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 شكر وعرف ان
الشكر والحمد هلل الواحد األحد كثيرا طيبا مباركا ولك يارب على  
ماأنعمت علينا من قوة وصبر الذي وفقنا بقضاء وقدر بإنياء ىذا  

 العمل المتواضع.
 "ورنيق يوسف كما نتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذ المشرف "

نجاز ىذا  إىذا وسيل لنا الطريق في    يالذي أشرف على عمل
ي لم  دون أن أنسى الدكتور المحترم لزرق أحمد  الذ ،البحث

حين    يحين الخطأ وشجعن  يحيث وجين يبخل علينا بنصائحو القيمة،
ساعد ونعم األستاذ.الصواب فكان بذلك نعم الم  

  وجو ليم المقياسكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الفرق الذين  
رحلة الدراسة.وإلى كل األساتذة الذين درسونا طيلة م  

وال ننسى كل من قدم لنا يد المساعدة من الزمالء واألصدق اء من  
، حاجي  صالح الدين ق ليليزقريب أو من بعيد خاصة الطالب ، 

.، لعور ىشام، العيداني عنتر دريكش ف ارس،أحمد    
 ف ألف شكر لكل ىؤالء وجزاىم اهلل ألف خير.

 
جندل خالد      
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الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ىذه ثمرة من الجيد  

واالجتياد اىدي ىذا العمل المتواضع إلى منبع الحنان  
.....رمز العطف والمحبة على التي لن أوافييا حقيا ميما  

أقداميا وأمرنا الرحمان    من تقع الجنة تحت  ىقدمت ليا إل
شق لي    ...الذيرمز الفخر واالعتزاز .  بطاعتيا أختينادية

درب الحياة من أجل راحتي، إلى الذي لن أرد لو الق ليل مما  
 منحني، أبي العزيز

، وكل  وخاالتي  أخواتي،  أخوالي  –أخوتي    –إلى كل عائلتي  
 أوالدىم كل باسمو وكل العائلة صغيرىا وكبيرىا.

 . خاصةال تحيتي
وإلى من تق اسم معي حلو الحياة ومرىا إلى كل األىل  

ق اء.واألق ارب واألصد  
 

 جندل خالد                                              
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 مقـدمة:

 ثحه  ن  اسعادةة   يف سعتره  ثإبادت اساات عال  اثإسعدن سذا فولسه  ادداا نى  ااهذدب الأ م   ادلادسدت   يف  
احلية الأخرى. مبد يف ذسك اسرعدضي اساي حتقيق اسىاة اسيت هاهرب اذلاف اسرئيعي ذلاا اسكدئ  احلي نى  غرار اسكدئذدت 

ععا  سهحصـي  اسذهدئـج   حتقيق اسذجدح اساي عاهرب سقيدسد إجيدبيد سعايد يف هقييم اسصحة اسااسية، اساقىية   اسذوعية   يف 
 اسهكيف االاهلدني سىورة س  اهة   ااهذدب سأسدة اذلزمية   اسهأخر س  اهة أخرى.

د ععل  بدسرعدضة اسهذدفعية، اذلاف اسرئيعـي سذ  دل إنااة أ  حتضتر اسوـرة اسرعدضـي عشك  اسهارعب اسرعدضي أسدس س  
أ  اسورعق اسرعدضي زلد سة سىلصلل إىل أنى  سعهلى رعدضي ممك  يف سلع ساني س  أسلاع الأسشطة اسرعدضية. داا اثإنااة 

 هكهيكية، سوعية   سارفية.-اسادم سىرعدضي هشلى  حتضترات: باسية، هقذية
اسهحضتر اسذوعي ازء س  اسهحضتر اسشدس  سىذشدط اسرعدضي أع  ميك  متييز بني نىم اسذوس اسهشخيصي   نىم اسذوس   

ادلاريف دلراقاة حدسة اسرعدضيني يف ظر ف احلصص اسهارعاية   ادلذدفعة. مت اسرتكيز أكهر نى  اسهحضتر اسذوعي لأس  عهضل  
 د.       سد ععل  بدسهارعب اساقىي   دل سلضلع ةراسهذ

  قا زاة اسهشدره  ه  اسهارعب اساقىي أحا الأبادة ادلهلة يف اسهارعب اسرعدضي احلاع    خدصة يف ادلعهلعدت اساىيد.مي    
  هطايق  باا أن ةنلت سهدئج اساحلث   اساراسدت اسا ر اثإجيديب اساي عقلم ب  يف رلدل اكهعدب   هذلية ادلهدرات 

عدبقدت،   سد عقاس  س  اسرتاهيجيدت نقىية هىاب ة را أسدسيد يف حتقيق اسهولق. احلركية،   اثإنااة سىاخلل يف ادل
عراع اسوض  يف ظهلر سوهلم اسهارعب اساقىي إىل سادجلي اسعىلك اساع  أةخىلا أبر اسهصلر اساقىي يف اجملدل اسذوعي 

 .دلاريف ذسك سهغيتره  هااعى  سىعىلك،  أخا داا ادلوهلم سهعاد نىليد بذهلض نىم اسذوس ا
اسذعاية بهخيى  سذوع  سعدفرًا اذاًد إىل اذب سع حزسة س  أشَاة اسضلء  ألبرت إنشتايناكهشف اسويزعدئي اسكاتر كلد   

بايلن نقى  ال عقدب  أَي شيء ميك  هوعتره  شرح  بدلأفكدر  إنشتاينسي /بدسية.   سد رآه  100000نذا سرنة 
سك  فرة سذد صلر يف نقى ، اسااض سذد ،   قة   ادلكهلبة أي ة ر يف هوكترهاسذظرعة احلدسية،    م هىاب اسكىلدت ادلذطل 

ععهالىهد بطرعقة نولعة أسد اسرعدضيلن فيعهالىلهند بصلرة سظدسية قصا اسهارعب، ثإحيدء صلر سشدهبة سىصلر ادلاركة 
نى  اسهصلر،   داا سهلقف نى   اسهحكم فيهد سهطلعر اسقارات ادلارفية. إن فادسية اسهصلر اساقىي سربلفة بقارة اسرعدضي 

سعهلى قاراه  اساقىية لأس  س  اسعه  نى  اسرعدضي احملرتف إحضدر صلرا أكهر ةقة   حيلعة دلهدراه  نى  نكس 
 اسرعدضي ادلاهائ.

اسصلر اساقىية اسيت ههكلن خالل اسهارعب اساقىي ههعاب يف باض االسهجدبدت اسويزعلسلاية  قا  ضات باض  
أن نلىيدت اسهوكتر عذهج نذهد اسقادضدت يف اجملللندت اساضىية ادلعهخاسة ثإسهدج احلركة اسيت عهم ادلعىلدت، سذهد 

عاهلا اسهوكتر نى  ناة أسلاع س  اسصلر   نى  .هصلردد،  أن الأةاء اسااين عهضل  ةرادت س  االرهادط بدسذشدط اساقىي
ء اسذوس  م عااؤ ا إال حاعهد يف اكهشدف نذدصر اسىغة،  رمبد نى  قارات أخرى ال سوهلهد حدسيد، حي  أن نىلد

 اسهوكتر.
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باا اثإفالع نى  باض اساراسدت ادلههلة بدسهارعب اساقىي  اسهصلر اساقىي، اقهاسد أن سلاص  اساح  يف داا اجملدل      

عدضدت هكهيكي.   داا سكلن رعدضة كرة اسقام س  اسر -س  أا  هطلعر رلدزفة النب سكرة اسقام سذجدنة الأةاء اسهقين
 الأكهر شااية يف بالةسد.
 ، فقا هذد سذد :مخعة فصللعهضل  داا اساح  

 اسوص  الأ ل : اخلىوية اسذظرعة   اساراسدت اسعدبقة .
اسوص  اسهدين: اثإفدر اسادم سىاراسة :  عهضل  اسكىلدت اسااسة يف اساراسة، إشكدسية اساراسة، أدااف  أمهية ،  

 فرضيدت اساراسة.
اثإاراءات ادليااسية سىاراسة  عهضل  اساراسة االسهطالنية، ادلذهج ادلهاع ، نيذة اساراسة ،أة ات مجع اسوص  اسهدس : 

 اسايدسدت،اثإاراءات اسهطايقية سألةاة ، الأسدسيب اثإحصدئية .
 اسوص  اسرابع: نرض اسذهدئج  هوعتردد ،  سذدقشههد.

 اسة.فدق سعهقاىية سىار اسوص  اخلدسس: اسهذهدادت  اقرتاحدت  آ
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 الفصل األول                                              الخلفية النظرية  والدراسات السابقة

4 

 
     :تمهيد

الالعب يف كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وباذلدف اجلماعي إال انه ؽللك حرية كبرية يف اللعب الفردي و اإلبداعي يف 
أداء ادلهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقرارات كل العب ) الفردية (. إذ انه ليس مقيدا بأداء تقين ثابت كما هو احلال 

وهذا ما ،ة، بل لديه احلرية يف التفاعل والتعرف حسب الوضعية اليت يكون فيها أمام اخلصم يف اغلب الرياضيات الفردي
 . شلتعا تسويقيا طابعا القدم ةرياضة كر   يكسب
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 الفصل األول                                              الخلفية النظرية  والدراسات السابقة
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 كرة القدم:  -1

ك إن منننننننننا بننننننننن  الرياضنننننننننات اجلماعينننننننننة لعبنننننننننة كنننننننننرة القننننننننندم والنننننننننيت تعتننننننننن  اللعبنننننننننة ا ك نننننننننر  نننننننننعبية يف العنننننننننا  وذلننننننننن
للنننننننننندور الفعننننننننننال الننننننننننذي تلعبننننننننننه مننننننننننا  ننننننننننالل ال فيننننننننننه والنننننننننن وي  عننننننننننا النننننننننن فس يف أوقننننننننننات الفننننننننننرا  واحلنننننننننند مننننننننننا 
االضننننننننننفرابات ال فسننننننننننية اليوميننننننننننة، وقنننننننننند مننننننننننرت بعنننننننننندة مراحننننننننننل تفننننننننننورت فيهننننننننننا مننننننننننا ناحيننننننننننة القننننننننننوان  وطريقننننننننننة 
اللعنننننننننب وكنننننننننذا منننننننننا ناحينننننننننة ادلفهنننننننننوم وال  نننننننننرة ال نننننننننعبية ذلنننننننننا وفوائننننننننندها فهننننننننني تتمينننننننننز  صنننننننننائ  نفسنننننننننية وف ينننننننننة 

كتيكيننننننننننة تتفلننننننننننب مسنننننننننناحات وأدوات دلمارةننننننننننتها، كمننننننننننا أ ننننننننننا تتميننننننننننز بصننننننننننفات بدنيننننننننننة  ا ننننننننننة ومنننننننننن هالت وت
 هامة يتميز بتا العبوها الذيا تتفلب م هم موا فات  ا ة ومهارات ف ية، ولياقة بدنية عالية.

