن االتجاهات الحدیثة في التدریب الریاض

التعلیمیة والتدریبیة المتبعة، ومن هذه األنماط التصور الذهني، الذي یمثل اإلستراتیجیة والوسیلة التي من 

، وخاصة تعلم المهارات األساسیة سواء في كرة القدم أو في 1خاللها تنجز أهداف التدریب بصفة عامة

  .أهم هذه المهارات نجد مهارة التسدید نحو المرمى غیرها من الریاضات، ومن

فالتدریب البدني فقط على أداء المهارات في كرة القدم غیر كاف لتعلمها وٕاتقانها بصورة كاملة 

وصحیحة، حیث أن العملیة التدریبیة في مجال التدریب الریاضي تعتمد أساسا الترابط البدني والعقلي 

وهذا یتطلب االهتمام بهذین الجانبین والتركیز على النواحي العقلیة والسیما  والتنویع في استعمال أسالیبها

  .، وخاصة التسدید نحو المرمى2أثناء تعلم المهارات

إذ یعتبر التصور الذهني جزءا هاما من إعداد الریاضیین للمستویات العلیا للمنافسات، فهو 

ور ألداء شخص آخر مثال، كالعب متمیز یتطلب استخدام كل الحواس الستحضار كل المدركات أو الص

، فیما یعرف أیضا باستحضار 3أو بطل ریاضي معین، وهذا ما یعرف بالتصور الذهني الخارجي

الریاضي ذهنیا ألداء مهارات أو أحداث معینة سبق اكتسابها أو مشاهدتها أو تعلمها، وهذا ما یسمى 

  .4بالتصور الذهني الداخلي

أسلوبیه الداخلي والخارجي إلى تعلم المهارات وزیادة التعرف علیها كما یهدف التصور الذهني ب

ن أهم المهارات في كرة القدم هذه المهارات نجد مهارة التسدید نحو المرمى التي تعد م ، ومن بینوتنمیتها

                                                           

مدى تأثیر التدریب العقلي على تطویر المهارات الحركیة المفتوحة لریاضي الكاراتیه دو، مذكرة لنیل شهادة الماجیسثر : عید عقیلبل 1

  .17، ص2007-2006، الجزائر، -زرالدة–في التربیة البدنیة والریاضیة، سیدي عبدا هللا 
  .17نفس المرجع، ص  2
ص  ،1997 مصر، ، دار الفكر العربي،1العقلیة، تطبیقات في المجال الریاضي، ط التدریب في المهارات: أسامة كامل راتب 3

317.  
  .318نفس المرجع، ص  4
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، والتي تعرف بإحدى وسائل الهجوم الفردي، والتي تتطلب من الالعب 1تتطلب دقة عالیة في أدائها يالت

  .2تركیز ومهارة فنیة عالیة في األداء لمختلف أنواع ضرب الكرة بالقدمال

أن النجاح في األداء المهاري له تأثیر كبیر في حسم نتائج المنافسات وهذا یعتمد على الفهم 

العمیق والقدرة من جانب المدربین في كیفیة اختیار واستخدام هذه األنماط واألسالیب فضال عن ارتفاع 

ور ألداء المهارات من قبل الالعبین بالشكل الذي یسمح به الوصول لدرجة متقدمة من مستوى التص

الفاعلیة والنجاح، ألن الكثیر من المدربین یركزون على أداء الالعبین للمهارات المختلفة باستخدام 

ن هذه ومن بی- التدریبات العملیة دون اإلهتمام بتطویر قدراتهم على تصور هذه المهارات قبل أدائها 

وعرض األداء المصور ) شرح المهارة(من خالل ربط المعلومة النظریة  - المهارات التسدید نحو المرمى

لما له من دور هام في زیادة التوافق الجید بین ) شریط فیدیو مثال ألداء مهارة التسدید لالعب ممیز(

لعوامل المؤثرة فیها  ألن اإلدراك التصور الذهني وٕادراك الالعبین ألجزاء الحركة ومساراتها واإلحساس با

بهذا ارتأینا في دراستنا . 3الذهني یطور من قدرات الالعبین على األداء الجید وتحقیق الهدف المطلوب

  :هذه إلى طرح التساؤل العام التالي

دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى ) الداخلي والخارجي(هل للتصور الذهني 

  دم صنف أكابر؟العبي كرة الق

  :التساؤالت الفرعیة

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  مهارة هل للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة - 

 صنف أكابر؟

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  مهارة هل للتصور الذهني الداخلي دور في تحسین دقة - 

 صنف أكابر؟

 

 

                                                           

  .136ص ، مرجع سابق،جاسم عباس علي 1
  .106، ص1997، مصر، ، دار الفكر العربيكرة القدم للناشئین: حنفي محمود مختار 2
  .04ص ، مرجع سابق،فاضل دحام منصور 3
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 :الفرضیات - 2

  :العامة الفرضیة - 1- 2

لدى العبي كرة نحو المرمى له دور في تحسین دقة مهارة التسدید ) الداخلي والخارجي(التصور الذهني  - 

  .القدم صنف أكابر

 :الفرضیات الفرعیة - 2- 2

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  مهارة دور في تحسین دقةله لتصور الذهني الخارجي ا - 

 .صنف أكابر

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  مهارة دور في تحسین دقةله ني الداخلي لتصور الذها - 

 .صنف أكابر

 :أهداف الدراسة -3

  :تهدف الدراسة إلى      

التسدید نحو المرمى لدى العبي مهارة الكشف عن دور التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة  - 

 .كرة القدم صنف أكابر

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة  مهارة الداخلي في تحسین دقة الكشف عن دور التصور الذهني - 

 .القدم صنف أكابر

 :أهمیة الدراسة -4

  :تتمثل أهمیة الدراسة في جانبین      

 :الجانب العلمي -

إضافة معارف جدیدة إلى میدان التربیة البدنیة والریاضیة بصفة عامة وٕالى میدان التدریب بصفة  - 

 .ة، والقائمین على میدان التدریبخاصة لیستفید منها الطلب

 :الجانب العملي -

 .إبراز العالقة بین التصور الذهني وتعلم المهارات األساسیة في كرة القدم - 

في تحسین وتطویر دقة التسدید نحو المرمى لدى ) الداخلي والخارجي(إبراز دور التصور الذهني  - 

 .العبي كرة القدم

 .المهارات األساسیة لدى العبي كرة القدمبعض تعلم محاولة إبراز أهمیة التصور الذهني في  - 
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في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدى ) الداخلي والخارجي(مدى تطبیق تمرینات التصور الذهني  - 

 .  العبي كرة القدم

 :أسباب اختیار الموضوع -5

  :األسباب الذاتیة - 1- 5

 .المیل إلى دراسة هذا الموضوع والتعمق فیه أكثر - 

  :باب الموضوعیةاألس - 2- 5

المهارات األساسیة لدى  بعض في تطویر وتحسین) الداخلي والخارجي( إبراز أهمیة التصور الذهني - 

 .العبي كرة القدم

التسدید نحو المرمى لدى  مهارة إبراز أهمیة التصور الذهني الداخلي والخارجي في تحسین دقة - 

 .العبي كرة القدم

بین التصور الذهني وتعلم المهارات األساسیة في كرة القدم محاولة التعرف على العالقة الموجودة  - 

 .عند الالعبین

 .إثراء مكتبة الجامعة ببحوث تستخدم كمراجع تستفید منها الدفعات القادمة - 

 :الدراسة تحدید مفاهیم ومصطلحات -6

رئ وردت في دراستنا بعض المفاهیم والمصطلحات ارتأینا إلى تحدیدها وضبطها كي یتسنى لقا       

  :هذه الدراسة فهمها بكل وضوح ومن بینها ما یلي

  :التصور الذهني - 1- 6

  :التعریف اللغوي

 .1بمعنى توهم الشيء وتخیله: الشيء) صور(تصور، تصورا 

 .2صوره وشكله في ذهنه: تصور، یتصور، تصورا، الشيء

 

 

  

                                                           

  .124، ص 1997دار راتب الجامعیة،  بیروت، ، 1القاموس العربي الشامل، ط: زیز محمودأمل عبد الع  1
  .195، ص 1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 7القاموس الجدید للطالب، ط: علي بن هادیة وآخرون  2



 الفصل التمهیدي  التعریف العام بالدراسة

 

  

8 

 

  

  :التعریف االصطالحي

عن طریق النظر والشرح، والتوضیح للحركة  الصورة التي یتخذها المتعلم" :"وجیه محجوب"یعرفه *   

  1".وتنطبع في الدماغ، وتكون أساسا لتأدیة المتعلم للحركة

وسیلة عقلیة یمكن من خاللها تكوین صورة عن الخبرات السابقة : "بأنه "أسامة كامل راتب"كما عرفه *   

لى هذا النوع من أو تصورات جدیدة لما تحدث من قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء، ویطلق ع

بحیث كلما كانت هذه الخریطة واضحة في عقل الالعب، أمكن للمخ ) الخریطة العقلیة(التصورات العقلیة 

  2".إرسال إرشادات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما هو مطلوب منه

ؤها استحضار للریاضي في ذهنه لمهارة، أو مهارات سبق أدا: "بأنه "أسامة كامل راتب"كما عرفه أیضا * 

بنجاح أو إتقان، أو صورة ألحداث لم یسبق أداؤها، وهو یساعد في تقویة الممرات العصبیة الخاصة 

  3".باإلشارات العصبیة المرسلة من الجهاز العصبي إلى العضالت العاملة

  :التعریف اإلجرائي

هارات األساسیة التي مقدرة الریاضي على تخیل، توقع وتنفیذ الحركات والم: " یمكن تعریفه إجرائیا بأنه*  

  ."قبل االنجاز الفعلي لها) عقلیا(سبق اكتسابها أو شرحها من قبل ذهنیا 

  :التصور الذهني الخارجي - 2- 2- 6

  :التعریف اإلصطالحي

على أن یستحضر الصورة الذهنیة ألداء شخص  یعتمد فیه الالعب: بأنه "أسامة كامل راتب"عرفه * 

فكأن الالعب وهو یستحضر الصورة الذهنیة یقوم بمشاهدة  ،آخر مثل العب متمیز أو بطل ریاضي

  4.وفي هذا النوع یستحضر الریاضي الصورة الذهنیة كما هي ،شریط سینمائي أو تلیفزیوني

  :التعریف اإلجرائي

استحضار الالعب ذهنیا ألداء العب آخر سواء : یمكن تعریف التصور الذهني الخارجي إجرائیا بأنه* 

إلخ، أثناء أدائه لمختلف ...نیق وسائط منها شریط فیدیو، تلفزیو رة أو عن طر سبق مشاهدته مباش

  .المهارات

                                                           

  .40، ص 2000 عمان، ، دار وائل للطباعة والنشر،1ریات التعلم والتصور الحركي، طنظ: محجوب وجیه 1
  .131، ص 2004 مصر، ، دار الفكر العربي،2وتطبیقها في المجال الریاضي، طتدریب المهارات النفسیة : أسامة كامل راتب 2
  .434، ص 1998 مصر، ، دار الفكر العربي،2علم النفس الریاضیة، ط: أسامة كامل راتب 3
  .317، ص 1997مرجع سابق،  ،أسامة كامل راتب 4
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  :التصور الذهني الداخلي -6-2-2

 :التعریف اإلصطالحي

على أن یستحضر الصورة الذهنیة ألداء مهارات أو  یعتمد الالعب فیه: "بأنه "أسامة كامل راتب"عرفه * 

ة من داخله ولیس كنتیجة لمشاهدته غدتها أو تعلمها، فهي عادة نابشاهأحداث معینة سبق اكتسابها أو م

وفي هذا النوع من التصور الذهني ینتقي الریاضي ما یرید مشاهدته عند تنفیذ المهارات . ألشیاء خارجیة

  1".المعینة

  :التعریف اإلجرائي

سبق وأن اكتسبها شخصیا استحضار لالعب لصورة ذهنیة ألداء مهارة معینة : یمكن تعریفه إجرائیا بأنه*

أثناء أدائه الفعلي لتلك المهارة، على أن یحرص على انتقاء واستحضار األداء األمثل لتلك المهارة فقط 

 ).ینتقي ما یرید استحضاره(

  )التصویب: (مفهوم مهارة التسدید -6-2

  :مفهوم المهارة - 1- 2- 6

  .هر هو الحاذق والسابح المجیدأي حدق وأتقن، والما" مهر"أخذنا هذه الكلمة من فعل : لغة

 2.تعرف على أنها األداء المتقن والمتمیز في إنجاز عمل ما لتحقیق التفوق والنجاح :اصطالحا

  :مفهوم مهارة التسدید -6-3

  :التعریف االصطالحي

من الالعب مقدرة  بإحدى وسائل الهجوم الفردي، ویتطلب التصوی": بأنها" حنفي محمود مختار"عرفها *  

لتركیز ومهارة فنیة عالیة في األداء لمختلف أنواع ضرب الكرة بالقدم، وتأتي فرصة التصویب دائما من ا

بعد المحاورة، أو بعد اللعب الجماعي بین العبین أو أكثر، ویجب قبل التصویب أن یقرر الالعب كیف 

 3".یصوب، ویجب أن یدرك نواحي الضعف في حارس مرمى الفریق المنافس

 

  

                                                           

  .318نفس المرجع، ص  1
  .777، ص 1987المنجد في اللغة العربیة واإلعالم، دار المشرق، لبنان،   2
  .106، ص 1997، مرجع سابق ،حنفي محمود مختار  3
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 :جرائيالتعریف اإل

التسدید هو وسیلة هجوم فردیة یأتي بعد سلسلة من التمریرات بین العبین أو أكثر، تتمیز بالدقة والتركیز *

العالیین في تنفیذها، وذلك من خالل كیفیة ضرب بالكرة والتركیز على حارس المرمى والمكان الذي یتم 

 .التصویب إلیه

  :مفهوم كرة القدم -6-4

  :التعریف االصطالحي

لعبة جماعیة، یهتم فیها بتسجیل أكبر عدد من األهداف في شباك الخصم : "بأنها "روجي جمیل"عرفها *  

والمحافظة على الشبكة نظیفة من األهداف، وتلعب كرة القدم بین فریقین، یضم كل فریق إحدى عشر 

ن، أي أن كل العبا وتلعب بكرة مستدیرة مصنوعة من الجلد، وتدوم المباراة تسعون دقیقة على شوطی

شوط به خمسة وأربعون دقیقة ویخلل المباراة وقت للراحة یدوم خمسة عشر دقیقة، وتجرى المباراة بین 

  1."فریقین یرتدیان ألبسة مختلفة، وتتكون هذه األلبسة من قمیص وتبان وحذاء خاص باللعبة

  :التعریف اإلجرائي

األنسب للعبة، والتعریف البسیط الذي یشمل على  التعریف: ألنه "روجي جمیل"ـ نتبنى التعریف السابق ل*  

  .كل المعلومات التي تعطي تعریفا دقیقا لهذا النوع من الریاضة

 :المشابهةالدراسات  -7

 :الدراسة األولى -

أثر برنامج تعلیمي للتصور العقلي على تعلم بعض المهارات لدى ناشئي كرة : "دراسة بعنوان      

  ".القدم في الضفة الغربیة

في إطار إنجاز أطروحة " بشاوة محمد سعید محمد أبو"وهي دراسة تم إعدادها من قبل الطالب       

 مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التربیة الریاضیة بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة

  .2016سنة  - فلسطین - نابلس

لتصور العقلي على تعلم بعض هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تعلیمي ل      

المهارات األساسیة لدى ناشئي كرة القدم في فلسطین، واستخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة 

                                                           

  .6، ص 1986، دار النفائس، لبنان، 1كرة القدم، ط: روجي جمیل  1
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س الریاضي، وزعت رابلناشئا من نادي ط) 24(الدراسة  ولتحقیق ذلك أجریت الدراسة على عینة قوامها 

دریبي المقترح على أفراد العینة التجریبیة، في حین إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة طبق البرنامج الت

) 03(أسابیع بواقع ) 8(خضع أفراد المجموعة الضابطة للبرنامج التقلیدي، حیث تم تطبیق البرنامج لمدة 

لتحلیل  (SPSS) اإلحصائیةوحدات تدریبیة أسبوعیا، وبعد جمع البیانات تم استخدام برنامج الرزم 

  .النتائج

أثر على جمیع ) العقلي(تائج الدراسة أن البرنامج التعلیمي المقترح للتصور الذهني وقد أظهرت ن      

بین القیاسین القبلي والبعدي لصالح القیاس البعدي، كما أظهرت  إحصائیةالمتغیرات قید الدراسة، وبداللة 

 ة، دقة التمریراإلحساس بالكر (في جمیع متغیرات الدراسة  إحصائیةنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 

ما بین أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة ) التصویب على المرمى، الجري بالكرة دقة بالتصویب بالرأس

لصالح المجموعة التجریبیة، كما حثت الدراسة إلى ضرورة استخدام التصور العقلي في مدارس واألندیة 

  .ور العقلي والتدریب المهاريالكرویة المختلفة، وضرورة التزامن ما بین التدریب على تص

 :الدراسة الثانیة -

أثر برنامج تدریبي مقترح باستخدام تمرینات التصور العقلي في تحسین مهارتي : "دراسة بعنوان      

مجادي "تم إعدادها من قبل ، "سنة) 14- 12(التمریر واالستقبال بباطن القدم لدى ناشئي كرة القدم 

  .2016لة، سنة ، بجامعة محمد بوضیاف المسی"مفتاح

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرنامج التدریبي المقترح باستخدام التصور العقلي في       

تحسین مهارتي التمریر واالستقبال بباطن القدم لدى ناشئي كرة القدم، دراسة میدانیة للنادي الریاضي 

ذ الباحث المنهج التجریبي لمالئمته موضوع لبلدیة حمام الضلعة، ولتحقیق هذا الهدف اتخ) الوفاق(للهواة 

حصة وتدوم كل حصة ) 12(الدراسة، وتم اقتراح برنامج تدریبي لتمرینات التصور العقلي یتكون من 

، وقد طبقت )الوفاق(العبا من فریق النادي الریاضي للهواة  30دقیقة تمثل مجتمع الدراسة في ) 20(

العبا للمجموعتین الشاهدة والتجریبیة ) 16(ة بسیطة قوامها الدراسة على عینة اختیرت بطریقة عشوائی

  ).2كا(لنفس النادي، وكأداة بحث تم استخدام قانون كاف تربیع 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن البرنامج التدریبي المقترح باستخدام تمرینات التصور الذهني       

سنة، كما یساعد ) 12- 14(قبال بباطن القدم یساعد ناشئي كرة القدم على تحسین مهارتي التمریر واالست

تطویر  أوفي وصول الالعب إلى أفضل ما لدیه في التدریب أو المنافسات، وذلك من خالل استخدام 
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المهارات الحركیة باستعادة التصور الذهني الیومي في توجیه ما یحدث الكتساب وممارسة الخبرات 

  .السابقة

  :الدراسة الثالثة -

  ."التصور العقلي وعالقته بدقة مهارة التسدید لدى العبي دوري النخبة بكرة القدم: "اندراسة بعنو       

  .2018بجامعة العراق، سنة  ،"سلمان عكاب سرحان الجنابي وآخرون"تم إنجازها من قبل الطالب   

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین التصور الذهني ودقة مهارة التسدید نحو المرمى      

لدى العبي دوري النخبة لكرة القدم، وقد استخدم فیها المنهج التجریبي لمالئمته موضوع الدراسة، حیث 

، وعلى عینة قدرت ب 2017/2018تمثل مجتمع الدراسة في العبي دوري النخبة في العراق للموسم 

  .رتباط البسیطالعبا، وكأداة بحث تم استعمال النسب المئویة واالنحراف المعیاري ومعامل اإل 107

وقد توصلت هذه الدراسة إلى ارتفاع مستوى التصور العقلي لدى الالعبین، كما توصلت أیضا       

إلى ارتفاع مستوى دقة التهدیف نحو المرمى لدى الالعبین، وبالتالي وجود عالقة بین التصور العقلي 

بتدریب التصور العقلي لالعبین ودقة التهدیف نحو المرمى لدى الالعبین، كما أوصت الدراسة باإلهتمام 

  .والقیام ببحوث حول عالقة التصور الذهني بمهارات كرة القدم االخرى

  :الدراسة الرابعة - 

  ."أثر تدریبات للتصور العقلي في تطویر بعض المهارات األساسیة بكرة القدم: "دراسة بعنوان      

  .2012-2011ضیة بجامعة واسط، سنة بكلیة التربیة الریا "فاضل دحام منصور"تم إنجازها من قبل   

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد تدریبات للتصور الذهني لتطویر األداء المهاري والتعرف على أداء       

التدریبات في تطویر التصور العقلي لدى الالعبین، وقد استعمل فیها المنهج التجریبي، وكعینة للبحث تم 

تم استخدام  إحصائیةالتربیة الریاضیة لجامعة واسط، وكأداة  طالبا من كلیة 14تطبیق اإلختبارات على 

  .اإلنحراف المعیاري ومعامل اإللتواء

استنتج الباحث أن للتصور العقلي دورا هاما في تطویر قابلیة األفراد الذهنیة مما یسهم في تسهیل       

التأكید على استخدام عملیة التدریب والتعلیم وٕاحداث التطور المطلوب، فیما أوصى الباحث بضرورة 

تدریبات التصور الذهني عند التدریب على المهارات األساسیة من قبل المدربین أو المدرسین ووضع 

 .مفرداته ضمن المناهج التدریبیة
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 :لخامسةالدراسة ا -

  ".تأثیر التصور الذهني على دقة التهدیف من القفز في كرة السلة: "دراسة بعنوان      

بجامعة بغداد، سنة  ،"وهبي علوان البیاتي"والطالب " مروان محمد العاني"الطالبان تم انجازها من قبل 

2007.  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین التصور الذهني والتهدیف من القفز بكرة السلة من       

مجتمع منطقة الرمیة الحرة، وقد استخدم فیها المنهج التجریبي لمالئمته موضوع الدراسة، حیث تمثل 

العبا، وهو یمثل عینة البحث، وكأداة بحث تم  20الدراسة في العبي نادي دیالي والمتمثل عددهم في 

  .« t »استخدام اختبار 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بین التصور الذهني وتطور مهارة التهدیف بكرة السلة       

من الثقة بالنفس من خالل عزل الالعب عن  واحتمالیة زیادة نجاح التهدیف كذلك یعزز التصور الذهني

  .المحیط الخارجي والتفاعل مع المحیط الداخلي

 :سادسةالدراسة ال -

انعكاسات أسالیب االسترخاء والتصور الذهني على األداء الریاضي لدى ریاضي : "دراسة بعنوان      

  ".الكاراتیه دو

، في إطار إنجاز مذكرة ضمن متطلبات "بن عكي أمیرة"وهي دراسة تم إعدادها من قبل الطالبة       

سنة  -سیدي عبد اهللا -ومنهجیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة الجزائر نظریةنیل شهادة الماجستیر في 

2008-2009.  

هدفت هذه الدراسة إلى تبیان فعالیة التصور الذهني في تحسین وتطویر األداء الریاضي لالعب       

  .راز أهمیة اإلعداد النفسي وعالقته باألداء الریاضي لالعب الكاراتیه دوالكاراتیه دو، ومحاولة إب

 03وقد استخدم المنهج الوصفي كمنهج مناسب للدراسة، وتم االستعانة باالستبیان الذي قسم إلى  

 محاور، وكل محور یشمل عدة أسئلة تخدم كل فرضیة، بحیث وزعت على العبي الكاراتیه دو لألندیة

ریاضیا من بین ریاضي  53ة، وكعینة بحث تم اختیار بطریقة عشوائیة لجزائر كمجتمع دراسالوطنیة في ا

أو العبي النخبة الوطنیة للكاراتیه دو، وكأداة بحث تم استخدام قانون النسبة المئویة والمتوسط الحسابي 

  .ار بیرسونبواخت
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تي االسترخاء والتصور الذهني وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال بد من أن یكون التدریب على تقنی      

بصفة مستمرة ومنتظمة لتنمیة الثقة بالنفس لریاضي الكاراتیه دو، وتوصلت إلى أن التقنیتین تسمح في 

تحكم الالعبین في مختلف سلوكاتهم عن طریق تصور ظروف وأحداث المنافسة قبل حدوثها والشعور 

 .سین األداء الریاضيباالستقاللیة أثناء المنافسة مما یؤدي إلى تطویر وتح

 :المتشابهة التعلیق على الدراسات -8

خالل ما قمنا به من استطالع لنتائج الدراسات السابقة والمتشابهة لموضوع دراستنا حول من     

  :أنهتبین  التصور الذهني ودوره في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر،

التسدید : ة بین التصور الذهني وتعلیم بعض المهارات في كرة القدم ومنهادراسات تناولت العالق *

  .إلخ...، المراوغةاالستقبالالتمریر، 

  :وهذه تمثلها الدراسات التالیة

  ".2018سلمان عكاب سرحان الجنابي وآخرون "دراسة  - 

  ".2012- 2011فاضل دحام منصور "دراسة  - 

  :الذهني في تعلم بعض المهارات األساسیة في كرة القدم دراسات اقترحت برنامج تدریبي بالتصور* 

  ".2016محمد سعید محمد أبو بشاوة "دراسة  - 

  ".2016مجادي مفتاح "دراسة  - 

مهارة التسدید : دراسات تناولت العالقة بین التصور الذهني وتعلیم بعض المهارات في كرة السلة ومنها* 

  .من القفز

  :وهذه تمثلها الدراسات التالیة

  .2007" وهبي علوان البیاتي"و " مروان محمد العاني"دراسة  - 

  :دراسات تناولت العالقة بین التصور الذهني واألداء الریاضي في ریاضة الكاراتیه دو* 

  .2009- 2008 "بن عكي أمیرة"دراسة  - 

امج أو وكانت أهم النتائج التي توصلت إلها الدراسات السابقة والمتشابهة إلى أن الستخدام برن    

 في كرة القدم) أو في بعضها(تمرینات للتصور الذهني أثر كبیر في تحسین وتعلم المهارات األساسیة 

وفي بعض المهارات  باإلضافة إلى العالقة الموجودة بین التصور الذهني وتحسین التسدید نحو المرمى،

أفضل ما لدیه في التدریب أو خاصة فئة الناشئین، كما یساعد الالعب للوصول إلى  ،في كرة السلة أیضا
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في المنافسات، كما توصلت أیضا دراسة إلى أهمیة أسالیب االسترخاء والتصور الذهني في تحسین األداء 

 .الریاضي بصفة عامة

نجد ترابط بین هذه الدراسات مع موضوع دراستنا، كونها تناولت نفس المتغیرات في بعضها من     

مهارة التسدید، فیما اختلفت مع موضوع دراستنا في كون دقة سین حیث التصور الذهني وعالقته في تح

تناولت جل المهارات األساسیة في كرة القدم وفي أخرى تناولت مهارة التسدید ولكن في  بعض الدراسات

كرة السلة، كما اقتصرت دراستنا على نوعین للتصور الذهني بینما مختلف الدراسات أخذت التصور 

وحتى في الفئة العمریة فمنها من درست صنف الناشئین ومنها من درست صنف الذهني بصفة عامة، 

، بینما في دراستنا تناولنا التصور الذهني ودوره في تحسین مهارة أساسیة واحدة فقط )سنة 14- 12(من 

 .التسدید فیما یخص فئة األكابر فقط دقة أال وهي مهارة

دة تساهم في بناء اإلطار النظري لدراستنا، مع دیج هذه الدراسات شكلت لنا انطالقة لدراسة علمیة    

المنهج، العینة، أدوات الدراسة واألسلوب اإلحصائي (االستفادة من التطلع إلى كیفیة اختیار أدوات البحث 

  .في الجانب التطبیقي مع إدراك نقائص هذه الدراسات وتجنب الوقوع في نفس األخطاء مسبقا) المستخدم
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  تمهید

یعد التصور الذهني من الطرق المعرفیة األكثر استعماال وهو نوع من المحاكاة الصامتة التي تتم 

  .عقلیا، بحیث یستعمل من الجمیع، سواء كان في المجال الریاضي أو المجال الغیر ریاضي

علیا للمنافسات، فهو ال تویاتإذ یعتبر التصور الذهني جزءا هاما من إعداد الریاضیین للمس

یتطلب استخدام كل الحواس السترجاع أو استحضار المدركات أو الصور أو األفكار التي سبق للفرد 

  .إدراكها أو صور وأفكار جدیدة في عقل الفرد الریاضي

سوف نقوم في هذا الفصل ببیان بعض األدلة التي تثبت قیمة التصور الذهني في المجال 

فیه مفهوم التصور الذهني وأهمیته، أنواعه وأهدافه، كما تطرقنا أیضا إلى مبادئ الریاضي، إذ تناولنا 

  .ومجاالت استخدامه، باإلضافة إلى خطوات ومراحل القیام بالتصور الذهني في المجال الریاضي
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 :مفهوم التصور الذهني -1

ن طریق النظر والشرح، والتوضیح للحركة الصورة التي یتخذها المتعلم ع": أنه" وجیه محجوب"یعرفه *

  1".وتنطبع في الدماغ، وتكون أساسا لتأدیة المتعلم للحركة

وسیلة عقلیة یمكن من خاللها تكوین صورة عن الخبرات السابقة : " بأنه "أسامة كامل راتب"كما عرفه *

ذا النوع من التصورات أو تصورات جدیدة لم تحدث من قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء، ویطلق على ه

بحیث كلما كانت هذه الخریطة واضحة في عقل الالعب أمكن للمخ إرسال ) الخریطة العقلیة(العقلیة 

  2".إشارات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما هو مطلوب منه

استحضار للریاضي في ذهنه لمهارة، أو مهارات سبق أداؤها : "بأنه "أسامة كامل راتب"عرفه أیضا  كما*

جاح أو إتقان، أو صورة ألحداث لم یسبق أداؤها، وهو یساعد في تقویة الممرات العصبیة الخاصة بن

  3".باإلشارات العصبیة المرسلة من الجهاز العصبي إلى العضالت العاملة

 :أهمیة التصور الذهني -2

 .استبدال مواقف التوتر أو القلق أو الخوف ببعض المواقف التي تتمیز بالثقة بالنفس - 

ستبدال المواقف السلبیة والمشكالت المرتبطة بعدم السیطرة على االنفعاالت مثل الغضب بمواقف ا - 

 .إیجابیة والتركیز على األداء الجید

یساعد على التركیز بصورة أفضل على األشیاء المراد عملها ویساعد على االنتباه ومنع تشتت  - 

 .األفكار

لدعم وزیادة الدافعیة وبناء لنمط األدلة اإلیجابي وتحقیق استبعاد التفكیر السلبي وٕاعطاء المزید من ا - 

 .األهداف

یساعد التصور الذهني في ممارسة المهارات الریاضیة، كذلك تصور نقاط الضعف والخطأ في األداء  - 

 .وكیفیة إصالح الخطأ بعد ذلك یمكن تصور األداء الصحیح للمهارة

كتساب وممارسة وتطویر المهارات الحركیة وذلك أن االستعمال الیومي للتصور الذهني یساعد على ا - 

 .في المنافسة إتباعهامن خالل استعادة الخبرات السابقة واسترجاع االستراتیجیات الواجب 

                                                           

  .40، ص 2000، مرجع سابق ،محجوب وجیه 1
  .131ص   ،2004، مرجع سابق ،أسامة كامل راتب 2
  .434، ص 1998، مرجع سابق ،سامة كامل راتبأ 3
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یساهم التصور الذهني في استدعاء اإلحساس باألداء األمثل وتركیز االنتباه على المهارة قبل  - 

 1.المنافسة من أجل تحقیق الهدف

الذهني في مراحل اكتساب وٕاتقان المهارات حیث یقدم التصور العقلي إجراءات یستخدم التصور  - 

تساعد إلى إمداد األفراد بالطرق المناسبة التي تعمل على تعدیل ...) البصري، الحسي والسمعي(ووسائل 

 2.السلوك وتحسین التعلم

یرها، كما یساعد المتعلم وزیادة التعرف علیها وتنمیتها وتطو  یساهم التصور الذهني في تعلم المهارة - 

 3.على التحكم في اإلنتباه وعزل تفكیره والتركیز

 :أنواع التصور العقلي -3

كلما كانت الحواس المتدخلة في عملیة التصور الذهني كثیرة كلما كان التصور فعاال وایجابیا وهذا   

 .حسب وجهة نظر علماء النفس

یمكن استخدامها في التصور الذهني في المجال  إن حاسة البصر لیست هي الحاسة الوحیدة التي  

حواس السمع : الریاضي، إذ یوجد حواس أخرى لها دور هام في التصور الذهني لالعبین الریاضیین مثل

هني لالنفعاالت المختلفة ذن التصور الإالشم، الذوق، المس والحركة، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ف

أیضا في عملیة التحكم في األلم أو التعب أو القلق تساعده على أن  المرتبطة بالخبرات الریاضیة هام

  .رك ویفهم ویعي كیف ولماذا تؤثر هذه االنفعاالت على أداءه وهذا حسب محمد العربي شمعونتی

یعتبر التصور الذهني مهارة نفسیة عقلیة ولیس سحرا إذ تتطلب مثلها كثل ذلك مثل المهارات   

كن لجمیع الالعبین الریاضیین اكتساب القدرة على اكتساب هذه المهارة، إذ یجب الحركیة أو الخططیة، یم

التدرب علیها بصفة مقننة ومنتظمة وهذا حتى تظهر فعالیتها في تحسین وتطویر األداء الریاضي 

  4.لالعبین

                                                           

انعكاسات أسالیب االسترخاء والتصور الذهني على األداء الریاضي لدى ریاضي الكاراتیه دو، مذكرة لنیل شهادة : بن عكي أمیرة 1

  .205، ص 2009-2008الماجستیر، جامعة الجزائر، سیدي عبد اهللا، 
  .32، ص2001، مرجع سابق ،محمد العربي شمعون 2
مقارنة أثر أسلوبي التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر في تطویر بعض المهارات األساسیة في الكرة ط": عامر محمد سعودي 3

  .82، ص2008، مجلة ریاضیة، جامعة الموصل، "الطائرة
  .173، ص1996مرجع سابق،  ،محمد العربي شمعون 4
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التصور الخارجي والتصور الداخلي، وربما من : یوجد نوعان شائعان ألنماط التصور هما  

  :ب أن نلقي الضوء على كل منهماالمناس

  :التصور العقلي الخارجي - 1- 3

تعتمد فكرة التصور الذهني الخارجي على أن الالعب یستحضر الصورة الذهنیة ألداء شخص     

فكأن الالعب وهو یستحضر الصورة الذهنیة یقوم بمشاهدة ، آخر مثل العب متمیز أو بطل ریاضي