ورياضنننننننننة كنننننننننرة القننننننننندم كإلريهنننننننننا منننننننننا الرياضنننننننننات ال  لنننننننننو منننننننننا اإل نننننننننابات والنننننننننيت يعنننننننننود ةنننننننننببها إ  االحتكننننننننناك 
صم،باإلضنننننننننافة إ  نقننننننننن  اللياقنننننننننة البدنينننننننننة وأيلنننننننننا إ  نقننننننننن  الت لنننننننننري، و نننننننننا إن    نننننننننا يننننننننندور حنننننننننول مننننننننن  اخل

الفنننننننننب الرياضننننننننني والوقاينننننننننة منننننننننا اإل نننننننننابات الرياضنننننننننية ةننننننننن تعر  إ   نننننننننة عامنننننننننة عنننننننننا كنننننننننرة القننننننننندم وتفورهنننننننننا، 
 وا  سلتلف اإل ابات الرياضية ال ائعة وادلتعلقة بتا وت خيصها وطرق العالج والوقاية م ها.

 تاريخ كرة القدم في العالم: -1-1
لقنننننننند ا تلفننننننننت تراء ادلنننننننن ر   وك ننننننننرت ا قاويننننننننل حننننننننول  دينننننننند تنننننننناري  كننننننننرة القنننننننندم فهنننننننني لعبننننننننة قدؽلننننننننة التنننننننناري ، 

ق.م  606ظهننننننننننرت م ننننننننننذ حننننننننننوال سسننننننننننة تالف ةنننننننننن ة يف الصنننننننننن  للتنننننننننندريب العسننننننننننكري و بالت دينننننننننند منننننننننناب  
ائم  يبلننننننننننن  ارتفاعهمنننننننننننا إ   م وكاننننننننننننت تسنننننننننننمن يف الصنننننننننن    ت وةنننننننننننو   وكاننننننننننننت تتنننننننننننألف مننننننننننا قننننننننننن65وةنننننننننن ة 

ثالثنننننننننن  قنننننننننندم مكسننننننننننوة بنننننننننناحلرير وبي همننننننننننا  ننننننننننبكة مننننننننننا اخلفننننننننننو  احلريريننننننننننة يتوةننننننننننفها ثقننننننننننب مسننننننننننتدير قفننننننننننر  
حننننننننوال قنننننننندم واحنننننننندة ، ويوضنننننننن  هننننننننذا ال قننننننننب أمننننننننام اإلم اطننننننننور يف احلفننننننننالت العامننننننننة ويتبننننننننار  اجل ننننننننود بلننننننننر  

يقننننننننال إن تنننننننناري  كننننننننرة القنننننننندم  كمنننننننناو . 1الكننننننننرة ادلصنننننننن وعة مننننننننا اجللنننننننند ادلإلفننننننننن بال ننننننننعر إلد اذلننننننننا دا ننننننننل ال قننننننننب
م ويعتنننننننننن  طلبننننننننننة ادلنننننننننندارس االصلليزيننننننننننة أول مننننننننننا العبننننننننننوا كننننننننننرة القنننننننننندم واةننننننننننتمرت هننننننننننذ  7775يعننننننننننود إ  ةنننننننننن ة 

 .تنذاك م ما  الل السياةة االةتعمارية اليت انتهجتها بريفانيا7956اللعبة باالنت ار عام 
  بيسنننننننننكريوس  أمنننننننننا يف هنننننننننذا الزمنننننننننان كمنننننننننا ظهنننننننننرت هنننننننننذ  اللعبنننننننننة قننننننننندؽلا يف اليوننننننننننان فكنننننننننانوا يسنننننننننمو ا باةنننننننننم 

 .فعرفت باةم ت ر وهو   هاربارةتوم 
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علنننننننننننننن أن تكنننننننننننننون هنننننننننننننذ  اللعبنننننننننننننة لعبتننننننننننننن  ا و   7880وبعننننننننننننند كنننننننننننننل هنننننننننننننذ  اخلالفنننننننننننننات   االتفننننننننننننناق ةننننننننننننن ة 
«Soccer » وال انيننننننننننننننننة«Rugby»  مث وضننننننننننننننننن  القواعنننننننننننننننند النننننننننننننننن الث ع نننننننننننننننننر  7845، وبعنننننننننننننننندها يف عننننننننننننننننام

 لكرة القدم جبامعة كم يدج.
أن نننننننننأت ع نننننننننر قواعننننننننند هديننننننننندة  نننننننننت ع نننننننننوان   اللعبنننننننننة السنننننننننهلة  وهننننننننناء م ننننننننن  ضنننننننننر   7866أمنننننننننا يف ةننننننننن ة 

 الكرة بكعب القدم.
أةننننننننننننس أول ا نننننننننننناد اصلليننننننننننننزي علننننننننننننن أةنننننننننننناس القواعنننننننننننند والقننننننننننننوان  اجلدينننننننننننندة لكننننننننننننرة  7868أكتننننننننننننوبر  66ويف 

و ينننننننننت با ننننننننناد  7888القننننننننندم و نننننننننرور كنننننننننل هنننننننننذ  السننننننننن وات أد  ذلنننننننننك إ  ظهنننننننننور أول بفولنننننننننة ر ينننننننننة عنننننننننام 
فريقننننننننا وةنننننننن ة بعنننننننندها أةسننننننننت الننننننننداظلرك ا اديننننننننة وط يننننننننة لكننننننننرة القنننننننندم ويت ننننننننافس  76وبنننننننندأ النننننننندور، بننننننننن الكننننننننرة ، 

 فريقا. 75علن بفولتها 
أينننننننننا   تأةنننننننننيس اال ننننننننناد  7904فنننننننننيكا القنننننننننول إن رياضنننننننننة كنننننننننرة القننننننننندم منننننننننرت بعننننننننندة تفنننننننننورات حننننننننن  ةننننننننن ة 

ن اللعبنننننننة، ( وأ نننننننب  معننننننن ف كهيينننننننة ت نننننننريعية عادلينننننننة ت نننننننرف علنننننننن  ننننننن و FIFA الننننننندول لكنننننننرة القننننننندم ) 
ويتلقنننننننننننننن اال ننننننننننننناد االق احنننننننننننننات و التعننننننننننننننديالت ويعقننننننننننننند اهتماعنننننننننننننات ةننننننننننننن وية لل  ننننننننننننننر فيمنننننننننننننا يصنننننننننننننله مننننننننننننننا 
اق احنننننننننات، ويبلننننننننن  اال ادينننننننننات الوط ينننننننننة علنننننننننن هنننننننننذ  االق احنننننننننات النننننننننيت يتفننننننننن  علنننننننننن إد اذلنننننننننا للقنننننننننانون منننننننننا 

ر وهنننننننني اهننننننننل عايننننننننة الالعبنننننننن  و اذلييننننننننات ، هننننننننذ  بعنننننننن  التفننننننننورات أتي ننننننننا بتننننننننا علننننننننن ةننننننننبيل ادل ننننننننال ال لل صنننننننن
هنننننننند كافيننننننننة إلثبننننننننات أن لعبننننننننة كننننننننرة القنننننننندم قنننننننند تفننننننننورت مننننننننا اخل ننننننننونة و اذلمجيننننننننة إ  الفننننننننا ، وكانننننننننت نتيجننننننننة 
التعنننننننناون منننننننناب  النننننننندول ا بننننننننة للرياضننننننننة والسننننننننالم ومننننننننا بذلتننننننننه هننننننننذ  ا  ننننننننرية مننننننننا تلنننننننن يات لرفاهيننننننننة  ننننننننعبها 

 .اللعبة والعبيها أن ظهرت كرة القدم بصورهتا ادل رفة اليت تفالع ا حاليا، وتزيد ما تعلق ا هبذ 
 تاريخ كرة القدم في الجزائر:-1-2-

تعننننننننند كنننننننننرة القننننننننندم منننننننننا بننننننننن  أول الرياضنننننننننات النننننننننيت ظهنننننننننرت ، والنننننننننيت اكتسنننننننننبت  نننننننننعبية كبنننننننننرية ، وهنننننننننذا بفلنننننننننل 
م أول فريننننننننن  رياضننننننننني هزائننننننننننري 7895ال ننننننننني    عمنننننننننر بنننننننننا زلمنننننننننود  ،   علننننننننني رايننننننننننس  النننننننننذي أةنننننننننس ةننننننننن ة 

( وظهننننننر فننننننر    (lakant garde vie grandin  ننننننت اةننننننم ) طليعننننننة احلينننننناة يف اذلننننننواء الكبننننننري
تأةنننننننننننننننس أول فريننننننننننننننن  ر ننننننننننننننني م  7967أوت  07م ، ويف 7977كنننننننننننننننرة القننننننننننننننندم يف هنننننننننننننننذ  اجلمعينننننننننننننننة عنننننننننننننننام 

لكنننننننننرة القننننننننندم يتم نننننننننل يف عميننننننننند ا ندينننننننننة اجلزائرينننننننننة   مولودينننننننننة اجلزائنننننننننر  غنننننننننري إن ه ننننننننناك منننننننننا يقنننننننننول إن ال نننننننننادي 
 م بعد تأةيس 7967الرياضي لقس في ة هو أول نادي تأةس قبل ة ة 
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ادلولوديننننننننة، تأةسننننننننت عنننننننندة فننننننننرق أ ننننننننر  مننننننننا غننننننننال معسننننننننكر، اال نننننننناد اإلةننننننننالمي لننننننننوهران، اال نننننننناد الرياضنننننننني 
 1 اإلةالمي للبليدة، واال اد اإلةالمي الرياضي للجزائر

و بانلنننننننننمام عننننننننندة فنننننننننرق للمجموعنننننننننة تكوننننننننننت اعينننننننننات رياضنننننننننية وط ينننننننننة يف لعبنننننننننة كنننننننننرة القننننننننندم متخنننننننننذة أبعننننننننناد 
ر ،هنننننننناد بعنننننننند هننننننننذ  ا نديننننننننة فرينننننننن  هبهننننننننة الت ريننننننننر الننننننننوطين الننننننننذي ولنننننننند ةياةننننننننية   ترضنننننننني قننننننننوات االةننننننننتعما

يف  لننننننننم ال ننننننننورة ادلسننننننننل ة إل ننننننننا   ننننننننوت ادلكاف ننننننننة عنننننننن  العننننننننا  مننننننننا  ننننننننالل كننننننننرة القنننننننندم ،يف ظننننننننرف أربنننننننن  
ةنننننننننن وات  ننننننننننول الفرينننننننننن  إ  رلموعننننننننننة ثوريننننننننننة مسننننننننننتعدة للتلنننننننننن يات وإ ننننننننننا   ننننننننننوت اجلزائننننننننننر يف أبعنننننننننند نقفننننننننننة 