  1.هذا النوع یستحضر الریاضي الصورة الذهنیة كما هيوفي  ،شریط سینمائي أو تلیفزیوني

وطریقة األداء  أسلوبفعندما یرید العب كرة القدم اجتیاز أو المرور من المنافس، فإنه یستحضر     

المتمیز لالعب مشهور وبنفس الوقت تعمل جمیع أعضاء اإلحساس بمراقبة طریقة وقوف ودفاع المنافس 

  2.للمرور من المنافس والتغلب علیه إمكانیاتهالالعب كل  ودرجة تركیزه، وعندها یستخدم

فإن العب التنس الذي یستخدم التصور الذهني من المنظور الخارجي ألداء : وفي مثال آخر    

وٕانما یشاهد كذلك حركة ) وقفة االستعداد، حركة لف الجذع، المتابعة(مهارة اإلرسال انه ال یشاهد فقط 

في هذه الحالة یكون الالعب متفرج أو مالحظ لنفسه، والالعب الذي یستخدم الخ، و ...رأس وظهر الالعب

هذا النوع من التصور، یسترجع جمیع الجوانب المرتبطة باألداء في محاولة إیجاد العالقات لتوظیفها في 

  .طریقة األداء المناسبة والتعرف على األخطاء أو وضع الخطط للتنافس في المستقبل

  :ي الداخليالتصور العقل - 2- 3

تعتمد فكرة التصور الذهني الداخلي على أن الالعب یستحضر الصورة الذهنیة ألداء مهارات أو     

أحداث معینة سبق اكتسابها أو مشاهدتها أو تعلمها، فهي عادة نابعة من داخله ولیس كنتیجة لمشاهدته 

رید مشاهدته عند تنفیذ المهارات وفي هذا النوع من التصور الذهني ینتقي الریاضي ما ی. ألشیاء خارجیة

  3.المعینة

والدلیل على التصور الداخلي نرى أن العب كرة القدم عند التصویب، فإنه یشاهد مكان وقوف     

حارس المرمى ودرجة اإلستعداد لدیه والتركیز وكیفیة ارسال الكرة في المكان المناسب والتأكد من تحقیق 

  4.ینحصر مدى وزاویة الرؤیة بهذه الحالة فقط النتیجة سواء النجاح أو الفشل بحیث
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فإن العب التنس الذي یستخدم التصور الذهني من المنظور الداخلي ألداء مهارة : وفي مثال آخر    

فهو یرى منافسه یتابع قذف الكرة . اإلرسال یمكنه أن یوجه وینتقي ما یرید مشاهدته في الصورة الذهنیة

  .أس أو حركات القدمینوفي نفس الوقت ال یرى حركة الر 

وتجدر اإلشارة إلى أن حاسة البصر تساهم بالدور األساسي عند استخدام نمط التصور الذهني 

أكثر مقارنة بالحواس األخرى في نمط التصور الذهني بفعالیة  مبینما اإلحساس الحركي یساه الخارجي

  1.الداخلي

على تفاصیل المهارات كان استخدام التصور  كلما زاد التركیز: "أنه "محمد العربي شمعون" حیث أضاف

  2."الذهني الداخلي أكثر فاعلیة في التأثیر في مستوى األداء لدى الالعبین

 :أهداف التصور الذهني -4

  :إن استعمال التصور الذهني یسمح بـ    

 .تعلم جید للحركة - 

 .تحسین مستوى النتائج من خالل تحسین التنسیق الحركي - 

 .لتوتر التنافسي وتقویة الیقظةالمراقبة الفعلیة ل - 

 .یسهل عملیة التنشیط بعد المنافسة - 

عدم فقدان فائدة التدریب بعد اإلصابة، فالتصور الذهني یسمح بالحفاظ على القدرات الحركیة ویسرع  - 

 .الشفاء عند اإلصابة

ق أهداف مساعدة الریاضي على فهم التقنیات، واالسترجاع وتسییر التوتر ما قبل المنافسة، إن تحقی - 

 التصور الذهني مرتبط بقدرة الریاضي على التصور، فهذا متوقف على مستوى قدراته العقلیة والمعرفیة

 3.ألنه من السهل على الریاضي المحترف إحضار صورة أكثر دقة لمهاراته على عكس الریاضي المبتدئ

  :الخصائص العامة للتصور العقلي  -5

، فعندما لخإ...البصر، السمع، اللمس: عمال عدة حواسإن التصور الذهني یمكن تحقیقه باست

یتصور العب كرة السلة أنه یراوغ بالكرة، فإنه ال یرى فحسب ما یحیط به و إنما یشعر أیضا برفاقه 

                                                           

  .318، ص 1997مرجع سابق،  ،أسامة كامل راتب 1
  .225، ص1996مرجع سابق،  ،محمد العربي شمعون 2

3 Edgard Thill Et Philippe.F: Guide Pratique De La Preparation Psychologie De Sportif, Edition Vigot 
Paris, 1998, P06. 
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كل هذا في رأسه في  الخ،...باألرض ویحس بأنه یلمسها موخصومه حوله ویسمع صوت الكرة وهي تلط

  .نفس الوقت

  :و التصور الحسيالتصور البصري  - 1- 5

في الحقیقة الریاضیون یختلفون فیما بینهم لیس فقط فیما یخص القدرة على استعمال استراتیجیات 

اضیون یبصرون نشاطاتهم الحركیة فهناك ری. التصور الذهني، بل كذلك في أنماط التطورات الذهنیة

یة، حیث تتبعها إحساسات بالتالي یأخذ وضعیة المشاهد ، وهناك آخرون یشعرون بنشاطاتهم الحركو 

  1.جسمیة وبالتالي یأخذ وضعیة المؤدي

فریاضي القفز ، )كأنه یشاهد أدائه في الشاشة(بعض الریاضیین یفضلون أخذ وضعیة المشاهد 

بالزانة یرى قفزته ذهنیا قبل أدائه، إن استعمال هذا الشكل من التصور یستدعي تدخل حاسة البصر، هذا 

  .یدعى بالتصور البصري أو الخارجي  النوع من التصور الذهني

من جانب آخر فإن بعض الریاضیین ینفعلون مع هذه الصور الذهنیة حیث یشعرون بجمیع 

و یتطلب هذا .األحاسیس المرتبطة باألداء الحركي، وهنا یتصور الریاضي نفسه یأخذ وضعیة المؤدي 

ه فعال یقوم بأداء النشاط الحركي ، حیث یشعر كأنحقیقي من طرف الریاضي الشكل من التصور انفعال

  2.هني یدعى بالتصور الذهني الداخليهذا النوع من التصور الذو 

  :خصائص الصورة الذهنیة  - 2- 5

إن التصور الذهني عبارة عن نشاط عقلي یترجم إلى صورة ذهنیة، و بما أن هذه الصورة عبارة 

صائص التي تزید من فاعلیة التصور ، فإنها من الواجب  أن تتمیز بعض الختوج معرفي عقليعن من

   :الذهني

  ...).الصوت األلوان(الذهنیة أوال حیة، صافیة وغنیة بالتفاصیل  ةالصور  تكون یجب أن - 

  .المراد تصویرهابالفترة استعمال الصور الذهنیة یكون لفترة معینة، و تتعلق هذه الفترة  - 

                                                           

1 Edgard Thill Et Philippe.F . Op Cit, P 30. 
2 Edgard Thill Et R.Thomas, L’educateur Sportif, Vigot, Paris, 1994, P272. 
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دقة كل األبعاد المتعلقة بالنشاط الحركي المراد الصور الذهنیة یجب أن تكون دقیقة، أي أنها تعكس ب - 

 1.موقع األشیاء والبعد بینهاك تمثیله ذهنیا

 :مراحل استعمال التصور الذهني -6

 :رغم إمكانیة استعمال التصور العقلي في كل وقت هناك بمعنى األوقات أین تكون بالغة األهمیة    

  .قبل التدریب وبعده   - 

 .قبل المنافسة وبعدها - 

 .ل أوقات الراحة للتدریب أو المنافسات كالوقت المستقطعخال - 

 .خالل مرحلة االسترجاع بعد اإلصابة - 

  :قبل التدریب وبعده - 1- 6

أهمیة برمجة التصور العقلي قبل وبعد  "Murphy et Coll") 1990( "مورفي وكول"أكد     

تركیز معظم الریاضیین دقائق وهذا لصعوبة  10التدریب وأن حصة التصور ال یجب أن تتجاوز مدة 

قبل التدریب، كما یجب  سیؤذونهاأكثر من هذه المدة في التصور، بإمكان تصور األداء المهارات التي 

  2.إعادة التقنیات واالستراتیجیات التي قاموا بها خالل التدریب، ذهنیا بعد التدریب

  :قبل المنافسة وبعدها - 2- 6

هاز العصبي یؤدي أفضل ما عنده، وقد یستخدم التصور التصور العقلي قبل المباراة یجعل الج    

العقلي على مرحلتین أو ثالث مراحل مختلفة ما بین ساعتین أو ساعة أو ثالثون دقیقة، أو ما قبل المباراة 

وقتا حوالي عشر دقائق، یستعمل التصور العقلي بتكرار عقلي للمهارة   وفي كل مرة یستغرق. مباشرة

وهذا ما یجعل األداء اإلیجابي یرسخ في . اء من أدائهاهیاضي بأدائها مباشرة بعد االنتالحركیة التي قام الر 

  3.وبذلك یتمكن الالعب من تقییم أداءه وكذا التعرف على األخطاء المرتكبة ،الذاكرة بكل تفاصیله

  :خالل أوقات الراحة للتدریب أو المنافسات - 3- 6

یستغلها الالعب لتحضیر ما یلي من األداء  في أغلب الریاضات هناك أوقات راحة یمكن أن

  .باستعمال التصور العقلي

  

                                                           

1  Edgard Thill Et Philippe.F, Op Cit, P 30. 
2 Weinberg Robert.S, Gould Daniel, Psychologie Du Sport Et De L’activite Physique, Edition Vigot, 
Paris, Annee 2001, P305. 
3 Edgard Thill Et Philippe.F, O.P Cit, P38. 
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  :خالل مرحلة االسترجاع من اإلصابة - 4- 6

على استعمال التصور العقلي مرفقا بتمارین االسترخاء للتقلیل من حدة بعض الالعبین یتدربون 

  .حضیرا للعودة إلى تدریباتهالتوتر واإلصابة، من خالل التصور العقلي یقوم الالعب بتكرار تقنیاته ت

بأن  "Gouled قولد"و  "Weinberg" "وینبرق"حسب مرجع ) 1991( "أورلیك"و "Leleva"ذكر 

 لریاضات كالجري للمسافات الطویلةالتصور العقلي یقلل من مدة االسترجاع من اإلصابة، في بعض ا

 1. الجري ولیس على اإلحساس باأللم یستعمل فیها التصور العقلي لمقاومة األلم وهذا للتركیز على تقنیة

 :مبادئ استعمال التصور الذهني -7

 :نستعرض فیما یلي المبادئ التي تساعد على تعلم واكتساب التصور في الریاضة   

  :االسترخاء - 1- 7

بعض تمرینات االسترخاء لمدة من ثالث إلى ) استحضار الصورة الحركیة(یفضل أن یسبق التصور     

 على تمرینات الشهیق العمیق وٕاخراج الزفیر ببطء زوینصح بالتركی. یتجاوز عشر دقائق خمس دقائق وال

  .حیث یكرر ذلك حوالي أربع أو خمس مرات

كذلك یراعي أن تؤدي تمرینات االسترخاء من وضع الجلوس ولیس الرقود حیث أن األخیر قد 

 .یقود الالعب إلى النوم ویضعف من القدرة على التركیز

  :داف الواقعیةاأله - 2- 7

یراعي وضع أهداف التصور ألداء مهارات معینة في ضوء مبدأ الواقعیة للمستوى الفعلي لالعب 

حتى عندما یتضمن التصور أداء واجبات بدنیة أو حركیة معینة تفوق مستوى قدرات الریاضي، فمن 

  .األهمیة أن تكون الصعوبة ممكنة التحقیق

ر األهداف من حیث درجة صعوبتها مادام مستوى األداء وهذا ال یتعارض مع الحاجة إلى تطوی

وهنا تجدر اإلشارة إلى أهمیة أن یكون التمرین الذهني خبرة ناجحة ولكن قد . الفعلي یحقق تقدما مستمرا

مساویة أو أفضل من  یصعب تحقیق ذلك حیث إن الالعب لیس في مقدرته أن یستحضر الصورة الذهنیة

خالل برنامج  بعین االعتبار أن اإلعداد الذهني وبناء األهداف یسیران معا یجب أن یأخذ( أدائه السابق

  ).التدریب الریاضي

  

                                                           

1 Weinberg Robert S, O.P Cit, P306. 
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  :األهداف النوعیة - 3- 7

ها الالعب في موقف المنافسة یدلواجبات البدنیة والحركة التي یؤ یجب أن یتضمن التصور ا

  .المنافسة الفعلي ویمكن تحقیق ذلك من خالل تحدید أهداف نوعیة تماثل األداء في

هذا وقد یتعذر على الالعب أن یستحضر الصورة الذهنیة الصحیحة التي یعتمد علیها في إجراء 

وعندئذ یمكن أن یسمح له بمشاهدة أحد الریاضیین المتمیزین في أداء المراجعة والتمرین  التصور الذهني،

  .الذهني لكیفیة أدائها

  :تعدد الحواس - 4- 7

خدام العدید من الحواس، وكلما أمكن استخدام عدد أكثر من یعتمد نجاح التصور على است

  .الحواس عند استحضار الصورة الذهنیة كلما حقق التصور الذهني فائدة أكبر

كذلك ال یكفي أن یتعرف الالعب على الحواس المشاركة في األداء ولكن مطلوب منه أن یتعرف 

ة السمع أم اإلحساس الحركي؟ ومع تقدم على الحاسة األكثر ارتباطا، هل هي حاسة البصر أو حاس

  1.التمرین الذهني یتسع التصور للعدید من الحواس األخرى مثل حاستي الشم والذوق

  :التصور بالسرعة الصحیحة لألداء - 5- 7

سة، فعلى ور هو الزمن الفعلي أثناء المنافالمبدأ العام الذي یحدد معدل السرعة الصحیحة للتص

 4یستحضر الصورة الذهنیة للسباق لمدة ، م أربع دقائق400الذي یسبح مسافة  سبیل المثال فإن السباح

دقائق حیث ذلك یساعده أن یصبح أكثر ألفة باألداء كذلك فإن العب الجري الذي یقطع في الجري 

مسافة المیل في ست دقائق من المالئم أن یمارس التمرین الذهني مع الفترة المحددة، وعندما یؤدي العب 

مهارة اإلرسال بقوة وبسرعة لدى فیجب أن یكون التصور بهذا المعدل من القوة والسرعة  التنس

  .الخ ...وهكذا

هذا وینصح في بعض األحیان أن تتم عملیة التصور بمعدل أبطأ من سرعة األداء الفعلي في 

  :المسابقة ویحدث ذلك كما في الحاالت التالیة

نخفاض معدل االمهارة حیث إن  تخدم طریقة جدیدة ألداءعندما یتعلم الریاضي مهارات جدیدة أو یس  - أ

الصحیح لإلحساس الحركي للمهارة، ولكن من األهمیة أن یؤخذ  داءسرعة التصور یسمح للریاضي باأل

                                                           

  .326-325، ص 1997أسامة كامل راتب، مرجع سابق،   1
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ة یجب أن یتبعها استحضار الصورة الذهنیة ومن تم یمرحل بعین االعتبار أن هذا اإلجراء بمثابة خطوة

 .السرعة المثلى لألداء في المسابقةالتمرین الذهني وفقا لمعدل 

لنواحي لعندما یحتاج الریاضي إلى التخلص من بعض أخطاء األداء، نرید إدخال بعض التعدیالت   -  ب

الفنیة لألداء، ویرجع ذلك إلى أن ننظر إلى معدل سرعة التصور یساعد في تخلص الریاضي من 

 .وكل مرة أفضل. األخطاء

اإلجراء بمثابة خطوة مرحلیة یجب أن یتبعها استحضار الصورة  من األهمیة أن نؤكد هنا أن هذا    

 .الذهنیة، ومن تم التمرین الذهني وفقا لمعدل السرعة الفعلیة لألداء مادام قد تخلص من أخطاء األداء

  :الممارسة المنتظمة - 6- 7

 بشكل عام یمكن ممارسة التصور في أي مكان أو زمان، فهناك فروق فردیة كبیرة تتوقف على

طبیعة شخصیة الریاضي وخصائص النشاط الریاضي ذاته، لقد أوضح الكثیر من الریاضیین الذین تربوا 

  .جیدا على مهارة االسترخاء والتخلص من التوتر یفضلون التمرین الذهني بعد أداء التمرین االسترخائي

لس محتفظا بهدوئك إن القاعدة العامة أنك تستطیع ممارسة التصور في أي وقت ما دمت تستطیع أن تج

 .وال تعاني من مصادر تشتت انتباهك

وبناءا على ذلك یمكن ممارسة التمرین الذهني لفترات قصیرة، ولكن تكرر مرات أكثر، بل یجب 

  .أن نتعلم ممارسة التمرین الذهني خالل أوقات مختلفة من ساعات الیوم

ة للریاضي أثناء المنافسة في هذا ویمكن ممارسة التصور كنوع من اإلعداد أو التهیئة الذهنی

بعض األنشطة الریاضیة كما هو الحال في مسابقة الجمباز أو الغطس حیث یراجع الریاضي الصورة 

كذلك الحال في بعض األنشطة الریاضیة الجماعیة حیث یتخلل . الذهنیة للمهارة أو الحركات التي یؤدیها

ارسة التصور الذهني أثناء المسابقة كما هو الحال ومن ناحیة أخرى یتعذر مم. األداء بعض فترات الراحة

بالنسبة لریاضة المبارزة، لذلك من األهمیة بمكان أن یتعرف كل ریاضي على طبیعة خصائص الریاضة 

  1.التي یمارسها وتحقیق التوقیت المالئم لممارسة هذا النوع من التمرین الذهني

  :االستمتاع بممارسة التصور العقلي - 7- 7

بقى عملیة التمرین الذهني خبرة ممتعة للریاضي، فالواقع أن الصورة الذهنیة التي یجب أن ت

ر ایستحضرها الریاضي ویمارس خاللها التمرین الذهني هي بمثابة وسیلة یمكن أن تكون مصدرا ألفك

                                                           

1
  .327نفس المرجع، ص  
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إیجابیة أو سلبیة، ومن تم عندما یشعر الریاضي أن الممارسة هي مصدر الملل أو اإلحباط یجب أن 

  1.ف فورا ویمارس جوانب أخرى من البرنامج التدریبيیتوق

 :مجاالت استخدام التصور الذهني -8

  :یستخدم التصور العقلي في المجال الریاضي في عدة حاالت ومن بین هذه االستخدامات ما یلي

  :المساعدة في سرعة تعلم المهارات الحركیة وٕاتقانها - 1- 8

مساعدة على سرعة تعلم المهارات الحركیة المختلفة عن یمكن استخدام تدریبات التصور العقلي لل

طریق االستدعاء العقلي للنموذج الصحیح للمهارة الحركیة ومحاولة تقلیده كذلك عن طریق التصور 

  2.العقلي لتكرار أداء المهارة الحركیة التي یحاول الالعب تعلمها أو إتقانها

رمیة حرة في : لتقنیات الخاصة بالریاضة مثالإن االستعمال المعروف للتصور العقلي هو تكرار ا

خالل تكرار تصور هذه التقنیات . كرة السلة، ضربة مخالفة في كرة القدم، رمي الجلة، الوثب العالي

  3.تصحح األخطاء وتتقن المهارات

  :المساعدة في سرعة تعلم خطط اللعب وٕاتقانها - 2- 8

، والتدریب على األداء قبل النزول إلى یساهم التصور العقلي في وضع خطة ما قبل المباراة

  4.الملعب یساعد على اتخاذ قرارات أفضل أثناء المباراة

طریقة دفاع المنطقة : بإمكان التصور العقلي تكرار استراتیجیات خططیة فردیة أو جماعیة مثل

من العب  أو طریقة دفاع رجل لرجل في كرة السلة، أو طرق الخداع في أداء الضربة الساحقة بین أكثر

  5.في كرة الطائرة

كما یمكن استخدام التصور العقلي في مساعدة الالعب على تصور حركاته في بعض الجمل 

التكتیكیة في األلعاب الریاضیة المختلفة، إذ أشار العدید من المدربین الریاضیین إلى أن الالعبین تمكنوا 

خدام برامج التدریب على التصور من سرعة تعلم بعض الخطط الهجومیة والدفاعیة من خالل است

 6.العقلي

                                                           

  .328 نفس المرجع، ص  1
  .251، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن  2

3 Weinberg Robert.S, Gould Daniel, O.P Cit, P296. 
  .53، ص1996مرجع سابق،  ،شمعون محمد العربي  4

5 Weinberg Robert. S, Gould Daniel, O.P Cit, P296 
  .253، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن  6
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  :المساعدة في حل مشكالت األداء - 3- 8

یمكن استخدام التصور العقلي في بعض المواقف التي یواجه فیها الالعب بعض مشكالت األداء 

عن طریق التصور النافذ بجوانب األداء ومحاولة التوصل إلى الحل األمثل لمثل هذه المواقف، إذ أن 

لعقلي المرتبط بالنواحي اإلبداعیة أو المرتبطة بالتفكیر النافذ یمكن عن طریق التوصل إلى التصور ا

  .حلول جدیدة ومبتكرة للعدید من مشكالت األداء

  :المران على بعض المهارات النفسیة - 4- 8

 یستخدم التصور العقلي للتمرن على بعض المهارات النفسیة أو العقلیة كمهارة التحكم في االنتباه

والمهارات االسترخاء، مهارات التنشیط وغیرها، المران المنتظم للتصور العقلي یساعد الالعب على أن 

یصبح أكثر وعیا وٕادراكا بما یدور في داخله ومن حوله، وكذلك التحكم في الضغط والقلق واستشارة 

  .وكذلك تركیز االنتباه على تفاصیل الجوانب المختلفة المرتبطة باألداء الریاضي

  :المساعدة على التحكم في االستجابات الفزیولوجیة - 5- 8

إن مجرد التفكیر في أحد األحالم المفزعة مثال أن تكون متبوعا بكلب ضخم أثار خوفك فإن هذا 

یتبع بتغیرات فیزیولوجیة كارتفاع دقات القلب وظهور العرق رغم أن ذلك غیر موجود حقیقة بل في تصور 

 1.عقلي فقط

ائج التجارب والخبرات التطبیقیة إن أن التصور العقلي یمكن أن یؤثر على وظائف لقد أشارت نت

كما (الجسم التي یستطیع الالعب تصورها عقلیا مثل دقات القلب والتنفس وضغط الدم ودرجة حرارة الجلد 

 نظرا ألن هناك العدید من المواقف الریاضیة التي تتطلب التحكم في) هو الحال في عملیات التأمل

  2.االستجابات الفزیولوجیة لالعب كما هو الحال على سبیل المثال في ریاضة الرمایة

الفزیولوجیة  االستثارةكما أن هناك بعض الریاضیین التي تتطلب من الالعب التحكم في درجة 

ارة األفضل ثبها قبل األداء الحركي بما یناسب مع درجة االست االرتقاءسواء العمل على خفضها أو 

  .اسبة لالعبالمن

یمكن لالعب استرجاع المواقف السابقة التي أثارت الغضب واإلحباط، والتصور العقلي اإلیجابي 

 3.للتعامل مع هذه األحداث

                                                           

1  Weinberg Robert.S Gould Daniel, O.P Cit, P293. 
  .254، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن  2
  .53، ص 1996، دار الفكر العربي، مصر، 1التدریب العقلي في التنس، ط: جمال عبد النبي ،شمعون محمد العربي  3
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  :تحسین الثقة في النفس والتفكیر اإلیجابي - 6- 8

یساعد التصور على بناء الثقة في النفس لدى الالعب، فعندما یستحضر الالعب في ذهنه صورة 

المهارات الحركیة بتمكن واقتدار ودقة، فذلك یدعم التقدیر اإلیجابي لقدراته البدنیة والمهاریة، وهذا أداء 

مثال في ریاضة التنس  ،1المفهوم اإلیجابي لقدرات الالعب البدنیة والمهاریة یكسب الالعب الثقة بالنفس 

  2.زیدا من الثقةیعطي التصور العقلي للضربات القویة التي تتسم بالدقة في اإلرسال م

  :االستعداد لألداء في ظروف معینة - 7- 8

یمكن لالعب استعمال التصور العقلي لتكرار األداء الجید في بعض الحاالت أو الظروف مثل 

حاالت رداءة الجو أو التنافس في مواجهة منافسین یتمیزون باللعب العنیف أو في حالة تشجیع المتفرجین 

  .ن أو في حالة بعض الحكام المعنیینللفریق أو الالعبین الناشئی

كما یمكن عن طریق التصور العقلي قیام الالعب بتصور بعض النصائح الهامة التي یقوم 

األخصائي النفسي الریاضي أو المدرب الریاضي بتقدیمها لالعب والتي یمكن أن تساهم في التعبئة 

  3.النفسیة اإلیجابیة لالعب

  :رعة استعادة الشفاء بعد اإلصابةالمساعدة في تحمل األلم وس - 8- 8

یمكن استخدام التصور العقلي أثناء فترة حدوث اإلصابة لالعب وتوقفه عن الممارسة، حیث 

  .یمارس المهارات التي یتوقع أدائها أثناء المنافسة

لقد أثبتت نتائج الدراسات أن الریاضي الذي یمارس التصور للمهارات والحركات الریاضیة أثناء 

  4.یكون أسرع للعودة على كفاءته البدنیة والمهاریة عندما یعود لمزاولة النشاط مرة أخرى اإلصابة

  5.كما یمكن أیضا مقاومة األلم والتعب باستخدام التصور العقلي

بتلخیص االستخدامات المختلفة للتصور العقلي في الریاضة بأمثلة  ")2002(محمد حسن  عالوي"قام 

  6:في الجدول المواليتطبیقیة لهذه االستخدامات 

  

                                                           

  .320، ص 1997مرجع سابق،  ،أسامة كامل راتب  1
  .53، ص 1996مرجع سابق،  ،شمعون محمد العربي، جمال عبد النبي  2
  .255، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن  3
  .320، ص 1997مرجع سابق،  ،أسامة كامل راتب  4
  .54، ص 1996مرجع سابق، : شمعون محمد العربي، جمال عبد النبي  5
  .256، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن  6
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  .االستخدامات المختلفة للتصور العقليیبین  :)1(جدول رقم 

  أمثلة تطبیقیة  استخدام التصور العقلي

تصور النموذج الصحیح للمهارة الحركیة مثل تصور أداء   المساعدة في سرعة تعلم المهارات الحركیة وٕاتقانها -

  .في الجمبازمهارة اإلرسال في الكرة الطائرة أو حركة مركبة 

  في كرة القدم) خططیة(تصور أداء جملة تكتیكیة   المران الخطي -

حاولة التوصل إلى الحل متصور بعض مشكالت األداء و   حل مشكالت األداء -

  .األمثل في مثل هذه المواقف وتحقیق األداء األفضل

إلشارة والضغط تصور االسترخاء العضلي للتحكم في ا  المران على المهارات النفسیة أو العقلیة -

  .والقلق كذلك تصور االنتباه للتركیز على جوانب معینة

  

  .تصور سرعة دقات القلب وسرعة التنفس ودرجة حرارة الجلد  التحكم في االستجابات الفزیولوجیة -

تصور األداء السابق كمراجعة عقلیة وتحلیل نقاط القوة   مراجعة األداء وتحلیله -

  .والضعف في هذا األداء

تصور األداءات الناجحة السابقة وتركیز التفكیر اإلیجابي   الثقة بالنفس والتفكیر اإلیجابيتحسین  -

  .في هذه النجاحات

تصور األداء الجید في بعض الحاالت أو الظروف المعینة   االستعداد لألداء في ظروف معینة -

كرداءة الجو أو في مواجهة منافسین معینین أو تصور 

 تحاول تعبئة الالعب بعض النصائح الهامة التي

  نفسیا 

المساعدة في تحمل األلم وسرعة استعادة الشفاء بعد  -

  اإلصابة

التصور العقلي أللم اإلصابة ومحاولة تحمله وتصور عقلي 

ألداء حركي معین في عدم القدرة على األداء الفعلي 

  .الحركي

  ")2000(عالوي محمد حسن ": المصدر

  

  

  



 الفصل األول التصور الذهني 

 

  

32 

 

  

  :الذهنيالتصور  كیفیة تطویر-9

بإحصاء بعض الظروف التي تسمح للریاضي بتحسین نجاعة  "Flaeurance فلورانس"و  "ثیل" قام   

  :التصور العقلي وهي كاآلتي

  :البحث عن حالة نفسیة مالئمة - 1- 9

لتشكیل صورة عقلیة حیة ومحكمة، ال یبحث الالعب عن ظروف نفسیة مریحة باستعمال مثال طرق   

  .االسترخاء والتأمل

  :استعمال كل ما هو یساعد في استحضار الصور العقلیة - 2- 9

معظم المبتدئین یجدون صعوبات في استحضار صور عقلیة بصریة أو حركیة، ففي هذه المرحلة  - 

یستحسن القیام باألداء الحركي الحقیقي للمباراة التي یراد تصورها بعدها یجب غلق العینین والقیام 

  .بالتصور

التصور بسهولة لمشاهدة أداءه في الشاشة من ج لألداء الحركي لیتمكن یمكن مساعدة الالعب بنموذ - 

 1.أو أداء أحد نجومه المفضل كما یمكن دمج هذه الصور النموذجیة بمقاطع موسیقیة

 :بعض النصائح للریاضیین قصد تطویر التصور العقلي"  وینبرق weinberg"قدم  - 

 ار مكان هادئ یسمح لالعب بالتركیزیاخت. 

 م بعملیة التصور العقلي یجب محاولة استعمال كل الحواسعند القیا. 

 تركیز االنتباه في تصورك حتى تتمكن من تكوین مهارة حركیة جیدة. 