 ير الوط ية ما تونس ع  العا  يف  فيظ ال  يد الوطين .ما العا  وبدأت مسرية هبهة الت ر 
بعننننننننننند االةنننننننننننتقالل هننننننننننناءت فننننننننننن ة السنننننننننننتي ات و السنننننننننننبعي ات والنننننننننننيت تإللنننننننننننب عليهنننننننننننا ال وغلننننننننننني و اإلةتعراضنننننننننننن 

-م7978،حينننننننننو أن ادلسنننننننننتو  الفنننننننننين للمقنننننننننابالت كنننننننننان عالينننننننننا تلتهنننننننننا مرحلنننننننننة اإل نننننننننالحات الرياضنننننننننية منننننننننا 
تفننننننننور كننننننننرة القنننننننندم بفلننننننننل تننننننننوفر اإلمكانيننننننننات ادلاديننننننننة ال ننننننننيء م الننننننننيت  ننننننننهدت قفننننننننزة نوعيننننننننة يف رلننننننننال 7985

الننننننننذي  ننننننننن  للفرينننننننن  النننننننننوطين ل ينننننننننل ادليداليننننننننة الذه ينننننننننة يف ا لعننننننننا  اإلفريقينننننننننة ال ال نننننننننة بنننننننناجلزائر مث ادلرتبنننننننننة ال انينننننننننة 
،ويف ادل افسننننننننننات ا ودلبيننننننننننة تأهننننننننننل الفرينننننننننن  الننننننننننوطين إ  النننننننننندور ال نننننننننننا  7980يف كننننننننننأس أمننننننننننم إفريقيننننننننننا  ةنننننننننن ة م

يف ألعنننننننننننننا  الب نننننننننننننر  7979،وكنننننننننننننذلك ادليدالينننننننننننننة ال ونزينننننننننننننة ةننننننننننننن ة 7980ةنننننننننننننكو ةننننننننننننن ة منننننننننننننا ا لعنننننننننننننا  مو 
م أيننننننننننا فنننننننننناز الفرينننننننننن  الننننننننننوطين علننننننننننن أحنننننننننند 7987ادلتوةننننننننننط وو ننننننننننلت إ  قمتهننننننننننا يف مونننننننننننديال أدلانيننننننننننا ةنننننننننن ة 

يف  7986عمالقنننننننننننننة كنننننننننننننرة القننننننننننننندم يف العنننننننننننننا  ،أال وهنننننننننننننو الفريننننننننننننن  ا دلنننننننننننننا  الإلنننننننننننننريب وا نننننننننننننزم بصنننننننننننننعوبة ةننننننننننننن ة 
(و صننننننننننننننلت علننننننننننننننن أول كننننننننننننننأس إفريقيننننننننننننننة ل مننننننننننننننم ةننننننننننننننتة  0-7ل ازيننننننننننننننل:  ) ادلونننننننننننننننديال ادلكسننننننننننننننيكي أمننننننننننننننام ا

 .2باجلزائر 7990
 تلخيص لبعض األحداث الهامة في تاريخ كرة القدم الجزائرية : -1-1-3

 : ن مت أول بفولة وكأس فاز هبا إ اد العا مة ،وال انية وفاق ةفيف .7968
 ل مم بأثيوبيا . : أول تأهل للفري  الوط ية إ   ايات كأس إفريقيا7968
 : أول كأس إفريقي ل ندية البفلة فاز هبا مولودية وهران .7976
 :أول  ائي يف كأس إفريقيا ل مم للفري  الوطين ضد نيجرييا .7980
 : الفري  الوطين يفوز بأول كأس إفريقية ما ت  يمه .7990
 . : أول تنأهل للفري  الوطين إ   ائيات كأس العا  بإةبانيا7986

 
3:ثا  تأهل للفري  الوطين إ   ائيات العا  يف ادلكسيك7986

. 
                                                

إبراهيم، اجلزائر،  ة ة(، رةالة دكتورا ، معهد ال بية البدنية و الرياضية دال 76 -74 ديد مستويات معيارية لبع  ادلهارات ا ةاةية ع د العيب كرة القدم ال ا ي )  :بن قوة علي 1
 .84، ص .6008-6004

 .70ص،7986:مجلة الوحدة الرياضي  2
 .75،صمره  ةاب  عبد اجلواد حسا: 3
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ألنننننننننف متفنننننننننرج وأ نننننننننهر ا ندينننننننننة :مولودينننننننننة اجلزائنننننننننر  80أكننننننننن  ملعنننننننننب هنننننننننو ملعنننننننننب ا ودلنننننننننيب اجلزائنننننننننري ويسننننننننن  
 .1،مولودية وهران ،وفاق ةفيف ، وإلك ونيك تيزي وزو و با  بلكور

 قواعد كرة القدم : -1-4
  هبننننننننا كننننننننرة القنننننننندم  ا ننننننننة يف اإلطننننننننار احلننننننننر )ادلباريننننننننات غننننننننري الر يننننننننة ،منننننننناب  ا حينننننننناء( أن اجلاذبيننننننننة الننننننننيت تتمتنننننننن

،ترهنننننننننن  أةاةننننننننننا إ  ةننننننننننهولتها الفائقننننننننننة، فلننننننننننيس  ننننننننننة تعقينننننننننندات يف هننننننننننذ  اللعبننننننننننة ومنننننننننن  ذلننننننننننك فه نننننننننناك ةننننننننننبعة 
حينننننننننو الت ولكنننننننننا الزالنننننننننت باقينننننننننة إ  ا ن ( قاعننننننننندة لسنننننننننري هنننننننننذ  القواعننننننننند ةنننننننننارت بعننننننننندة تعننننننننندي77ع نننننننننر )

 ول قننننننننننوان  كننننننننننرة القنننننننننندم أةنننننننننن دوا إ  ثننننننننننالث مبنننننننننناد  رئيسننننننننننية هعلننننننننننت مننننننننننا اللعبننننننننننة أول ةننننننننننياق لل بننننننننننات لنننننننننن
م  7986رلننننننننناال واةنننننننننعا للممارةنننننننننة منننننننننا قبنننننننننل اجلميننننننننن  دون اةنننننننننت  اء،وهذ  ادلبننننننننناد  حسنننننننننب ةنننننننننامي الصنننننننننفار 

 كما يلي :
 المساواة:

ن إن قننننننننانون اللعبننننننننة ؽلنننننننن   دلمارةنننننننني كننننننننرة القنننننننندم فر ننننننننة متسنننننننناوية لكنننننننني يقننننننننوم بعننننننننر  مهاراتننننننننه الفرديننننننننة، دون أ
 يتعر  لللر  أو الدف  أو ادلسك وهي سلالفات يعاقب عليها القانون .

 السالمة :

وهننننننني تعتننننننن  روحنننننننا للعبنننننننة ؽلننننننن   ، نننننننالف اخلفنننننننورة النننننننيت كاننننننننت عليهنننننننا يف العهنننننننود العننننننن ة، فقننننننند وضننننننن  القنننننننانون 
حننننننننندودا لل فننننننننناال علنننننننننن  ننننننننن ة وةنننننننننالمة الالعبننننننننن  أث ننننننننناء اللعنننننننننب م نننننننننل  ديننننننننند مسننننننننناحة اللعنننننننننب، وأرضنننننننننيتها 

منننننننننا مالبنننننننننس وأحذينننننننننة للتقلينننننننننل منننننننننا اإل نننننننننابات وتنننننننننرك ا نننننننننال واةنننننننننعا إلظهنننننننننار مهنننننننننارهتم بكفننننننننناءة  وجتهينننننننننزهم
 عالية

 التسلية:

وهننننننني إفسننننننناح ا نننننننال لل ننننننند ا قصنننننننن منننننننا التسنننننننلية وادلتعنننننننة النننننننيت غلننننننندها الالعنننننننب دلمارةنننننننة اللعبنننننننة، فقننننننند م ننننننن  
 بع ادل رعون لقانون كرة القدم بع  احلاالت واليت تصدر ما الالعب  جتا  بعلهم ال

 قوانين كرة القدم: -1-5
 القانون األول: ملعب كرة القدم

: غلننننننننب إن يكننننننننون ملعننننننننب كننننننننرة القنننننننندم مسننننننننتفيال وغلننننننننب إن يكننننننننون  ننننننننط التمنننننننناس أطننننننننول مننننننننا  ننننننننط األبعاااااااااد
 ادلرمن ويكون أبعاد ادلباريات الدولية

 م. 700: احلد ا دىن الطول
 .م770احلد ا قصن: 

 م 64: احلد ا دىن العرض
                                                

 .07،ص7994،الدفا  لب اء اذلجوم يف كرة القدم، دار الفكر العريب، القاهرة  :مفتي إبراهيم حماد  1
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 .م 75احلد ا قصن 
 .م ا 7.86م  وطوله6.44ويبل  ارتفا  ادلرمن 
 .1م ا 7.86م  وطوله6.44ويبل  ارتفا  ادلرمن 

 :القانون الثاني: الكرة
ةننننننننم امننننننننا وز ننننننننا ال 68ةننننننننم وال يقننننننننل عننننننننا 77كرويننننننننة ال ننننننننكل، غفاءهننننننننا مننننننننا اجللنننننننند ال يزينننننننند زليفهننننننننا عننننننننا 

  859  وال يقل عا 458يتعد  

 :القانون الثالث: مهمات الالعبين
 . يسم   ي العب إن يلبس أي  يء يكون فيه  فورة علن العب ت رال

 القانون الرابع: عدد الالعبين
 العب  احتياطي . 07العب دا ل ادليدان و  77تلعب ب  فريق  يتكون كل م هما ما 

 القانون الخامس: الحكام:
   احب السلفة دلزاولة قوان  اللعبة بت  يم القانون وتفبيقه.عت ي

 :لقانون السادس: مراقبوا الخطوطا
يعنننننننننن  للمبنننننننننناراة مراقبننننننننننا للخفننننننننننو  وواهبهمننننننننننا إن يبي ننننننننننا  ننننننننننروج الكننننننننننرة مننننننننننا ادللعننننننننننب، وغلهننننننننننزان برايننننننننننات مننننننننننا 

 .2ادل ةسة اليت تلعب علن أرضها ادلباراة
 القانون السابع: التخطيط

منننننننننة يبننننننننن  وةنننننننننط ادليننننننننندان بعال  مننننننننن 76غلنننننننننب إن ؼلفنننننننننط ادللعنننننننننب  فنننننننننو  واضننننننننن ة ال يزيننننننننند عرضنننننننننها عنننننننننا 
 م . 9.70م اةبة وترةم حوذلا دائرة قفرها 
 :القانون الثامن: منطقة المرمى

مننننننننا كننننننننل قننننننننائم ويو ننننننننالن  منننننننن  05.50ع نننننننند كننننننننل  نننننننناييت ادللعننننننننب يرةننننننننم  فننننننننان عموديننننننننان علننننننننن مسننننننننافة 
 . ط موازي وتسمن   فقة ادلرمن
 القانون التاسع: منطقة الجزاء