 2.استعمال التصور العقلي لالستراتیجیات التي ترید تطبیقها في اللعب 

 :أهمیة التصور الذهني في تحسین األداء الحركي -10

وهو مختص في   "MJONES- COVER " ني، ولقد استعملهیعود أول استعمال للتصور الذه

علم النفس بغرض عالج بعض األمراض النفسیة كالخوف والنفور، أما في المجال الریاضي فكانت 

: اقة إلى دراسة التصور الذهني ودوره في تحسین األداء الریاضي، وبین أنهبالس" جاك أوبسن"أبحاث 

                                                           

1 Fleurance Philippe: O.P Cit, 1998, P42. 
2 Raymend, Thomas, La Préparation Psychologique Du Sportif, 2éme, Edition Vigot, 1994, P109. 
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، فإن كل عضالت الجسم التي تساهم في فعل الجري ...عندما یتخیل اإلنسان نفسه أنه یجري"

   1"...تتقلص

لقد بینت الكثیر من األبحاث دور التصور الذهني في التعلم الحركي وفي التحضیر الذهني لریاضي   

 22إلى أنه هناك ارتفاع في نسبة القوة بـ  )1992( "یو"و" كول"المستوى العالي، حیث توصل كل من 

 3.28بالمائة عند األداء الفعلي للحركة  29یق الریاضیین لشروط التكرار الذهني و بالمائة عند تحق

  .بالمائة فقط في غیاب أداء النشاط الحركي

 "میسوم"و" لوك"ومن هذه الدراسات واألبحاث التي توضح أهمیة التصور الذهني، دراسة قام بها      

  :رس، حیث قسموا إلى مجموعتینمتمد 52على ) المخبر البسیكولوجي الریاضي الفرنسي(

 .سنة16فرد، یقدر متوسط عمرهم بـ  26تتكون من  :المجموعة األولى - 

 .سنة 13فرد، یقدر متوسط عمرهم بـ  26تتكون من  :المجموعة الثانیة - 

على تحسین التوقیت في سباق السرعة ) اإلدراك(ولقد بینت هذه الدراسة مدى تأثیر النضج العقلي      

دریب على التصور الذهني، حیث بینت النتائج تحسن في التوقیت لدى المجموعة األولى متر بالت 30

بعد تطبیق برنامج تدریب على التصور الذهني ) سنة 13(وأقل بكثیر عند المجموعة الثانیة ) سنة 16(

لي وهذا ما أرجعه الباحثان إلى وجود نضج عقلي عند المجموعة األولى وبالتا. متر 30لسباق السرعة 

 .هناك استیعاب وٕادراك لتقنیة التصور الذهني، وهذا الشيء تفتقده المجموعة الثانیة

إن مستوى النضج العقلي والمعرفي الذي وصلت إلیه المجموعة األولى بفعل السن مكنهم في      

ق استعمال تقنیة التصور الذهني أثناء التدریبات بفاعلیة مما أدى إلى تحسین التوقیت المسجل لسبا

 2.متر 30السرعة 

 :برنامج التدریب على التصور الذهني -11

برنامج على التصور الذهني وهو عبارة عن  ،"فیلیب فلورانس"و  "إید جار دثیل"یقترح كل من   

  ).مراحل 10(مجموعة من التمارین مقسمة إلى 

                                                           

1 E.Jacobson : Biologie Desemotion, Les Bases Theorique De La Relaxation, E.S.F, Paris, 1974, P 
141. 
2 Rennee Vanfrachen , Raway Et Francis Vandam : Actes Proceedings      
 ( 17 Eme Congree International De La Psychologie Du Sport), A.R.P.S, Bruxelle, 1987, P 530 . 
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ا امتالك مهارات تسمح للریاضي باستیعاب وفهم لتقنیات التصور الذهني وأیض) 06(المراحل الستة 

، وهي المتبقیة تهدف إلى تطویر القدرات المتعلقة بهذا النشاط الذهني) 04(قاعدیة، أما المراحل األربعة 

  1:كاآلتي

  :استعمال تقنیات استرخاء بسیطة وقصیرة: المرحلة األولى

ن بین هناك عدة تقنیات لالسترخاء التي یكون استعمالها حسب معارف واختیارات المستعمل وم  

  تقنیات االسترخاء ببساطة نجد االسترخاء القاعدي

  :هناك ثالث أسباب رئیسیة تدفعنا إلى إستعمال تقنیات االسترخاء أثناء التدریب الذهني هي

 .االسترخاء یسهل تكوین وٕانتاج الصور الذهنیة - 

 .من جهة أخرى یعتبر وسیلة لتحقیق التركیز - 

 .یسمح بتحدید مستوى ثابت للتوتر - 

  :الذهني في موقع مشاهدة تذكر النشاط الحركي) التكرار(التصور : ة الثانیةالمرحل

إن فعالیة التصور الذهني تتعلق أساسا بمدى استعمال القدرات الحسیة، لذا یستحسن في البدایة      

بعد التنفیذ الحقیقي للحركة، حیث یتصور الریاضي وكأنه یرى نفسه في شاشة ) خارجي(التصور البصري 

  .اء قیامه بالنشاط الحركي، وبالتالي یأخذ الریاضي هنا وضعیة المشاهدأثن

إنه من المنطقي أن تكون الصورة الذهنیة المكونة بالتصور الذهني أحسن إذا كانت الحركة المحققة      

 ....)نموذج ریاضي ناجح، قدوة، فیدیو(جیدة أو إذا كانت هناك إمكانیات لمشاهدة أداء نموذجي 

  :التسویق للنشاط الحركي: التصور العقلي في موقع مشاهد: الثالثةالمرحلة 

هنا یكون التكرار الذهني للنشاط الحركي قبل أدائه الحقیقي، وتكون الصورة المركبة حیة ودقیقة ومن      

  .كل الجوانب وذلك الستیعاب أداء كل الحركة

  :الحركي تذكر النشاط: التصور العقلي في موقع مؤدي: المرحلة الرابعة

) داخلي(عكس المرحلتین السابقتین أین یكون التصور من النمط البصري، فهنا یكون التصور حسي      

ویأخذ الریاضي في ...) عضلیة، مفصلیة(وبالتالي تكون الصور المركبة مرفقة بإحساسات جسمیة 

  .المرحلة وضعیة المؤدي وذلك بعد األداء الفعلي للنشاط الحركي

  

                                                           

1 Edgardthil- Philippe.F, O.P Cit, P35-41. 
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  :تنسیق النشاط الحركي: التصور العقلي في موضع مؤدي: امسةالمرحلة الخ

  .یقوم الریاضي بتصور النشاط الحركي قبل أدائه الفعلي، حیث یكون التصور هنا من المنمط الحسي  

  :اختیار إحدى طرق التصور العقلي: المرحلة السادسة

شاهد وكمؤدي، یمكن أن یختار بعد أن یتمكن الریاضي من التحكم في استعمال التصور الذهني كم     

  .استعمال إحدى الطریقتین أو استعمالهما معا

  ):كل المراحل المكونة للنشاط الحركي(اإلعادة الذهنیة لكل مقاطع نشاط حركي مركب : المرحلة السابعة

إرسال رمیة : بعد توصل الریاضي إلى اإلعادة الذهنیة لتقنیة حركیة بصورة جیدة مثال

اول الریاضي أن یكون صورة ذهنیة كاملة للنشاط الحركي بإضافة كل المراحل المتتالیة ، یحالخ...جزاء

  .والمرتبطة بهذا النشاط الحركي

لهذا فمن المستحسن أن یحقق الریاضي هذا النشاط الحركي أثناء التدریب قبل أن یقوم بعملیة      

  .هذا النشاط الحركيالتصور الذهني وهذا الكتشاف وتحدید مختلف المراحل المكونة ل

  :اإلعادة الذهنیة بحساب الزمن المستغرق: المرحلة الثامنة

لمراقبة دقة الصور الذهنیة، على كل ریاضي معرفة متوسط الزمن المستغرق ألداء النشاط الحركي      

ن أو إلحدى وذلك حتى یتسنى له مقارنته بالزمن الالزم لتحقیق اإلعادة الذهنیة والذي ینبغي أن یكو 

  .في الحالتیني متساو 

  :اإلعادة الذهنیة المتباطئة: المرحلة التاسعة

في هذه المرحلة یحاول الریاضي أن یقوم بتطویر هذه المهارة وذلك بإعادة ذهنیة متباطئة للنشاط      

الحركي، وذلك لتسهیل عملیة تشخیص وتحدید األخطاء والصعوبات التي یتلقاها الریاضي أثناء أدائه 

وهذا هام جدا خاصة في بعض الریاضات التي یلعب فیها التحكیم دورا كبیرا في تحدید النتیجة  للحركة

  .الجمباز والتزحلق الفني: مثل

  :التصور العقلي للمنافسة: المرحلة العاشرة

كمن السبب الرئیسي في تراجع نتائج الریاضي أثناء المنافسة من تلك المحققة في اختالف الظروف ی     

تم فیها تحقیق النشاط الحركي، لذا ینبغي استعمال تموین شامل لجعل هذه الظروف مشابهة لتلك التي ی

المتواجدة أثناء المنافسة، وبذلك تزداد الثقة بالنفس وینقص التوتر والقلق، ومن بین هذه الظروف الخاصة 

یرات في التوقیت لوح التسجیل التغ: بالمنافسة التي یمكن أن تؤثر على مردود الریاضي نجد مثال

  .والتي یجب أن ال یهتم بها إطالقا الخ،...الجمهور
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 :طرق التدریب على التصور الذهني -12

  1:هناك العدید من الطرق المستخدمة في التدریب على التصور الذهني نذكر أهمها  

  :التدریب الفردي والجماعي -12-1

یصنع برامج فردیة تتناسب واحتیاجات كل  یمكن أخصائي النفسي الریاضي أو المدرب الریاضي أن  

ثمار االجتماعات مع الفریق الریاضي لتقدیم التصور الذهني لالعبین تالعب أو جماعة، إذ یمكنه اس

كمجموعة ویقوم فیها بتقییم قدراتهم على التصور الذهني وأداء بعض التدریبات األساسیة على هذه 

ي یشجع الالعبین ویستشیر حماسهم ویشعرهم بتماسك الجماعة المهارة، ونظرا ألهمیة العمل الجماعي الذ

  .وبالتالي العمل كفریق متفاعل

  :التدریب باستخدام شرائط التسجیل -12-2

یمكن أن یكون التدریب على التصور الذهني باستخدام شرائط التسجیل المعدة سابقا والمتداولة في   

تلك التي أعدت خصیصا لالعب للتدریب على  األسواق، والتي قام بوضعها بعض األخصائیین أو

التصور الذهني وذلك بدال من االستماع للتوجیهات اللفظیة التي تتطلب تواجد األخصائي النفسي 

  .الریاضي أو المدرب الریاضي أثناء عملیة التدریب على التصور الذهني

شرائط تسجیل خاصة لبعض یقوم المختصین في بعض الدول المتقدمة في المجال الریاضي بإعداد    

الالعبین أو الفرق الریاضیة التي یعمل معها كأخصائي نفساني ریاضي بهدف تدربهم على التصور 

الذهني لبعض المهارات الحركیة أو لخطط اللعب المعینة أو لتدریبهم على التصور الذهني بمهارات 

لالعبین أو الفریق الریاضي، كما االسترخاء أو لبعض المهارات النفسیة األخرى یتناسب مع حاجات ا

تتضمن هذه الشرائط التسجیلیة بعض تدریبات التصور الذهني غیر الموجهة والتي یترك فیها الالعب 

  .حریة ما یرید طبقا لحاجاته الخاصة

  :استخدام سجالت للتصور الذهني -12-3

ا وتوقیت األداء وفتراته المختلفة للتصور الذهني وأهدافه بالتمریناتتتضمن هذه السجالت بیان   

والتوجیهات المصاحبة لكل أداء، وكما تتضمن بعض الخبرات أو القوائم التي تهدف إلى قیام الالعب 

ن واالستمراریة لعملیة التدریب على هذه مه وبهذا یمكن ضمان عوامل التقنیباختبار ذاته على مدى تقد

  .التقنیة

                                                           

  .221، ص 2002مرجع سابق،  ،محمد حسن عالوي 1
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 :هنيالفرق بین التدریب الذهني والتصور الذ -13

تم استخدام مصطلح التدریب العقلي بطریقة مرادفة لمصطلح التصور العقلي في علم النفس   

ولكن من الواجب الفصل التام بینهما حیث إن التصور العقلي یرجع إلى العملیات العقلیة وقد  الریاضي

لوظیفة المعرفیة بأنه نمط التفكیر وأكد علماء النفس في المجال المعرفي على ا )1985( "هیل"وصفه 

  .للتطور

في حین أن التدریب العقلي مصطلح وصفي یمثل االستراتیجیات التي یستخدم بها التصور العقلي   

ویمكن أن یتضمن العدید من العملیات داخل هذا األسلوب من  ،في محاولة لتطویر األداء الریاضي

  .التدریب

ه في المجال الریاضي ضمن محتوى طرق أخرى وتجدر اإلشارة إلى أن التصور العقلي تم استخدام   

مثل االسترخاء، التأمل والتحكم في الحالة المزاجیة، أي أن التصور كوسیلة لم یستخدم فقط في التدریب 

  .العقلي

أن الفصل بین التدریب العقلي والتصور العقلي یرجع إلى التصور العقلي  "دورتي هاریس"وترى   

لصورة فقط، في حین أن التدریب العقلي یتضمن اإلیجابیة في الصورة أو یتضمن القدرة على استدعاء ا

وترى أن التصور العقلي هو المرحلة األولى من التدریب العقلي، حیث الحاجة إلى . سلسلة من الصور

تعلم تثبیت الصورة یصعب التحكم في سلسلة من الصور، ومعظم األنشطة الریاضیة تتضمن المواقف 

  .تغیرة، وهنا یعمل التدریب العقلي كإستراتیجیة الستخدام هذه العقلیة وتوظیفها لخدمة األداءالدینامیكیة الم

إلى أن بعض الالعبین على  ،وتشیر أیضا إلى تدعیم الفرق بین التدریب العقلي والتصور العقلي  

محترف في فعندما یطلب على سبیل المثال من العب  ،المستوى العالي یفصلون تماما بین المصطلحین

كرة السلة استرجاع الرمیة الحرة فهو یستدعي عملیة التصویب، وهذا الفضل یرجع إلى استراتیجیات 

وفي التصور العقلي في األداء وفي النهایة نجد أن هذا الموضوع في غایة . استخدام التدریب العقلي

الدراسة والبحث بالدلیل  الصعوبة وهو یلقى االهتمام من الباحثین، ولكن الفصل یحتاج إلى مزید من

  .الموضوعي حتى یمكن لهذا المجال أن یحقق الهدف منه

إلى أن التدریب العقلي یختلف عن التصور العقلي وال یمكن اعتبارهما شیئا  )1971( "بارو"ویشیر   

لى واحدا، فالتصور العقلي من وجهة نظره هو تذكر الصور من خالل الخبرة السابقة، ویرجع في الحقیقة إ

حركات الفرد وتصوره عنها، أما التدریب العقلي فهو االسترجاع العقلي أو إعادة مشاهدة رموز األداء 

  1.السابقة والتركیز هنا على الحركة لیس على العائد منها مثل االتجاه والدقة أو المسافة

                                                           

  .52-50، ص 1996محمد العربي شمعون، مرجع سابق،   1
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  :خالصة

  افه في المجال الریاضيأهمیته وأهد ،رأینا في هذا الفصل مختلف مفاهیم وأنواع التصور الذهني    

كما انتقلنا إلى طریقة التدریب على هذه المهارة وخطواتها في هذا المجال، إذ توصلنا في آخر المطاف 

إلى أن استعمال التصور الذهني في المجال الریاضي له أهمیة كبیرة خاصة في تحسین األداء الحركي 

ذا ما سیتم التطرق إلیه في الفصل الذي یلیه لالعبین في نفس التخصصات وخاصة میدان كرة القدم، وه

  ).المهارات األساسیة(وهو محور حدیثنا 

  



 

 

 الفصل الثاني

 المهارات األساسیة في كرة القدم
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  : تمهید

في كرة القدم الحدیثة تعتبر المهارات قاعدة مهمة ألداء اللعبة، حیث تلعب دورا كبیرا في تحقیق 

الطریقة التي یلعب بها  نتائج ایجابیة لصالح الفریق كما تؤثر أیضا تأثیرا مباشرا في عملیة إتقان ونجاح

الفریق، مما یؤدي إلى إرباك الخصم، وعدم قدرته في السیطرة على مجریات اللعب واألداء، وبالتالي 

یستطیع الفریق المهاجم ذو السیطرة المیدانیة وذلك بفضل المهارات العالیة ألعضاء الفریق أن یأخذ زمام 

تسهل له القدرة على الهجوم والوصول إلى مرمى الخصم المبادرة دائما بالتواجد في أماكن ومواقف جیدة 

  .وٕاحراز األهداف

كرة القدم والمهارات األساسیة في هذه : لذلك تطرقنا في هذا الفصل إلى جانبین أو محورین هما

اللعبة؛ ولقد تناولنا في المحور األول مفهوم كرة القدم، وٕاعطاء لمحة تاریخیة مختصرة في العالم وفي 

ن كرة القدم، ثم تطرقنا في المحور الثاني إلى التعریف بالمهارات األساسیة في كرة القدم، وٕابراز الجزائر ع

أهمیتها، تصنیفها،  تقسیمها، مراحل تعلیمها وخطوات التدریب علیها، مع التركیز بشدة على شرح مهارة 

  .التسدید التي هي محل الدراسة
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  : كرة القدم: أوال

  : لقدمتعریف كرة ا -1

ریاضة جماعیة تلعب بفریقین یتكون كل : " على أنها "لحمر عبد الحق"و "فیصل رشید"عرفها كل من *

العبا بضمنهم حارس المرمى ویشرف على تحكیم المباراة أربع حكام موزعین احدهم في  11واحد من 

  "1وسط المیدان وحكمین مساعدین على الخطوط الجانبیة وحكم رابع احتیاط

لعبة جماعیة یهتم فیها بتسجیل أكبر عدد من األهداف في شباك : "بأنها "روجي جمیل" فها أیضاكما عر *

الخصم، والمحافظة على الشبكة نظیفة من األهداف، وتلعب كرة القدم بین فریقین یضم كل فریق إحدى 

طین، أي أن عشر العبا، وتلعب بكرة مستدیرة مصنوعة من الجلد، وتدوم المباراة تسعون دقیقة على شو 

كل شوط به خمسة وأربعون دقیقة، ویخلل المباراة وقت للراحة یدوم خمسة عشر دقیقة، وتجري المباراة 

  ."2بین فریقین یرتدیان ألبسة مختلفة، وتتكون هذه األلبسة من قمیص وثبان وحداء خاص باللعبة

العبا  11تألف كل منهما من لعبة تتم بین فریقین ی: "بأنها" مأمور بن حسین آل سلیمان"كما عرفها *

یستعملون كرة منفوخة فوق أرضیة الملعب المستطیل الشكل في نهایة كل طرف من طرفیها مرمى 

وللتفوق ) هدف(إدخال الكرة فیه عبر حارس المرمى للحصول على نقطة ) الالعبون(الهدف، یحاولون 

  ".3على منافسه في إحراز النقاط

   :لمحة تاریخیة عن كرة القدم -2

  : في العالم - 1- 2

لقد اختلفت آراء المؤرخین وكثرت األقاویل حول تحدید تاریخ كرة القدم فهي لعبة قدیمة التاریخ 

م 25ق م وسنة  206ظهرت منذ حوالي خمسة آالف سنة في الصین للتدریب العسكري وبالتحدید ما بین 

تفاعهما إلى ثالثین قدم مكسوة ، وكانت تتألف من قائمین یبلغ ار "تشوشو"وكانت تسمى الصین بـــ 

بالحریر، وبینهما شبكة من الخیوط الحریریة یتوسطها ثقب مستدیر قطره حوالي قدم واحد، ویوضع هذا 

                                                           

  1997كرة القدم، المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة، مستغانم، : دلیمي ولحمر عبد الحقفیصل رشید عیاش ال 1

  .01ص
  .06روجي جمیل، مرجع سابق، ص 2
  .09، ص1998، دار الحرم، بیروت، 2كرة القدم بین المصالح والمفاسد الشرعیة، ط: مأمور بن حسین آل سلیمان 3
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الثقب أمام اإلمبراطور في الحفالت العامة، ویتبارى الجنود بضرب الكرة المصنوعة من الجلد المغطى 

  .1بالشعر إلدخاله في الثقب

، أما في هذا الزمان "ایبسكیروس"ة في الیونان قدیما حیث كانوا یسمونها باسم كما ظهرت هذه اللعب

  .2"هاربارستوم"فعرفت باسم آخر وهو 

  "soccer"م، على ان تكون هذه اللعبة لعبتین األولى 1830وبعد هذه الخالفات تم االتفاق سنة 

  لكرة القدم بجامعة كمبریدج م تم وضع القواعد الثالث عشر1845وبعدها في عام  "rugby"والثانیة 

م 1863 أكتوبر 26، أما في "اللعبة السهلة"قواعد جدیدة تحت عنوان  10م أنشأت 1862وفي سنة 

أسس أول اتحاد انجلیزي على أساس القواعد والقوانین الجدیدة لكرة القدم، وبمرور كل هذه السنوات أدى 

فریقا، وسنة  12تحاد الكرة، وبدأ الدوري بــ م، وسمیت با1988ذلك إلى ظهور أول بطولة رسمیة عام 

  .3فریقا 15بعدها أسست الدانمارك اتحادیة وطنیة لكرة القدم، ویتنافس على بطولتها 

م، أین تم تأسیس 1904فیمكن القول إذن أن ریاضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حتى سنة 

شریعیة عالمیة تشرف على شؤون اللعبة وأصبح معترف بها كهیئة ت "FIFA" االتحاد الدولي لكرة القدم

ویتلقى االتحاد االقتراحات والتعدیالت وبعقد اجتماعات سنویة للنظر فیما یصله من اقتراحات ویبلغ 

االتحادیة والتعدیالت وبعقد اجتماعات سنویة للنظر فیما یصله من اقتراحات ویبلغ االتحادیة الوطنیة على 

خالها إلى القانون من أجل حمایة الالعبین والهیئات، فكل هذه هذه االقتراحات التي یتفق على إد

التطورات جد كافیة إلثبات أن كرة القدم قد تطورت من الخشونة والهمجیة إلى الفن ، وكان نتیجة التعاون 

ما بین الدول المحبة للریاضة والسالم، وما بذلته هذه األخیرة من تضحیات لرفاهیة شعبها أن ظهرت لعبة 

  .4لقدم بصورتها المشرفة التي تطالعنا حالیا، وتزید من تعلقنا بهذه اللعبة والعبیهاكرة ا

  : في الجزائر - 2- 2

طویل هو تاریخ كرة القدم في الجزائر، فقبل اندالع الكفاح المسلح كانت هناك فرق لكرة القدم 

فریق هو فریق مولودیة  م شهدت الجزائر میالد أول1921ذات األسماء التي ترمز لعروبتها ودینها، ففي 

الجزائر، جاء بعدها شباب قسنطینة ثم االتحاد الریاضي اإلسالمي لوهران، وانضمام فرق عدیدة أخرى 

                                                           

  .12، ص1988، لبنان، ، مكتبة المعارف2عبة المالیین، طلكرة القدم : مختار سالم 1
  . 32، ص1984، لبنان، لكرة القدم، دار العلم للمالیینكأس العالم : إبراهیم عالم 2
  .10، ص1999اإلعداد الوظیفي لكرة القدم، دار الفكر، بغداد، : موفق مجید المولى 3
  .10، ص1984ین، لبنان، ، دار العلم للمالی2كرة القدم، ط: حسن عبد الجواد 4
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للمجموعة، تكونت جمعیات ریاضیة وطنیة في لعبة كرة القدم متخذة أبعاد سیاسیة لم ترضي قوات 

م، حیث ولد 1985فریل أ 13لذي كون في االستعمار، جاء بعد هذه األندیة فریق جبهة التحریر الوطني ا

  .في خضم الثورة المسلحة إلسماع صوت الجزائر المكافحة عبر العالم من خالل كرة القدم

في ظرف أربع سنوات تحول الفریق إلى مجموعة ثوریة مستعدة للتضحیات وٕاسماع صوت 

تونس عبر العالم في تحفیظ  الجزائر في ابعد نقطة من العالم، وبدأت مسیرة جبهة التحریر الوطنیة من

  .النشید الوطني

بعد االستقالل جاءت فترة الستینیات والسبعینات التي تغلب علیها الجانب الترویجي 

واالستعراضي، حیث أن المستوى الفني للمقابالت كان عالیا، تلیها مراحل اإلصالحات الریاضیة من 

القدم بفضل ما وفر لها من إمكانیات مادیة م التي شهدت قفزة نوعیة في مجال تطور كرة 1978-1985

الشيء الذي سمح للفریق الوطني نیل المیدالیة الذهبیة في األلعاب اإلفریقیة الثالثة بالجزائر ثم المرتبة 

م في العاب البحر 1979م، وكذلك المیدالیة البرونزیة سنة 1980الثانیة في كأس إفریقیا لألمم سنة 

م، أین فاز الفریق الوطني على أحد 1982قمتها في موندیال ألمانیا سنة األبیض المتوسط ووصلت إلى 

م في موندیال 1986عمالقة كرة القدم في العالم أال وهو الفریق األلماني الغربي وانهزمت بصعوبة سنة 

  .1م بالجزائر1990وتحصلت على كأس إفریقیا لألمم سنة ) 0-1(المكسیك أمام البرازیل 

  : ساسیة في كرة القدمالمهارات األ: ثانیا

  :في كرة القدم  مفهوم المهارات األساسیة -3

  :مفهوم المهارة - 1- 3

مقدرة الفرد على التوصل إلى نتیجة من خالل القیام بأداء واجب حركي : "بأنها" إبراهیم حماد"عرفها *

  2."بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل اقل قدر من الطاقة في اقل زمن ممكن

سلوك معین لفرد یحددها عامل السرعة والدقة في األداء، ویحكمها عامل : بأنها "ل توماسثی"ویعرفها *

  3."النجاح، والغرض الموجود

  

  

                                                           

  .10م، الجزائر، ص1992 - 06-18عدد خاص، : مجلة الوحدة الریاضي 1
  .104، ص2001، دار الفكر العربي، القاهرة، 2التدریب الریاضي الحدیث، ط: مفتي إبراهیم حماد 2

3 R. Thomas.Ethill: Manuel De L’educateur Sportif, Edition Vigot, Paris, 1987, P304. 
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  : مفهوم المهارات األساسیة - 2- 3

المهارات األساسیة على أنها كل التحركات الضروریة الهادفة التي تؤدي  "حنفي محمود مختار"یعرف *

  .1ن كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونهاإلى غرض معین في إطار قانو 

القدرة على انتقاء أنسب الحركات التي تتماشى مع : "بأنها "محمد حازم أبو یوسف"كما عرفها أیضا *

طبیعة الموقف المتغیر بما یتبع الهدف األساسي في لعبة كرة القدم وهو إصابة مرمى الخصم بأكبر عدد 

  2."إصابة مرماه من األهداف ومنعه من

  : أهمیة المهارات األساسیة في كرة القدم -4

تعتبر المهارات األساسیة القاعدة األساسیة للعبة كرة القدم فكثیرا ما نصادف مباریات غیر ممتعة 

الن الالعبین ال یجیدون أداء المهارات األساسیة، ورغم أن المهارات األساسیة لیست هي كل شيء في 

لكن تبقى دائما المهارات األساسیة هي العامل المهم  –بال شك الخطط واللیاقة البدنیة  فهناك - كرة القدم

في اللعبة، فبدون إجادة الالعب للمهارات األساسیة ال یستطیع أن ینفذ الخطط، أو یقوم بواجبات مركزه 

  .على أكمل وجه

ن هذا التدریب یستمر وٕاجادة الالعب للمهارات األساسیة تتطلب منه تدریبا لمدة طویلة، بل إ

لسنوات عدیدة، وفي الحقیقة أن العمود الفقري لوحدة التدریب الیومي هو التدریب على المهارات األساسیة  

  . 3وٕان اختلفت طرق التدریب وفقا الختالف الهدف الذي یضعه المدرب

وبلغ إلى انه مهما اتصف الالعب بصفات خلقیة ووراثیة  "محمد حسن عالوة"كما أشار أیضا 

من اإلعداد البدني ما بلغ، فإنه لن یحقق النتائج المرجوة  ما لم یرتبط ذلك باإلتقان التام للمهارات  تبعا 

  .، وهذا ما یبین ویفسر أهمیة المهارات األساسیة  في مباراة كرة القدم4لنوع النشاط الذي یتخصص فیه

  : تصنیف المهارات األساسیة  في كرة القدم -5

هارات األساسیة  هو السر لتحقیق أعلى المستویات في النشاط الریاضي الممارس  إن إتقان الم

وال شك أن لعبة كرة القدم تعد من أكثر األلعاب غنا بالمهارات األساسیة، الشيء الذي یمیزها عن باقي 

جتهاد الریاضیات وجعلها في الطلیعة من حیث الشعبیة واالستعراض، وهذا ما دفع الكثیر من الخبراء اال

                                                           

  .71، ص1994األسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الفكر العربي، مصر، : حنفي محمود مختار 1
  .49، ص2005أسس اختیار الناشئین في كرة القدم، دار الوفاء، مصر، : محمد حازم أبو یوسف 2
  .67- 66، ص 1994مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 3
  .275، ص1972دار المعارف، مصر، علم التدریب الریاضي، : محمد حسن عالوي 4
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، وفیما یلي سنعرض مختلف هذه التصنیفات حسب كل 1في تحدید وتصنیف كل المهارات الخاصة بها

  : 2"صبري العدوي"و" اشرف جابر"من 

 : "حنفي محمد"تصنیف   -أ 

  : قسم هذا الباحث المهارات في كرة القدم على النحو التالي

 .ضرب الكرة بالقدم - 

 .الجري بالكرة - 

                           .             رمیة التماس - 

 .                                            المراوغة - 

 . مهارات حارس المرمى - 

     .                       السیطرة على الكرة –

  .المهاجمة - 

 .ضرب الكرة بالرأس - 

 : "تریمبین"تصنیف   - ب 

ات حارس المرمى والمراوغة تدخل اعتبر أن مهار  "تریمبین"وهو نفس التقسیم السابق غیر أن         

  .ضمن مهارات السیطرة على الكرة 

  : Geryeb 1977تصنیف  -ج

یشمل هذا التصنیف باإلضافة إلى المهارات الواردة في التصنیف السابقین مهارات التمریر 

  .بأنواعها

  : 1981"بطرس رزق اهللا "تصنیف  -د

  : یشمل هذا التصنیف ثالث مجموعات كبرى هي

 .مهارات حارس المرمى، المهاجمة: فاعیةمهارات د - أ

 .ضرب الكرة بالقدم، ضرب الكرة بالرأس، الجري بالكرة، المراوغة، السیطرة: مهارات هجومیة - ب

                                                           

أثر برنامج تدریبي مقترح باستخدام التحضیر البدني المدمج في تنمیة الصفات البدنیة : عطیة عبد المجید وبلوفضیل مصطفى 1

  .53، ص2014-2013والمهاریة لدى العبات كرة القدم، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .07، ص1996كرة القدم، مطبعة كلیة التربیة البدنیة، مصر، : ي العدوياشرف جابر وصبر  2
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الجري بأنواعه، الوثب من الحركة، الوثب على قدم واحد، الوثب على قدمین معا : مهارات بدون كرة -ج

  .التوقف والدوران

  : في كرة القدم  تقسیم المهارات األساسیة -6

أشرف ،3حنفي محمود مختار، 2فرج بیومي، 1مغني إبراهیمو محمد صالح عبدهیتفق كل من 

  : ، على أن المهارات األساسیة  في كرة القدم تقسم إلى4صبري العدويو جابر

  : مهارات بدون كرة - 1- 6

أثناء المباراة في  یصطلح علیها بالمهارات البدنیة، وهي جمیع التحركات التي یقوم بها الالعب

إطار اللعبة دون استعمال الكرة، ویكثر استخدامها في المباراة الواحدة مقارنة بالمهارات بالكرة، حیث 

) د02(أكدت الدراسات أن الوقت الذي یلمس فیه الالعب الكرة خالل المباراة الواحدة ال یزید من الدقیقتین 

  .5رك فیه الالعب بدون كرةدقیقة یتح) 88- 87(أما بقیة الوقت فهو حوالي 

  : وتضم المهارات األساسیة  بدون كرة المهارات التالیة كما هو مبین في الشكل

  )الباحث( یمثل المهارات األساسیة  بدون كرة في ریاضة كرة القدم:  01شكل رقم 

  

  

  

  : مهارة الجري وتغییر االتجاه .1

ز بالتحول السریع من الدفاع إلى الهجوم والعكس طوال كرة القدم لعبة جماعیة سریعة اإلیقاع، وتمتا       

  .زمن المباراة وهذا األمر یستدعي من الالعبین إجادة الجري والتدریب علیه

والجري بدون كرة لالعب كرة القدم یكون بخطوات قصیرة لكي یحتفظ بتوازنه باستمرار والتحكم في        

تختلف المسافة التي یتحرك فیها الالعب بالجري بدون كرة الكرة مع القدرة على تغییر االتجاه بسهولة و 

                                                           

  .59-27، ص 1984اإلعداد المتكامل لالعبي كرة القدم ، دار الفكر العربي، القاهرة، : محمد عبدو صالح وٕابراهیم مفتي 1
  .232ص 1989، مصر، المعارف ما قبل المنافسات، دار األسس العلمیة إلعداد وتنمیة ناشئ كرة القدم: فرج حسن بیومي 2
  .108- 74، ص1994مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 3
  .07مرجع سابق، ص، اشرف جابر وصبري العدوي 4
  .74، ص1994مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 5

 الجري وتغییر االتجاه الخداع والتمویه  مهارة الوثب

 بدون كرة  األساسیةالمهارات 
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م، ویكون غالبا هذا التحرك لتلك 30- 5سواء بأقصى سرعة أو بسرعة متوسطة لمسافات تتراوح ما بین 

  .1المسافة بغرض اللحاق بالكرة والوصول إلیها قبل أن تصبح في متناول الخصم

  : مهارة الوثب .2

من طرف المدافع والمهاجم لالستعداد لضرب الكرة بالرأس أو امتصاصها  تستخدم هذه المهارة         

بالصدر أو القدم في الفضاء، ویستخدمها أیضا حارس المرمى للقبض واالستحواذ على الكرة بالیدین 

ویعتبر الوثب مهارة جد ضروریة خاصة بالنسبة لقلب الدفاع وقلب الهجوم وكذلك بالنسبة لحارس 

وثبة في  25حتى  20الدراسات أن كل من قلب الدفاع وقلب الهجوم یقوم بحوالي المرمى، حیث أدت 

وثبة، في حین عدد وثبات باقي الالعبین في  30-15المباراة الواحدة بینما ینفذها حارس المرمى من 

  .2وثبة 15حتى  10المباراة الواحدة یبلغ 

  : مهارة الخداع والتمویه .3

تي یجب أن یجیدها الالعب المدافع والمهاجم على حد سواء، مع المقدرة تعتبر من المهارات ال         

على أدائها باستخدام الجسم والجذع والرجلین والنظر، وهذا یتطلب قدرا كبیرا من االحتفاظ بمركز الثقل 

لیم بین القدمین والتمتع بقدر من المرونة والرشاقة والتوافق العضلي العصبي، وقدرة كبیرة على التوقع الس

  .3واإلحساس بالمسافة والزمن، والمكان الذي یقوم به الالعب أثناء الخداع

  :المهارات األساسیة  بالكرة -6-2

  .4وتتمثل في الحركات التي یقوم بها الالعب بالكرة خالل المباراة وتشمل كل طرق التعامل مع الكرة        

  : مهارة التمریر. 1

العبین أو أكثر، تسمح بتفادي العبي الخصم، ووضع الزمیل في  التمریر وسیلة ربط أولیة بین       

  .5)التصویب(الوضعیة المفضلة من أجل أداء حركي محدد 

إن إجادة الفریق للتمریر من العوامل التي تساعد على السیطرة على مجریات اللعب، كذلك تساعد        

ها تكسب الفریق الثقة في النفس وتزعزع ثقة على تنفیذ الخطط الهجومیة المختلفة، وكذلك الدفاعیة كما أن

                                                           

   .28- 27، ص2010، مكتبة اإلشعاع الفنیة، مصر، 1اإلعداد المهاري لالعبي كرة القدم، ط: حسن السید أبو عبده 1
  .65، ص1980التدریب واإلعداد البدني في كرة القدم، مطبعة اإلسكندریة، مصر، : أمر اهللا البساطي 2
  .83ص ،2008اإلعداد المهاري لالعبین كرة القدم النظریة والتطبیقیة، كلیة التربیة البدنیة للبنین، مصر، : حسن السید أبو عبده 3
لتحضیر البدني على األداء المهاري لالعبین كرة القدم، مذكرة ماستر، جامعة عبد أهمیة ا: شوقي عبد النور واحمد عامر یوسف 4

  . 61، ص2014-2013الحمید ابن بادیس، مستغانم، 
5 Turpin Bernard : Preparation Entrainement Du Footballeur, Paris, Editioan Omphora, 1989,P99. 



المهارات األساسیة في كرة القدم               الفصل الثاني 

 

  

48 

 

  

الفریق المنافس كما أن دقة ونجاح التمریر یرتبط ارتباطا وثیقا بالسیطرة على الكرة، لذلك ال بد من تعلم 

  : أولویة االتجاه في التمریر، بحیث یركز الالعب على أداء التمریر كالتالي

فهو یكسب المهاجمین مساحة للتحرك لألمام  ویعتبر مفتاح للتمریر الخططي،: التمریر األمامي - أ

 .باإلضافة إلى انه یساعد على التخلص من الكثیر من المدافعین

أما إذا لم یكن في إمكان الالعب تمریر الكرة لألمام فإنه یمرر الكرة بالعرض إلى  :التمریر العرضي - ب

 .زمیل آخر یستطیع تغییر اتجاه اللعب أو یستطیع التمریر لإلمام

أما آخر خیار أمام الالعب فهو التمریر للخلف وفیها یمهد الالعبون لتنظیم صفوفهم  :تمریر للخلفال - ج

  .1لبدأ الهجوم أو لتهیئة الكرة للزمیل یلعبها للخلف حتى یستطیع التصویب على مرمى المنافس

  : مهارة استقبال الكرة .2

نة علیها وجعلها بعیدة عن متناول استقبال الكرة هو إخضاع الكرة تحت تصرف الالعب والهیم      

الخصم وذلك للتصرف فیها بالطریقة المناسبة حسب ظروف المباراة، واستالم الكرة یتم في جمیع 

االرتفاعات المستویات سواء كانت الكرات األرضیة أو المنخفضة االرتفاع أو المرتفعة كذلك یمكن القول 

والمدافع بدرجة كبیرة من اإلتقان والتحكم لما لها من  أن هذه المهارة یجب أن یؤدیها كال من المهاجم

  .2أهمیة بالغة في إخضاع الكرة لسیطرة الالعب

  :مبادئ عامة یجب أن تراعى أثناء استالم الكرة - 

هناك مبادئ وأسس عامة یجب على الالعب أن یتبعها أثناء قیامه باستقبال الكرة، وهي ضرورة سرعة   

 : اح ذلك یجب أن یتبع ما یليالتحرك للسیطرة علیها ولنج

 .أن یقوم الالعب بوضع جسمه في االتجاه المباشر لمكان استقبال الكرة - 

 .التحرك بسرعة في اتجاه الكرة ولیس انتظار وصولها خصوصا عندما یكون الخصم قریبا - 

الكرة عن االهتمام بتوازن الجسم أثناء السیطرة على الكرة مع شدة االنتباه والتركیز في مهام ابتعاد  - 

 .الالعب بعد السیطرة علیها

 .أن یقرر بسرعة وفي وقت مبكر أي جزء من الجسم یستخدمه الستالم الكرة - 

                                                           

  .57، ص2001، مركز الكتاب للنشر، مصر، 1اشئین، طكرة القدم للن: إبراهیم شعالن ومحمد عفیفي 1
  .15، ص2008حسن السید أبو عبده، مرجع سابق،  2
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یجب على الالعب قبل استالمه للكرة  والسیطرة علیها أن یكون قد اتخذ القرار السلیم في حسن  - 

 .1التصرف في الكرة حسب مقتضیات الظروف المحیطة بالوقت أثناء المباراة

  : مهارة الجري بالكرة .3

یعني الجري بالكرة استخدام أجزاء من القدم بهدف التحكم في الكرة أثناء دحرجتها على األرض والتقدم *

  .2بها في الملعب

تعتبر من المهارات األساسیة  التي : "عن هذه المهارة بأنها "هحسن السید أبو عبد"كما یقول أیضا *

بال استثناء سواء المدافعین أو المهاجمین، وهي مهارة تتم بعدة طرق یجب أن یتقنها جمیع الالعبین 

مختلفة یختار فیها الالعب الطریقة المناسبة له والتي تتناسب أیضا مع طبیعة الموقف المهاري والخططي 

  ."3أثناء تأدیته للمهارة

  4:فإن الجري بالكرة یتم بثالثة طرق هي"  louisلویس "وحسب     

 .م وجه القدم الخارجيالجري باستخدا  - أ

 .الجري باستخدام وجه القدم الداخلي  - ب

 .الجري باستخدام وجه القدم األمامي  - ج 

  : مهارة السیطرة على الكرة .4

وتشمل سیطرة الالعب على الكرة وتحكم الالعب في كل الكرات القادمة إلیه سواء كانت أرضیة أو     

السیطرة على الكرة معناه اخذ ووضع  "لراد غافری"نصف عالیة أو عالیة في إطار فن اللعبة، وحسب 

  .5الكرة في حالة اللعب وجعلها أكثر من رفیق

من  أووتتطلب توقیتا دقیقا وحساسیة بالغة من أجزاء الجسم المختلفة بحیث یتم تنفیذها من الحركة     

  .6السكون بسرعة كبیرة حتى یتم تأمینها من الخصم والتصرف فیها بالطریقة المناسبة

  : 7تقسم مهارة السیطرة على الكرة إلى ثالثة أقسام، وهي كاألتي وفق المخطط التالي

                                                           

  .116-115، ص 2010مرجع سابق،  ،حسن السید أبو عبده 1
  .35ص،  1994اإلعداد المتكامل لالعبي كرة القدم، دار الفكر العربي، مصر، : محمد الصالح الوحشي ومفتي إبراهیم حماد2
  .83، ص2008مرجع سابق،  ،السید أبو عبدهحسن  3
  .86-85-84نفس المرجع، ص4

5 Eric Durent, Entrainement A L’europeinne,Edition Vigot, Paris, 1981,P39. 
  .187، ص1992متطلبات العب كرة القدم البدنیة والمهاریة، مطبعة اإلسكندریة، مصر، : بطرس رزق اهللا 6

  .202نفس المرجع ، ص   7
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 .استالم الكرة  - أ

 .امتصاص الكرة  - ب

  .كتم الكرة - ج

  في كرة القدم یمثل أنواع مهارة السیطرة على الكرة: )02( شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  ")1992(بطرس رزق اهللا " :المصدر

كل كرة تأتي لالعب تحت سیطرته وذلك بأضعاف سرعتها وهي عبارة عن إخضاع : استالم الكرة  - أ

استالم الكرة بوجه القدم ، استالم الكرة بوجه القدم األمامي، استالم الكرة بباطن القدم:وقوتها وذلك بواسطة

 .1الخارجي

عبارة عن إخضاع كل كرة عالیة أو هابطة تحت سیطرة الالعب، وذلك عن طریق : امتصاص الكرة  -  ب

برفع الجزء المستخدم في عملیة االمتصاص إلى أعلى نقطة ممكنة لمقابلة الكرة امتصاص سرعتها 

 وجه القدم األساسي: والهبوط بها إلى األرض، واألجزاء التي یمكن استخدامها في امتصاص الكرة هي

 .2الصدر والرأسباطن القدم، 

                                                           

 اثر تمرینات مهاریة مقترحة في تطویر بعض المهارات األساسیة لدى العبي كرة القدم، مذكرة ماستر: اللیلة الطیب، مبروك محمد 1

  .41، ص2017-2016جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
  حة لنیل شهادة الدكتوراهاثر تمارین بدنیة بطریقة التدریب التكراري على األداء المهاري لدى العبي كرة القدم، أطرو : كمال مقاق 2

  .60، ص2013-2012غیر منشورة، جامعة الجزائر، 

 أنواع السیطرة على الكرة 

 استالم الكرة 
 كتم الكرة  امتصاص الكرة 

باطن 

 القدم 

 خارج

 القدم 

 وجه

 القدم 

 وجه

 القدم 

باطن 

 القدم 

 وجه

 القدم 

أعلى 

  الفخذ 

 نعل  بالصدر

 القدم 

 بالرأس
اطن ب

 القدم 

 بالبطن 

  بالقصبة
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امل مساعد مع الجزء هي عبارة عن إخضاع كل كرة تأتي لالعب باستخدام األرض كع: كتم الكرة -ج

، كتم )نعل القدم(تم الكرة بأسفل ، تم الكرة بباطن القدم: المراد كتم الكرة به في السیطرة علیه وتنقسم إلى

 1.كتم الكرة بالبطنتم الكرة بالقصبة، كالكرة بوجه القدم الخارجي، 

  : المراوغة .5

یؤدیها الالعب بهدف التخلص من المراوغة والخداع هي حركات التمویه والخداع بالكرة التي     

  .2الخصم عندما ال یكون هناك فرصة للتمریر أو التصویب

وتعرف أیضا بأنها فن التخلص من الخصم وخداعه مع قدرته على تغیر اتجاهه وهو یحتفظ     

  .3بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التي یؤدیها بجسمه أو بقدمه

  : ضرب الكرة بالرأس .6

  بر مهارة ضرب الكرة بالرأس من المهارات األساسیة  التي یجب على الالعب أن یجیدهاتعت    

وهي من مستلزمات الالعب الممتاز سواء كان مهاجما أو مدافعا، ویعتبر الرأس قدما ثالثا یستعمله 

الرأس الالعب في ضرب الكرات العالیة التي تعجز القدم عن الوصول إلیها، وتستعمل مهارة ضرب الكرة ب

  : في

 .التسدید صوب المرمى - 

 .أو التمریر بین أفراد الفریق الواحد - 

 .أو الدفاع عن مرمى الفریق - 

  : ویمكن أن تتم هذه المهارة بشكلین وهما    

 . ضرب الكرة بالرأس والالعب متصل باألرض - 

 .4ضرب الكرة بالرأس والالعب في الهواء - 

  ):القطع للكرة(مهارة المهاجمة . 7

ة اخذ الكرة من الخصم في حالة حیازته لها، أو قطع الكرة قبل وصولها إلیه ومعناه محاول

  : إلى، وتعتبر المهاجمة سالح المدافع ضد المهاجم، وتهدف المهاجمة )الخصم(

                                                           

تقویم برامج إعداد العبي كرة القدم للفئات الصغرى على مستوى مدارس كرة القدم الجزائریة، رسالة : بن قاصد علي الحاج محمد 1

  . 71، ص2004/2005دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، 
  .107، ص2009التعلم والمهارات األساسیة في كرة القدم، دار دجلة للنشر والتوزیع، األردن، : لهیتيموفق اسعد محمود ا 2
  .153، ص2002اإلعداد المهاري لالعب كرة القدم، مطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، : حسن السید أبو عبده 3
  .73، صمرجع سابق ،قاصد علي الحاج محمدبن  4
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 .استخالص الالعب المدافع الكرة في المهاجم المنافس - 

 .إبعاد المنافس المستحوذ على الكرة منها - 

 .قطع الكرة قبل أن تصل إلیه - 

  : وتتم المهاجمة بالطرق اآلتیة  

 .المهاجمة في األمام - 

 .المهاجمة من الجانب - 

 .المهاجمة من الخلف - 

 .1المهاجمة بالزحلقة من الجانب أو األمام - 

  : مهارة رمیة التماس. 8

إن مهارة رمیة الماس تدخل في الخطة الهجومیة كون قاعدة التسلل ال تطبق عند رمیة التماس 

بأن یقوم الالعب برمي بیدیه االثنتین من فوق الرأس وقدماه على خط التماس وتتم رمیة التماس 

مالمستان األرض، وذلك حتى تصبح الكرة في الملعب مرة أخرى، ویجب تعلیمها لدى المبتدئین والتركیز 

  : على أدائها باحترام القواعد التالیة

 .أن یكون الالعب مقابال الملعب - 

 .استعمال الیدین - 

 .دمان على أو خارج التماسأن تكون الق - 

 .2)الرقبة(استعمالها ورمیها من وراء الرأس  - 

  : حراسة المرمى. 9

یعتبر حارس المرمى أخر مدافع وأول مهاجم، فهو الذي یسمح له القانون باستعمال یدیه في 

ة مسك الكرة أو صدها في حدود منطقة العملیات، ویجب أن تتوفر في حارس المرمى مهارات نفسیة ولیاق

بدنیة بمستوى عال، حیث یتعین علیه توجیه زمالءه في حالة الدفاع أو الهجوم ومنع الكرات من الدخول 

                                                           

1 Garelpedio : Football Techaique Jeu , Entrainement, Editionanphaa, Paris ,1977,P143. 
 1998تمرینات اإلحماء والمهارات األساسیة في برامج تجریب كرة القدم، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، : مفتي إبراهیم حماد 2

  .325ص
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إلى المرمى باستعمال مهارات مسك الكرات األرضیة، العالیة أو السریعة والقویة، ومهارة ضرب الكرة بالید 

  .1دمأو تحویلها إلى الجانب أو إلى األعلى باإلضافة إلى ضرب الكرة بالق

وبما أن دراستنا اقتصرت على مهارة التسدید فقط، سوف نتطرق إلى شرح هذه المهارة بالتفصیل *

  :كاالتي

  )التصویب: (مهارة التسدید. 10

  :ماهیة الدقة وأهمیتها .1. 10

لتي یقوم بها الفرد نحو هدف كلمة الدقة بمعناها العلمي هي القدرة على توجیه الحركات اإلرادیة ا  

  .معین

ومن كل هذا یتضح أن الدقة تعني الكفاءة في إصابة الهدف، وقد یكون هذا الهدف هو المرمى    

صابة الهدف إذ یتوقف علیها إ ،وتعتبر الدقة كعامل مهم في كرة القدم كما هو الحال في كرة القدم،

رة القدم تقاس ، ففي كالریاضیة وفقا لطبیعة اللعبة، ویجب أن تقاس في المجاالت وبالتالي تحقیق الفوز

  2.عن طریق تصویب الكرة على المرمى بالقدم

  :في كرة القدم سدیدتعریف الت. 2. 10

  3".نقطة قوة اللعب وقرار یعمل على جلب التفوق في الهجوم :"على انه "Claude Bayer" یعرفه*

عبارة عن خاتمة لتسلسل أفعال  :"أن التصویب هو" H.FIRAN&N.MASSANO" في حین یقول*

  4".قات نوعا ما معقدة بین الالعبین وعال

هو النتیجة األخیرة لكل عمل هجومي سواء فردیا أو جماعیا ویحتم " :" Jean Defaur"التصویب حسب و *

  5."على المنفذ اندفاعا بدنیا كلیا أثناء التنفیذ

 هو كل محاولة إلرسال الكرة نحو المرمى بحیث تكون القذفة مصوبة كما":"كمال لموي"وحسب *

   6".ینبغي

                                                           

  . 89، ص1992مرجع سابق،  ،بطرس رزق اهللا 1
  .11، ص 1995ر العربي، القاهرة، ، دار الفكالتربیة البدنیة والریاضیة یم فيالقیاس والتقد: محمد صبحي حسین 2
      2002دراسة أثر اإلتزان على تعلم التصویب، مذكرة ماجستیر، قسم التربیة البدنیة والریاضیة، قسنطینة، : سعد سعود فؤاد  3

  .13ص 
  .13نفس المرجع، ص 4
  .13نفس المرجع، ص 5

6 Fredo Garel: Foot Ball ,Edition Ampharma, Paris 1983, P 11. 
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  :نحو المرمى التسدید العناصر المتدخلة أثناء. 3. 10

   :یعتمد التصویب  على ثالث جوانب هي  

وضعیتها تحدد المسار المعطى للكرة إذ كونها بجانب الكرة یسمح بإعطاء مسار : قدم االرتكاز -

،كما )عالیا(هوائیا  منخفض لها، وعلى العكس من ذلك فكونها خلف الكرة یساهم في إعطاء الكرة مسارا

    . یجب أن تحمل وزن الجسم الذي  یتواجد في اتزان غیر ثابت أثناء التنفیذ

یشترط تثبیت رسغ القدم المصوبة التي تسمح بتحویل حدي للقوة مع امتداد للفخذ  :رجل التصویب -

  .وانثناء للركبة 

دید أیضا مسار الكرة  فجذع مثني باعتبار التصویب كحركة كلیة للجسم فإن وضعیة الجذع تح: الجذع -

مسارا أرضیا للكرة أما اإلنحاء إلى الخلف فیسمح بتصویب عال        یحدد) منحني(ى األمام إل

   1).هوائیا(

   :أنواع التصویب .4. 10

یمكن أن نقسم تكتیك مهارة التسدید إلى قسمین حسب حاالت اللعب التي یمكن أن یجدها في 

   :مباراة كرة القدم وهي 

  .التسدید من الثبات  -

 .التسدید من الحركة  -

یمكن أن نجد هذا النوع من التسدید في مباراة كرة القدم في حالة خاصة منها  :التسدید من الثبات –

ضرب الكرات الثابتة مباشرة وغیر المباشرة ، ویتطلب هذا النوع من التسدید تقدیم مجهود جید  أي أداء 

  .ة المفروضة زد على ذلك فالقوة والدقة مطلوبتان لنجاح الضربة للمهارات بالطریقة الفنی

وهي الحالة األكثر انتشارا في كرة القدم ،اعتبارا أن مباراة كرة القدم تتم في حالة  :التسدید من الحركة  –

جري التي تمنح فرص أكثر للتهدیف والتسدید خاصة في الحاالت التي یصعب التخلص فیها من مراقبة 

  .الخصم 

   :كیفیة التصویب في كرة القدم. 5. 10

هناك عدة إمكانیات للتسدید أثناء مباراة كرة القدم، ولهذا فعلینا أن نهیئ ونحضر الالعب                 

  .لكل الحاالت التي یمكن أن تطرح له خالل المقابلة 

                                                           

  .15مرجع سابق، ص  ،سعد سعود فؤاد  1
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وهو لیس سهال كما  یعتبر هذا النوع من الضربات من أصعب األنواع :ضرب الكرة بوجه القدم  –  

یتصور البعض ، واألصبع الكبیر من القدم غالبا ما یصاب عندما یكون التنفیذ غیر صحیح  وتستخدم 

هذه الطریقة إما بطریقة مستقیمة أو لولبیة وتستخدم في ضربات المرمى والضربات الحرة المباشرة القویة 

  .اللعب  وللتمریر الطویل والسریع ، ومن عیوبها أنها ال تغطي دقة

تستخدم للمناوالت القریبة والبعیدة والعریضة  ) :القسم الداخلي (ضرب الكرة بالقسم الجانبي من القدم  – 

  .وكذلك للمناوالت اللولبیة وكذلك الضربات المباشرة وغیر المباشرة 

 تعتبر هذه المهارة من الضربات التي تخدم األغراض :ضرب الكرة بالقسم الخارجي من القدم  –

التكتیكیة حیث یلعب التكتیك هنا دورا كبیرا  ویستخدم هذا النوع من الضربات للتسجیل من مناطق بعیدة 

1.إلى جانب التمریرات الطویلة والقصیرة
  

یتمیز هذا النوع من الضرب بالطریقة التي یضرب بها القدم للكرة ، إذ یحتفظ  :الضربة المنخفضة  -

سل ظهر الكرة على األرض ، حیث إذا كانت الركبة بعیدة جدا خلف بالنشاط متجها إلى األسفل حتى یر 

  .الكرة فان ظهر القدم یرسل الكرة إلى األعلى بعیدا عن سطح األرض 

نالحظ هذا النوع من الضربات في المستویات العالیة حیث یضطر الالعبون  :الضربة غیر المألوفة  -

باستعمال الزحف والركب وهم قادرون على ضرب  على أداء طرق غیر عادیة للوصول إلى الكرة وذلك

  .الكرة 

تتم هذه الضربة بسرعة فائقة وهذا من أجل تجنب قدم الالعبین من المتابعة  ومن : الضربة الخاطفة  –

  .ممیزات هذه الضربة هي حدة الحركة التي تجعل منها ضربة جدیة 

في المقابالت الوطنیة وهي موجودة بكثرة في وهذه الحركة غالبا ما نالحظها  :ضرب الكرة من الدوران  -

  .المستویات العالیة ونجدها في الهجوم حیث تتم بطریقة فنیة لتسجیل األهداف 

تستخدم هذه الضربة لخداع الخصم ، وهي من الضربات الفنیة واالستعراضیة   :الضربة بخلف العقب  -

  .جمیلة  كما یمكن عن طریقها استعمال تمریرات قصیرة وتسجیل أهداف

توجیه ضربات  وفي تستعمل هذه الضربة عندما تكون الكرة في الهواء :الضربة الطائرة والنصف طائرة  -

، مما یحدد ارتفاع الكرة نوع الضربة الطائرة ، الضربة النصف طائرة تتطلب منخفضة بعیدة المدى

  .إحساسا سلیما التصال الكرة بظهر القدم لحظة ارتداد الكرة بالضبط

                                                           

  .43، ص1971المهارات األساسیة خطط أصول التدریب، عالم الكتب، مصر، :  األفنديمحمد محدم حامد   1
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نجد هذا النوع من الضربات بكثرة في المقابالت بحیث أنها تستعمل للمناوالت  :لضربة المرفوعة ا -

الطویلة والعریضة والضربات الطویلة و القصیرة للتسدید ، كما تحدد وضعیة الجسم ارتفاع الكرة باإلضافة 

  1.أن هذه الضربة تخدم األغراض التكتیكیة

   :صویبلدقة التالعوامل األساسیة  .6. 10

   :العامل النفسي -أ

  :ویدخل تحت هذا العمل مجموعة صفات هي         

العزیمة واإلرادة وقوة التصمیم لدى الالعب، وهي تتمثل في عدم تردده في التصویب كلما  -

  .سمحت له الفرصة

  على التركیز عند التصویب  قدرة الالعب -

  .هدوء الالعب عند التصویب  -

  .ته ثقته بنفسه وبمقدر  -

  .مدى اتساع زاویة رؤیته للملعب وخاصة المرمى وما حوله  - 

   :العامل البدني –ب

  :هم ما یؤثر في ذلك هو أو 

قوة الالعب التي تساعده على التصویب بقوة مما یؤثر نفسیا على المدافعین خاصة حارس  -     

صویب خاصة وهما یتنافسان المرمى ، كما أن قوة الالعب تجعله یتفوق بدنیا على الخصم في لحظة الت

  .على الكرة بل التصویب 

رشاقة ومرونة الالعب التي تجعله یستطیع أن یأخذ الوضع الصحیح عند التصویب أو عند الربط      -     

  .بین الخداع والتصویب 

    :العامل الفني –ج

من أي مكان  ویتمثل هذا في إجادة الالعب مهارة التصویب بأي جزء من أجزاء القدم أو الرأس،

  2.من الملعب سواء من الحركة أو الثابت أو الوثب ، ومن أي وضع یتخذه الجسم 

  

                                                           

  .44نفس المرجع، ص 1
ى العبي كرة القدم صنف أشبال، مذكرة دراسة أثر اإلتزان على تحسین دقة التصویب لد: مصطفى رنان، نورالدین بن یوسف 2

  .25-24، ص2007-2006ماجیسثر، جامعة المسیلة، 
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   :األسالیب التي یعتمد علیها التصویب. 7. 10

   :عند تحلیل التصویب نجد أن هناك ثالث أسالیب تعتمد علیها الطریقة الصحیحة للتصویب

     :كیف یصوب الالعب -    

  .د إیقاف الكرة هل یصوب مباشرة أو بع -

  .بأي قدم یصوب الالعب و قوة و سرعة الضربة -

   .هي طریقة التصویب ، ما معنى ذلك بأي جزء من القدم یركل الالعب الكرة ما - 

    :متى یصوب الالعب -    

  : من الطبیعي أن یكون التصویب في اللحظة المناسبة وهي التي تكون

  .المهاجم قبل أن یضرب المدافع الكرة من أمام   -

  .عندما یكون الطریق إلى المرمى خالیا  -

  .عندما یتحرك حارس المرمى إلى األمام أو الجانب  -

  .مدافع یحجب الكرة عن حارس المرمىعندما یكون هناك  -

  .المدافع أو حارس المرمى التصویب عندما ال یتوقع -

   :أین یصوب الالعب –    

  : ي المكان المناسب ویعني ذلكمن البدیهي أن یصوب الالعب ف       

  .أن یكون التصویب في الزاویة المفتوحة ولیس في الزاویة الضیقة - 

 .یكون التصویب من مسافة معقولة ولیس من مسافة بعیدة  - 

 . تصویب الكرة غالبا ما یكون أرضیا - 

  1.أیضا وعلى كل هذا یتوقف مكان التصویب على مقدرة حارس المرمى وطبیعة أرض الملعب      

    :مناطق وزوایا التصویب .8. 10

، كما ن التصویب ما إذا كان جیدا أم الإن الالعب الجید قبل أن یصوب یجب أن یعرف مكا

حدید مناطق بت"   Alan AZHAR"یجب أن یحدد مكان الحارس والمدافعین أثناء التنفیذ ولهذا الغرض قام 

  :هيالتصویب نحو المرمى و 

                                                           

  .62، ص1997كرة القدم، مستغانم، الجزائر، : لحمر عبد الحق، فیصل رشید عیاش الدلیمي  1
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وفیها یجب أن یكون التصویب مركزا وبدقة عالیة ، كما یجب  ):zone défficacité(منطقة الفعالیة  -

  .أن یكون الهجوم مركزا على هذه المنطقة بأكبر عدد من الهاجمین 

التصویب أثناء اختالل دفاع الخصم أو أثناء تمركز غیر جید :  )zone accéptable(منطقة مقبولة  -

ن في منطقة الفعالیة بشكل یسمح للمهاجم من البقاء منفردا في للحارس ، أو في حالة تمركز للمدافعی

المنطقة وبالتالي تصیر أخطر منطقة على الفریق والتي تقل فیها زوایا التصویب والتسجیل من هذه 

  1:یبین ذلك) 03(المنطقة وال یتسنى ذلك إال لالعب الجید والموهوب الذي یغالط الحارس و الشكل رقم 

  في كرة القدم مناطق وزوایا التصویبیمثل  ): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

                                                                      

                        

 

    

                                                                               

             

     

  Alan Azhar (1992) : المصدر

تبین  ،"F.GREHAIGNE J"مشارا إلیها لدى  "WRZOS"وهناك دراسة أخرى أجریت من طرف

النسب المئویة للتصویب المدقق ووضعیة تنفیذها على الفرق المالحظة وهي ملخصة في الشكل رقم  

)04(:2  

  

                                                           

1 Alan Azhar M: Foot Ball Une Methode Complete Et Moderne Pour Arpendre Ou Se Perfection, 
Edition Solar, 1992, P 42.   

  .17مرجع سابق، ص  ،سعد سعود فؤاد 2

Zone déficacité ةمنطقة الفعالي.   

Zone défavorable  منطقة غير مالئمة 
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  یمثل النسب المئویة للتصویب نحو المرمى بدقة في كرة القدم ):04(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  ")2002(سعد سعود فؤاد ": المصدر

  : میكانیزم وآلیة تعلم المهارات -7

  .تكوین الصورة الذهنیة للمهارة في ذهن الالعب - 

  .من األهمیة أن یعرف المدرب ما یحدث في أذهان الالعبین خالل تعلمهم للمهارة - 

هلة األداء ففي هذه الحالة یتم تعلم األداء من خالل تطویر الصورة الذهنیة التي إذا كانت المهارة س - 

  .تنطبع فیه من خالل تكرار أدائها

إذا ما كانت المهارة صعبة ومعقدة مثل التصویب خالل الدوران فإنه یتم تعلمها من خالل استجابات  - 

  .متعددة مختلفة ینتج عنها صورة تنطبع في المخ

یة التي تنطبع في مخ الالعب نتیجة تكرار أداء المهارة سوف یستفید منها فقط في الحالة الصورة الذهن - 

التي تنطبق علیها، ولكي یستفید الالعب من الصورة الذهنیة في أدائه للمهارة خالل المباراة ال بد أن 

ار الصورة المناسبة تكون هناك صورة ذهنیة متعددة للمهارة قد تصل إلى األلوف، لیتم التوفیق بینها الختی

 .1للموقف المتواجد به الالعب

                                                           

  .35، ص1999بناء فریق كرة القدم، دار الفكر العربي، مصر، : مفتي إبراهیم حماد 1
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حتى في وجود اآلالف من الصورة الذهنیة للمهارة في ذهن الالعب، فإنه یكون من الصعب الوصول  - 

الى االختیار السریع فیما بینها والذي یتوافق في سرعته مع المواقف المتغیرة خالل المباراة إذا لم تكن هذه 

 .1مدعمة في مخ الالعبالصورة موجودة واضحة و 

  : مراحل تعلیم المهارات األساسیة -8

لما كان تعلیم المهارة األساسیة  ال یتم بین یوم ولیلة وٕانما تستمر عملیة التدریب على المهارات 

زمنا طویال قد یصل إلى سنتین حتى یصل الالعب إلى اإلتقان الكامل المطلوب، لذلك یجب على مدرس 

لمدرب أن یعلما أن تعلم المهارات الحركیة یمر بثالث مراحل متداخلة قبل أن تصل التربیة الریاضیة وا

  : مهارة الالعب إلى الدقة والكمال في األداء وهي

 .مرحلة التوافق البدائي أو األولي - 

 .مرحلة التوافق الجید - 

 .2مرحلة تثبیت وٕاتقان المهارات - 

  : مرحلة التوافق األولي - 1- 8

حركیة جدیدة نجد أن حركته لیست سلیمة األداء تماما، إذ أنه یدخل عند تعلم الالعب مهارة 

علیها حركات بأجزاء مختلفة من جسمه ال ضرورة لها، ویعني هذا أن تكون الحركة غیر اقتصادیة في 

المجهود كما هو مطلوب، كما أن انسیاب الحركة ال یكون سلسا، بل بها تشنجات عضلیة، وتكون الحركة 

  : كون واجب المدرب في هذه المرحلة القیام بالخطوات التالیةمتقطعة، لذلك ی

 .عمل نموذج للحركة وان أمكن استخدام الصور واألفالم السینمائیة - 

الشرح باللفظ بطریقة سهلة مبسطة وشاملة للمهارة، بحیث یستوعب الالعبون الشرح وذلك خالل عمل  - 

 .النموذج للحركة

ل تكرار األداء الالعب في اإلحساس بالحركة ویزداد توافقه یقوم الالعب بأداء المهارة، ومن خال - 

العضلي العصبي، وأثناء أداء الالعبین للمهارة یقوم المدرب بإصالح الخطأ وشرح الطریقة الصحیحة في 

 .3أداء المهارة

 

                                                           

  .98، ص1998مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 1
  .46مرجع سابق، ص ،اللیلة الطیب، مبروك محمد 2
  .99ص، 1998مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 3
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  : مرحلة التوافق الجید - 2- 8

لخطأ في التعلیم، یقوم مع تكرار الالعب للمهارة والربط بین طریقتین الفهم والمحاولة وحذف ا

الالعب باالرتقاء بمستوى أدائه حتى یصل إلى اكتساب المقدرة والدقة في أداء الحركة، وهنا یجب على 

المدرب أن یوجه الالعب دائما إلى الطریقة الصحیحة ألداء المهارة وشرح دقائقها وٕاصالح األخطاء 

  .باستمرار

  : مرحلة تثبیت المهارة - 3- 8

الالعب إلى التوافق الجید فیستطیع أن یؤدي المهارة بدقة، ولكن ال بد من أن  ال یكفي أن یصل

یصل بهذه الدقة إلى الدرجة التي یصبح فیها قادرا على أداء المهارة بدقة في أي لحظة من المهارة وتحت 

یره أي ظرف من ظروفها، أي یصل إلى أن یصبح هذا األداء آلیا متقنا بدون تفكیر، وعندئذ ینحصر تفك

فقط في أن تكون المهارة وسیلة لتنفیذ بها لناحیة خططیة معینة، ولكن یصل الالعب إلى هذه المرحلة 

یتمرن على المهارة تحت ظروف تقرب من ظروف المباراة وبذلك تثبت المهارة ویصل الالعب إلى 

  .1مستوى من األداء الدقیق المتقن

  : خطوات التدریب على المهارات األساسیة -9

كن تلخیص خطوات التدریب على المهارات األساسیة  بغرض وصول اللعب إلى األداء اآللي ویم

  : المتقن فیما یلي

  : التدریب على المهارات األساسیة  للوصول إلى األداء الدقیق تحت ظروف بسیطة وثابتة - 1- 9

شرط أن یصل الالعب بسرعة إلى تعلم المهارة األساسیة  إذا بقیت ظروف التمرین ثابتة وی

تقتضي التمرین من الناشئ قوة صغیرة أو متوسطة أثناء التدریب، ویمكن أن یكرر التمریر أو جزء منه 

عدة مرات إذا اقتضى األمر، على شرط أن یكون الحمل مالئما لقدرة الالعب، وهناك خطأ أو خطورة 

من الالزم، بل إن الواجب  وذلك إذا طلب المدرب في الالعب أن یبدل جهد كبیرا مع تكرار التمرین أكثر

على المدرب أن یوقف التمرین قبل ظهور اإلجهاد على الالعب وان یتحول التدریب إلى تمرین آخر 

وأثناء أداء الالعب للتمرینات لتعلم المهارات األساسیة  یجب أیضا أن یصاحب ذلك التعود على بعض 

  .ارها، والجري بمجرد تمریر الكرةالقواعد الخططیة الفردیة مثل الجري نحو الكرة وعدم انتظ

  : وفي هذه المرحلة تعطي طرق التدریب اآلتیة

                                                           

  . 65مرجع سابق، ص، مقاق كمال 1
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 .تمرینات باألجهزة –تمرینات فنیة إجباریة  - تمرینات اإلحساس - 

تطویر المهارات األساسیة  عن طریق االرتفاع التدریجي بسرعة األداء وازدیاد استخدام القوة  - 2- 9

  :أثناء التمرین

طي التمرینات المرتبطة باللیاقة البدنیة، واأللعاب الصغیرة والتمرینات بأكثر وفي هذه المرحلة تع

  .في كرة، والتمرینات الفنیة اإلجباریة المتقدمة

  : تثبیت المهارات األساسیة  عن طریق تغیر الظروف الخارجیة - 3- 9

ن ومرونة یؤثر تغیر المحیط الخارجي في نوعیة ودقة األداء الحركي لالعب، فمثال اختالف وز 

الكرة یؤثر في مهارة الناشئ وفي التوافق العضلي العصبي له، وتغیر الالعب المضاد أثناء التدریب له 

قیمته، وكذلك فإن زیادة ضغط الالعب المضاد أثناء التدریب یصعب من األداء الحركي لالعب، ویمكن 

ح لنا أهمیة وظروف تغیر الظروف أن یكون المدافع سلبا في أول التدریب ثم ایجابیا، هذه األمثلة توض

الخارجیة أثناء التدریب لوصول الالعب إلى مهارة أكمل وأدق تحت ظروف متغیرة، وتعطي في هذه 

  .1المرحلة األلعاب الصغیرة والتدریبات الحركیة

  : تثبیت المهارات األساسیة  تحت ظروف أكثر صعوبة - 4- 9

بحیث تؤدي بدقة وٕاتقان أثناء المباراة، یكون   لكي یعمل المدرب على تثبیت المهارات األساسیة

من واجبه أن یعمل مع تقدم التدریب على المهارات على أنه تؤدي هذه المهارات في ظروف تشبه ظروف 

، وكذلك فإن المباریات في )التدریبات الخططیة(المباریات مثل التدریبات المركبة مع زمیل أو أكثر 

قدرة الالعب على األداء ودقته، خاصة وأن هذه التقسیمات تتطلب  مجموعات صغیرة ومن الملعب ترفع

من الالعب أداء صحیحا وسریعا للمهارات تحت ضغط الالعبین المضادین في حیز ضیق من األرض 

  هذا باإلضافة إلى أن هذه التدریبات تعطى الالعب الخبرات التي تجعله یقتصد مجهوده أثناء األداء

وهدوء األعصاب أثناء اللعب، یضاف إلى ذلك عامل مهم جدا له تأثیر كبیر  القدرة على حسن التصرف

على أداء الالعب، وهو الثقة بالنفس، وفي هذه المرحلة تعطي التمرینات المركبة والتمرینات التي تشبه ما 

  .یحدث في الملعب

  

  

                                                           

  .101، ص1998مرجع سابق،  ،حنفي محمود مختار 1
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  : مراجعة وتثبیت المهارات األساسیة  في المباریات التجریبیة - 5- 9

أن الالعب الذي یستطیع أن یدرك أسباب أخطائه في األداء ویصلحها أثناء التدریب  من الواضح

یكون اقدر على النجاح في إصالح أخطائه الفنیة أثناء المباراة من الالعب اآلخر الذي لم یتعلم كیف 

أثناء  یصلح من أخطائه ذاتیا وطبیعي أن أداء المهارة تحت ظروف المباراة یكون أكثر صعوبة من أدائها

التمرین، لذلك كانت المباریات التجریبیة وسیلة فعالة لتثبیت وٕاتقان المهارات تحت الظروف الصعبة أثناء 

المباراة، ومع ارتفاع مستوى أداء الالعب للمهارات یقل تركیزه في محاولة لعب الكرة باإلتقان المطلوب 

  .ة والجماعیة بكفاءة اكبروفي نفس الوقت یزداد تركیزه وانتباهه لتنفیذ الخطط الفردی

  : تدریب المهارة األساسیة  خالل الخطة السنویة - 6- 9

  نظرا الصعوبة التدریب على المهارات األساسیة  في محاولة الوصول إلى إتقان الالعب لها