، توضنننننننننن  عالمننننننننننة  منننننننننن ا 76.50ن مسننننننننننافة ع نننننننننند كننننننننننل مننننننننننا  نننننننننناييت ادللعننننننننننب يرةننننننننننم  فننننننننننان عموديننننننننننان علنننننننننن
تسنننننننمن عالمنننننننة ركنننننننل اجلنننننننزاء ومنننننننا كنننننننل عالمنننننننة ركلنننننننة هنننننننزاء يرةنننننننم  نننننننارج م فقنننننننة   مننننننن 77م اةنننننننبة علنننننننن بعننننننند 
 .م  9.75اجلزاء قوس دائري قفر  

 
 

                                                
 .79الرابفة الوط ية لكرة القدم ص 1
 .60،ص7989رة القدم و ع ا رها ا ةاةية، مفبعة اجلامعية بإلداد، العراق، : كواثق ناجي محسن، ثامر 2
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 لعاشر: منطقة الركنية:القانون ا
 ةم50ما قائم كل راية رك ية يرةم دا ل ادللعب رب  دائرة نصف قفرها 

 :ي عشر: المرمىالقانونالحاد

 7.86يوضننننننننن  ادلرمنننننننننن يف ادل تصنننننننننف علنننننننننن مسنننننننننافت  متسننننننننناويت  منننننننننا قنننننننننائم  راتنننننننننب الرك ينننننننننة وعلنننننننننن مسنننننننننافة 
 .م  6.44ما بعلها ويو الن بعارضة أفقية علن ارتفا  

 :الثاني عشر: التسلل القانون

يهننننننننا يعتننننننن  الالعنننننننب متسنننننننلل أذا كنننننننان اقنننننننر  منننننننا  نننننننط مرمننننننننن  صنننننننمه منننننننا الكنننننننرة يف الل  نننننننة النننننننيت تلعنننننننب ف
 .الكرة

 :الثالث عشر: األخطاء وسوء السلوك القانون

 يعت  الالعب سلفيا إذا تعمد ارتكا  سلالفة ما ادلخالفات التالية:
 .ركل أو زلاولة ركل اخلصم -
 .عرقلة اخلصم م ل زلاولة إيقا  باةتعمال الساق  أو االضل اء أمامه أو  لفه  -

 دف  اخلصم بع ف أو  الة  فرة -

 صمالوثب علن اخل -

 ضر  أو زلاولة ضر  اخلصم باليد -

 مسك اخلصم باليد بأي هزء ما الذرا  -

 ؽل   لعب الكرة باليد إال حارس ادلرمن -

 .دف  اخلصم بالكتف ما اخللف إال إذا اع   طريقه -

 الرابع عشر: الضربة الحرة القانون -
 حيو ت قسم إ  قسم :

 مبا رة وهي اليت غلوز فيها إ ابة مرمن الفري  ادلخفئمباشرة:
 .وهي اليت ال ؽلكا إحراز هدف بواةفتها إال إذا لعب الكرة أو دلسها العب ت ر غير مباشرة:

 الخامس عشر: ضربة الجزاء القانون
تلننننننننننر  الكننننننننننرة مننننننننننا عالمننننننننننات اجلننننننننننزاء وع نننننننننند ضننننننننننرهبا  غلننننننننننب إن يكننننننننننون اينننننننننن  الالعبنننننننننن   ننننننننننارج م فقننننننننننة  

 اجلزاء.
 :لسادس عشر: رمية التماسا القانون

 .لكرة بكاملها ما  ط التماسع دما  رج ا
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 :السابع عشر: ضربة المرمى القانون
ع ننننننندما جتتننننننناز الكنننننننرة بكاملهنننننننا  نننننننط ادلرمنننننننن فيمنننننننا عننننننندا اجلنننننننزء الواقننننننن  بننننننن  القنننننننائم  ويكنننننننون ت نننننننر منننننننا لعبهنننننننا 

 ما الفري  اخلصم.
 :القانون الثامن عشر: التهديف

قننننننننائم  و ننننننننت العارضننننننننة، الفرينننننننن  ػلتسننننننننب اذلنننننننندف ع نننننننندما جتتنننننننناز الكننننننننرة بأكملهننننننننا فننننننننوق  ننننننننط ادلرمننننننننن بنننننننن  ال
 .الذي يسجل أك  عدد ما ا هداف أث اء ادلباراة يعت  فائزا

 :التاسع عشر: الركلة الركنية القانون
ع ننننننننندما جتتننننننننناز الكنننننننننرة  بكاملهنننننننننا  نننننننننط ادلرمنننننننننن يف اجلنننننننننزء الواقننننننننن  بننننننننن  القنننننننننائم  ويكنننننننننون ت نننننننننر منننننننننا لعبهنننننننننا 

ادلهنننننننننناهم بلعننننننننننب الركلننننننننننة الرك يننننننننننة، أي يلنننننننننن   العننننننننننب يف الفرينننننننننن  ادلننننننننننداف  فإنننننننننننه يقننننننننننوم احنننننننننند العننننننننننيب الفرينننننننننن 
الكننننننننرة دا ننننننننل ربنننننننن  دائننننننننرة م فقننننننننة الرك يننننننننة مث تركننننننننل مننننننننا هننننننننذا ادلوضنننننننن ، غلننننننننوز تسننننننننجيل هنننننننندف مبا ننننننننرة مننننننننا 

لنننننننة الرك ينننننننة أقنننننننل هنننننننذ  الركلنننننننة، غلنننننننب علنننننننن ال عنننننننيب الفريننننننن  ادللننننننناد عننننننندم االقننننننن ا  منننننننا موضننننننن  الكنننننننرة يف رك
 .1م  9.75ما مسافة 

 متطلبات كرة القدم: -1-6
هنننننننننل  ديننننننننند دقيننننننننن  لقنننننننندرات العنننننننننيب كنننننننننرة القننننننننندم جتنننننننننب اإل ننننننننارة إ  أهنننننننننم العوامنننننننننل ا نننننننننددة دلتفلبنننننننننات  مننننننننا ا

كنننننننننرة القننننننننندم احلدي نننننننننة بال سنننننننننبة لالعب .أث ننننننننناء ادلقابلنننننننننة يكنننننننننون الالعبنننننننننون علنننننننننن اتصنننننننننال مبا نننننننننر مننننننننن  اخلصنننننننننم 
إغلننننننننناد احلنننننننننل ادل اةنننننننننب  ،وحننننننننناالت اللعنننننننننب تتإلنننننننننري بصنننننننننورة ةنننننننننريعة ،ففننننننننني كنننننننننل حالنننننننننة غلنننننننننب علنننننننننن الالعنننننننننب

عننننننننا عمننننننننل العننننننننب كننننننننرة القنننننننندم ذو طنننننننناب  تكننننننننراري متإلننننننننري والعمليننننننننات احلركيننننننننة  بأةننننننننر  وقننننننننت شلكننننننننا والفعننننننننال
متإلنننننننننننرية و تلننننننننننننف الواحنننننننننننندة عننننننننننننا ا  ننننننننننننر  فنننننننننننناجلري مت ننننننننننننو  بالعمننننننننننننل بننننننننننننالكرة، أو ادل نننننننننننني، أو التوقننننننننننننف، أو 

 القفز .
ي ننننننننري اال تصا ننننننننيون إ  إن هننننننننزء كبننننننننري مننننننننا العمليننننننننات احلركيننننننننة لالعننننننننب كننننننننرة القنننننننندم ي ننننننننإلله اجلننننننننري الننننننننذي 

توقنننننننننننف مفننننننننننناهئ أو تإلينننننننننننري  تفنننننننننننور منننننننننننا النننننننننننبطء إ  السنننننننننننرعة، إضنننننننننننافة إ  إن االنفنننننننننننالق النننننننننننذي يت نننننننننننول إ ي
 ((Akromov1985 N;1 اطف للسرعة أو االجتا .

  :خصائص كرة القدم -1-7
 :تتميز كرة القدم  صائ  أعلها 

 :الضمير االجتماعي 
 ينننننننننو ي ننننننننن ك فيهنننننننننا عننننننننندة  وهننننننننني منننننننننا أهنننننننننم  ا نننننننننية يف الرياضنننننننننات اجلماعينننننننننة، إذ تكتسننننننننني طابعنننننننننا ااعينننننننننا
 أ خاص يف عالقات وأدوار متكاملة وم ابفة، و قي  أهداف م  كة يف إطار ااعي.

                                                
 .66-67ثامر زلسا، واث  ناهي: مره  ةاب  ،ص  1
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 :النظام 

 نننننننندد طبيعننننننننة القننننننننوان  يف رياضننننننننة كننننننننرة القنننننننندم و ننننننننفة االتصننننننننال ادلسننننننننموح هبننننننننا منننننننن  الننننننننزمالء و االحتكنننننننناك منننننننن  
تعننننننننننار  منننننننننن  تلننننننننننك اخلصننننننننننم، وهننننننننننذا مننننننننننا يكسننننننننننبها طابعننننننننننا مهمننننننننننا يف ت  ننننننننننيم اللعننننننننننب، يتج ننننننننننب كننننننننننل مننننننننننا ي

 .القوان 
رياضنننننننننننة كنننننننننننرة القننننننننننندم بتلنننننننننننك العالقنننننننننننات ادلتوا نننننننننننلة بننننننننننن  النننننننننننزمالء يف ايننننننننننن   تتمينننننننننننز :المتبادلاااااااااااةالعالقاااااااااااات 

ا الت  يمنننننننننننات هنننننننننننود كا علنننننننننناء، وهننننننننننذا بننننننننننندور  نننننننننننات  عنننننننننن فننننننننننو  الفرينننننننننن ، إذ ت نننننننننننكل كننننننننننال متكننننننننننامال  ج
 ادل افسة. والت سي   الل الت  يمات  الل مع م ف ات

 :التنافس 
كننننننننل هننننننننذ  اجلوانننننننننب تعتنننننننن    –مننننننننا كننننننننرة ومينننننننندان ودفننننننننا  وهجننننننننوم ومرمننننننننن  – لوةننننننننائل كننننننننرة القنننننننندم بننننننننال  ر إ 

حنننننننننوافز مهمنننننننننة يف إعفائهنننننننننا  نننننننننيإلة ت افسنننننننننية  تنننننننننة إذا يبقننننننننني اللعنننننننننب  نننننننننالل فننننننننن ة اللعنننننننننب يف حركنننننننننة مسنننننننننتمرة 
متإلنننننننرية دلراقبننننننننة  ركنننننننات اخلصننننننننم ، وهنننننننذا مننننننننا يزينننننننند منننننننا حنننننننندة االحتكننننننناك باخلصننننننننم ، لكنننننننا يف إطننننننننار مسننننننننموح 

 قوان  اللعبة.به  دد 
 :التغيير 

متتننننننننناز كنننننننننرة القننننننننندم بنننننننننالتإليري الكبنننننننننري والت نننننننننو  يف  فنننننننننط اللعنننننننننب، وب ائهنننننننننا وهنننننننننذا مرتبفنننننننننا باحلالنننننننننة النننننننننيت تواهنننننننننه 
 الفري   الل ادل افسة أي حسب طبيعة اخلصم وادل افسة.