یجب أن یضع المدرب خطته السنویة للتدریب بحیث تشمل مجموعة كبیرة ومتنوعة من التمرینات ومن 

یكون لدى كل العب كرة أثناء التدریب على المهارات، وقد أظهرت الخبرات والتجارب أن  المستحسن أن

ربط التمرین على اللیاقة البدنیة بالتدریب على المهارات األساسیة  یكون محببا لالعبین ویزید من قدرتهم 

  .ومجهودهم وتستخدم هذه الطریقة خالل فترة األعداد

سیة  في تعلیم الالعب المهارات، وخاللها یصل الالعب إلى وفترة األعداد هي الفترة األسا

التكامل والدقة في أدائها، وخاصة في المرحلة األولى والثانیة من فترة األعداد، إما في المرحلة الثالثة 

وكذلك أثناء فترة المباریات فیكون التدریب على المهارات األساسیة  خالل التمرینات التي تكون على 

  ).6×6(، )3×3(ت ومباریات شكل تقیسما

وأثناء مرحلة المباریات یكون التدریب أیضا على المهارات األساسیة  من خالل التمرینات المركبة 

ویجب أن یربط التدریب على المهارات بالتدریب على واجبات كل العب في مركزه ومع التحركات 

فیكون التدریب على ) المرحلة االنتقالیة(جابیة الخططیة، أما في نهایة فترة المباریات وفي فترة الراحة االی

  .المهارات األساسیة  عل شكل مباریات مرحة

ومن الواجب على المدرب ا یحرص على إصالح أخطاء الالعب أثناء تعلم المهارات األساسیة  

  .1وخاصة عندما تكون هذه المهارات تستخدم في التحركات الخططیة
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  : ات األساسیةأسالیب التدریب على المهار  -10

  : ومن أسالیب وطرق التدریب على المهارات األساسیة  ما یلي

  : تدریبات اإلحساس بالكرة -10-1

  وهي سهلة وأساسیة لتعلیم المهارات حیث تساعد على خلق صداقة وألفة بین الناشئ والكرة

  .وتكون تحت سیطرته سواء عالیة أو أرضیة ومن جمیع االتجاهات

لسیطرة على الكرة یكون في خالل تدریبات یؤدیها الالعب بنفسه دون تدخل وهذا التحكم في ا

مباشر في التدریب مثل دحرجة الكرة والجري بها في اتجاهات ومسافات مختلفة، وكذلك تنطیط الكرة 

سبة والسیطرة علیها بأجزاء القدم والجسم المختلفة، وهذه التدریبات تعطي في بدایة الوحدة التدریبیة، أما بالن

  .لالعبین البراعم واألشبال فنأخذ مكانا من الوحدة التدریبیة األساسیة 

  :تدریبات إجباریة -10-2

وتوضح هذه التدریبات مستوى دقة الالعب في أداء المهارات األساسیة ، وتوضح في البرنامج 

دریبات أثناء التدریبي من خالل واجبات معینة لالعب سواء من الوقوف أو من الحركة، وتعطي هذه الت

اإلحماء أو بعده وعلى المدرب أن یالحظ صحة أداء الالعب لهذه التدریبات بدقة مع تصحیح األخطاء 

  .بصورة مستمرة

  : تدریبات باستخدام أكثر من كرة -10-3

بدقة كاملة ویرفع  لى سرعة األداء للمهارة األساسیةهذا األسلوب له طابع خاص یساعد الالعب ع

من قدرة الالعب على المالحظة أثناء اللعب ویزید كفاءته الخططیة وتعطي هذه التدریبات في الجزء 

  .1الرئیسي من الوحدة التدریبیة

  :تدریبات لتنمیة المهارة مع ربطها بالقدرات البدنیة -10-4

في بدایة الجزء الرئیسي من یعتبر هذا األسلوب مدخال للتدریبات المركبة وتعطي هذه التدریبات 

الوحدة التدریبیة، فعند التدریب على أداء المهارات المرتبطة بتطویر السرعة مثال یجب أن یؤدي هذه 

التدریبات في بدایة الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة مع مراعاة طول فترة المراحل النسبیة، أما التدریبات 

لتدریبیة مع مراعاة طول فترة الراحة النسبیة، أما تدریبات التحمل في بدایة الجزء الرئیسي في الوحدة ا
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فتعطي في الجزء الثاني من الوحدة التدریبیة مع مراعاة طول فترة دوام المثیر وفترات راحة قصیرة حتى 

  .تحقق التدریبات الهدف منها

  : تدریبات األداءات المهاریة المركبة -10-5

األساسیة  في بناء الجزء الرئیسي في الوحدة التدریبیة الیومیة یعتبر هذا النوع من التدریبات 

ویستخدم هذا األسلوب من التدریبات مع وجود مدافع سلبي أو ایجابي، ویمكن تحدید مساحة وزمن أداء 

  .هذه التدریبات ومن ثم یمكن الحكم على قدرة الالعب ومهارته

  : زةتدریبات فنیة لتنمیة المهارة باستخدام األجه -10-6

ویستخدم فیها بعض األدوات واألجهزة المساعدة وعن طریقها یمكن للمدرب أن یعطي التدریبات 

السهلة أو الصعبة أو یتدرج من السهل إلى الصعب وذلك حسب إمكانیات وقدرات العبیه، باإلضافة إلى 

ا الى جنب من أن المدرب یمكن أن یعلم الالعب بعض النواحي الخططیة، وینمي القدرات البدنیة جنب

النواحي الفنیة المهاریة، ومن هذه األجهزة حائط التدریب، والمقاعد السویدیة والحوافز وجهاز ضرب الكرة 

  .1بالرأس

  :تدریبات فنیة لتنمیة المهارة باستخدام األلعاب الصغیرة -10-7

مختلفة تستخدم األلعاب الصغیرة لتنمیة المهارات األساسیة وحسن تطبیق خطط وطرق اللعب ال

  .وینظر إلیها كأحد الوسائل الهامة التي تصبح الوحدة التعلیمیة والوحدة التدریبیة بطابع اإلثارة والتشویق

كما أنها تعد من الوسائل التربویة الهامة في إعداد الالعب لممارسة كرة القدم، واأللعاب الصغیرة 

ب ألداء المهارات األساسیة  في مواقف التمهیدیة تعد من انجح وسائل التدریب الحدیث حیث تعد الالع

 .2مشابهة للمواقف التي تقابل الالعب أثناء المباراة، حتى تكسبه حسن التصرف أمام المواقف المختلفة
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  : خالصة

تعتبر المهارات األساسیة  في كرة القدم احد األركان الرئیسیة في وحدة التدریب الیومیة، حیث 

باریات، المنافسات والتدریبات، ویحاول إتقانها وتثبیتها حتى یتمكن من تحقیق یستخدمها الالعب خالل الم

أعلى المستویات، ویتخذ المدرب لتحقیق ذلك الهدف كل اإلجراءات الضروریة الهادفة للوصول بالالعب 

آلیة  إلى الدقة، اإلتقان والتكامل في أداء جمیع المهارات األساسیة  للعبة، بحیث یستطیع تأدیتها بصورة

  .متقنة تحت ظروف معینة وفي إطار قانون لعبة كرة القدم

لذلك تطرقنا في هذا الفصل إلى تبیان كل هذا، من خالل ما تم توضیحه من خالل إعطاء أهمیة 

لهذه المهارات أثناء أدائها ومحاولة التعلم علیها، كما ثم توضیح مراحل أهم تصنیفات وخطوات التعلم 

  .والوصول بها إلى أعلى المستویات من األداء  علیها حتى یسهل لالعب
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  :تمهید

سنحاول في هذا الجزء أن نحیط بالموضوع من الجانب التطبیقي بدراسة میدانیة عن طریق توزیع 

  .قمنا بوضعها استمارة االستبیان على أفراد العینة المختارة، والذي تتمحور أساسا حول الفرضیات التي

  :االستطالعیةالدراسة  -1

في هذه المرحلة قمنا بجمع المعلومات واإلطالع على البحوث السابقة والمذكرات التي لها صلة 

واإلتصال بالمختصین في هذا المیدان من أجل توفیر المعطیات الكافیة واإللمام  دراستنابموضوع 

عداد اإلطار النظري ن فكرة شاملة وكاملة، وبالتالي إبالموضوع من جمیع النواحي، حتى یتسنى لنا تكوی

قمنا بإجراءات دراسیة على عینة من مجتمع  لدراسةوقبل توزیع اإلستمارات المتعلقة با ،لهذا الموضوع

  :اختیروا بطریقة عشوائیة وكانت كالتالي ) C.A.T-E.S.V.T(العبا من الفریقین  15بلغ عددها  دراستنا

وتم التحدث مع رئیس النادي  )C.A.T – E.S.V.T(التوجه إلى مقر الفریقین تم  2019ماي  03في *

  .دراسةلكل فریق، وتمت الموافقة منهما على إجراء ال

العبا من الفریقین بشكل عشوائي إلجراء الدراسة  15تم توزیع اإلستبیان على  2019ماي  10في *

المصادفة وذلك لتسهیل العمل المیداني مع عینة اإلستطالعیة معهم، ومعرفة مدى فهم األسئلة، والعراقیل 

  .الدراسة فیما بعد

العبا  35تم الشروع في إعادة توزیع اإلستبیان على عینة الدراسة والمتمثلة في  2019ماي  18في *

   .من الفریقین

  :الدراسةمنهج  -2

یفیة جمع حیث یعتبر اختیار منهج الدراسة مرحلة هامة في عملیة البحث العلمي، إذ یحدد ك

 البیانات والمعلومات حول الموضوع المدروس، لذا فإن منهج الدراسة له عالقة مباشرة بموضوع الدراسة

حیث طبیعة الموضوع هي التي تحدد اختیار المنهج المتبع، وفي دراستنا هذه نرى أن المنهج الوصفي 

سواء كانت قد تم مالحظتها هو األنسب للتعامل مع المعطیات المشتقة من حاالت المالحظة البسیطة 

  .من خالل اإلستبیان أو فنیات أخرىفعلیا، أو قد تم مالحظتها 

وتتم الدراسة الوصفیة بتحدید الظروف والعالقات التي توجد بین الوقائع والمظاهر، كما تهتم بتحدید     

ات وطریقة نموها الممارسات الشائعة، والتعرف على المیول واآلراء والمعتقدات عند األفراد والجماع
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وتطورها، كما تهتم أیضا بدراسة الظروف اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة والریاضیة وغیرها في 

  .1جماعة معینة أو مجتمع معین

  :الدراسة مجتمع -3

-C.A.T(العبي فریقي الفرع البلدي لمدینة تاسوست في  یتمثل المجتمع الدراسي في دراستنا هذه

E.S.V.T (العبا، كما هو موضح في الجدول اآلتي 50ابر، والبالغ عددهم لصنف األك: 

  یبین أفراد مجتمع الدراسة): 02(الجدول رقم                

  عدد الالعبین اسم الفریق  الرقم

  العب C.A.T 25فریق شباب أتلیتیك تاسوست    01

  العب E.S.V.T  25 فریق الوفاق الریاضي لمدینة تاسوست   02

  :وكیفیة اختیارها راسةالدعینة  -4

العبا بنسبة  35، وقد بلغت الغیر العشوائیة القصدیةومن أجل دراسة بحثنا هذا تم اختیارنا للعینة 

العبا من الفریقین محل الدراسة بطریقة عشوائیة بنسبة قدرت  15من مجتمع الدراسة، بعد استبعاد  70%

  : ضح في الجدول اآلتيإلجراء الدراسة اإلستطالعیة معهم، كما هو مو  %30 ـب

  یبین النسب المئویة لعینة الدراسة): 03(جدول رقم              

  النسبة المئویة  عدد الالعبین  

 %100  50  مجتمع الدراسة

  %30  15  العینة اإلستطالعیة

  %70  35  عینة الدراسة

 :الدراسةأدوات  -5

یعتبر من أنسب الطرق للتحقق من تم استخذام تقنیة اإلستبیان كأداة أساسیة للدراسة، والذي 

اإلشكالیة التي قمنا بطرحها، كما یسهل علینا جمع المعلومات المراد الوصول إلیها انطالقا من الفرضیات 

  .السابقة

                                                           

، دار الفكر 1التربیة البدنیة والریاضیة وعلم النفس الریاضي، ط مناهج البحث العلمي في: أسامة كامل راتب، محمد حسن عالوي -1

  .217، ص 1999العربي، 
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موزعین حسب المحاور، في المحور األول  لالعبینسؤاال بالنسبة  24تضمن االستبیان بحیث 

للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة مهارة التسدید "األولى والتي مفادها أن  الخاص بالفرضیة

، والمحور الثاني الخاص بالفرضیة 12إلى  1من  مرقمة یشمل أسئلة "نحو المرمى لدى العبي كرة القدم

للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى "الثانیة والتي مفادها أن 

لى إداخل الخانة المختارة، وهي موجه ) X(، یجاب علیها بعالمة 24إلى  13رقم من م" العبي كرة القدم

  .  أفراد العینة من أجل الحصول على معلومات حول الموضوع أو المشكلة المراد دراستها

وقد تم اختبار صدق هذه األداة عن طریق صدق المحكمین، حیث تم توزیعها على أساتذة 

، وذلك لمعرفة مدى كفایة )أساتذة 05(صدیق بن یحي بجیجل وعددهم متخصصین في جامعة محمد ال

 1.عدد األسئلة ووضوحها مع الفرضیات، وعلیه تم التعامل مع التعدیالت المطلوبة

  :الدراسةمتغیرات  -6

  .استنادا إلى فرضیة البحث تبین لنا جلیا أن هناك متغیرین اثنین أحدهما مستقل واآلخر تابع   

وهو األداة التي یؤدي " متغیر یجب أن یكون له تأثیر في المتغیر التابع: " المستقلالمتغیر  - 1- 6

  ".التغیر في قیمتها إلى إحداث التغیر، وذلك عن طریق التأثیر في قیم متغیرات أخرى تكون ذات صلة به

  .)الداخلي والخارجي(التصور الذهني: وفي دراستنا هذه المتغیر المستقل هو

وهو الذي تتوقف قیمته على مفعول تأثیر قیم " متغیر یؤثر فیه المتغیر المستقل" :تابعالمتغیر ال - 2- 2

المتغیرات األخرى، حیث أنه كلما أحدثت تعدیالت على قیم المتغیر المستقل ستظهر النتائج على قیم 

  2".المتغیر التابع

  .مهارة التسدیدتحسین : وفي دراستنا هذه المتغیر المستقل هو

  :دراسةالمجاالت  -7

   : وقد تمثلت مجاالت الدراسة فیما یلي

  :المجال المكاني - 1- 7

في الملعب البلدي لمدینة تاسوست بلدیة األمیر عبد القادر مكان إجراء أجریت هذه الدراسة 

  ).C.A.T-E.S.V.T(التدریبات والمباریات بالنسبة للفریقین محل الدراسة 

                                                           

1
  .أنظر قائمة المالحق 

-2008دور اإلتصال بین المدربین والالعبین في الرفع من نتائج الفریق، مذكرة لیسانس، جامعة المسیلة، : صالح الدین عیساني 2

  .71ص 2009
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  :المجال الزماني - 2- 7

وتنقسم إلى  جوان شهرغایة أواخر إلى  فیفريشهر  بدایة ا المشروع من شرعنا في إنجاز هذ

  :مرحلتین

وهي مرحلة البحث النظري، حیث قمنا من  أفریل حتى شهر فیفري من أوائل شهر :المرحلة األولى 

  .المهارات األساسیة في كرة القدم، التصور الذهنيخاللها بجمع أهم ومختلف المعلومات المتعلقة 

، وهي مرحلة خصصت للجانب التطبیقي من جوانحتى شهر  أفریلشهر أواخر من  :الثانیة المرحلة

  .خالل جمع المعلومات المیدانیة ومناقشة النتائج المتحصل علیها

  :األداة اإلحصائیة -8

  :التقنیات اإلحصائیة التالیة دراستنافي  استخدمناوقد 

  :النسب المئویة -     

 .بة المئویة من أجل تفریغ البیانات المتحصل علیها وتحلیلهاقانون النس استخدامتم    

   x 100%ت                 %100ع         

  = س    

   ت         س

  

  

 x   100%التكرارات          

           =النسبة المئویة

              عدد أفراد العینة                   

  تمثل عدد أفراد العینة: ع: حیث

  تمثل عدد التكرارات: ت      

   تمثل النسبة المئویة: س     

  

                

  

  

 ع
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 :2اختبار كا - 

یسمح لنا هذا اإلختبار بإجراء مقارنة بین مختلف النتائج المتحصل علیها من خالل اإلستبیان 

  :وهي كما یلي

  2)ت ن –ت ح (                   

  مجموع =  2كا   

   ت ن                        

  یمثل القیمة المحسوبة من خالل اإلختبار: 2كا: حیث

  )الواقعیة أو المشاهدة(تمثل عدد التكرارات الحقیقیة : ت ح      

  )المتوقعة(تمثل عدد التكرارات النظریة : ت ن      

  a  =0.05" مستوى الداللة"درجة الخطأ المعیاري  - 

  .تتمثل عدد الفئا" ه"، حیث  1 –ه = درجة الحریة ن  - 

  :صعوبات الدراسة -9

  :واجهنا عدة صعوبات في إعدادنا لهذه الدراسة نذكر منها ما یلي

  .نقص المراجع على مستوى مكتبتنا الجامعة - 

  .صعوبة الوصول باالستبیان إلى صورته النهائیة - 

ما جعل ، مالالعبین نظرا النتهاء البطولة الوالئیة لكرة القدم لهذا الموسمصعوبة الوصول إلى بعض  - 

  ).بهذا الحجم(من حجم العینة صغیر 
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  :خالصة

ال یخلو أي بحث علمي من إجراءات منهجیة یمر بها الباحث للوصول إلى إجابة علمیة دقیقة    

 الدراسةومجتمع  الدراسة، وعلى هذا األساس قمنا بتخصیص هذا الفصل للتعریف بمنهج دراستهإلشكالیة 

واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة فیها، والصعوبات التي  الدراسةدقها، مجاالت وعینته، أداة الدراسة وص

 .واجهناها لتحقیق ذلك



 

 

 الفصل الرابع

رض وتحلیل ومناقشة النتائج ع  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

 

  

 

مختلف اإلجراءات المنهجیة المتبعة في الجانب المیداني 

لتكرارات في جداول للدراسة، وبعد جمع البیانات باستخدام تقنیة اإلستبیان ستحاول في هذا الفصل عرض ا

  كیف ترى معلوماتك حول مهارة التسدید والتصور الذهني؟ 

  : )01(للسؤال رقم 

  .معرفة المعلومات التي یمتلكها الالعبون حول كل من مهارة التسدید والتصور الذهني

  ).01(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

یتبین لنا أن النسبة الكبیرة من الالعبین 

، في حین نجد نسبة %51.43دیهم معلومات متوسطة حول مهارة التسدید والتصور الذهني بنسبة 

من الالعبین لدیهم معلومات متوفرة حول كل من مهارة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني 

، ودرجة 0.05عند مستوى الداللة ) 

المحسوبة المقدرة ) 2كا(اكبر من قیمة 

.  

 )a(مستوى الداللة   )df(الحریةدرجة   الداللة اإلحصائیة

 0.05 02 غیر دال
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مختلف اإلجراءات المنهجیة المتبعة في الجانب المیداني  إلىبعد التطرق في الفصل السابق 

للدراسة، وبعد جمع البیانات باستخدام تقنیة اإلستبیان ستحاول في هذا الفصل عرض ا

  .إحصائیة وتحلیل النتائج التي كشفت عنها الدراسة

 : عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستبیان

 : عرض وتحلیل ومناقشة نتائج المحور األول

كیف ترى معلوماتك حول مهارة التسدید والتصور الذهني؟ : 

للسؤال رقم ) 2كا(ئویة وقیم یبین التكرارات والنسب الم): 

معرفة المعلومات التي یمتلكها الالعبون حول كل من مهارة التسدید والتصور الذهني

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 

یتبین لنا أن النسبة الكبیرة من الالعبین ) 04(من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

دیهم معلومات متوسطة حول مهارة التسدید والتصور الذهني بنسبة 

من الالعبین لدیهم معلومات متوفرة حول كل من مهارة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني 

) 2كا(، وهو ما یمثل مقدار )05(وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

اكبر من قیمة  5.99المجدولة المقدرة بـــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة 

.، وهذا ما یدل على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة

49%

51%

0%

متوفرة 

متوسطة 

ضعیفة 

مستوى الداللة    %النسب المئویة المحسوبة  2كا المجدولة  2كا

0.05 5.99 5.86 

48.57% 

51.43% 

00% 

100% 

 الفصل  الرابع 

بعد التطرق في الفصل السابق 

للدراسة، وبعد جمع البیانات باستخدام تقنیة اإلستبیان ستحاول في هذا الفصل عرض ا

إحصائیة وتحلیل النتائج التي كشفت عنها الدراسة

عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االستبیان -1

عرض وتحلیل ومناقشة نتائج المحور األول - 1- 1

: )01(السؤال رقم 

): 04(الجدول رقم 

معرفة المعلومات التي یمتلكها الالعبون حول كل من مهارة التسدید والتصور الذهني یهدف إلى*

): 05(الشكل رقم 

من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

دیهم معلومات متوسطة حول مهارة التسدید والتصور الذهني بنسبة ل

من الالعبین لدیهم معلومات متوفرة حول كل من مهارة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني % 48.57

وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )02(الحریة 

، وهذا ما یدل على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة5.86بــــ 

 اإلجابات التكرارات 

 متوفرة  17

 متوسطة 18

 ضعیفة  00

 المجموع 35
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من خالل ما سبق نستنتج أن جل العبي العینة لدیهم معرفة مسبقة ومعلومات كافیة حول كل من 

رة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني، وهذا ما یوفر لهم الدقة الالزمة في اإلجابة عن األسئلة 

  

  ).02(للسؤال رقم 

  الداللة اإلحصائیة  )df(الحریةدرجة    )a(مستوى الداللة 

  دال  3  0.05

  ).02(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

التسدید  من الالعبین یقیمون دقة %

من عینة الالعبین یرون أن دقة التسدید لدیهم 

من الالعبین دقة التسدید لدیهم متوسطة، وهذا ما تم تمثیله في الشكل 

، حیث كانت قیمة )03(، ودرجة الحربة 

وهذا ما یدل على  18.76المحسوبة المقدرة بــــ 
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من خالل ما سبق نستنتج أن جل العبي العینة لدیهم معرفة مسبقة ومعلومات كافیة حول كل من 

رة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني، وهذا ما یوفر لهم الدقة الالزمة في اإلجابة عن األسئلة 

  كیف تقیم دقة التسدید نحوى المرمى لدیك؟: 

  . ویهدف إلى معرفة تقییم الالعبین لدقة التسدید نحو المرمى لدیهم

للسؤال رقم ) 2كا(نسب المئویة وقیم یبین التكرارات وال): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسبة  

25.71%  

18.76  7.82  0.05

60%  

14.29%  

00%  

100  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 

%60، یتضح لنا أن نسبة )05(من خالل نتائج الجدول رقم 

من عینة الالعبین یرون أن دقة التسدید لدیهم  %25.71نحو المرمى لدیهم بحسن، في حین نجد نسبة 

من الالعبین دقة التسدید لدیهم متوسطة، وهذا ما تم تمثیله في الشكل  %14.29، بینما نجد نسبة 

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

المحسوبة المقدرة بــــ ) 2كا(أصغر من قیمة  7.82المجدولة والمقدرة بـــ 

  .أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

26%

60%

14% 0%

جید

حسن

متوسط

ضعیف

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن جل العبي العینة لدیهم معرفة مسبقة ومعلومات كافیة حول كل من 

رة التسدید نحو المرمى والتصور الذهني، وهذا ما یوفر لهم الدقة الالزمة في اإلجابة عن األسئلة مها

 .المتبقیة

: )02(السؤال رقم 

ویهدف إلى معرفة تقییم الالعبین لدقة التسدید نحو المرمى لدیهم*

): 05(الجدول رقم 

  التكرارات   اإلجابات 

  09  جید

  21  حسن

  05  متوسط

  00  ضعیف

  35  المجموع

): 06(الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

نحو المرمى لدیهم بحسن، في حین نجد نسبة 

، بینما نجد نسبة جیدة

، وهو ما یمثل مقدرا )06(رقم 

المجدولة والمقدرة بـــ ) 2كا(

أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة
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 من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة یمتلكون دقة تسدید نحو المرمى بتقدیر حسن

ومن هنا یمكن أن نقول ربما لعنصر التصور الذهني دور في دقة التسدید لدیهم هذا السؤال الذي نرید 

هل تعملون على تحسین مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني 

ویهدف إلى معرفة ما إذا یتم استعمال التصور الذهني الخارجي من قبل الالعبین في تحسین دقة 

 .)03(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  

0.05  

  

1  

  

  دال

  ).03(عبین على السؤال رقم 

  

أي أنهم یعتمدون على " نعم"، یتبین لنا أن كل الالعبین أجابوا بـــ 

، وهو ما یؤكده )07(التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة التسدید لدیهم وهذا ما یمثله الشكل رقم 

المجدولة والتي ) 2كا(، حیث كانت قیمة 

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة 
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من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة یمتلكون دقة تسدید نحو المرمى بتقدیر حسن

ومن هنا یمكن أن نقول ربما لعنصر التصور الذهني دور في دقة التسدید لدیهم هذا السؤال الذي نرید 

 .والیةاإلجابة عنه في األسئلة الم

هل تعملون على تحسین مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني  ):

ویهدف إلى معرفة ما إذا یتم استعمال التصور الذهني الخارجي من قبل الالعبین في تحسین دقة 

  .التسدید نحو المرمى

للسؤال رقم ) 2اك(قیم یبین التكرارات والنسب المئویة و ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  النسبة  التكرارات 

)a

35  100%  

35  

  

3.84  0.05 00  00%  

35  100%  

عبین على السؤال رقم یمثل دائرة نسبیة إلجابات الال): 

، یتبین لنا أن كل الالعبین أجابوا بـــ )06(من خالل نتائج الجدول رقم 

التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة التسدید لدیهم وهذا ما یمثله الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )01(الحربة ، ودرجة 0.05عند مستوى الداللة 

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة 35المحسوبة المقدرة ب ) 2كا(أصغر من قیمة 

100%

0%

نعم 

ال

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة یمتلكون دقة تسدید نحو المرمى بتقدیر حسن

ومن هنا یمكن أن نقول ربما لعنصر التصور الذهني دور في دقة التسدید لدیهم هذا السؤال الذي نرید 

اإلجابة عنه في األسئلة الم

):03(السؤال رقم 

  الخارجي؟ 

ویهدف إلى معرفة ما إذا یتم استعمال التصور الذهني الخارجي من قبل الالعبین في تحسین دقة *

التسدید نحو المرمى

): 06(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

35  نعم 

00  ال 

35  المجموع

): 07(الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة التسدید لدیهم وهذا ما یمثله الشكل رقم 

عند مستوى الداللة ) 2كا(مقدار 

أصغر من قیمة  3.84تقدر بـــ 

  .إحصائیة
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من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یستعملون التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة 

دل على األهمیة الكبیرة التي یلعبها التصور الذهني في تحسین بعض المهارات 

 .التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الخارجي

  .)1-3(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).1- 3(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

 %80، یتبین لنا أن أغلبیة عینة الالعبین وبنسبة قدرت بـــ 

عیا في من الالعبین أجابوا بأنهم یعملون جما

) 08(من خالل التصور الذهني الخارجي، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

المجدولة ) 2كا(حیث كانت قیمة ) 01

هناك فروق ، وهذا ما یدل أن 12.6

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین یعلمون على تحسین دقة التسدید لدیهم من خالل 

التصور الذهني الخارجي بطریقة فردیة، وذلك لغیاب المحضر النفسي في الفریق الذي یملك الخبرة في 

 .الالعبون إلى التدریب فردیا

20
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من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یستعملون التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة 

دل على األهمیة الكبیرة التي یلعبها التصور الذهني في تحسین بعض المهارات التسدید لدیهم، وهذا ما ی

  .األساسیة في كرة القدم على غرار دقة التسدید نحو المرمى

  كیف ذلك؟  ):

التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الخارجي

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم : 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

28  80%  

12.6  3.84  07  20%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 08( الشكل رقم

، یتبین لنا أن أغلبیة عینة الالعبین وبنسبة قدرت بـــ )07(من خالل نتائج الجدول رقم 

من الالعبین أجابوا بأنهم یعملون جما%20، في حین نجد نسبة قلیلة قدرت بـــ 

من خالل التصور الذهني الخارجي، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم التسدید لدیهم 

01(ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وهو ما یمثل مقدار 

12.6المحسوبة والمقدرة بــــ ) 2اك(أصغر من قیمة  3.84

  .ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین یعلمون على تحسین دقة التسدید لدیهم من خالل 

التصور الذهني الخارجي بطریقة فردیة، وذلك لغیاب المحضر النفسي في الفریق الذي یملك الخبرة في 

الالعبون إلى التدریب فردیا كیفیة استعمال الصورة الذهنیة وتطویرها جماعیا لذلك یلجأ

80%

20%

فردیا

جماعیا

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یستعملون التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة 

التسدید لدیهم، وهذا ما ی

األساسیة في كرة القدم على غرار دقة التسدید نحو المرمى

):1-3(السؤال رقم 

التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الخارجي ویهدف إلى*

: )07(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

28  فردیا

07  جماعیا

35  المجموع

الشكل رقم

من خالل نتائج الجدول رقم 

، في حین نجد نسبة قلیلة قدرت بـــ "فردیا"أجابوا بـ 

التسدید لدیهم  تحسین دقة

وهو ما یمثل مقدار 

3.84التي قدرت ب 

ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین یعلمون على تحسین دقة التسدید لدیهم من خالل 

التصور الذهني الخارجي بطریقة فردیة، وذلك لغیاب المحضر النفسي في الفریق الذي یملك الخبرة في 

كیفیة استعمال الصورة الذهنیة وتطویرها جماعیا لذلك یلجأ
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  هل ترى أن أداؤك لمهارة التسدید له عالقة لكیفیة أداء العب آخر لهذه المهارة؟ 

معرفة مدى تأثیر أداء العب آخر لمهارة التسدید نحو المرمى على كیفیة أداء الالعب لهذه 

  .)04(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).04(یة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

أجابوا  %80، یتبین لنا أن أغلبیة العبوا العینة بنسبة قدرت بــ 

أي أن أداؤهم لمهارة التسدید نحو المرمى له عالقة لكیفیة أداء العب أخر لهذه المهارة، في حین 

، وهو ما )09(، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

المجولة ) 2كا(، حیث كانت قیمة )01

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات 12.6

من خالل ما سبق نستنتج أن أداء الالعبین للتسدید نحو المرمى له عالقة بأداء العب أخر لهذه 

المهارة وهذا ما یمثل احد أشكال التصور الذهني الخارجي، وهو ما تم ذكره في تعریف سابق للتصور 

داء العب أخر مثل العب بأن الالعب یستحضر فیه الصورة الذهنیة أل

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 
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هل ترى أن أداؤك لمهارة التسدید له عالقة لكیفیة أداء العب آخر لهذه المهارة؟  

معرفة مدى تأثیر أداء العب آخر لمهارة التسدید نحو المرمى على كیفیة أداء الالعب لهذه 

للسؤال رقم ) 2كا(والنسب المئویة وقیم  یبین التكرارات): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

28  80%  

12.6  3.84  07  20%  

35  100%  

یة إلجابات الالعبین على السؤال رقم یمثل دائرة نسب): 09(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة العبوا العینة بنسبة قدرت بــ )08(من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن أداؤهم لمهارة التسدید نحو المرمى له عالقة لكیفیة أداء العب أخر لهذه المهارة، في حین 

، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم "ال"أجابوا بـــ  %20ن قدت بــــ نسبة قلیلة من الالعبی

01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 

12.6المحسوبة المقدرة ب ) 2كا(اصغر من قیمة  

من خالل ما سبق نستنتج أن أداء الالعبین للتسدید نحو المرمى له عالقة بأداء العب أخر لهذه 

المهارة وهذا ما یمثل احد أشكال التصور الذهني الخارجي، وهو ما تم ذكره في تعریف سابق للتصور 

بأن الالعب یستحضر فیه الصورة الذهنیة أل "ألسامة كامل راتب

 .1متمیز أو بطل ریاضي

                                         

  .318، ص 1997بق، امرجع س

80%

20%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

 :)04(السؤال رقم 

معرفة مدى تأثیر أداء العب آخر لمهارة التسدید نحو المرمى على كیفیة أداء الالعب لهذه  ویهدف إلى*

  .المهارة

): 08(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

28  نعم 

07  ال 

35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن أداؤهم لمهارة التسدید نحو المرمى له عالقة لكیفیة أداء العب أخر لهذه المهارة، في حین " نعم"بـــ 

نسبة قلیلة من الالعبی

) 2كا(یمثل مقدار 

 3.84والمقدرة ب 

  .اللة إحصائیةد

من خالل ما سبق نستنتج أن أداء الالعبین للتسدید نحو المرمى له عالقة بأداء العب أخر لهذه 

المهارة وهذا ما یمثل احد أشكال التصور الذهني الخارجي، وهو ما تم ذكره في تعریف سابق للتصور 

ألسامة كامل راتب"الخارجي 

متمیز أو بطل ریاضي

                                                          

مرجع س ،أسامة كامل راتب  1
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هل التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى له تأثیر على 

معرفة مدى تأثیر التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على أداء الالعبین للتسدید 

  .)50(للسؤال رقم 

مستوى 

  )a(الداللة 

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).05(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

، أي أن التدریب "نعم"یتضح لنا أن كل العبوا العینة أجابوا بـــ 

 %100سبة من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى له تأثیر على أدائهم لهذه المهارة بن

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 

المحسوبة التي قدرت ) 2كا(أصغر من قیمة 

بق نستنتج أن التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى 

معرفة نوع تأثیر التدریب بالتصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین 
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هل التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى له تأثیر على ): 

  أدائك لهذه المهارة لدیك؟ 

معرفة مدى تأثیر التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على أداء الالعبین للتسدید 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

 2كا  %النسبة  التكرارات 

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

الداللة 

35  100%  

35  3.84  00  00%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 10(الشكل رقم 

یتضح لنا أن كل العبوا العینة أجابوا بـــ ) 09(من خالل نتائج الجدول رقم 

من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى له تأثیر على أدائهم لهذه المهارة بن

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدار)10(وهذا ما یمثله الشكل رقم 

أصغر من قیمة  3.84المجدولة والتي قدرت بـــ )2كا(، حیث كانت قیمة 

  .، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

بق نستنتج أن التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى من خالل ما س

 .یؤثر على أداء هذه المهارة على الالعبین

  هل هو تأثیر؟ ): 

معرفة نوع تأثیر التدریب بالتصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین 

100%

0%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

): 05(السؤال رقم 

أدائك لهذه المهارة لدیك؟ 

معرفة مدى تأثیر التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على أداء الالعبین للتسدید  ویهدف إلى*

  .لمرمىنحو ا

): 09(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

35  نعم 

00  ال 

35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى له تأثیر على أدائهم لهذه المهارة بن

وهذا ما یمثله الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )01(

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة35بــ 

من خالل ما س

یؤثر على أداء هذه المهارة على الالعبین

): 1-5( رقم السؤال

معرفة نوع تأثیر التدریب بالتصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین  ویهدف إلى*

  .لهذه المهارة
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  .)5-1(للسؤال رقم 

مستوى 

  )a(الداللة 

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).1- 5(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

أجابوا بان تأثیر  %100، یبین لنا أن كل الالعبین بنسبة 

التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى هو تأثیر ایجابي على أدائهم لهذه 

 0.05عند مستوى الداللة )2كا(، وهو ما یمثل مقدار 

) 2كا(أصغر من قیمة  3.84المجدولة التي قدرت بـــ 

  .، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

نتج أن التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على التسدید نحو 

المرمى له تأثیر ایجابي على أداء الالعبین من خالل اكتسابهم الدقة والتركیز والثقة بالنفس أثناء أداء هذه 
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للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

 2كا  %النسبة  التكرارات 

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

الداللة 

35  100%  

35  3.84  00  00%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 11(لشكل رقم 

، یبین لنا أن كل الالعبین بنسبة )10(من خالل نتائج الجدول رقم 

التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى هو تأثیر ایجابي على أدائهم لهذه 

، وهو ما یمثل مقدار )11(ذا ما تم تمثله في الشمل رقم 

المجدولة التي قدرت بـــ ) 2كا(حیث كانت قیمة ) 01

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة35المحسوبة والمقدرة بــــ 

نتج أن التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على التسدید نحو من خالل ما سبق نست

المرمى له تأثیر ایجابي على أداء الالعبین من خالل اكتسابهم الدقة والتركیز والثقة بالنفس أثناء أداء هذه 

  .المهارة سواء خالل التدریبات أو المباریات

100%

0%

ایجابي 

سلبي

 الفصل  الرابع 

): 10(ل رقم الجدو

التكرارات   اإلجابات 

35  إیجابي

00  سلبي

35  المجموع

لشكل رقم ا

من خالل نتائج الجدول رقم 

التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى هو تأثیر ایجابي على أدائهم لهذه 

ذا ما تم تمثله في الشمل رقم المهارة، وه

01(ودرجة الحربة 

المحسوبة والمقدرة بــــ 

من خالل ما سبق نست

المرمى له تأثیر ایجابي على أداء الالعبین من خالل اكتسابهم الدقة والتركیز والثقة بالنفس أثناء أداء هذه 

المهارة سواء خالل التدریبات أو المباریات
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  . معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الخارجي

  .)06(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).06(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

 %91.43، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین ونسبة كبیرة قدرت بـــ 

یستعملون التصور الذهني الخارجي قیل التسدید، مبررین إجاباتهم كون التصور قبل التسدید یمنحهم 

الدقة، التركیز، الثقة، ضبط اتجاه الكرة، وذلك للقیام بتسدیدة ناجحة، في حین نجد نسبة قلیلة قدرت بـــ 

تهم كون القیام بالتصور بعد أجابوا بأنهم یستعملون التصور الخارجي بعد التسدید مفسرین إجابا

التسدید یساهم في الكشف عن نقاط القوة والضعف للتسدید لدیهم ومحاولة تصحیحها، وهذا ما تم تمثیله 

، حیث )01(ودرجة الحربة  0.05عند مستوى الداللة 

 24.02المحسوبة والتي قدرت بـــ ) 2

من خالل ما سبق نستنج أن معظم الالعبین یستعملون التصور الذهني الخارجي قبل التسدید وذلك 

  .ألنه یمنحهم الدقة التركیز، ویمنحهم الثقة بالنفس للقیام بتسدیدة ناجحة
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  ارجي؟ متى تستعمل تصورك الذهني الخ ): 

معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الخارجي

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  :

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

32  91.43%  

24.02  3.84  0.05 03  8.57%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 12(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین ونسبة كبیرة قدرت بـــ )11(من خالل نتائج الجدول رقم 

یستعملون التصور الذهني الخارجي قیل التسدید، مبررین إجاباتهم كون التصور قبل التسدید یمنحهم 

الدقة، التركیز، الثقة، ضبط اتجاه الكرة، وذلك للقیام بتسدیدة ناجحة، في حین نجد نسبة قلیلة قدرت بـــ 

أجابوا بأنهم یستعملون التصور الخارجي بعد التسدید مفسرین إجابا

التسدید یساهم في الكشف عن نقاط القوة والضعف للتسدید لدیهم ومحاولة تصحیحها، وهذا ما تم تمثیله 

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدار )12

2كا(قیمة  اصغر من 3.84المجدولة المقدرة ب 

  .وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنج أن معظم الالعبین یستعملون التصور الذهني الخارجي قبل التسدید وذلك 

ألنه یمنحهم الدقة التركیز، ویمنحهم الثقة بالنفس للقیام بتسدیدة ناجحة

91%

9%

قبل التسدید 

بعد التسدید

 الفصل  الرابع 

): 06(السؤال رقم 

معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الخارجي ویهدف إلى*

:)11(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

32  بل التسدید ق

03  بعد التسدید 

35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

یستعملون التصور الذهني الخارجي قیل التسدید، مبررین إجاباتهم كون التصور قبل التسدید یمنحهم 

الدقة، التركیز، الثقة، ضبط اتجاه الكرة، وذلك للقیام بتسدیدة ناجحة، في حین نجد نسبة قلیلة قدرت بـــ 

أجابوا بأنهم یستعملون التصور الخارجي بعد التسدید مفسرین إجابا 8.57%

التسدید یساهم في الكشف عن نقاط القوة والضعف للتسدید لدیهم ومحاولة تصحیحها، وهذا ما تم تمثیله 

12(في الشكل رقم 

المجدولة المقدرة ب ) 2كا(كانت قیمة 

وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنج أن معظم الالعبین یستعملون التصور الذهني الخارجي قبل التسدید وذلك 

ألنه یمنحهم الدقة التركیز، ویمنحهم الثقة بالنفس للقیام بتسدیدة ناجحة
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هل تخیلك لشریط فیدیو سبق وأن شاهدته ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور في 

ألداء مهارة التسدید في تحسین هذه ) 

  .)07(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).07(ة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

" نعم"أجابوا بــ  %94.28، یتبین لنا أن معظم الالعبین وبنسبة 

أي أن تصورهم لشریط فیدیو سبق وتم مشاهدته ألداء التسدید له دور في تحسین هذه المهارة لدیهم، في 

، وهذا ما یمثله الشكل رقم " ال"أجابوا بــ 

) 2كا(، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 

، وهذا ما یدل على 27.46المحسوبة والتي قدرت بــ 

) مشاهدة شریط فیدیو(من خالل ما سبق نخلص إلى أن أغلبیة الالعبین یساهم تصورهم الخارجي 

  .في تحسین وتطویر مهارة التسدید لدیهم، بحث یلعب دور كبیر في القیام بتسدیدة ناجحة
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هل تخیلك لشریط فیدیو سبق وأن شاهدته ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور في  ):

  تحسین هذه المهارة لدیك؟ 

) شریط الفیدیو(معرفة دور التصور الذهني الخارجي 

  .المهارة لدى الالعبین

للسؤال رقم ) 2كا(سب المئویة وقیم یبین التكرارات والن ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات

)a

94.28%  

27.46  3.84  0.05 5.72%  

100%  

ة إلجابات الالعبین على السؤال رقم یمثل دائرة نسبی): 

، یتبین لنا أن معظم الالعبین وبنسبة )12(من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن تصورهم لشریط فیدیو سبق وتم مشاهدته ألداء التسدید له دور في تحسین هذه المهارة لدیهم، في 

أجابوا بــ  %5.72والتي قدرت بــــ حین نسبة قلیلة من عینة الالعبین 

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

المحسوبة والتي قدرت بــ ) 2كا(اصغر من قیمة  3.84المجدولة والمقدرة ب 

   .فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نخلص إلى أن أغلبیة الالعبین یساهم تصورهم الخارجي 

في تحسین وتطویر مهارة التسدید لدیهم، بحث یلعب دور كبیر في القیام بتسدیدة ناجحة

94%

6%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

):07(السؤال رقم 

تحسین هذه المهارة لدیك؟ 

معرفة دور التصور الذهني الخارجي  ویهدف إلى*

المهارة لدى الالعبین

):12(الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات

  33  نعم 

  02  ال 

  35  المجموع

): 13(الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن تصورهم لشریط فیدیو سبق وتم مشاهدته ألداء التسدید له دور في تحسین هذه المهارة لدیهم، في 

حین نسبة قلیلة من عینة الالعبین 

، وهو ما یمثل مقدرا )13(

المجدولة والمقدرة ب 

فروق ذات داللة إحصائیة أن هناك

من خالل ما سبق نخلص إلى أن أغلبیة الالعبین یساهم تصورهم الخارجي 

في تحسین وتطویر مهارة التسدید لدیهم، بحث یلعب دور كبیر في القیام بتسدیدة ناجحة



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

 

  

 

قبل العب معین له عالقة هل تصورك لكیفیة أداء مهارة التسدید نحو المرمى من 

لمهارة التسدید في تحسین هذه ) تصور بصري

  )08(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).08(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

وبنسبة " نعم"، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین أجابوا بـــ 

أي أن تصور لكیفیة أداء معین لمهارة التسدید له عالقة في تحسین هذه المهارة لدیهم، في 

، وهو ما یمثل )14(، وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة 

، وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات 

داء العب معین لمهارة من خالل ما سبق نخلص إلى أن معظم الالعبین یساهم تصورهم لكیفیة أ

  له عالقة بحسین هذه المهارة لدیهم من خالل االرتقاء بمستوى التسدید لدیهم
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هل تصورك لكیفیة أداء مهارة التسدید نحو المرمى من  ):

  بتحسین هذه المهارة لدیك؟ 

تصور بصري(معرفة مدى تأثیر تصور أداء العب معین 

  المهارة لدى الالعبین

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %بةالنس  التكرارات 

)a

94.28%  

27.46  3.84  0.05 5.72%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 14(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین أجابوا بـــ )13(رقم  من خالل نتائج الجدول

أي أن تصور لكیفیة أداء معین لمهارة التسدید له عالقة في تحسین هذه المهارة لدیهم، في 

، وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم " ال"أجابوا بــ % 5.71حین نسبة قلیلة قدرت بــ 

، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 

، وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات 27.46المحسوبة والتي قدرت ب ) 2كا(اصغر من قیمة 

من خالل ما سبق نخلص إلى أن معظم الالعبین یساهم تصورهم لكیفیة أ

له عالقة بحسین هذه المهارة لدیهم من خالل االرتقاء بمستوى التسدید لدیهم) تصور بصري

94%

6%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

):08(السؤال رقم 

بتحسین هذه المهارة لدیك؟ 

معرفة مدى تأثیر تصور أداء العب معین  ویهدف إلى*

المهارة لدى الالعبین

):13(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  33  نعم 

  02  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول

أي أن تصور لكیفیة أداء معین لمهارة التسدید له عالقة في تحسین هذه المهارة لدیهم، في  94.28%

حین نسبة قلیلة قدرت بــ 

عند مستوى الداللة ) 2كا( مقدرا

اصغر من قیمة  3.84

   .داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نخلص إلى أن معظم الالعبین یساهم تصورهم لكیفیة أ

تصور بصري(التسدید 
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أن حاسة البصر تساهم بدور كبیر وأساسي عند استخدام نمط 

 یساهممهارة التسدید نحو المرمى ل من خالل تذكر شرح المدرب

  .معرفة دور التصور السمعي  في تحسین دقة التسدید نحو المرمى  لدى الالعبین

  )09(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).09(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

أي " نعم"أجابوا بــ % 100، یتبین لنا أن جمیع الالعبین بنسبة

أن التصور السمعي یساعدهم  في تحسین  دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 

، وهذا ما یدل على 35المحسوبة والتي قدرت بــ 

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

86 

 

 

أن حاسة البصر تساهم بدور كبیر وأساسي عند استخدام نمط  "أسامة كامل راتب"كما جاء في قول 

  .1التصور الذهني الخارجي

من خالل تذكر شرح المدرب هل لتصورك السمعي ):

  لدیك؟  دقة التسدید

معرفة دور التصور السمعي  في تحسین دقة التسدید نحو المرمى  لدى الالعبین

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  رارات 

)a

100%  

35  3.84  0.05 00%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 15(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن جمیع الالعبین بنسبة)14(جدول رقم من خالل نتائج ال

أن التصور السمعي یساعدهم  في تحسین  دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله الشكل رقم 

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدار 

المحسوبة والتي قدرت بــ ) 2كا(اصغر من قیمة  3.84لمجدولة والمقدرة ب 

   .أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

                                         

  .318، ص1997مرجع سابق، 

100%

0%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

كما جاء في قول 

التصور الذهني الخارجي

):09(السؤال رقم 

دقة التسدید في تحسین

معرفة دور التصور السمعي  في تحسین دقة التسدید نحو المرمى  لدى الالعبین ویهدف إلى*

):14(الجدول رقم 

رارات التك  اإلجابات 

  35  نعم 

  00  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج ال

أن التصور السمعي یساعدهم  في تحسین  دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله الشكل رقم 

، وهو ما یمثل مقدار )15(

لمجدولة والمقدرة ب ا) 2كا(

أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

                                                          

مرجع سابق،  ،أسامة كامل راتب  1
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من خالل ما سبق نستنتج أن التصور السمعي له دور كبیر في تحسین دقة التسدید نحو المرمى 

عه أو شرحه من قبل المدرب أو شریط فیدیو 

هل لتكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له تأثیر في تحسین دقة التسدید 

دقة هذه المهارة لدى معرفة دور تكرار التصور الذهني ألداء مهارة التسدید في تحسین هذه 

  .)10(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).10(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

 %91.43، یتضح لنا أن أغلبیة العبوا العینة وبنسبة قدرت 

رمى له تأثیر في تحسین دقة هذه أي أن لتكرار تصورهم ألداء مهارة التسدید نحو الم

، وهو )16(، وهذا ما یمثله الشكل رقم 

المجدولة ) 2كا(، حیث كانت قیمة )01

، وهذا ما یدل على أن هناك 24.02
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من خالل ما سبق نستنتج أن التصور السمعي له دور كبیر في تحسین دقة التسدید نحو المرمى 

عه أو شرحه من قبل المدرب أو شریط فیدیو لدى الالعبین، وذلك من خالل التصور الذهني لها ثم استما

  .لخ ومحاولة تصور األداء الصحیح للمهارة

هل لتكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له تأثیر في تحسین دقة التسدید ):

معرفة دور تكرار التصور الذهني ألداء مهارة التسدید في تحسین هذه 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

32  91.43%  

24.02  3.84  0.05 03  8.57%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 16(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أغلبیة العبوا العینة وبنسبة قدرت )15(من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن لتكرار تصورهم ألداء مهارة التسدید نحو الم

، وهذا ما یمثله الشكل رقم "ال"أجابوا بـــ  %8.57المهارة لدیهم، في حین نسبة قلیلة قدرت بـــ

01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2

24.02المحسوبة والتي قدرت بـــ) 2كا(اصغر من قیمة 

  .فروق ذات داللة إحصائیة 

91%

9%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن التصور السمعي له دور كبیر في تحسین دقة التسدید نحو المرمى 

لدى الالعبین، وذلك من خالل التصور الذهني لها ثم استما

لخ ومحاولة تصور األداء الصحیح للمهارةإ...

):10(السؤال رقم 

  لدیك؟ 

معرفة دور تكرار التصور الذهني ألداء مهارة التسدید في تحسین هذه  ویهدف إلى*

  .الالعبین

):15(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

32   نعم

03   ال

35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن لتكرار تصورهم ألداء مهارة التسدید نحو الم" نعم"أجابوا بـ 

المهارة لدیهم، في حین نسبة قلیلة قدرت بـــ

2كا(ما یمثل مقدرا 

اصغر من قیمة  3.84والمقدرة بــ

فروق ذات داللة إحصائیة 
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من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون یقومون بتكرار تصورهم الذهني لمهارة التسدید نحو 

لنشاط ل) تكرار(المرمى وذلك لتحسین دقة هذه المهارة لدیهم، كما تم ذكره سابق بان اإلعادة الذهنیة 

الحركي تساهم في تسهیل عملیة تشخیص وتحدید األخطاء والصعوبات التي یتلقاها الریاضي أثناء أدائه 

هل لتصورك الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید یساعدك في تصور األداء الصحیح 

ألداء مهارة التسدید في تصور األداء الصحیح لهذه 

  )11(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  2  0.05

  ).11(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

  قدرت وبنسبة " أحیانا"، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین أجابوا ب 

، أي أن تصورهم الذهني الخارجي لمهارة التسدید  یساعدهم في تصور األداء الصحیح لهذه 

قدرت " ال"، بینما نجد نسبة قلیلة أجابت بـ

1 Edgardthil-Philippe, O.P.Cit, P3  
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من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون یقومون بتكرار تصورهم الذهني لمهارة التسدید نحو 

المرمى وذلك لتحسین دقة هذه المهارة لدیهم، كما تم ذكره سابق بان اإلعادة الذهنیة 

الحركي تساهم في تسهیل عملیة تشخیص وتحدید األخطاء والصعوبات التي یتلقاها الریاضي أثناء أدائه 

هل لتصورك الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید یساعدك في تصور األداء الصحیح  

ألداء مهارة التسدید في تصور األداء الصحیح لهذه معرفة دور التصور الذهني الخارجي 

  .المهارة لدى الالعبین

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

37.15%  

14.11  5.99  0.05

5.71%  

57.14%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 17(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین أجابوا ب )16(من خالل نتائج الجدول رقم 

، أي أن تصورهم الذهني الخارجي لمهارة التسدید  یساعدهم في تصور األداء الصحیح لهذه 

، بینما نجد نسبة قلیلة أجابت بـ"نعم"أجابوا ب  %37.15المهارة، في حین سجلت نسبة قدرت بــ

                                         

37%

6%

57%

نعم 

ال 

احیانا 

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون یقومون بتكرار تصورهم الذهني لمهارة التسدید نحو 

المرمى وذلك لتحسین دقة هذه المهارة لدیهم، كما تم ذكره سابق بان اإلعادة الذهنیة 

الحركي تساهم في تسهیل عملیة تشخیص وتحدید األخطاء والصعوبات التي یتلقاها الریاضي أثناء أدائه 

 .1للحركة

 ):11(السؤال رقم

  لهذه المهارة ؟ 

معرفة دور التصور الذهني الخارجي  ویهدف إلى*

المهارة لدى الالعبین

):16(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  13  نعم 

  02  ال 

  20  أحیانا

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

، أي أن تصورهم الذهني الخارجي لمهارة التسدید  یساعدهم في تصور األداء الصحیح لهذه %57.14بـ

المهارة، في حین سجلت نسبة قدرت بــ
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، ودرجة 0.05ند مستوى الداللة ع) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا )17(، وهذا ما یمثله الشكل رقم %5.71بــ

المحسوبة والتي ) 2كا(اصغر من قیمة  5.99المجدولة والمقدرة بـ ) 2كا(، حیث كانت قیمة )01(الحربة 

   .، وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة14.11قدرت بـ 

ر األداء الصحیح من خالل ما سبق نستنتج أن للتصور الخارجي ألداء مهارة التسدید دور في تصو 

لهذه المهارة عند أدائها من قبل الالعبین، حیث تم تجسید هذا سابق في الخلفیة النظریة بان التصور 

الذهني یساعد في تصور نقاط الضعف والخطأ في األداء وكیفیة إصالح الخطأ بعد ذلك یمكن تصور 

  .1األداء الصحیح للمهارة

رجي في أداء مهارة التسدید نحو المرمى یكسبك الدقة هل تصورك الذهني الخا ):12(السؤال رقم 

  والتركیز في أداء هذه المهارة لدیك؟ 

معرفة دور التصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید في اكتساب الدقة والتركیز  ویهدف إلى*

 . لالعبین عند أداء هذه المهارة

  )12(للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):17(الجدول رقم 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات   اإلجابات 

)a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  %62.86  22  نعم

  دال  2  0.05  5.99  9.29

  %00  00  ال

  %37.14  13  أحیانا

  %100  35  المجموع
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  ).12(ئرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

أجابوا  %62.86، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بـ 

أي أن التصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید یكسبهم الدقة والتركیز في أداء هذه المهارة 

، وهذا ما تم تمثله في " أحیانا"لالعبین الذین أجابوا بــ

، حیث كانت )02(، ودرجة الحربة 0.05

ا یدل ، وهذا م9.29المحسوبة والتي قدرت بـ 

من خالل ما سبق نستنتج أن للتصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور 

في اكتساب الدقة والتركیز عند الالعبین في أدائهم لهذه المهارة، لذلك نستطیع القول أن التصور الذهني 

  .1األمثل وتركیز االنتباه على المهارة من اجل تحقیق الهدف

عدم (من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور األول لإلستبیان یمكن القول بتحقق 

الدور الذي یلعبه التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة 

إجماع الالعبین على أهمیة استعمال التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة مهارة التسدید نحو 

  .یؤثر التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى تأثیرا إیجابیا على أداء الالعبین لهذه المهارة

للتسدید نحو المرمى ...) شریط فیدیو، أداء العب معین

0%
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ئرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم یمثل دا): 18(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بـ )17(من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن التصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید یكسبهم الدقة والتركیز في أداء هذه المهارة 

لالعبین الذین أجابوا بــ %37.14نسبة قدرت بـلدیهم، في حین سجلت 

0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

المحسوبة والتي قدرت بـ ) 2كا(اصغر من قیمة  5.99المجدولة والمقدرة بـ

   .على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن للتصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور 

في اكتساب الدقة والتركیز عند الالعبین في أدائهم لهذه المهارة، لذلك نستطیع القول أن التصور الذهني 

األمثل وتركیز االنتباه على المهارة من اجل تحقیق الهدف یساهم في استدعاء اإلحساس األداء

من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور األول لإلستبیان یمكن القول بتحقق 

الدور الذي یلعبه التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة : "الفرضیة األولى، والتي تنص على

  :، نذكر منها"رمى لدى العبي كرة القدم

إجماع الالعبین على أهمیة استعمال التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة مهارة التسدید نحو 

یؤثر التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى تأثیرا إیجابیا على أداء الالعبین لهذه المهارة

شریط فیدیو، أداء العب معین(صور البصري إجماع الالعبین على دور الت

  .في تحسین دقة هذه المهارة لدیهم

                                         

  .205مرجع سابق، ص

63%

37% نعم 

ال 

احیانا

 الفصل  الرابع 

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن التصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید یكسبهم الدقة والتركیز في أداء هذه المهارة " نعم"بـ

لدیهم، في حین سجلت 

، وهو ما یمثل مقدرا )18(الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بـ) 2كا(قیمة 

على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن للتصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور 

في اكتساب الدقة والتركیز عند الالعبین في أدائهم لهذه المهارة، لذلك نستطیع القول أن التصور الذهني 

یساهم في استدعاء اإلحساس األداء

من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور األول لإلستبیان یمكن القول بتحقق * 

الفرضیة األولى، والتي تنص على) تحقق

رمى لدى العبي كرة القدمالتسدید نحو الم

إجماع الالعبین على أهمیة استعمال التصور الذهني الخارجي في تحسین دقة مهارة التسدید نحو  - 

  .المرمى

یؤثر التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى تأثیرا إیجابیا على أداء الالعبین لهذه المهارة - 

إجماع الالعبین على دور الت - 

في تحسین دقة هذه المهارة لدیهم
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دور في تحسین دقة التسدید لدى ) من خالل تذكر شرح المدرب للمهارة(للتصور الذهني السمعي  - 

  .الالعبین

هذه المهارة لدى الالعبین  أهمیة تكرار التصور الذهني لمهارة التسدید نحو المرمى في تحسین دقة - 

  .أثناء أدائها

یساعد التصور الذهني الخارجي لمهارة التسدید نحو المرمى في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة  - 

  .لدى الالعبین

للتصور الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى دور كبیر في إكساب الالعبین الدقة  - 

  .هذه المهارةوالتركیز أثناء أدائهم ل

محمد سعید " ودراسة، "سلمان عكاب سرحان الجنابي وآخرون"وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة *

  :، والتي أكدت على"بشاوة محمد أبو

أهمیة التصور الذهني بأسلوبیه الخارجي والداخلي في تحسین بعض المهارات األساسیة في كرة القدم  - 

  .مى، التمریر واإلستقبالعلى غرار دقة التسدید نحو المر 

كما توصلت أیضا إلى ضرورة استعمال وتطبیق التصور الذهني للتدریب على المهارات األساسیة  - 

  .ومنها مهارة التسدید

وجود عالقة بین التصور العقلي ودقة التهدیف نحو المرمى لدى الالعبین من خالل تحسین هذه  - 

  .المهارة 

  :أو األدب النظري تتفق مع ما جاء بهومن الخلفیة النظریة للدراسة *

تعتمد فكرة التصور الذهني الخارجي على أن : " عن التصور الذهني الخارجي "أسامة كامل راتب"*

فكأن الالعب ، آخر مثل العب متمیز أو بطل ریاضيالالعب یستحضر الصورة الذهنیة ألداء شخص 

ضر وفي هذا النوع یستح ،ي أو تلیفزیونيوهو یستحضر الصورة الذهنیة یقوم بمشاهدة شریط سینمائ

ي والالعب الذي یستخدم هذا النوع من التصور، یسترجع جمیع الجوانب الریاضي الصورة الذهنیة كما ه

المرتبطة باألداء في محاولة إیجاد العالقات لتوظیفها في طریقة األداء المناسبة والصحیحة والتعرف على 

  1."األخطاء
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یمكن استخدام التصور الذهني في مراحل اكتساب وٕاتقان 

تساعد إلى إمداد ...) البصري، الحسي والسمعي

  1.األفراد بالطرق المناسبة التي تعمل على تعدیل السلوك وتحسین التعلم

إلى الخلفیة النظریة التي اعتمدناها باإلضافة إلى النقاط 

للتصور الذهني الخارجي دور في : "

هذه  إثبات، نأتي بقرار "تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

  هل تعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي؟ 

التعرف على أهمیة استعمال التصور الذهني الداخلي من قبل الالعبین في تحسین دقة 

  )13(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).13(إلجابات الالعبین على السؤال رقم 
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یمكن استخدام التصور الذهني في مراحل اكتساب وٕاتقان : "أنه "عربي شمعونمحمد ال

البصري، الحسي والسمعي(المهارات حیث یقدم التصور العقلي إجراءات ووسائل 

األفراد بالطرق المناسبة التي تعمل على تعدیل السلوك وتحسین التعلم

إلى الخلفیة النظریة التي اعتمدناها باإلضافة إلى النقاط  بناءا على هذه الدراسات واستنادا

: "القائلة بأن الفرعیة األولىالمتحصل علیها في موضوع فرضیتنا 

تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

 :ل ومناقشة نتائج المحور الثانيعرض وتحلی

هل تعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي؟  

التعرف على أهمیة استعمال التصور الذهني الداخلي من قبل الالعبین في تحسین دقة 

للسؤال رقم ) 2كا(والنسب المئویة وقیم  یبین التكرارات ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

100%  

35  3.84  0.05 00%  

100%  

إلجابات الالعبین على السؤال رقم  یمثل دائرة نسبیة): 19(الشكل رقم 

                                         

  .32، ص2001مرجع سابق،  ،

100%

0%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

محمد ال"وما جاء به *

المهارات حیث یقدم التصور العقلي إجراءات ووسائل 

األفراد بالطرق المناسبة التي تعمل على تعدیل السلوك وتحسین التعلم

بناءا على هذه الدراسات واستنادا

المتحصل علیها في موضوع فرضیتنا 

تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

  .الفرضیة

عرض وتحلی -1-2

 ):13(السؤال رقم 

التعرف على أهمیة استعمال التصور الذهني الداخلي من قبل الالعبین في تحسین دقة  ویهدف إلى*

  .التسدید لدیهم

):18(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  35  نعم 

  00  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 
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أي " نعم"أجابوا بـ%100، یتضح لنا أن جل الالعبین وبنسبة 

أنهم یعتمدون على التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله 

، حیث كانت )01(، ودرجة الحربة 0.05

، وهذا ما یدل 35المحسوبة والتي قدرت بـ

في تحسین دقة من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یعتمدون على التصور الذهني الداخلي 

التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الداخلي من 

  )1- 13(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).1-13(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

أجابوا  %74.29، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بـ

أي أنهم یعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي فردیا 

وهذا ما  من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یقومون بذلك جماعیا،

، حیث )01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 
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، یتضح لنا أن جل الالعبین وبنسبة )18(من خالل نتائج الجدول رقم 

أنهم یعتمدون على التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله 

0.05عند مستوى الداللة  )2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

المحسوبة والتي قدرت بـ) 2كا(اصغر من قیمة  3.84المجدولة والمقدرة بــ

  .على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یعتمدون على التصور الذهني الداخلي 

  كیف ذلك؟  : )1

التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الداخلي من 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة   التكرارات

)a

74.29%  

8.26  3.84  0.05 25.71  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 20(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بـ)19(تائج الجدول رقم من خالل ن

أي أنهم یعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي فردیا 

من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یقومون بذلك جماعیا، %25.71في حین نجد نسبة قدرت بـــ

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا )20

74%

26%
فردیا 

جماعیا 

 الفصل  الرابع 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أنهم یعتمدون على التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدیهم، وهذا ما یمثله 

، وهو ما یمثل مقدرا )19(الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بــ) 2كا(قیمة 

على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن العبوا العینة یعتمدون على التصور الذهني الداخلي 

  .التسدید لدیهم

1- 13(السؤال رقم 

التعرف على كیفیة العمل على تحسین دقة التسدید من خالل التصور الذهني الداخلي من  ویهدف إلى*

  .قبل الالعبین

):19(الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات 

  26  فردیا

  09  جماعیا

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل ن

أي أنهم یعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي فردیا " فردیا"بــ

في حین نجد نسبة قدرت بـــ

20(یمثله الشكل رقم 



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

 

  

 

، وهذا 8.26المحسوبة والتي قدرت بـــ

نستنتج أن معظم الالعبین یعتمدون على التصور الذهني الداخلي في تحسین 

دقة التسدید لدیهم بشكل فردي مفسرین ذلك غیاب كل الظروف العمل الجماعي لتطویر الصورة الذهنیة 

من خالل التصور الذهني الداخلي هل تكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى 

معرفة دور تكرار التصور الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید في التأثیر على دقة التسدید 

  .)14(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).14(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

أجابوا  %94.28، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بــ

أي أن لتكرار تصورهم الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له تأثیر على دقة التسدید لدیهم 

یمثله الشكل رقم  ، وهذا ما% 5.72

، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 
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المحسوبة والتي قدرت بـــ) 2كا(اصغر من قیمة  3.84المجدولة والمقدرة بــ

  ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

نستنتج أن معظم الالعبین یعتمدون على التصور الذهني الداخلي في تحسین من خالل ما سبق 

دقة التسدید لدیهم بشكل فردي مفسرین ذلك غیاب كل الظروف العمل الجماعي لتطویر الصورة الذهنیة 

  .لدیهم من خالل المحضر النفسي للفریق

هل تكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى  

  له تأثیر على دقة التسدید لدیك؟ 

معرفة دور تكرار التصور الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید في التأثیر على دقة التسدید 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

94.28%  

27.46  3.84  0.05 5.72%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 21(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بــ)20(الل نتائج الجدول رقم 

أي أن لتكرار تصورهم الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له تأثیر على دقة التسدید لدیهم 

5.72بنسبة قدرت بــ" ال"في حین نجد نسبة قلیلة معارضة أجابوا ب 

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدرا 

94%

6%

نعم 
ال 

 الفصل  الرابع 

المجدولة والمقدرة بــ) 2كا(كانت قیمة 

ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

من خالل ما سبق 

دقة التسدید لدیهم بشكل فردي مفسرین ذلك غیاب كل الظروف العمل الجماعي لتطویر الصورة الذهنیة 

لدیهم من خالل المحضر النفسي للفریق

 ):14(السؤال رقم 

له تأثیر على دقة التسدید لدیك؟ 

معرفة دور تكرار التصور الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید في التأثیر على دقة التسدید  ویهدف إلى*

  .لدى الالعبین

):20(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  33  نعم 

  02  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

الل نتائج الجدول رقم من خ

أي أن لتكرار تصورهم الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له تأثیر على دقة التسدید لدیهم " نعم"بــ

في حین نجد نسبة قلیلة معارضة أجابوا ب 

، وهو ما یؤكده مقدرا )21(
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، وهذا ما یدل 27.46المحسوبة والتي قدرت بـــ

ج أن معظم الالعبون یؤثر تكرار تصورهم الذهني الداخلي ألداء التسدید 

نحو المرمى على دقة التسدید لدیهم، وذلك من خالل تحسین هذه المهارة والقیام بالتسدید الصحیحة 

لتسدید العب للكرة نحو المرمى هل تركیزك على استحضارك ذهنیا لألداء الجید 

التعرف على تأثیر استحضار الجید للتسدید في دفع الالعبین إلى االرتقاء بمستوى التسدید 

  .)15(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  2  0.05

  ).15(السؤال رقم  یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على

 

 %77.14، یتضح لنا أن أغلبیة العبوا العینة وبنسبة قدرت بـــ

أي أن استحضارهم لألداء الجید للتسدید نحو المرمى ألي العب یدفعهم لالرتقاء بمستوى 

، وهذا ما تم تمثله في "أحیانا"الذین أجابوا بـــ

0%

23
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المحسوبة والتي قدرت بـــ) 2كا(اصغر من قیمة  3.84المجدولة والمقدرة بــ

   .على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

ج أن معظم الالعبون یؤثر تكرار تصورهم الذهني الداخلي ألداء التسدید من خالل ما سبق نستنت

نحو المرمى على دقة التسدید لدیهم، وذلك من خالل تحسین هذه المهارة والقیام بالتسدید الصحیحة 