 :شلننننننننا يزينننننننند االهتمننننننننام برياضننننننننة كننننننننرة القنننننننندم هننننننننو طبيعننننننننة البفولننننننننة فيهننننننننا، إذ يكننننننننون برنننننننننام  البفولننننننننةاسااااااااتمرار 
مفنننننننننوال ) ةننننننننن ويا ومسنننننننننتمر ( كنننننننننل أةنننننننننب  تقريبنننننننننا، مقارننننننننننة مننننننننن  الرياضنننننننننات الفردينننننننننة النننننننننيت جتنننننننننري م افسننننننننناهتا يف 

  1 كل متباعد.
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 تمهيد :

ال صنننننننف ا ؽلنننننننا منننننننا ادلننننننن  و النننننننذي يقننننننن  فينننننننه التصنننننننور قابنننننننل دائمنننننننا لالةنننننننتجابة للتننننننندريب، فكمنننننننا ينننننننتم تقوينننننننة 
ت نتيجننننننننننة عننننننننندم االةننننننننننتخدام مننننننننننا  ننننننننننالل العلنننننننننالت، مننننننننننا ادلمكننننننننننا تقوينننننننننة مهننننننننننارات التصننننننننننور النننننننننيت ضننننننننننعف

  تدريبها.
وقنننننننف بفنننننننل مننننننننا أحننننننند أبفنننننننال القفننننننننز العنننننننال وقفنننننننة االةننننننننتعداد ، يف حننننننن  كنننننننان اجلمهننننننننور يف انت نننننننار قفزتننننننننه . 
وع نننننندما ةننننننن ل عنننننننا ةنننننننبب اةنننننننتإلراقه لكنننننننل هنننننننذا الوقنننننننت ليقننننننوم بقفزتنننننننه، أهنننننننا  بأن نننننننه كنننننننل قفنننننننزة ػلننننننناول تصنننننننور 

 نفسه قد اهتاز ب جاح.
علنننننننننن الفريقننننننننننة النننننننننيت يعمننننننننننل هبنننننننننا التصننننننننننور، و كينننننننننف يسننننننننننتفي  الرياضننننننننننيون  يف هنننننننننذا الفصننننننننننل ةنننننننننوف نتعننننننننننرف

اةننننننننننتإلالل كافننننننننننة اإلمكانيننننننننننات ادلتاحننننننننننة مننننننننننا مهننننننننننارة التصننننننننننور، و ةننننننننننوف نقننننننننننوم بعننننننننننر  بعنننننننننن  ا دلننننننننننة الننننننننننيت 
 .ت بت قيمة التصور و توضي  أعلية تلك ادلهارة للرياضي 
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 مافاهاوم التصاور العقالاي: -1
التصنننننننننور العقلننننننننني إحننننننننند  عملينننننننننات اإلعنننننننننداد ال فسننننننننني قصنننننننننري ادلننننننننند  بتجسنننننننننيد الالعنننننننننب يقصننننننننند باةنننننننننتخدام  

موقفننننننننا ت افسننننننننيا أو تنننننننندريبيا معي ننننننننا يف الننننننننذها منننننننن  ربنننننننننط هنننننننننذا النننننننننموقف بادل نننننننناعر و االنفعنننننننناالت الننننننننيت ؽلكنننننننننا 
أن  نننننننننندث، و يعننننننننننرف التصنننننننننننور العقلنننننننننني بأنننننننننننه   جتسنننننننننننيد مواقننننننننننف و  نننننننننن ات ةنننننننننننابقة أو   يسننننننننننب  حننننننننننندوثها 

 .1يف الذها 
ر العقلنننننننني مهننننننننارة نفسننننننننية أو مهنننننننننارة عقليننننننننة ؽلكننننننننا تعلمهننننننننا و اكتسننننننننناهبا و هننننننننو أداء عقلنننننننني ؽلكننننننننا منننننننننا التصننننننننو 

 اللننننننننننه بررلننننننننننة عقنننننننننننل الالعننننننننننب الرياضنننننننننني لكنننننننننني يسننننننننننتجيب طبقننننننننننا ذلننننننننننذ  ال رلننننننننننة. و التصننننننننننور هننننننننننو انعكنننننننننناس 
ا  ننننننننننياء أو ادل اهنننننننننننر أو ا حننننننننننداث الننننننننننيت ةننننننننننب  للفننننننننننرد يف   اتننننننننننه السننننننننننابقة مننننننننننا إدراكهننننننننننا و الننننننننننيت ال تنننننننننن ثر 

( إ  أن التصنننننننننور 7987و ت نننننننننرون ) Harris   هااااااااااريسه قننننننننني حل ننننننننة التصنننننننننور، كمننننننننا أ نننننننننارت علينننننننن
العقلنننننننننننننني يتلننننننننننننننما اةننننننننننننننتدعاء أو اةت لننننننننننننننار أو اةنننننننننننننن ها  الننننننننننننننذاكرة ل  ننننننننننننننياء أو ادل اهنننننننننننننننر أو ا حننننننننننننننداث 
ادلختزننننننننننة منننننننننا واقننننننننن  اخلننننننننن ة ادلاضنننننننننية كمنننننننننا ؽلكنننننننننا أن يت اوذلنننننننننا بالتعنننننننننديل و التإليننننننننننري و إنتننننننننناج  ننننننننننور و أفكننننننننننار 

 .2هديدة
ال يقتصننننننننننر التصننننننننننور العقلنننننننننني علننننننننننن رلننننننننننرد إعننننننننننادة الصننننننننننور عننننننننننا ا حننننننننننداث ادلاضننننننننننية بننننننننننل يتعنننننننننند  ذلننننننننننك إ  

  3أحداث هديدة   تفرأ ما قبل
بإمكنننننننان عقننننننننل اإلنسننننننننان تصننننننننور أحننننننننداث   تسننننننننب  مننننننننا قبننننننننل، رغننننننننم أن التصننننننننور العقلنننننننني يعتمنننننننند ك ننننننننريا علننننننننن  

 .4الذاكرة، اليت بدورها تست لر  ورا عا تعدد مهامها
( فننننننإن التصننننننور العقلنننننني ػلنننننندث 6007)Vealey et Greenleaf  رينلاااااايق و فاااااااليحسنننننب 

 .5ع د اةتعمال كل احلواس لتكويا أو اة ها    ة يف الذها
 .6سلرهات التصور العقلي هي نتاج مستوحاة ما اإلدراك و هذا ما ي كد  علم ال فس ادلعريف

 أناواع التصاور العقلاي: -2
احلننننننننننواس الننننننننننيت تسننننننننننتدعي التصننننننننننور العقلنننننننننني  التصننننننننننور العقلنننننننننني  ؽلكننننننننننا تقسننننننننننيم التصننننننننننور العقلنننننننننني طبقننننننننننا ل ننننننننننو 

 .يتفلب اةتخدام كل احلواس  
 

                                                
 .646، ص7997، التدريب الرياضي احلديو، دار الفكر العريب، القاهرة  :د. مفيت إبراهيم عاد  1
 .648، ص6006، القاهرة 7علم ال فس التدريب و ادل افسة الرياضية، دار الفكر العريب،   :زلمد حسا عالويد. 2

 .50،  ص7996لقاهرة ، 7  ،دار الفكر العريب ، ،التدريب العقلي يف الت س :( مشعون زلمد العريب، اجلمال عبد ال يب 3
4 WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), psychologie du sport et de l’activité physique,(traduit par le chercheur), 

ed, vigot,Paris, 1997, p 290. 
5 CITE PAR : COX (RICHARD. H), op.cit, 2005 p 220. 
6  DENIS (MICHEL), image et cognition, (traduit par le chercheur), 1ére éd, P.U.F, paris 1989, p64    
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رغننننننننننم أن التصننننننننننور العقلنننننننننني يعتمنننننننننند علننننننننننن التصننننننننننور البصننننننننننري إال أن حاةننننننننننة اإلحسنننننننننناس احلركنننننننننني، السننننننننننمعي، و 

 حاةة ال م و اللمس ذلا أعلية بالإلة.
اضنننننننننننني إذ يسننننننننننننم  اإلحسنننننننننننناس اإلحسنننننننننننناس احلركنننننننننننني علننننننننننننن ةننننننننننننبيل ادل ننننننننننننال يلعننننننننننننب دورا هامننننننننننننا يف ا ننننننننننننال الري

ة حننننننننننواس يننننننننن دي إ   ننننننننننور  بوضنننننننننعية اجلسننننننننننم  نننننننننالل احلركننننننننننة يف  ننننننننن  الوضننننننننننعيات. إن  االعتمننننننننناد علننننننننننن عننننننننند 
 أك ر حيوية قريبة ما الواق 

ت نننننري إ  أن  علنننننم الننننن فس ادلعنننننريف ادلعا نننننر ال  Elisabeth Grebot  إليزاباااااات قروباااااوت
سلتلنننننننننف أننننننننننوا  الصنننننننننور و ؽلك نننننننننك يصننننننننن ف ا  نننننننننخاص حسنننننننننب  الصننننننننن ف  أي ننننننننننو  التصنننننننننور بنننننننننل ؽلينننننننننز بننننننننن  
 التمر ن علن قدراتك يف التصور العقلي بت كيل ةالةل ما هذ  الصور التالية: 

 علن ةبيل ادل ال القيام باةت لار عقليا  ور لن:  الصور البصرية: 
 وهه أو م ية أحد زمالئك. -

 با  الد ول إ  العمل، ألوان مكان العمل. -

 سلتلف هذ  ا  وات عقليا: كم اولة  ا   الصور السمعية:

 رنات الساعة، هرس ادلدرةة، رنات اذلاتف، ادل به الصويت لسيارة. -

كالقيننننننننننام بتصننننننننننور اإلحسنننننننننناس بنننننننننناللمس منننننننننن ال تصننننننننننور دلننننننننننس طبا ننننننننننري، م  ننننننننننفة، هلنننننننننند،   الصااااااااااور اللمسااااااااااية:
 رمال، حرير،  وف.
اس بنننننننننالعف  زلاولنننننننننة ال نننننننننعور بكننننننننل ا حاةنننننننننيس البدنينننننننننة م نننننننننل: ت مننننننننل ا رهنننننننننل، اإلحسننننننننن الصااااااااور الحساااااااااية:
 و اإلحساس بالتعب.
ال كيننننننننز علننننننننن ال ننننننننعور احلركنننننننني و علننننننننن العلننننننننالت ع نننننننند أداء بعنننننننن  احلركننننننننات كالتمنننننننندد،  الصااااااااور الحركيااااااااة:

 أ ذ  يء ما ا ر  و اجللوس.
 كم اولة ال عور يف التصور بذوق ادلل ، السكر، ال كوالتة.  الصور الذوقية:

رناهنننننننا أعنننننننال ، ينننننننر  بعننننننن  البننننننناح   يف رلنننننننال علنننننننم التصنننننننور العقلننننننني عبنننننننارة عنننننننا ةلسنننننننلة منننننننا الصنننننننو ر النننننننيت ذك
 ال فس بأنه ؽلكا تقسيم التصور العقلي إ  نوع  وعلا كما يلي:

 التصور العقلي الخارجي: 6-1
  هننننننننو تصنننننننننور الالعنننننننننب ل فسنننننننننه، كمنننننننننا لنننننننننو كنننننننننان ي نننننننناهد فيلمنننننننننا ةننننننننني مائيا، أو ي ننننننننناهد نفسنننننننننه علنننننننننن  نننننننننريط 

 فيديو. 
 ن أن الالعب يست لر الصورة العقلية  داء كما تعتمد فكرة التصور العقلي اخلارهي عل

رغننننننننننم أن التصننننننننننور العقلنننننننننني يعتمنننننننننند علننننننننننن التصننننننننننور البصننننننننننري إال أن حاةننننننننننة اإلحسنننننننننناس احلركنننننننننني، السننننننننننمعي، و 
 حاةة ال م و اللمس ذلا أعلية بالإلة.
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اإلحسنننننننننننناس احلركنننننننننننني علننننننننننننن ةننننننننننننبيل ادل ننننننننننننال يلعننننننننننننب دورا هامننننننننننننا يف ا ننننننننننننال الرياضنننننننننننني إذ يسننننننننننننم  اإلحسنننننننننننناس 

ة حننننننننننواس يننننننننن دي إ   ننننننننننور بوضنننننننننعية اجلسننننننننننم  نننننننننال ل احلركننننننننننة يف  ننننننننن  الوضننننننننننعيات. إن  االعتمننننننننناد علننننننننننن عننننننننند 
 1أك ر حيوية قريبة ما الواق 

ت نننننري إ  أن  علنننننم الننننن فس ادلعنننننريف ادلعا نننننر ال  Elisabeth Grebot  إليزاباااااات قروباااااوت
يصننننننننن ف ا  نننننننننخاص حسنننننننننب  الصننننننننن ف  أي ننننننننننو  التصنننننننننور بنننننننننل ؽلينننننننننز بننننننننن  سلتلنننننننننف أننننننننننوا  الصنننننننننور و ؽلك نننننننننك 

 : 2لن قدراتك يف التصور العقلي بت كيل ةالةل ما هذ  الصور التاليةالتمر ن ع
 علن ةبيل ادل ال القيام باةت لار عقليا  ور لن:  الصور البصرية: 

 وهه أو م ية أحد زمالئك. -

 با  الد ول إ  العمل، ألوان مكان العمل. -

 كم اولة  ا  سلتلف هذ  ا  وات عقليا:  الصور السمعية:

 لساعة، هرس ادلدرةة، رنات اذلاتف، ادل به الصويت لسيارة.رنات ا -

كالقيننننننننننام بتصننننننننننور اإلحسنننننننننناس بنننننننننناللمس منننننننننن ال تصننننننننننور دلننننننننننس طبا ننننننننننري، م  ننننننننننفة، هلنننننننننند،   الصااااااااااور اللمسااااااااااية:
 رمال، حرير،  وف.
زلاولنننننننننة ال نننننننننعور بكننننننننل ا حاةنننننننننيس البدنينننننننننة م نننننننننل: ت مننننننننل ا رهنننننننننل، اإلحسننننننننناس بنننننننننالعف   الصااااااااور الحساااااااااية:
 و اإلحساس بالتعب.

ال كيننننننننز علننننننننن ال ننننننننعور احلركنننننننني و علننننننننن العلننننننننالت ع نننننننند أداء بعنننننننن  احلركننننننننات كالتمنننننننندد،  الحركيااااااااة:الصااااااااور 
 أ ذ  يء ما ا ر  و اجللوس.

 كم اولة ال عور يف التصور بذوق ادلل ، السكر، ال كوالتة.  الصور الذوقية:
ال علنننننننم التصنننننننور العقلننننننني عبنننننننارة عنننننننا ةلسنننننننلة منننننننا الصنننننننو ر النننننننيت ذكرناهنننننننا أعنننننننال ، ينننننننر  بعننننننن  البننننننناح   يف رلننننننن

 ال فس بأنه ؽلكا تقسيم التصور العقلي إ  نوع  وعلا كما يلي:
 التصور العقلي الخارجي: 6-1

  هننننننننو تصنننننننننور الالعنننننننننب ل فسنننننننننه، كمنننننننننا لنننننننننو كنننننننننان ي نننننننناهد فيلمنننننننننا ةننننننننني مائيا، أو ي ننننننننناهد نفسنننننننننه علنننننننننن  نننننننننريط 
 3فيديو. 

  داء  كما تعتمد فكرة التصور العقلي اخلارهي علن أن الالعب يست لر الصورة العقلية
 

                                                
1 WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p291 
2 WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p291 

 . 56مرجع سابق، ص  :محمد العربي، د عبد النبي الجمالد. شمعون  3
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 نننننننننننخ  أ نننننننننننر م نننننننننننل العنننننننننننب متمينننننننننننز أو بفنننننننننننل رياضنننننننننننني، و يف هنننننننننننذا ال نننننننننننو  يست لنننننننننننر الرياضنننننننننننني الصنننننننننننورة 

 1العقلية كما هي.
فعلنننننننننن ةنننننننننبيل ادل نننننننننال، فنننننننننإن العنننننننننب التننننننننن س النننننننننذي يسنننننننننتخدم التصنننننننننور العقلننننننننني منننننننننا ادل  نننننننننور اخلنننننننننارهي  داء 

ع ، ادلتابعننننننننة( وإظلننننننننا اإلرةننننننننال فإنننننننننه ال ي نننننننناهد فقننننننننط )وقفننننننننة االةننننننننتعداد، حركننننننننة لننننننننف اجلننننننننذ ، مره ننننننننة الننننننننذرا
 ي اهد كذلك حركة رأس و ظهر الالعب.

 التصور العقلي الداخلي: 2-2
تعتمنننننننننند فكننننننننننرة التصننننننننننور العقلنننننننننني النننننننننندا لي علننننننننننن أن الالعننننننننننب يست لننننننننننر الصننننننننننورة العقليننننننننننة  داء مهننننننننننارات أو 
أحننننننننداث معي ننننننننة ةننننننننب  اكتسنننننننناهبا أو م نننننننناهدهتا أو تعلمهننننننننا. فهنننننننني عننننننننادة نابعننننننننة مننننننننا دا لننننننننه و لننننننننيس ك تيجننننننننة 

هدته   ننننننننننياء  ارهينننننننننننة. و يف هننننننننننذا ال ننننننننننو  مننننننننننا التصننننننننننور ي تنننننننننننقي الرياضنننننننننني مننننننننننا يرينننننننننند م نننننننننناهدته ع نننننننننند دل ننننننننننا
 .2ت فيذ ادلهارات ادلعي ة

التصننننننننور العقلنننننننني اخلننننننننارهي هننننننننو ذلننننننننك التصننننننننور الننننننننذي ػلنننننننندث بنننننننندا ل الفننننننننرد أي تصننننننننور الفننننننننرد نفسننننننننه ينننننننن دي 
ن ال  نننننننننا  حركنننننننننة معي نننننننننة منننننننننا دا لنننننننننه و لنننننننننيس منننننننننا حينننننننننو إننننننننننه م ننننننننناهد  نننننننننارهي و يف هنننننننننذ  احلالنننننننننة يكنننننننننو 

 العصيب بصري و حركي. و جتدر اإل ارة إ  أن حاةة البصر 
تسنننننننننناهم بالنننننننننندور ا ةاةنننننننننني ع نننننننننند اةننننننننننتخدام ظلننننننننننط التصننننننننننور العقلنننننننننني اخلننننننننننارهي، بي مننننننننننا اإلحسنننننننننناس احلركنننننننننني 

 .3يساهم بفعالية أك ر مقارنة باحلواس ا  ر  يف ظلط التصور العقلي الدا لي
 تفسير حدوث التصور العقلي: -3

عمننننننننل التصنننننننننور العقلنننننننني و إمكانيننننننننة حدوثنننننننننه، و كيفيننننننننة قنننننننندرة اخلننننننننن ات احلسننننننننية يف العقننننننننل علنننننننننن لفهننننننننم كيفيننننننننة 
ادلسننننننننناعدة يف زينننننننننادة القننننننننندرة علنننننننننن ا داء فنننننننننإن البننننننننناح   يف رلنننننننننال علنننننننننم ال فننننننننننس الرياضننننننننني أ ننننننننناروا إ  بعنننننننننن  

 ال  ريات اليت  اول  رح و توضي  ظاهنرة التصور العقلي، و هي مبَي ة فيما يلي:
 العضلية العصبية النفسية:النظرية  3-1

، مرادفنا ذلنذ  ال  نرينة و هنو بررلة العلالت للقفة. كما ذكر Weinberg et Gould  قولدو  واينابرقوض  
( بأن  هذ  ال  رية  تعتن  بأن التصور قد يساهم يف التعلم احلركني. أكدت أعمال 7894) Carpenter  كاربنتر

        بتصور حركة الذرا  ي ت  د القيام بتصور( بأن رلر 7987)Jakobson   جاكبسن
الكهربائية التإلريات ( فقد قام  راقبة 7976-7976) suinn سوين ع ه تقلصات  فيفة لعلالت الذرا . أما

 لعلالت أرهل ادلزحلق  علن ال ل  و هم يقومون بتصور أدائهم، فالحظ تإلريات يف العلالت  الل

                                                
 .878، ص7997 ،2،طعلم النفس الرياضي، ، دار الفكر العربي، القاهرة :د. أسامة كامل راتب1
 .650صمرجع سابق،  :عالوي ، حسن محمد 2
 .878، ص7997نفس المرجع،  :د. أسامة كامل راتب 3
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 1يف ادلسالك الصعبنة اليت  تاج إ  قوة عللية قصو . التصور، إذ ا تد عمل العلالت

 Harris et Robinson روبنسونو  هارياسHale (7986 ،) هاالما  الل هذ  الب وث وأ ر  لن   

(. تو لت هذ  ال  رية لتفسري بأنه يف حالة ا داء احلركي لالعب فإن ادل  ي قل دفعات عصبية للعلالت أي 7986)
رة ع  اخليط العصيب ما ادل  إ  العلالت العاملة إلنتاج ا داء احلركي ادلقصود، كما أن نفس انتقال موهة اإلثا

الدفعات العصبية ػلدثها ادل  للعلالت ع دما يقوم الالعب بالتصور العقلي لل ركات دون ا داء الفعلي ذلا. فكأن 
لعقلي ذلذ  ادلهارة دون ا داء الفعلي ذلا فإن نفس ادلمرات الالعب ةنواء قام با داء الفنعلي دلهارة حركية أو قام بالتصور ا

العصبية إ  العلالت العاملة يف هذ  ادلهارة احلركية هي اليت تستخدم يف كلتا احلالتن . يف ضوء ذلك فإن ما  الل 
 .2التصور العقلي يستفين  الالعب أن يقوي ادلمرات العصبينة حلركة معي ة يف رياضته

 تعلام الرمازي:نظارية ال 3-2
( أنننننننه بإمكنننننننان التصنننننننور العقلننننننني مسنننننناعدة الالعبننننننن  علنننننننن فهنننننننم 7984) Sackett سااااااااك ي كنننننند 

حركنننننننناهتم. ن ريتننننننننه للننننننننتعلم بننننننننالرموز تنننننننندل علننننننننن أن التصننننننننور العقلنننننننني يسننننننننري علننننننننن طريقننننننننة ال ميننننننننز الننننننننيت تسنننننننناعد 
 3ا  خاص علن فهم و اكتسا  بع  احلركات.

ي كعامننننننننننننل مسننننننننننناعد لت سننننننننننن  ا داء احلركنننننننننننني، و أ نننننننننننارت هنننننننننننذ  ال  ريننننننننننننة حاولنننننننننننت تفسيننننننننننننر التصنننننننننننور العقلننننننننننن
هنننننننننننذ  ال  رينننننننننننة إ  أن التصنننننننننننور العقلننننننننننني يسننننننننننناعد علنننننننننننن تسنننننننننننهيل ا داء عنننننننننننا طريننننننننننن  مسننننننننننناعدة الالعنننننننننننب يف 

  نننننننفرة معي نننننننة  أو  ترمينننننننز عقلننننننني  لننننننن داء احلركننننننني يف  نننننننورة تكوي نننننننات رمزينننننننة ذلنننننننا معننننننن  أو  نننننننورة  عمنننننننل
تبننننننننندوا أك نننننننننر ألفنننننننننة و فهمنننننننننا لننننننننند  الالعبننننننننن  و ا منننننننننر  أظلنننننننننا  حركينننننننننة معي نننننننننة، و بالتنننننننننال فنننننننننإن احلركنننننننننات قننننننننند

النننننننننننذي قننننننننننند يسننننننننننناعد علنننننننننننن أن تصنننننننننننب  احلركنننننننننننات أك نننننننننننر تلينننننننننننة )أي تننننننننننن د  بصنننننننننننورة تلينننننننننننة دون ادلزيننننننننننند منننننننننننا 
 . 4التفكري(

  نظرية تحديد التركيز و الوعي: 3-3
 رينننننننننة هنننننننننذ  ال  رينننننننننة تعتمننننننننند علنننننننننن اخلصنننننننننائ  ادلعرفينننننننننة ل  رينننننننننة النننننننننتعلم بنننننننننالرموز و اخلصنننننننننائ  الفيزيولوهينننننننننة لل 

 :   لي يهدف لتفوير ال تائ  بفريقت العللية العصبية ال فسية، التصور العق
ال تائ ،  لت قي  أرقن  ةقيدرهة ال تعديل فإن التصور العقلي ؽلكا أن يساعد الرياضي علن  من الناحية الفيزيولوجية

يف ادلهام الذي ةيقوم به، يف حالة ما إذا  بإمكان التصور العقلي مساعدة الرياضي علن ال كيز من الناحية المعرفيةأما 
 .5قام الرياضي ب كيز انتباهه علن  ورة ذلا عالقة  ا ةي ديه، فإنه يصب  أقل عرضة لالةتجابة دل بهات تلهيه عا أدائه

                                                
1  Cité par : WEINBERG (ROBERT. S), GOULD (DANIEL), op .cit, p 294. 

 . 657، ص مرجع سابق :محمد حسن عالويد.   2
3  Cité par : WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p 294. 

 .657، ص6006نفس مرجع،  :محمد حسن عالويد.  4
5 COX RICHARD. H , op.cit, 2005 p 219. 
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مننننننننا  ننننننننالل هننننننننذ  ال  ريننننننننات ال الثننننننننة و تفسننننننننرياهتا بننننننننأن التصننننننننور العقلنننننننني يسنننننننناهم يف بررلننننننننة الرياضنننننننني بنننننننندنيا و 

 ن رية ذلا أةس علمية، و هبذا بإمكان ا اعتبار أن التصور عقليا، و كل 

العقلننننننننني كمخفننننننننننط عقلنننننننننني  ننننننننننديد ال ننننننننننبه للفرينننننننننن  الننننننننننذي يسننننننننننلكه حنننننننننندوث احلركننننننننننة احلقيقيننننننننننة، و هننننننننننذا مننننننننننا 
يسنننننننننناعد الالعننننننننننب يف ا نننننننننناذ أصلنننننننننن  القننننننننننرارات بسننننننننننرعة، و ثقننننننننننة أحسننننننننننا يف نفسننننننننننه، و تركيننننننننننزا معتنننننننننن ا. دون أن 

 . 1ركة أك ر ر اقة و تليةحركي غلعل احل -ن سن بأن ال  ا  العصيب

 استخدامات التصور العقلي: -4
يسننننننننننتخدم التصننننننننننور العقلنننننننننني يف ا ننننننننننال الرياضنننننننننني يف عنننننننننندة حنننننننننناالت و مننننننننننا بنننننننننن  هننننننننننذ  االةننننننننننتخدامات مننننننننننا 

 يلي:
 المساعدة في سرعة تعلم المهارات الحركية و إتقانها: 4-1

رات احلركيننننننننة ادلختلفنننننننننة عننننننننا ؽلكننننننننا اةننننننننتخدام تنننننننندريبات التصننننننننور العقلنننننننني للمسنننننننناعدة علننننننننن ةننننننننرعة تعلننننننننم ادلهننننننننا
طرينننننننننن  االةننننننننننتدعاء العقلننننننننننني لل مننننننننننوذج الص يننننننننننن  للمهننننننننننارة احلركينننننننننننة و زلاولننننننننننة تقلينننننننننند  و كننننننننننذلك عننننننننننا طرينننننننننن  

 .2التصور العقلي لتكرار أداء ادلهارة احلركية اليت ػلاول الالعب تعلمها أو إتقا ا
رياضننننننننننة منننننننننن ال: رميننننننننننة حننننننننننرة يف  إن  االةننننننننننتعمال ادلعننننننننننروف للتصننننننننننور العقلنننننننننني هننننننننننو تكننننننننننرار التق يننننننننننات اخلا ننننننننننة بال

كننننننننننرة السننننننننننلة، ضننننننننننربة سلالفننننننننننة يف كننننننننننرة القنننننننننندم، رمنننننننننني اجللننننننننننة، الوثننننننننننب العننننننننننال.  ننننننننننالل تكننننننننننرار تصننننننننننور هننننننننننذ  
 .3التق يات ُتص   ا  فاء و تُتقا ادلهارات

 المساعدة في سرعة تعّلم خطط الّلعب و إتقانها: 4-2
لنننننننننننن ا داء قبنننننننننننل ال نننننننننننزول إ  يسننننننننننناهم التصنننننننننننور العقلننننننننننني يف وضننننننننننن   فنننننننننننة منننننننننننا قبنننننننننننل ادلبننننننننننناراة، و التننننننننننندريب ع

 .4ادللعب يساعد علن ا اذ قرارات أفلل أث اء ادلباراة
 بإمكان التصور العقلي تكرار اة اتيجيات 

 ففينننننننننة فردينننننننننة أو ااعينننننننننة م نننننننننل: طريقنننننننننة دفنننننننننا  ادل فقنننننننننة، أو طريقنننننننننة دفنننننننننا  رهنننننننننل لرهنننننننننل يف كنننننننننرة السنننننننننلة، أو 
 5 كرة الفائرة.طرق اخلدا  يف أداء اللربة الساحقة ب  أك ر ما العب يف

كمننننننننننا ؽلكننننننننننا اةنننننننننننتخدام التصننننننننننور العقلنننننننننني يف مسننننننننننناعدة الالعننننننننننب علننننننننننن تصنننننننننننور حركاتننننننننننه يف بعنننننننننن  اجلمنننننننننننل 
التكتيكيننننننننننة يف ا لعننننننننننا  الرياضننننننننننية ادلختلفننننننننننة، إذ أ ننننننننننار العديننننننننننند مننننننننننا ادلنننننننننندرب  الرياضيننننننننننن  إلنننننننننننن أن الالعبينننننننننننا 

 ت

                                                
1  WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p 295 

 .657مرجع سابق، ص  :محمد حسن عالوي  2
3 WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p 296. 

 .58مرجع سابق، ص  :ال عبد النبي ، د الجممحمد العربي شمعون 4
5  WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p 296 
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ةنننننننننتخدام بنننننننننرام  التننننننننندريب ك ننننننننننوا منننننننننا ةنننننننننرعت تعلننننننننننم بعننننننننن  اخلفننننننننننط اذلجوميننننننننننة و الدفاعينننننننننة منننننننننا  نننننننننالل امت

 .علن التصور العقلي
 المساعدة في حل مشكالت األداء: 4-3

حسنننننننننب نفنننننننننس ادلرهننننننننن  السننننننننناب  لعنننننننننالوي، فإننننننننننه ؽلكنننننننننا اةنننننننننتخدام التصنننننننننور العقلننننننننني يف بعننننننننن  ادلواقنننننننننف النننننننننيت 
يواهننننننننننننه فيهننننننننننننا الالعننننننننننننب بعنننننننننننن  م ننننننننننننكالت ا داء عننننننننننننا طرينننننننننننن  التصنننننننننننننور ال اقنننننننننننند جبوانننننننننننننب ا داء و زلاولننننننننننننة 

م ننننننننننل دل نننننننننننل هننننننننننذ  ادلواقنننننننننننف، إذ أن التصننننننننننور العقلننننننننننني ادلننننننننننرتبط بنننننننننننال واحي  اإلبداعينننننننننننة أو التو ننننننننننل إ  احلنننننننننننل ا 
ادلرتبفننننننننننننة بننننننننننننالتفكري ال اقنننننننننننند ؽلكننننننننننننا عننننننننننننا طريقننننننننننننه التو ننننننننننننل إ  حلننننننننننننول هدينننننننننننندة و مبتكننننننننننننرة للعدينننننننننننند مننننننننننننا 

 م كالت ا داء.
 المران على بعض المهارات النفسية: 4-4

ية أو العقليننننننننننننة كمهننننننننننننارة الننننننننننننت كم يف يسننننننننننننتخدم التصننننننننننننور العقلنننننننننننني للتمننننننننننننرن علننننننننننننن بعنننننننننننن  ادلهننننننننننننارات ال فسنننننننننننن
االنتبنننننننننننا  و مهنننننننننننارات االةننننننننننن  اء، مهنننننننننننارات الت  نننننننننننيط و غريهنننننننننننا، ادلنننننننننننران ادل نننننننننننت م للتصنننننننننننور العقلننننننننننني يسننننننننننناعد 
الالعننننننننب علننننننننن أن يصننننننننب  أك ننننننننر وعينننننننننا و إدراكننننننننا  ننننننننا ينننننننندور يف دا لنننننننننه و مننننننننا حولننننننننه، و كننننننننذلك الننننننننت كم يف 

فا نننننننننيل اجلواننننننننننب ادلختلفنننننننننة ادلرتبفنننننننننة بننننننننننا داء اللنننننننننإلط و القلننننننننن  و اةنننننننننت ارة و كنننننننننذلك تركينننننننننز االنتبننننننننننا  علنننننننننن ت
 الرياضي. 