  .والمثالیة سواء في التدریبات أو المباریات

هل تركیزك على استحضارك ذهنیا لألداء الجید ):

  یدفعك إلى العمل لالرتقاء بمستوى التسدید لدیك؟ 

التعرف على تأثیر استحضار الجید للتسدید في دفع الالعبین إلى االرتقاء بمستوى التسدید 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات
مستوى الداللة 

)a

77.14%  

21.28  5.99  0.05

00%  

22.86%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على): 22(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أغلبیة العبوا العینة وبنسبة قدرت بـــ)21(من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن استحضارهم لألداء الجید للتسدید نحو المرمى ألي العب یدفعهم لالرتقاء بمستوى 

الذین أجابوا بـــ لالعبین %22.86التسدید لدیهم، بینما نجد نسبة قدرت بــ

77%

23%

نعم 

ال 

احیانا 

 الفصل  الرابع 

المجدولة والمقدرة بــ) 2كا(

على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنت

نحو المرمى على دقة التسدید لدیهم، وذلك من خالل تحسین هذه المهارة والقیام بالتسدید الصحیحة 

والمثالیة سواء في التدریبات أو المباریات

):15(السؤال رقم 

یدفعك إلى العمل لالرتقاء بمستوى التسدید لدیك؟ 

التعرف على تأثیر استحضار الجید للتسدید في دفع الالعبین إلى االرتقاء بمستوى التسدید  ویهدف إلى*

  .لدیهم

):21(الجدول رقم 

التكرارات  اباتاإلج

  27  نعم 

  00  ال 

  08  أحیانا

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أن استحضارهم لألداء الجید للتسدید نحو المرمى ألي العب یدفعهم لالرتقاء بمستوى " نعم"أجابوا بـــ

التسدید لدیهم، بینما نجد نسبة قدرت بــ
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، حیث )02(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 

، وهذا 21.28المحسوبة والتي قدرت بـــ

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة الالعبین یدفعهم استحضارهم الذهني لألداء الجید لتسدید 

تأثیر على التسدید نحو المرمى له ) الحسي

معرفة تأثیر التدریب بالتصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین لهذه 

  .)16(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).16(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

 

، یتضح لنا أن كل  العبوا العینة وبنسبة 

أي أن التدریب بالتصور الذهني الحسي على التسدید نحو المرمى یؤثر علیهم 

عند مستوى ) 2كا(، وهو ما یؤكد مقدرا 

اصغر من قیمة  5.99المجدولة والمقدرة بـــ

  .، وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 
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عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدرا 

المحسوبة والتي قدرت بـــ) 2كا(اصغر من قیمة  5.99المجدولة والمقدرة بـــ

  . ق ذات داللة إحصائیةما یدل على أن هناك فرو 

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة الالعبین یدفعهم استحضارهم الذهني لألداء الجید لتسدید 

  .العب نحو المرمى إلى العمل أكثر لالرتقاء بمستوى التسدید لدیهم

الحسي(هل للتدریبات من خالل التصور الداخلي  ):

  على أدائك لهذه المهارة ؟ 

معرفة تأثیر التدریب بالتصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین لهذه 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم  ):

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

100%  

35  5.99  0.05 00%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 23(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن كل  العبوا العینة وبنسبة )22(من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

أي أن التدریب بالتصور الذهني الحسي على التسدید نحو المرمى یؤثر علیهم " نعم"أجابوا ب 

، وهو ما یؤكد مقدرا )23(في أدائهم لهذه المهارة، وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بـــ) 2كا(حیث كانت قیمة ، )02(، ودرجة الحربة 

، وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 35المحسوبة والتي قدرت بـــ

100%

0%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

، وهو ما یؤكده مقدرا )22(الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بـــ) 2كا(كانت قیمة 

ما یدل على أن هناك فرو 

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة الالعبین یدفعهم استحضارهم الذهني لألداء الجید لتسدید 

العب نحو المرمى إلى العمل أكثر لالرتقاء بمستوى التسدید لدیهم

):16(السؤال رقم 

على أدائك لهذه المهارة ؟ 

معرفة تأثیر التدریب بالتصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على أداء الالعبین لهذه  ویهدف إلى*

  .المهارة

):22(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  35  نعم 

  00  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

أجابوا ب  % 100

في أدائهم لهذه المهارة، وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

، ودرجة الحربة 0.05الداللة 

المحسوبة والتي قدرت بـــ) 2كا(
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من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبوا العینة یؤثر التدریب بواسطة التصور الذهني الحسي 

معرفة نوع التأثیر بالتدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على 

  ).1- 16(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  .)1-16(الالعبین على السؤال رقم 

  

أجابوا %94.28، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بــ

بأن التأثیر ایجابي أي یؤثر علیهم ایجابیا التدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى 

ذا التأثیر هو تأثیر أجابوا بأن ه 5.72%

 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

المحسوبة ) 2كا(أصغر من قیمة  3.84

  .ت داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة العبوا العینة یؤثر علیهم التدریب من خالل التصور الحسي 

للتسدید نحو المرمى تأثیرا ایجابیا على أداؤهم لهذه المهارة، وهذا ما یوضح أهمیة هذا النوع من التدریب 
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من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبوا العینة یؤثر التدریب بواسطة التصور الذهني الحسي 

  .هذه المهارةللتسدید نحو المرمى على أدائهم ل

  ؟هل هو تأثیر ):1

معرفة نوع التأثیر بالتدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على 

  .لهذه المهارة

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  ات 

)a

94.28%  

27.46  3.84  0.05 5.72%  

100%  

الالعبین على السؤال رقم  جاباتإلیمثل دائرة نسبة ): 24(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة قدرت بــ)23(ل نتائج الجدول رقم 

بأن التأثیر ایجابي أي یؤثر علیهم ایجابیا التدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى 

5.72ألدائهم لهذه المهارة، في حین نسبة قلیلة من الالعبین قدرت بــ 

، وهو ما یمثل مقدرا )24(سلبي، وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

3.84المجدولة والمقدرة بـــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة )01

ت داللة إحصائیةوهذا ما یدل على أن هناك فروق ذا 

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة العبوا العینة یؤثر علیهم التدریب من خالل التصور الحسي 

للتسدید نحو المرمى تأثیرا ایجابیا على أداؤهم لهذه المهارة، وهذا ما یوضح أهمیة هذا النوع من التدریب 

  .في تحسین مهارة التسدید لدى العبي كرة القدم

94%

6%

ایجابي

سلبي

 الفصل  الرابع 

من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبوا العینة یؤثر التدریب بواسطة التصور الذهني الحسي 

للتسدید نحو المرمى على أدائهم ل

1- 16(السؤال رقم 

معرفة نوع التأثیر بالتدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى على  ویهدف إلى*

لهذه المهارة أداء الالعبین

): 23(الجدول رقم 

ات التكرار   اإلجابات 

  33  ایجابي 

  02  سلبي 

  35  المجموع

الشكل رقم 

ل نتائج الجدول رقم من خال

بأن التأثیر ایجابي أي یؤثر علیهم ایجابیا التدریب من خالل التصور الذهني الحسي للتسدید نحو المرمى 

ألدائهم لهذه المهارة، في حین نسبة قلیلة من الالعبین قدرت بــ 

سلبي، وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

01(ودرجة الحریة 

 27.46المقدرة بــــ 

من خالل ما سبق نستنتج أن أغلبیة العبوا العینة یؤثر علیهم التدریب من خالل التصور الحسي 

للتسدید نحو المرمى تأثیرا ایجابیا على أداؤهم لهذه المهارة، وهذا ما یوضح أهمیة هذا النوع من التدریب 

في تحسین مهارة التسدید لدى العبي كرة القدم
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  .معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الداخلي لدى الالعبین 

  )17(للسؤال رقم 

لة مستوى الدال

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).17(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

 %85.71ن معظم العبوا العینة وبنسبة قدرت بـ

أجابوا بأنهم یستعملون التصور الذهني الداخلي قبل التسدید مبررین ذلك بأنه یسمح لهم بالدقة والتركیز 

من الالعبین أجابوا بأنهم  %14.29للقیام بتسدیدة صحیحة وتحقیق الهدف، في حین نسبة قلیلة قدرت بــ 

ذلك ألنه یسمح لهم باكتشاف نقاط الضعف ومحاولة إیجاد حلول للقیام بأداء جید 

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدرا 

) 2كا(أصغر من قیمة  3.84المجدولة والمقدرة بـــ 

  .وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یفضلون استعمال التصور الذهني الداخلي 

قبل التسدید، وذلك حتى یتسنى لهم الشعور الجید قبل التسدید من خالل تصورهم لبعض التسدیدات 
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  متى تستعمل تصور الذهني الداخلي؟  

معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الداخلي لدى الالعبین 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الدال  المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات 

)a

30  85.71%  

17.86  3.84  0.05 05  14.29%  

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ): 25(الشكل رقم 

ن معظم العبوا العینة وبنسبة قدرت بـ، یتبین لنا أ)24(من خالل نتائج الجدول رقم 

أجابوا بأنهم یستعملون التصور الذهني الداخلي قبل التسدید مبررین ذلك بأنه یسمح لهم بالدقة والتركیز 

للقیام بتسدیدة صحیحة وتحقیق الهدف، في حین نسبة قلیلة قدرت بــ 

ذلك ألنه یسمح لهم باكتشاف نقاط الضعف ومحاولة إیجاد حلول للقیام بأداء جید یستعملونه بعد التسدید و 

، وهو ما یؤكده مقدرا )25(لهذه المهارة، وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

المجدولة والمقدرة بـــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحریة 

وهذا ما یدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 17.86المحسوبة المقدرة بــــ 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یفضلون استعمال التصور الذهني الداخلي 

قبل التسدید، وذلك حتى یتسنى لهم الشعور الجید قبل التسدید من خالل تصورهم لبعض التسدیدات 

  .یدة التي قاموا بها من قبل، والتركیز والدقة في تكرار نفس األداء

86%

14%

قبل التسدید

بعد التسدید

 الفصل  الرابع 

 ):17( السؤال رقم

معرفة الوقت المناسب الستعمال التصور الذهني الداخلي لدى الالعبین  ویهدف إلى*

): 24(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

30  قبل التسدید 

05  بعد التسدید 

35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أجابوا بأنهم یستعملون التصور الذهني الداخلي قبل التسدید مبررین ذلك بأنه یسمح لهم بالدقة والتركیز 

للقیام بتسدیدة صحیحة وتحقیق الهدف، في حین نسبة قلیلة قدرت بــ 

یستعملونه بعد التسدید و 

لهذه المهارة، وهذا ما تم تمثیله في الشكل رقم 

، ودرجة الحریة 0.05

المحسوبة المقدرة بــــ 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یفضلون استعمال التصور الذهني الداخلي 

قبل التسدید، وذلك حتى یتسنى لهم الشعور الجید قبل التسدید من خالل تصورهم لبعض التسدیدات 

یدة التي قاموا بها من قبل، والتركیز والدقة في تكرار نفس األداءالج
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لطریقة تسدید العب للكرة نحو ) تصور داخلي حسي

آخر للكرة عند أدائهم لهذه معرفة ما إذا كان الالعبون یتخیلون انفعالهم لتسدید العب 

  )18(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).18(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

أجابوا  %82.9، یتبین لنا أن معظم العبوا العینة بنسبة قدرت بــ 

أدائهم لهذه  أثناءتسدید العب للكرة نحو المرمى 

وهذا ما تم تمثلیه في  %17.1قدت بــــ 

، حیث )01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 

، وهذا ما 15.1المحسوبة المقدرة بـــ) 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة سبق وأن تخیلوا ذهنیا انفعالهم لطریقة تسدید 

دور التصور الذهني الحسي على أداء 
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تصور داخلي حسي(هل سبق وان تخیلت انفعالك ):

  المرمى أثناء القیام بأدائك للتسدید ؟ 

معرفة ما إذا كان الالعبون یتخیلون انفعالهم لتسدید العب 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات

)a

82.9%  

15.1  3.84  0.05 17.1%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم  )26(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن معظم العبوا العینة بنسبة قدرت بــ )25(من خالل نتائج الجدول رقم 

تسدید العب للكرة نحو المرمى أي أنهم سبق وأن تصوروا ذهنیا انفعالهم لطریقة 

قدت بــــ " ال"المهارة، في حین سجلت نسبة قلیلة من الالعبین أجابوا بـــ 

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار 

) 2كا(اصغر من قیمة  3.84والمقدرة بـــ  المجدولة

  .یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة سبق وأن تخیلوا ذهنیا انفعالهم لطریقة تسدید 

دور التصور الذهني الحسي على أداء  العب آخر نحو المرمى أثناء أدائهم لهذه المهارة، مما یوضح لنا

  .الالعبین لمهارة التسدید نحو المرمى

83%

17%

نعم

ال 

 الفصل  الرابع 

):18(السؤال رقم 

المرمى أثناء القیام بأدائك للتسدید ؟ 

معرفة ما إذا كان الالعبون یتخیلون انفعالهم لتسدید العب  ویهدف إلى*

  .المهارة

): 25(الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات

  29  نعم 

  06  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أنهم سبق وأن تصوروا ذهنیا انفعالهم لطریقة " نعم"بـــ 

المهارة، في حین سجلت نسبة قلیلة من الالعبین أجابوا بـــ 

، وهو ما یؤكده مقدار )26(الشكل رقم 

المجدولة) 2كا(كانت قیمة 

یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبوا العینة سبق وأن تخیلوا ذهنیا انفعالهم لطریقة تسدید 

العب آخر نحو المرمى أثناء أدائهم لهذه المهارة، مما یوضح لنا

الالعبین لمهارة التسدید نحو المرمى
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  هل ساهمت الطریقة في تحسین دقة التسدید لدیك؟ 

  .معرفة دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى العبي كرة القدم

  ).1- 18(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).1-18(رة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة 

أي أن تخیلهم النفعالهم لطریقة تسدید العب آخر للكرة نحو المرمى 

ذه الطریقة تساهم في تحسین دقة التسدید لدیهم، عكس نسبة قلیلة من الالعبین 

) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار )27(، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

 3.84 المجدولة والي قدرت بـــ) 2كا(

  .، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین في العینة تساهم لدیهم تخیلهم لهذه الطریقة، طریقة 

هذه المهارة مما نستنتج تسدید العب آخر للكرة نحو المرمى في تحسین دقة التسدید لدیهم أثناء أدائهم ل

  .دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى الالعبین
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هل ساهمت الطریقة في تحسین دقة التسدید لدیك؟  ):1

معرفة دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى العبي كرة القدم

للسؤال رقم ) 2كا(والنسب المئویة وقیم  یبین التكرارات): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات

)a

89.66%  

18.24  3.84  0.05 10.34%  

100%  

رة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم یمثل دائ) 27(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة )26(من خالل نتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

أي أن تخیلهم النفعالهم لطریقة تسدید العب آخر للكرة نحو المرمى " نعم"أجابوا بـــ  %

ذه الطریقة تساهم في تحسین دقة التسدید لدیهم، عكس نسبة قلیلة من الالعبین أثناء قیامهم بالتسدید أن ه

، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم  %10.34قدت بــــ 

(، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة 

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة18.24المحسوبة المقدرة ب ) 2كا

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین في العینة تساهم لدیهم تخیلهم لهذه الطریقة، طریقة 

تسدید العب آخر للكرة نحو المرمى في تحسین دقة التسدید لدیهم أثناء أدائهم ل

دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى الالعبین

90%

10%

نعم 

ال

 الفصل  الرابع 

1- 18(السؤال رقم 

معرفة دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى العبي كرة القدم ویهدف إلى*

): 26(الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات

  26  نعم 

  03  ال 

  29  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

%89.66قدرت بــ 

أثناء قیامهم بالتسدید أن ه

قدت بــــ " ال"أجابوا بـــ 

عند مستوى الداللة 

كا(أصغر من قیمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین في العینة تساهم لدیهم تخیلهم لهذه الطریقة، طریقة 

تسدید العب آخر للكرة نحو المرمى في تحسین دقة التسدید لدیهم أثناء أدائهم ل

دور التصور الذهني الداخلي الحسي في تحسین دقة التسدید لدى الالعبین
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  هل تجد صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیك أثناء أدائك لمهارة التسدید مثال؟ 

ثناء أدائهم لمهارة معرفة ما إذا كان الالعبون یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیهم أ

  ).19(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).19(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

، یتضح لنا أن معظم العبي العینة وبنسبة 

ورة ذهبیة لدیهم أثناء قیامهم أي أنهم ال یجدون صعوبة في تركیب ص

من الالعبین الذین أجابوا بأن  % 28.57

عند مستوى ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار 

أصغر من  3.84المجدولة والي قدرت بـــ 

  .، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون في العینة ال یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة 

  .دقة التسدید لدیهم أكثر للقیام بأداء جید لهذه المهارة
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هل تجد صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیك أثناء أدائك لمهارة التسدید مثال؟ 

معرفة ما إذا كان الالعبون یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیهم أ

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة  التكرارات

)a

28.57%  

6.42  3.84  0.05 71.43%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 28(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن معظم العبي العینة وبنسبة )27(من خالل نتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

أي أنهم ال یجدون صعوبة في تركیب ص" ال"أجابوا بـــ  %

28.57بعملیة التسدید نحو المرمى، في حین نجد  نسبة قلیلة قدت بــــ 

، وهو ما یؤكده مقدار )28(لدیهم صعوبة في ذلك، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

المجدولة والي قدرت بـــ ) 2كا(انت قیمة ، حیث ك)01(، ودرجة الحربة 

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة6.42المحسوبة المقدرة بــ 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون في العینة ال یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة 

دقة التسدید لدیهم أكثر للقیام بأداء جید لهذه المهارة لدیهم قبل القیام بالتسدید، مما یزید من

29%

71%
نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

هل تجد صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیك أثناء أدائك لمهارة التسدید مثال؟ ): 19(السؤال 

معرفة ما إذا كان الالعبون یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیهم أ ویهدف إلى*

  التسدید؟

): 27(الجدول رقم 

التكرارات  اإلجابات

  10  نعم 

  25  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

%71.43قدرت بــ 

بعملیة التسدید نحو المرمى، في حین نجد  نسبة قلیلة قدت بــــ 

لدیهم صعوبة في ذلك، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

، ودرجة الحربة 0.05الداللة 

المحسوبة المقدرة بــ ) 2كا(قیمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون في العینة ال یجدون صعوبة في تركیب صورة ذهنیة 

لدیهم قبل القیام بالتسدید، مما یزید من
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معرفة الحل المناسب لمواجهة صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدى الالعبین أثناء أدائهم لمهارة 

  ).1- 19(للسؤال رقم 

  الداللة    )a(  )df(   المجدولة 2كا  المحسوبة

5.99  0.05  2  
غیر 

  دال

  ).1-19(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

أجابوا بأنهم  %50، یتضح لنا أن نصف عینة الالعبین وبنسبة 

في حین نجد ...) شكله، وجهه، أداؤه

االیجابي للمهارة لدیهم  األداءمن الالعبین الذین یواجهون هذه الصعوبة بالتفكیر في 

، من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یواجهونها بمحاولة اإلحساس بصوت 

عند مستوى ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار 

من قیمة  كبرأ 5.99المجدولة والي قدرت بـــ 

  .فروق ذات داللة إحصائیة
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  ؟ كیف تواجه هذه الصعوبة ):1

معرفة الحل المناسب لمواجهة صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدى الالعبین أثناء أدائهم لمهارة 

  .التسدید نحو المرمى

للسؤال رقم ) 2كا(مئویة وقیم یبین التكرارات والنسب ال): 

المحسوبة 2كا  %  التكرارات 

  %50  05   )شكله، وجهه، أداؤه(تصور العب تعرفه 

3.89  

  %20  02محاولة اإلحساس بصوت العب أو 

  %30  03   .بي للمهارة لدیكالتفكیر في األداء االیجا

10  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم  )29(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن نصف عینة الالعبین وبنسبة )28(من خالل نتائج الجدول رقم 

شكله، وجهه، أداؤه(عب أخر یواجهون صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدیهم بتصور ال

من الالعبین الذین یواجهون هذه الصعوبة بالتفكیر في  

، من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یواجهونها بمحاولة اإلحساس بصوت %20بینما نجد نسبة قلیلة بــــ 

، وهو ما یؤكده مقدار )29(ا ما تم تمثلیه في الشكل رقم العب او مدرب مثال،  وهذ

المجدولة والي قدرت بـــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة )02(، ودرجة الحربة 

فروق ذات داللة إحصائیة ه ال توجد، وهذا ما یدل أن3.89المحسوبة المقدرة بــ 

تصور العب تعرفھ 
)  شكلھ، وجھھ، أداؤه(

محاولة اإلحساس بصوت 
العب أو مدرب مثال 

التفكیر في األداء االیجابي 
للمھارة لدیك 

 الفصل  الرابع 

1- 19(السؤال رقم 

معرفة الحل المناسب لمواجهة صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدى الالعبین أثناء أدائهم لمهارة  ویهدف إلى*

التسدید نحو المرمى

): 28(الجدول رقم 

  اإلجابات 

تصور العب تعرفه -

محاولة اإلحساس بصوت العب أو -

  . مدرب مثال

التفكیر في األداء االیجا-

  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

یواجهون صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدیهم بتصور ال

 30نسبة قدرت بــ 

بینما نجد نسبة قلیلة بــــ 

العب او مدرب مثال،  وهذ

، ودرجة الحربة 0.05الداللة 

المحسوبة المقدرة بــ ) 2كا(
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سبق نستنتج أن نصف عینة الالعبین یواجهون صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدیهم 

ومحاولة القیام بأداء جید هذه ...) شكله، أداؤه

الثقة هل استحضارك الصورة ذهنیة لتفوقك في أداء تسدیدة نحو المرمى تكسبك 

معرفة دور التصور الذهني لألداء الجید للتسدید نحو المرمى في زرع الثقة بالنفس في 

  ) 20(للسؤال رقم 

مستوى 

  )a(الداللة 

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  2  0.05

  ).20(م یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رق

  

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة 

استحضار ألدائهم الجید لمهارة التسید نحو المرمى یكسبهم 

 ـأجابوا بالالعبین الذین   قلیلة مننسبة قدرت 

عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یمثل مقدرا 

0%

14%
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سبق نستنتج أن نصف عینة الالعبین یواجهون صعوبة تركیب صورة ذهنیة لدیهم من خالل ما 

شكله، أداؤه(أثناء قیامهم بالتسدید من خالل تصور العب آخر یعرفونه 

هل استحضارك الصورة ذهنیة لتفوقك في أداء تسدیدة نحو المرمى تكسبك  ):

  بالنفس لتكرار نفس األداء مرة أخرى؟ 

معرفة دور التصور الذهني لألداء الجید للتسدید نحو المرمى في زرع الثقة بالنفس في 

  .تكرار نفس األداء من قبل الالعبین

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

 2كا  %النسبة  ارات 

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

الداللة 

  85.71%  

32.6  5.99  0.05
  00%  

  14.29%  

  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رق): 30(الشكل رقم 

، یتبین لنا أن أغلبیة الالعبین وبنسبة )29(من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

استحضار ألدائهم الجید لمهارة التسید نحو المرمى یكسبهم أي أن " نعم"أجابوا ب ، 

نسبة قدرت  نجد، في حین الثقة بالنفس لتكرار نفس األداء مرة أخرى

، وهو ما یمثل مقدرا )30(وهذا ما یمثله الشكل رقم  ،14.29%

86%

%

نعم 

ال 

احیانا

 الفصل  الرابع 

من خالل ما 

أثناء قیامهم بالتسدید من خالل تصور العب آخر یعرفونه 

  المهارة

):20(السؤال رقم 

بالنفس لتكرار نفس األداء مرة أخرى؟ 

معرفة دور التصور الذهني لألداء الجید للتسدید نحو المرمى في زرع الثقة بالنفس في  ویهدف إلى*

تكرار نفس األداء من قبل الالعبین

): 29(الجدول رقم 

ارات التكر   اإلجابات 

  30  نعم 

  00  ال 

  05  أحیانا

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 

، %85.71بـقدرت 

الثقة بالنفس لتكرار نفس األداء مرة أخرى

14.29بــ قدرت "أحیانا"
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) 2كا(صغر من قیمة أ 5.99المجدولة والمقدرة بـ 

   .لى أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یؤثر علیهم استحضارهم لصورة ذهنیة 

ألدائهم الجید لمهارة التسدید من خالل إكسابهم الثقة بالنفس في تكرار نفس األداء مرة أخرى، ومن هنا 

لجید لمهارة التسدید في التأثیر عل نفسیة الالعبین 

  ؟ ...هل تخیلك لفشلك في أداء التسدید نحو المرمى في بعض المرات یجعلك تشعر بـــ

لفشلهم في أداء التسدید نحو المرمى في 

  ).21(للسؤال رقم 

  الداللة    )a(  )df(   المجدولة 2كا  المحسوبة

  دال  2  0.05  5.99  

  ).21(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

أجابوا  91.43ة قدرت بــ أغلبیة الالعبین وبنسب

بأن استحضارهم لفشلهم في أداء التسدید في بعض المرات یجعلهم یشعرون بالتحفیز والعمل أكثر لتحسین 

 من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یشعرون بالفشل واإلحباط
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المجدولة والمقدرة بـ ) 2كا(، حیث كانت قیمة )02(، ودرجة الحربة 

لى أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة، وهذا ما یدل ع32.6بـ المحسوبة والتي قدرت 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یؤثر علیهم استحضارهم لصورة ذهنیة 

ألدائهم الجید لمهارة التسدید من خالل إكسابهم الثقة بالنفس في تكرار نفس األداء مرة أخرى، ومن هنا 

لجید لمهارة التسدید في التأثیر عل نفسیة الالعبین نخلص إلى أهمیة ودور التصور الذهني لألداء ا

  .وٕاكسابهم الثقة الالزمة للقیام بأداء جید للتسدید نحو المرمى

هل تخیلك لفشلك في أداء التسدید نحو المرمى في بعض المرات یجعلك تشعر بـــ): 

لفشلهم في أداء التسدید نحو المرمى في معرفة الشعور الذي یحصل لالعبین عند تصورهم 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

المحسوبة 2كا  %  التكرارات 

03  8.57%  

41.86  

  %91.43  32   .لعمل أكثر لتحسین المهارة

  %00  00  .فقدان الثقة بالنفس والخوف من التسدید 

35  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 31(الشكل رقم 

أغلبیة الالعبین وبنسب لنا أن یتبین ، )30(من خالل نتائج الجدول رقم 

بأن استحضارهم لفشلهم في أداء التسدید في بعض المرات یجعلهم یشعرون بالتحفیز والعمل أكثر لتحسین 

من الالعبین الذین أجابوا بأنهم یشعرون بالفشل واإلحباط 8.57هذا المهارة، في حین نجد نسبة قدرت بــ

9%

91%

0%

الفشل واإلحباط 

یحفزك على 
العمل أكثر 

لتحسین 
.  المھارة

 الفصل  الرابع 

، ودرجة الحربة 0.05

المحسوبة والتي قدرت 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبین من العینة یؤثر علیهم استحضارهم لصورة ذهنیة 

ألدائهم الجید لمهارة التسدید من خالل إكسابهم الثقة بالنفس في تكرار نفس األداء مرة أخرى، ومن هنا 

نخلص إلى أهمیة ودور التصور الذهني لألداء ا

وٕاكسابهم الثقة الالزمة للقیام بأداء جید للتسدید نحو المرمى

): 21(السؤال رقم 

معرفة الشعور الذي یحصل لالعبین عند تصورهم  ویهدف إلى*

  .بعض المرات

): 30(الجدول رقم 

  اإلجابات 

  . الفشل واإلحباط-

لعمل أكثر لتحسین المهارةیحفزك على ا-

فقدان الثقة بالنفس والخوف من التسدید -

  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

بأن استحضارهم لفشلهم في أداء التسدید في بعض المرات یجعلهم یشعرون بالتحفیز والعمل أكثر لتحسین 

هذا المهارة، في حین نجد نسبة قدرت بــ
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، ودرجة 0.05عند مستوى الداللة ) 

المحسوبة ) 2كا(أكبر من قیمة  5.99

  .، وهذا ما یدل أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة

ند تخیلهم في فشلهم في أداء التسدید 

  .مرة من المرات یجعلهم متحفزون على العمل أكثر لتحسین هذه المهارة

  وأنت مصاب؟ ) التدریبات أو المباریات

ؤهم وهم معرفة ما إذا كان الالعبون تعرضوا إلصابة من قبل جعلهم یشاهدون فقط زمال

  ).22(للسؤال رقم 

مستوى 

  )a(الداللة 

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).22(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

 %91.43، یتضح لنا أن معظم العبي العینة وبنسبة قدرت بــ

، في حین نجد  مصابین وهم) التدریبات آو المنافسات

  )32(، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

) 2كا(، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 
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) 2كا(یؤكده مقدار  ، وهو ما)31(وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

5.99المجدولة والي قدرت بـــ) 2كا(، حیث كانت قیمة 

، وهذا ما یدل أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة

ند تخیلهم في فشلهم في أداء التسدید معظم العبوا العینة یشعرون عمن خالل ما سبق نستنتج أن 

مرة من المرات یجعلهم متحفزون على العمل أكثر لتحسین هذه المهارة

التدریبات أو المباریات(هل سبق وأن شاهدت زمالؤك  

معرفة ما إذا كان الالعبون تعرضوا إلصابة من قبل جعلهم یشاهدون فقط زمال

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

 2كا  %النسبة  التكرارات 

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

الداللة 

  91.43%  

24.02  3.84  0.05   8.57%  

  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 32(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن معظم العبي العینة وبنسبة قدرت بــ)31(من خالل نتائج الجدول رقم 

التدریبات آو المنافسات(سبق وأن شاهدوا زمالئهم أي أنهم 

، وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم % 8.57ت بــــر قد " ال"بــ  نسبة قلیلة من الالعبین الذین أجابوا

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(وهو ما یؤكده مقدار 

91%

9%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

وهذا ما تم تمثلیه في الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )02(الحربة 

، وهذا ما یدل أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة41.86المقدرة بــ 

من خالل ما سبق نستنتج أن 

مرة من المرات یجعلهم متحفزون على العمل أكثر لتحسین هذه المهارة

 ):22(السؤال رقم 

معرفة ما إذا كان الالعبون تعرضوا إلصابة من قبل جعلهم یشاهدون فقط زمال ویهدف إلى*

  .یلعبون

): 31(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  32  نعم 

  03  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج الجدول رقم 

أي أنهم " نعم"أجابوا بـــ 

نسبة قلیلة من الالعبین الذین أجابوا

وهو ما یؤكده مقدار 
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، وهذا ما یدل أن هناك 24.02المحسوبة المقدرة بــ 

سبق لهم وأن شاهدوا زمالئهم في العینة 

التدریبات أو المباریات وهم مصابین، ومن هنا نخلص إلى أن تقریبا جل أفراد العینة قد تعرضوا إلصابة 

هل مشاهدتك لهم تساعدك على مواجهة األلم ونسیان إصابتك وتجعلك تتصور 

معرفة ما إذا كان الالعبین ینسون أصابتهم ویتصورون وهم یزاولون أداؤهم بشكل عادي 

   ).01- 22(للسؤال رقم 

مستوى 

  )a(الداللة 

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).1-22(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 
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المحسوبة المقدرة بــ ) 2كا(أصغر من قیمة  3.84المجدولة والي قدرت بـــ 

  .فروق ذات داللة إحصائیة

العینة  منمن خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون 

التدریبات أو المباریات وهم مصابین، ومن هنا نخلص إلى أن تقریبا جل أفراد العینة قد تعرضوا إلصابة 

  .هم الریاضي

هل مشاهدتك لهم تساعدك على مواجهة األلم ونسیان إصابتك وتجعلك تتصور  ):1- 

   وأنت تزاول أداؤك؟

معرفة ما إذا كان الالعبین ینسون أصابتهم ویتصورون وهم یزاولون أداؤهم بشكل عادي 

  .وهم یشاهدون زمالؤهم یلعبون

للسؤال رقم ) 2كا(لتكرارات والنسب المئویة وقیم یبین ا): 

 2كا  %النسبة  التكرارات 

  المحسوبة

 2كا

  المجدولة

مستوى 

الداللة 

  78.13%  

10.12  3.84  0.05   21.87%  

  100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 33(الشكل رقم 

78%

22%

نعم 

ال 

 الفصل  الرابع 

المجدولة والي قدرت بـــ 

فروق ذات داللة إحصائیة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم الالعبون 

التدریبات أو المباریات وهم مصابین، ومن هنا نخلص إلى أن تقریبا جل أفراد العینة قد تعرضوا إلصابة 

هم الریاضيفي مشوار 

- 22(السؤال رقم 

وأنت تزاول أداؤك؟

معرفة ما إذا كان الالعبین ینسون أصابتهم ویتصورون وهم یزاولون أداؤهم بشكل عادي  ویهدف إلى*

وهم یشاهدون زمالؤهم یلعبون

): 32(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  25  نعم  

  07  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 
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أجابوا بـــ  %78.13العینة وبنسبة قدرت بــ العبوالنا أن  یتبین، )32(من خالل نتائج الجدول رقم 

أن مشاهدتهم لزمالئهم وهو یلعبون تساعدهم في نسیان إصابتهم وتجعلهم یتصورون وهم أي " نعم"

، وهذا ما تم % 21.87ت بــــر قد " ال"بــ  نسبة قلیلة أجابوا في حین نجد، م بشكل عاديیزاولون أداؤه

) 01(، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار )33(تمثلیه في الشكل رقم 

 10.12رة بــ المحسوبة المقد) 2كا(أصغر من قیمة  3.84المجدولة والي قدرت بـــ) 2كا(حیث كانت قیمة 

  .وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

أغلبیة العبوا العینة تساعدهم مشاهدتهم لزمالئهم وهم یزاولون أدائهم من خالل ما سبق نستنتج أن 

في مواجهة األلم ونسیان إصابتهم وتجعلهم یتصورون وهم یزاولون أدائهم بشكل عادي، لذلك فالتصور 

، كما أثبتت بعض الدراسات إن الریاضي الذي یمارس التصور 1ة التعب واأللمالذهني یسمح بمقاوم

للمهارات أثناء اإلصابة یكون أسرع للعودة على كفاءته البدنیة والمهاریة عندما یعود لمزاولة النشاط مرة 

  2أخرى

تصور  هل لتصورك الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى یساعدك في: )23(السؤال رقم 

  األداء الصحیح لهذه المهارة لدیك؟

معرفة دور التصور الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید في تصور األداء الصحیح لهذه  ویهدف إلى*

 .المهارة لدى الالعبین

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .54، ص1996مرجع سابق،  ،يشمعون محمد العرب  1
  .320، ص1997مرجع سابق، ، أسامة كامل راتب  2
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  ).23(للسؤال رقم 

مستوى الداللة 

a(  

درجة  

  )df(الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  دال  1  0.05

  ).23(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

، یتضح لنا أن كل العبي العینة بنسبة 

أي یساعدهم تصورهم الذهني الداخلي في تصور األداء الصحیح لمهارة التسدید 

) 2كا(، وهو ما یؤكده مقدار )34(نحو المرمى أثناء أدائهم لهذه المهارة،  وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

 3.84المجدولة والتي تقدر بـــ ) 2كا(، حیث كانت قیمة 

  .، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة

 من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبي العینة یسمح لهم تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة

  . التسدید نحو المرمى في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة لدیهم قبل القیام بالتسدید

هل تصورك الذهني الداخلي في أداء التسدید نحو المرمى بكسبك الثقة والتركیز في 

ر الذهني الداخلي ألداء التسدید في اكتساب الدقة والتركیز لالعبین أثناء 
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للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %سبةالن  التكرارات 

)a

100%  

35  3.84  0.05 00%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 34(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن كل العبي العینة بنسبة )33(في الجدول رقم  من خالل نتائج المتحصل علیها

أي یساعدهم تصورهم الذهني الداخلي في تصور األداء الصحیح لمهارة التسدید " نعم

نحو المرمى أثناء أدائهم لهذه المهارة،  وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

، حیث كانت قیمة )01(، ودرجة الحربة 0.05ى الداللة 

، وهذا ما یدل أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة35المحسوبة المقدرة بـــ) 2كا

من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبي العینة یسمح لهم تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة

التسدید نحو المرمى في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة لدیهم قبل القیام بالتسدید

هل تصورك الذهني الداخلي في أداء التسدید نحو المرمى بكسبك الثقة والتركیز في ): 

  ؟ )سواء في المباراة أو التدریب(تنفیذ هذه المهارة لدیك 

ر الذهني الداخلي ألداء التسدید في اكتساب الدقة والتركیز لالعبین أثناء معرفة دور التصو 

100%

0%

نعم 

ال

 الفصل  الرابع 

): 33(الجدول رقم 

التكرارات   اإلجابات 

  35  نعم 

  00  ال 

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل نتائج المتحصل علیها

نعم"أجابوا بـــ   100

نحو المرمى أثناء أدائهم لهذه المهارة،  وهذا ما تم تمثله في الشكل رقم 

ى الداللة عند مستو 

كا(أصغر من قیمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن كل العبي العینة یسمح لهم تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة

التسدید نحو المرمى في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة لدیهم قبل القیام بالتسدید

): 24(السؤال رقم 

تنفیذ هذه المهارة لدیك 

معرفة دور التصو  ویهدف إلى*

 .قیامهم بالتسدید

 

  



عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

 

  

 

  ).24(للسؤال رقم 

  داللة اإلحصائیةال  )df(الحریةدرجة    )a(مستوى الداللة 

  دال  2

  ).24(یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم 

  

" نعم"عبین أجابوا ب ، یتضح لنا أن أكثر من نصف عینة الال

أي أن تصورهم الذهني الداخلي للتسدید نحو المرمى یكسبهم الدقة والتركیز في 

، تلیها "أحیانا" ـأجابوا بمن الالعبین الذین 

) 35(مثله الشكل رقم تم ت وهذا ما، "

) 2كا(، حیث كانت قیمة )02(، ودرجة الحربة 

، وهذا ما یدل على أن 8.62بـ المحسوبة والتي قدرت 

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبي العینة تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید 

نحو المرمى یكسبهم الدقة والتركیز في تنفیذ هذه المهارة لدیهم، وهذا راجع إلى أهمیة ودور هذا النوع من 

عدم (من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور الثاني لإلستبیان یمكن القول بتحقق 

الدور الذي یلعبه التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة 

11%

  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

109 

 

 

للسؤال رقم ) 2كا(یبین التكرارات والنسب المئویة وقیم ): 

مستوى الداللة   المجدولة 2كا  المحسوبة 2كا  %النسبة

51.43%  

8.62  5.99  0.05  

11.43%  

37.14%  

100%  

یمثل دائرة نسبیة إلجابات الالعبین على السؤال رقم ) 35(الشكل رقم 

، یتضح لنا أن أكثر من نصف عینة الال)34(من خالل النتائج الجدول رقم 

أي أن تصورهم الذهني الداخلي للتسدید نحو المرمى یكسبهم الدقة والتركیز في ، 51.43%

من الالعبین الذین  %37.14نسبة قدرت بــ نجد، في حین تنفیذ هذه المهارة لدیهم

"ال"الذین أجابوا بــ  من الالعبین %11.43في األخیر نسبة قدرت بـــ

، ودرجة الحربة 0.05عند مستوى الداللة ) 2كا(مقدرا 

المحسوبة والتي قدرت ) 2كا(صغر من قیمة أ 5.99المجدولة والمقدرة بـ 

   .إحصائیة هناك فروق ذات داللة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبي العینة تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید 

نحو المرمى یكسبهم الدقة والتركیز في تنفیذ هذه المهارة لدیهم، وهذا راجع إلى أهمیة ودور هذا النوع من 

  .التصور الذهني في تحسین التسدید لدى الالعبین وجعله أكثر دقة

من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور الثاني لإلستبیان یمكن القول بتحقق 

الدور الذي یلعبه التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة : "الفرضیة الثانیة، والتي تنص على

  :، نذكر منها"التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم

52%

%

37% نعم 

ال 

أحیانا

 الفصل  الرابع 

): 34(الجدول رقم 

  التكرارات   اإلجابات 

  18  نعم 

  04  ال 

  13  أحیانا

  35  المجموع

الشكل رقم 

من خالل النتائج الجدول رقم 

51.43بـبنسبة قدرت 

تنفیذ هذه المهارة لدیهم

في األخیر نسبة قدرت بـــ

مقدرا  یؤكدهوهو ما 

المجدولة والمقدرة بـ 

هناك فروق ذات داللة

من خالل ما سبق نستنتج أن معظم العبي العینة تصورهم الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید 

نحو المرمى یكسبهم الدقة والتركیز في تنفیذ هذه المهارة لدیهم، وهذا راجع إلى أهمیة ودور هذا النوع من 

التصور الذهني في تحسین التسدید لدى الالعبین وجعله أكثر دقة

من خالل النتائج المتحصل علیها والمتعلقة بأسئلة المحور الثاني لإلستبیان یمكن القول بتحقق  *

الفرضیة الثانیة، والتي تنص على) تحقق

التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم
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  .لون التصور الذهني الداخلي في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمىأن الالعبین یستعم - 

تكرار التصور الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور كبیر في تحسین دقة هذه  - 

  .المهارة أثناء أدائها من قبل الالعبین

یؤثر إیجابیا على أداء الالعبین التدریب على التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي  - 

  .لهذه المهارة

أن الالعبون یستعملون التصور الذهني الداخلي قبل التسدید بكثرة ألنه یسمح لهم بالدقة والتركیز على  - 

  .األداء الجید لهذه المهارة

رة لدى ألداء مهارة التسدید في تحسین دقة هذه المها) الحسي والذاتي(یساهم التصور الذهني الداخلي - 

  . الالعبین أثناء أدائها

  . التصور الذهني یسمح لالعبین بنسیان إصابتهم والتخیل وكأنهم یزاولون أدائهم بشكل عادي - 

التصور الذهني الداخلي ألداء التسدید نحو المرمى یساعد الالعبین في تصور األداء الصحیح لهذه  - 

  .المهارة قبل أدائها

دید نحو المرمى یكسب الالعبین الثقة والتركیز أثناء تنفیذ هذه المهارة    التصور الذهني الداخلي للتس - 

  ).سواء في المباراة أو التدریب(

سلمان عكاب سرحان الجنابي "، دراسة "فاضل دحام منصور"وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة *

  :والتي أكدت على "مجادي مفتاح" ودراسة، "وآخرون

مح بتطویر المهارات المكتسبة بشكل یومي، كما یسمح بممارسة الخبرات السابقة التصور الذهني یس أن - 

  .وهذا ما یعرف بالتصور الداخلي

أهمیة التصور الذهني بأسلوبیه الخارجي والداخلي في تحسین بعض المهارات األساسیة في كرة القدم  - 

 .على غرار دقة التسدید نحو المرمى، التمریر واإلستقبال

ور العقلي دورا هاما في تطویر قابلیة األفراد الذهنیة مما یسهم في تسهیل عملیة التدریب أن للتص - 

  .والتعلیم وٕاحداث التطور المطلوب

على استخدام تدریبات التصور الذهني عند التدریب على المهارات األساسیة من قبل المدربین أو    - 

  .المدرسین ووضع مفرداته ضمن المناهج التدریبیة
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  :من الخلفیة النظریة للدراسة أو األدب النظري تتفق مع ما جاء بهو *

كلما زاد التركیز على تفاصیل المهارات كان استخدام التصور الذهني : "أنه "محمد العربي شمعون*" 

  1."الداخلي أكثر فاعلیة في التأثیر في مستوى األداء لدى الالعبین

میة التصور الذهني في تعلم المهارة وزیادة التعرف هأعن : "لمحمد العربي شمعون"وفي قول آخر *

   2.علیها وتنمیتها وتطویرها، كما یساعد المتعلم على التحكم في اإلنتباه وعزل تفكیره والتركیز

یمكن استخدام تدریبات التصور العقلي : "حین قال أنه" محمد حسن عالوي"مع ما جاء به أیضا *

لحركیة المختلفة عن طریق االستدعاء العقلي للنموذج الصحیح للمساعدة على سرعة تعلم المهارات ا

للمهارة ومحاولة تقلیده كذلك عن طریق التصور العقلي لتكرار أداء المهارة الحركیة التي یحاول الالعب 

  3."تعلمها أو إتقانها

قاط بناءا على هذه الدراسات واستنادا إلى الخلفیة النظریة التي اعتمدناها باإلضافة إلى الن

للتصور الذهني الداخلي دور في : "بأن الفرعیة الثانیة القائلةالمتحصل علیها في موضوع فرضیتنا 

هذه  إثبات تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر، نأتي بقرار

  .الفرضیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .225، ص1996مرجع سابق،  ،محمد العربي شمعون 1
  .82مرجع سابق، ص ،عامر محمد سعودي 2
  .251، ص 2002مرجع سابق،  ،عالوي محمد حسن 3



 الفصل  الرابع  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج 

 

  

112 

 

  

 :خالصة

ل بعرض وتحلیل ومناقشة النتائج بعد جمع البیانات المتحصل علیها، قمنا في هذا الفص    

الموافقة لها، وكذا تمثیلها البیاني  2ووضعناها في جداول تتضمن عدد اإلجابات والنسب المؤویة وقیم كا

ثم مناقشة نتائج كل محور في ضوء الدراسات السابقة الخاص بكل جدول،  االستنتاجمع عرض 

  . والمشابهة والخلفیة النظریة للدراسة

شة النتائج المتحصل علیها والخاصة بكل محور تمكنا من إثبات فرضیة الدراسة وبناءا من خالل مناق

للتصور الذهني الداخلي والخارجي دور : "على ذلك یمكن إصدار حكم بتحقیق الفرضیة العامة القائلة بأن

."في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر
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  :مالعا االستنتاج

  :على ضوء الفرضیات المطروحة، وبناءا على نتائج الدراسة، یمكننا أن نستنتج النقاط التالیة  

 .دور في تحسین دقة مهارة التسدید لدى العبي كرة القدم) خارجي - داخلي (للتصور الذهني  - 1

لالعبین لهذه یؤثر التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي للتسدید نحو المرمى على تنمیة أداء ا - 2

 .المهارة

ن التصور الذهني الداخلي والخارجي قبل التسدید، وهذا ما یساعدهم على أداء و یستعمل أغلبیة الالعب - 3

 . هذه المهارة بدقة

 .دور في تحسین دقة مهارة التسدید لدى الالعبین..) .شریط فیدیو(للتصور الذهني البصري  - 4

 .ن دقة مهارة التسدید لدى الالعبینللتصور الذهني السمعي دور في تحسی - 5

 .للتصور الذهني الحسي دور في تحسین دقة مهارة التسدید لدى الالعبین - 6

 .یساهم تكرار التصور الذهني ألداء مهارة التسدید في تحسین دقة هذه المهارة لدى الالعبین - 7

ح لالعب بالعودة بسرعة لتصور الذهني أثناء اإلصابة یساعد على مقاومة التعب واأللم، وتسمل - 8

  .لمزاولة نشاطه مرة أخرى
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  :التوصیات واألفاق المستقبلیة

التصور الذهني ودوره في : "بناءا على النتائج التي توصلنا إلیها في دراستنا والتي هي بعنوان  

 ، تم الخروج ببعض التوصیات"تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

المستقبلیة التي تسمح لنا بترك مجال البحث مفتوح في هذه المواضیع الهامة والتي ندرجها كما  ألفاقوا

  :یلي

سیكون من المهم تطبیق التصور الذهني بأسالیبه المختلفة على مختلف الفئات العمریة وفي مختلف  - 

  .الریاضات نظرا ألهمیته ودوره في سهولة تعلم المهارات الریاضیة

 .التصور الذهني في البرامج التدریبیة لالعبي كرة القدمإدراج  - 

 .ضرورة االهتمام بالتصور الذهني لتحسین المهارات األساسیة في كرة القدم - 

التركیز على تطبیق التصور الذهني في التدریب على المهارات األساسیة دون استثناء لالعبي كرة  - 

 .القدم

 .لتصور الذهني لدى الالعبینإدراج تمارین وبرامج تطویریة قصد تنمیة ا - 

حتى یتسنى تكوین فكرة لالعبین عن ) أشرطة الفیدیو: مثل(إدخال بعض الوسائل السمعیة والبصریة  - 

 .كیفیة التدریب على مختلف المهارات

 .إجراء دراسة عن دور التصور الذهني في تحسین المهارات األساسیة األخرى في كرة القدم - 

 .الذهني في مختلف الفئات العمریة لالعبي كرة القدمإجراء دراسة عن دور التصور  - 

 .إجراء دراسات تجریبیة عن التصور الذهني في تحسین المهارات األساسیة األخرى في كرة القدم - 
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  :خاتمة

له دور كبیر ) الداخلي والخارجي(إن التدریب في كرة القدم من خالل التصور الذهني بأسلوبیه 

ة لدى الالعبین بصفة عامة، وفي تحسین دقة التسدید لدیهم بصفة خاصة في تحسین المهارات األساسی

وهذا ما كان موضوع دراستنا، إذ یعتبر التصور الذهني بمثابة مجال للتحضیر النفسي الریاضي لالعبین 

ونظرا ألهمیته في تحسین المهارات األساسیة، البد من ضرورة إدماج هذا النوع من التدریب وٕاعطائه 

الالزمة كغیره من الجوانب كالتدریب البدني، المهاري، الفني والتكتیكي، على اعتبار أن بالدنا المكانة 

بأمس الحاجة لمثل هذه الدراسات العلمیة، ألنها تسلط الضوء على خفایا هذا المیدان الواسع وتسمح لنا 

  .بالخروج من تدني مستوى األداء بمختلف أنواعها خاصة المهاري والضبط النفسي

ومن خالل المجهودات التي قمنا بها في بحثنا بشقیه النظري والتطبیقي وبعد القیام بتحلیل 

ومناقشة النتائج، توصلنا إلى أن للتصور الذهني الداخلي والخارجي دور كبیر في تحسین دقة مهارة 

نفیذ من خالل التسدید لدى الالعبین، وذلك كونها تسمح لهم بالتركیز، الثقة بالنفس، والدقة أثناء الت

، أو استحضار نفس األداء للریاضي )إلخ...بصري، سمعي(استحضار أداء العبین بمختلف األسالیب 

، وكل هذا یصب في مصلحة الالعب لتحسین الحالة النفسیة والقیام بأداء جید )إلخ...حسي، ذاتي(نفسه 

  .من مختلف الجوانب

نبیة في شتى المیادین االقتصادیة، االجتماعیة ولقد تأكد استغالل التصور الذهني في البلدان األج

والریاضیة وهذا ما یفسر سر نجاحهم، فرغم تعدد الدراسات العلمیة حول التصور الذهني إال أنها تبقى 

ضئیلة جدا في بالدنا، لذا نرجوا أن یساهم عملنا هذا المتواضع في إثراء البحث العلمي في مجال 

، وأن تشكل هذه النتائج والمعلومات المتحصل علیها مكسبا لإلفادة التحضیر النفسي الریاضي لالعبین

  .في التطبیق العلمي العملي

وفي األخیر یمكن القول أن هذا الموضوع بقدر ما كان شیقا كان واسعا، وأن كل ما تم بذله من 

یة لدراسة نمات آجهد كان قلیال مقارنة مع أهمیته، إلى أننا نترك المجال مفتوح أمام دراسات أخرى واهتما

  .هذا الموضوع من جوانب وزوایا أخرى
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  جامعة محمد الصدیق بن یحیى

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  اضیةقسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والری

  ریاضي تخصص تحضیر بدني

  

  استمارة تحكیمیة

  

  : تحیة طیبة وبعد

في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  L.M.Dفي إطار إعداد مذكرة لنیل شهادة الماستر 

 -لدى العبي كرة القدمنحو المرمى  دقة مهارة التسدیدالتصور الذهني ودوره في تحسین :" تحت عنوان

  -صنف أكابر (C.A.T-E.S.V.T)فریقي الفرع البلدي لمدینة تاسوست لى میدانیة ع دراسة

  : الطالبان االستفادة من خبراتكم العلمیة والتكرم بإبداء الرأي في أملی

 .الدراسةر االستبیان لتحقیق أهداف و امدى مناسبة مح -

 .العبارات المدرجة تحت كل محور -

 .أخرىاقتراحات  -

  .، لكم منا فائق التقدیر واالحترامهذه الدراسةبإثراء  نشكر سیادتكم على حسن تعاونكم    
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للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة : ألولالمحور ا

  .التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكابر

  یعدل  یحذف  مقبول

  كیف ترى معلوماتك حول مهارة التسدید والتصور الذهني؟ -1

  متوفرة                متوسطة                ضعیفة     

      

  یك؟كیف تقیم دقة التسدید نحو المرمى لد -2

  جید          حسن           متوسط         ضعیف   

      

هل تعملون على تحسین مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور  -3

  الذهني الخارجي؟

  فردیا    جماعیا كیف ذلك؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

      

لمهارة التسدید له عالقة لكیفیة أداء العب ) أداؤك(هل ترى أن مردودك  - 4

  خر لهذه المهارة؟أ

      

هل التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي على التسدید نحو المرمى  - 5

  له تأثیر على أدائك لهذه المهارة لدیك؟

 هل هو تأثیر؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

  ایجابي                 سلبي

      

  متى تستعمل تصورك الذهني الخارجي؟ - 6

  بعد التسدید قبل التسدید              

      

هل تخیلك لشریط فیدیو سبق وأن شاهدته ألداء مهارة التسدید نحو المرمى  - 7

  له دور في تحسین هذه المهارة لدیك؟

      

هل تصورك لكیفیة أداء مهارة التسدید نحو المرمى من قبل العب  - 8

  له عالقة بتحسین هذه المهارة لدیك؟) أثناء المباراة أو التدریبات(معین

      

هل لتصورك السمعي من خالل تذكر شرح المدرب لمهارة التسدید نحو  - 9

  المرمى یساهم في تحسین دقة التسدید لدیك؟

      

شریط فیدیو أو (هل لتكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى  -10

  له تأثیر في تحسین دقة التسدید لدیك؟) أداء العب آخر

  

      

ألداء مهارة التسدید ..) بصري، سمعي(رجي هل لتصورك الذهني الخا -11

  نحو المرمى یساعدك في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة لدیك؟

      

هل یساعدك تصورك الذهني الخارجي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى  -12

  في معرفة نقاط القوة والضعف لدیك أثناء أداء هذه المهارة؟
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في أداء مهارة ...) بصري، سمعي(هل تصورك الذهني الخارجي  -13

خالل (التسدید نحو المرمى یكسبك الدقة والتركیز في أداء هذه المهارة لدیك 

  ؟)المباراة أو التدریب

      

التصور الذهني الداخلي دور في تحسین دقة : المحور الثاني

   -صنف أكابر-التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم

  یعدل  یحذف  مقبول

تعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور هل  -14

  الذهني الداخلي؟

  كیف ذلك؟ فردیا   جماعیا" بنعم"إذا كانت اإلجابة 

      

هل لتكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور  -15

  الذهني الداخلي له تأثیر على دقة التسدید لدیك؟

      

ذهنیا لألداء الجید ) تصورك(تخیلك أو استحضارك  هل تركیزك على -16

لتسدید العب للكرة نحو المرمى یدفعك إلى العمل لالرتقاء بمستوى ) الناجح(

  التسدید لدیك؟

      

على التسدید ) حسي(هل للتدریب من خالل التصور الذهني الداخلي  -17

  نحو المرمى له تأثیر على أدائك لهذه المهارة لدیك؟

      

  ؟)حسي(ى تستعمل تصورك الذهني الداخلي مت -18

  قبل التسدید                    بعد التسدید

  ...................................................لماذا؟

      

ورك الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى في صهل یساهم ت -19

  مهارة؟معرفة نقاط القوة والضعف لدیك أثناء أداء هذه ال

      

لطریقة تسدید العب للكرة ) تصور داخلي حسي(هل سبق وأن انفعلت  -20

  ؟)أثناء المباراة أو التدریبات(نحو المرمى 

هل ساهمت هذه الطریقة في تحسین دقة التسدید " نعم"إذا كانت اإلجابة ب

  لدیك؟

      

  ال؟هل تجد صعوبة في تركیب صورة ذهنیة لدیك ألداء مهارة التسدید مث -21

  كیف تواجه هذه الصعوبة؟" نعم"إذا كانت اإلجابة ب

  ...)شكله، وجهه، أداؤه(تصور العب تعرفه  -

  .محاولة اإلحساس بصوت العب أو مدرب مثال -

  .التفكیر في األداء االیجابي للمهارة لدیك -

  ............................................اقتراحات أخرى

      

ورة ذهنیة لتفوقك في أداء تسدیدة نحو المرمى هل استحضارك لص -22

  تكسبك الثقة بالنفس لتكرار نفس األداء مرة أخرى؟) المباراة أو في التدریب(
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لتسدید نحو المرمى في بعض الفشلك في أداء ) تصورك(هل تخیلك  -23

  المرات یجعلك تشعر؟

  .الفشل واإلحباط -

  .یحفزك على العمل أكثر لتحسین المهارة -

  .فقدان الثقة بالنفس والخوف من التسدید -

  ...........................................اقتراحات أخرى

      

ألداء مهارة التسدید نحو ) ذاتي أو حسي(هل لتصورك الذهني الداخلي  -24

  المرمى یساعدك في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة لدیك؟

      

وأنت ) في التدریبات أو المباریات(هل سبق وأن شاهدت زمالؤك  -25

  مصاب؟

هل مشاهدتك لهم تساعدك على مواجهة األلم " نعم"إذا كانت اإلجابة ب

  ونسیان إصابتك وتجعلك تتصور وأنت تزاول أداؤك؟

      

في أداء التسدید نحو ) ذاتي أو حسي(هل تصورك الذهني الداخلي  -26

المباراة أو سواء (هارة لدیك المرمى یكسبك الدقة والتركیز في تنفیذ هذه الم

  ؟)التدریب
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  –جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم 

  قسم علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

  ریاضي تحضیر بدنيتخصص 

  عبین استمارة استبیان موجهة لال

ة والریاضیة تحت یفي علوم وتقنیات النشاطات البدن لماسترافي إطار إنجاز مذكرة لنیل شهادة 

دراسة  -التصور الذهني ودوره في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم:" عنوان

  -صنف أكابر (C.A.T & E.S.V.T)میدانیة على فریقي الفرع البلدي تاسوست 

ألسئلة المطروحة، بكل موضوعیة، من أجل على ا باإلجابةمنكم ملئ هذه االستمارة وذلك  انرجو 

إلى طرف آخر أننا سنلتزم بسریة هذه  إجاباتكم، ونتعهد بعدم تسرب دراستنا الوصول إلى نتائج تفیدنا في

  .المعلومات، ولن نستعملها ألي غرض آخر سوى البحث العلمي

  .المختارة اإلجابةأمام ) ×(ضع عالمة : مالحظة

   :إشراف األستاذ                                                           :          البانإعداد الط

  هلوز مرادڤ -                                حنتیت یعقوب                                        - 

 مغالوي أحسن - 

  

  

  

  2018/2019: السنة الجامعیة         
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ي دور في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة للتصور الذهني الخارج :المحور األول

 .القدم صنف أكابر

  كیف ترى معلوماتك حول مهارة التسدید والتصور الذهني؟: 1س

 ضعیفة                        متوسطة                                 متوفرة            

 یك؟كیف تقیم دقة التسدید نحو المرمى لد :2س

 ضعیف                              متوسط                        حسن                                جید      

 هل تعملون على تحسین مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الخارجي؟: 3س

  ال        نعم                            

     كیف ذلك؟" نعم"ـبإذا كانت اإلجابة * 

 فردیا                         جماعیا  

 خر لهذه المهارة؟آهل ترى أن أداؤك لمهارة التسدید له عالقة لكیفیة أداء العب  :4س

 ال       نعم                             

 على أدائك لهذه المهارة لدیك؟لتسدید نحو المرمى له تأثیر لهل التدریب من خالل التصور الذهني الخارجي : 5س

 ال       نعم                            

 هل هو تأثیر؟" نعم"ـإذا كانت اإلجابة ب* 

 سلبي               ایجابي            

  متى تستعمل تصورك الذهني الخارجي؟  :6س

  قبل التسدید               بعد التسدید

 .................................................................................................................لماذا؟

  هل تخیلك لشریط فیدیو سبق وأن شاهدته ألداء مهارة التسدید نحو المرمى له دور في تحسین هذه المهارة لدیك؟ :7س

 نعم                                      ال 

له عالقة ) أثناء المباراة أو التدریبات(صورك لكیفیة أداء مهارة التسدید نحو المرمى من قبل العب معینهل ت :8س

  بتحسین هذه المهارة لدیك؟

 نعم                                      ال 

  التسدید لدیك؟ هل لتصورك السمعي من خالل تذكر شرح المدرب لمهارة التسدید نحو المرمى یساهم في تحسین دقة: 9س

  ال         نعم                               
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له تأثیر في تحسین دقة ) شریط فیدیو أو أداء العب آخر(هل لتكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى  :10س

  التسدید لدیك؟

 نعم                             ال 

ء مهارة التسدید نحو المرمى یساعدك في تصور األداء الصحیح لهذه المهارة هل لتصورك الذهني الخارجي ألدا :11س

  لدیك؟

 نعم                                   ال                                            أحیانا 

اء هذه المهارة لدیك هل تصورك الذهني الخارجي في أداء مهارة التسدید نحو المرمى یكسبك الدقة والتركیز في أد :12س

  ؟)خالل المباراة أو التدریب(

 نعم                                   ال                                                أحیانا

تصور الذهني الداخلي دور في تحسین دقة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة لل: المحور الثاني

 -صنف أكابر- القدم

  ل تعملون على تحسین دقة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذهني الداخلي؟ه :13س

  ال                نعم             

  كیف ذلك؟ " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ* 

 جماعیا                          فردیا

هني الداخلي له تأثیر على دقة التسدید هل تكرار تصورك ألداء مهارة التسدید نحو المرمى من خالل التصور الذ :14س

  لدیك؟

 ال                        نعم       

هل تركیزك على استحضارك ذهنیا لألداء الجید لتسدید العب للكرة نحو المرمى یدفعك إلى العمل لالرتقاء  :15س

  بمستوى التسدید لدیك؟

 أحیانا                           ال                                    نعم     

على التسدید نحو المرمى له تأثیر على أدائك لهذه المهارة ) حسي(هل للتدریب من خالل التصور الذهني الداخلي  :16س

  لدیك؟

  ال                  نعم              

  هل هو تأثیر؟ " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ* 

 سلبي                    ایجابي      

  متى تستعمل تصورك الذهني الداخلي؟ :17س

  قبل التسدید                    بعد التسدید

  .................................................................................................................لماذا؟
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أثناء المباراة أو (ى لطریقة تسدید العب للكرة نحو المرم) يتصور داخلي حس( تخیلت انفعالكهل سبق وأن  :18س

  أثناء القیام بأدائك للتسدید؟) التدریبات

  ال                             نعم   

  

  هل ساهمت هذه الطریقة في تحسین دقة التسدید لدیك؟" نعم"ـإذا كانت اإلجابة ب* 

   ال                           نعم     

  ؟ مثال مهارة التسدیدل أثناء أدائكهل تجد صعوبة في تركیب صورة ذهنیة  :19س

  ال                                نعم 

  كیف تواجه هذه الصعوبة؟" نعم"ـ إذا كانت اإلجابة ب* 

  ...)شكله، وجهه، أداؤه(تصور العب تعرفه  -      

  المحاولة اإلحساس بصوت العب أو مدرب مث -      

  .التفكیر في األداء االیجابي للمهارة لدیك -      

 .................................................................................................اقتراحات أخرى   

بك الثقة بالنفس تكس) المباراة أو في التدریب(هل استحضارك لصورة ذهنیة لتفوقك في أداء تسدیدة نحو المرمى  :20س

  لتكرار نفس األداء مرة أخرى؟

 أحیانا                                      ال                                   نعم

  ؟بـ  لتسدید نحو المرمى في بعض المرات یجعلك تشعراهل تخیلك لفشلك في أداء  :21س

  .الفشل واإلحباط -

  .ین المهارةیحفزك على العمل أكثر لتحس -

  .فقدان الثقة بالنفس والخوف من التسدید -

 ........................................................................................................اقتراحات أخرى

 وأنت مصاب؟ ) في التدریبات أو المباریات(هل سبق وأن شاهدت زمالؤك  :22س

  ال                         نعم           

هل مشاهدتك لهم تساعدك على مواجهة األلم ونسیان إصابتك وتجعلك تتصور وأنت تزاول " نعم"إذا كانت اإلجابة بـ* 

 أداؤك؟

  ال    نعم                                 



 03رقم الملحق  استبیان في صورته النهائیة 

 

  

132 

 

  

صور األداء الصحیح لهذه المهارة هل لتصورك الذهني الداخلي ألداء مهارة التسدید نحو المرمى یساعدك في ت :23س

  لدیك؟

  نعم                                    ال 

سواء (هل تصورك الذهني الداخلي في أداء التسدید نحو المرمى یكسبك الدقة والتركیز في تنفیذ هذه المهارة لدیك  :24س

  ؟)المباراة أو التدریب

   نعم                                    ال
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  :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي یلعبه التصور الذهني بأسلوبیه الخارجي والداخلي في   

ما تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم، وعلیه كان التساؤل الرئیسي للدراسة ك

دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى ) الداخلي والخارجي(هل للتصور الذهني : "یلي

  : ، هذا التساؤل اندرج عنه التساؤالت الفرعیة التالیة"العبي كرة القدم صنف أكابر

م هل للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القد - 

  .صنف أكابر

هل للتصور الذهني الداخلي دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  - 

  .صنف أكابر

دور في تحسین دقة ) الداخلي والخارجي(للتصور الذهني "وعلیه كانت هناك فرضیة رئیسیة مفادها أن 

  : ، وفرضیتان فرعیتان هما"رمهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم صنف أكاب

التصور الذهني الخارجي له دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  - 

  .صنف أكابر

التصور الذهني الداخلي له دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  - 

التصور الذهني، وبغرض التحقق من فروض الدراسة  وقد استخدم المنهج الوصفي لوصف. صنف أكابر

العبا من فریقي الفرع البلدي  35تم استخذام تقنیة اإلستمارة كتقنیة رئیسیة طبقت على عینة شملت على 

قصدیة، وقد استخدمت النسب ال الغیر عشوائیة طریقةالتم اختیارهم ب، )C.A.T-E.S.V.T(لمدینة تاسوست 

  :لتحلیل البیانات، وتم التوصل في ضوء ذلك إلى النتائج التالیة )2كا( المئویة والتكرارات وقیم

أن للتصور الذهني الخارجي دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  - 

 .صنف أكابر

أن للتصور الذهني الداخلي دور في تحسین دقة مهارة التسدید نحو المرمى لدى العبي كرة القدم  - 

 .ف أكابرصن

  :الكلمات المفتاحیة  

 .التصور الذهني، الداخلي، الخارجي، مهارة التسدید، كرة القدم، أكابر

  



 

  

Résumé de l'étude: 

       L’étude visait à identifier le rôle joué par la percéption mentale dans ses méthodes 

extèrnes et intèrnes pour améliorer la précision de la téchnique de tir au but chéz les séniors 

de football La question principale de l’étude était la suivante: La percéption mentale (intèrne 

et extèrne) joue-t-elle un rôle dans l’amélioration de la précision la téchnique de tir au but 

chéz les séniors de football ", cette question comprend les sous-questions suivantes: 

 - La perception mentale externe a-t-elle un rôle à jouer dans l'amélioration de la précision de 

la téchnique de tir au but chez les séniors de football? 

- La percéption mentale intèrne joue-t-elle un rôle dans l'amélioration de la précision de la 

téchnique de tir au but chez les séniors de football?  

      Ainsi, il existait une hypothèse de base selon laquelle "la perception mentale (intèrne et 

externe) joue un rôle dans l'amélioration de la précision de la la technique de tir au but chez 

les séniors de football ", et deux sous-hypothèses: 

 - La percéption mentale extèrne joue un rôle dans l'amélioration de la précision de la 

technique de tir au but chez les séniors de football. 

 - La percéption mentale intèrne joue un rôle dans l'amélioration de la précision de la 

téchnique de tir au but chez les séniors de football 

       L’approche descriptive a été utilisée pour décrire la percéption mentale et, dans le but de 

vérifier les hypothèses, elle a été utilisée comme téchnique principale appliquée à un 

échantillon de 35 joueurs des équipes de la branche municipale de CAT-ESVT, qui ont été 

choisis délibérément. Ka 2) pour l'analyse des données, et à la lumière de ceci ont été atteints 

les résultats suivants:  

- La percéption mentale externe a joué un rôle dans l'amélioration de la précision de la 

technique de tir au but chez les séniors de football. 

 - La percéption mentale intèrne a joué un rôle dans l'amélioration de la précision la téchnique 

de tir au but chez les séniors de football. 

 Les Mots Clés:  

Percéption Mentale, Intèrne, Extèrne,Téchnique De Tir, Football, Sénior. 

 