 المساعدة على التحكم في االستجابات الفزيولوجية : 4-5
إن رلننننننننرد التفكننننننننري يف أحنننننننند ا حننننننننالم ادلفزعننننننننة منننننننن ال  أن تكننننننننون متبوعننننننننا بكلننننننننب ضننننننننخم  أثننننننننار   وفننننننننك فننننننننإن  

 ن ذلك غري موهود هذا يتب  بتإلريات فيزيولوهية  كارتفنا  دقات القلب  و ظهور العرق رغم أ
 .1حقيقة بل يف تصور عقلي فقط

لقنننننننننننند أ ننننننننننننارت نتننننننننننننائ  التجننننننننننننار  و اخلنننننننننننن ات  التفبيقيننننننننننننة إ  أن التصننننننننننننور العقلنننننننننننني ؽلكننننننننننننا أن  ينننننننننننن ثر علننننننننننننن  
وظنننننننننائف اجلسنننننننننم النننننننننيت يسنننننننننتفي  الالعنننننننننب تصنننننننننورها عقلينننننننننا م نننننننننل دقننننننننننات القلنننننننننب و الت فننننننننننس  و ضنننننننننإلط الننننننننندم 

 لتأمل( نلرا  ن ه ناكو درهة حرارة اجللد )كما هو احلال يف عمليات ا
 

لالعننننننننننب كمننننننننننا هننننننننننو  الفسننننننننننيولوهيةالعدينننننننننند مننننننننننا ادلواقننننننننننف الرياضننننننننننية الننننننننننيت تتفلننننننننننب الننننننننننت كم يف االةننننننننننتجابات 
 2احلال علن ةبيل ادل ال يف رياضة الرماية. 

                                                
1  WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p 293. 

 .654مرجع سابق،  ص  :محمد حسن عالويد.  2
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 الفسنننننننننيولوهيةكمنننننننننا أن ه ننننننننناك بعننننننننن  الرياضنننننننننات النننننننننيت تتفلنننننننننب منننننننننا الالعنننننننننب النننننننننت كم يف درهنننننننننة االةنننننننننت ارة  
االرتقنننننننننناء هبننننننننننا قبننننننننننل ا داء احلركنننننننننني  ننننننننننا يت اةننننننننننب منننننننننن  درهننننننننننة االةننننننننننت ارة  ةننننننننننواء العمننننننننننل علننننننننننن  فلننننننننننها أو

 ا فلل  ادل اةبة لالعب.

ؽلكننننننننننننا لالعننننننننننننب اةننننننننننننن ها  ادلواقننننننننننننف السنننننننننننننابقة الننننننننننننيت أثنننننننننننننارت الإللننننننننننننب و اإلحبنننننننننننننا ، و التصننننننننننننور العقلننننننننننننني 
 .اإلغلايب للتعامل م  هذ  ا حداث

 تحسين الثقة  في النفس  و التفكير اإليجابي: 4-6
علننننننننننن  تفننننننننننوير ب نننننننننناء ال قننننننننننة يف النننننننننن فس لنننننننننند  الالعننننننننننب، فع نننننننننندما يست لننننننننننر الالعننننننننننب يف  يسنننننننننناعد التصننننننننننور

ذه ننننننننننه  ننننننننننورة أداء ادلهننننننننننارات احلركيننننننننننة بننننننننننتمك ا و اقتنننننننننندار و دق ننننننننننة، فننننننننننذلك ينننننننننندع م التقنننننننننندير اإلغلننننننننننايب لقدراتننننننننننه 
البدنيننننننننننننة و ادلهاريننننننننننننة، و هنننننننننننذا ادلفهنننننننننننوم اإلغلابنننننننننننني لقننننننننننندرات الالعنننننننننننب البدنيننننننننننننة و ادلهارينننننننننننة يكسنننننننننننب الالعنننننننننننب 

 .1ة بال فسال ق
مننننننننن ال يف رياضنننننننننة التننننننننن س يعفننننننننني التصنننننننننور العقلننننننننني لللنننننننننربات القوينننننننننة النننننننننيت تتسنننننننننم بالدقنننننننننة يف اإلرةنننننننننال مزيننننننننندا  

 .ما ال قة
 االستعداد لألداء في ظروف معينة: 4-7

ؽلكنننننننننننا لال عنننننننننننب اةنننننننننننتعمال التصنننننننننننور العقلننننننننننني لتكنننننننننننرار ا داء اجليننننننننننند يف بعننننننننننن  احلننننننننننناالت أو ال نننننننننننروف م نننننننننننل 
يف مواههنننننننننننة م افسننننننننننن  يتمينننننننننننزون باللعنننننننننننب الع ينننننننننننف أو يف حالنننننننننننة ت نننننننننننجي   حننننننننننناالت رداءة اجلنننننننننننو أو الت نننننننننننافس

 ادلتفره  للفري  أو الالعب  ال ا ي  أو يف حالة بع  احلكام ادلع ي .
كمننننننننننا ؽلكننننننننننا عننننننننننا طرينننننننننن  التصننننننننننور العقلنننننننننني قيننننننننننام الالعننننننننننب بتصننننننننننور بعنننننننننن  ال صننننننننننائ  اذلامننننننننننة الننننننننننيت يقننننننننننوم 

لالعنننننننننننننب و النننننننننننننيت ؽلكنننننننننننننا أن تسننننننننننننناهم يف  ا  صنننننننننننننائي ال فسننننننننننننني الرياضننننننننننننني أو ادلننننننننننننندر  الرياضننننننننننننني بتقننننننننننننندؽلها
 .التعبية ال فسية اإلغلابية لالعب

 المساعدة في تحّمل األلم و سرعة استعادة الشفاء بعد اإلصابة: 4-8
ؽلكنننننننننا اةنننننننننتخدام التصنننننننننور العقلننننننننني أث ننننننننناء فننننننننن ة حننننننننندوث اإل نننننننننابة لالعنننننننننب و توقفنننننننننه عنننننننننا ادلمارةنننننننننة، حينننننننننو 

 . لقنننننننننند أثبتنننننننننت نتننننننننننائ  الدراةنننننننننات أن الرياضنننننننننني الننننننننننذيؽلنننننننننارس ادلهننننننننننارات النننننننننيت يتوقنننننننننن  أدائهنننننننننا أث نننننننننناء ادل افسنننننننننة
 ؽلارس التصور للمهارات و احلركات الرياضية أث اء اإل ابة، يكون أةر   للعودة إ  كفاءته 

 ؽلكنننننننننا أيلنننننننننا مقاومنننننننننة ا   و التعنننننننننب  اأ نننننننننر  كمنننننننننالبدنينننننننننة و ادلهارينننننننننة ع ننننننننندما يعنننننننننود دلزاولنننننننننة ال  نننننننننا  منننننننننرة 
 .2باةتخدام التصور العقلي 

 

                                                
 .860، ص 7997مره  ةاب ،  :باتر  د. أةامة كامل  1

 . 54مرجع سابق، ص  :الجمال عبد النبي ،محمد العربي شمعون 2
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بتلخي  االةتخدامات ادلختلفة للتصور العقلي يف الرياضة بأم لة تفبيقية ذلذ  االةتخدامات زلمد حسا   عالوي قام
 :1يف اجلدول ادلوال 

 .( االستخدامات المختلفة للتصور العقلي1جدول رقم )
 
 متى  يمكن استعمال التصور العقلي؟ -5

                                                
  .656، ، صالسابق المرجع  :عالوى محمد حسن 1

 أمثلة تطبيقية استخدام التصور العقلي
المساااااااااااعدة فااااااااااي ساااااااااارعة تعلاااااااااام المهااااااااااارات -1

 الحركية و إتقانها
النمااااااااااولج الصااااااااااحيل للمهااااااااااارة الحركيااااااااااة مثاااااااااال تصااااااااااور  تصااااااااااور

أداء مهاااااااااارة اإلرسااااااااااال فااااااااااي الكااااااااارة الطااااااااااائرة أو حركااااااااااة مركبااااااااااة 
 في الجمباز

 تصور أداء جملة تكتيكية)خططية(  في كرة القدم المران الخططي-2
تصااااااااااور بعااااااااااض مشااااااااااكالت األداء و  محاولااااااااااة التوصاااااااااال إلااااااااااى  حل مشكالت األداء-3

اقااااااااف و تحقياااااااااق األداء الحاااااااال  األمثاااااااال  فااااااااي مثااااااااال هااااااااذ  المو 
 األفضل 

المااااااااااااااران علااااااااااااااى المهااااااااااااااارات النفساااااااااااااااية أو -4
 العقلية 

تصااااااااااااور االسااااااااااااترخاء العضاااااااااااالي للااااااااااااتحكم فااااااااااااي االساااااااااااااتثارة و 
الضاااااااااغط و القلاااااااااق و كاااااااااذل  تصاااااااااور االنتباااااااااا  للتركياااااااااز علااااااااااى 

 جوانب معينة 
تصااااااااور  سااااااااارعة  دقاااااااااات القلاااااااااب و سااااااااارعة التااااااااانفس  و درجاااااااااة  التحكم في االستجابات الفزيولوجية-5

 رارة  الجلدح
تصااااااااااور األداء  السااااااااااابق  كمراجعااااااااااة عقليااااااااااة و تحلياااااااااال نقاااااااااااط   مراجعة  األداء  و تحليله-6

 القوة  و الضعف  في هذا أداء 
تحسااااااااااااااااين الثقااااااااااااااااة بااااااااااااااااالنفس و التفكياااااااااااااااار -7

 اإليجابي
تصاااااااااااااور األداءات  الناجحاااااااااااااة  الساااااااااااااابقة و تركياااااااااااااز  التفكيااااااااااااار 

 اإليجابي في هذ  النجاحات   
تصااااااااااااور األداء الجيااااااااااااد فااااااااااااي بعااااااااااااض الحاااااااااااااالت أو الظااااااااااااروف  في ظروف معينة االستعداد لألداء -8

المعيناااااااااة كاااااااااارداءة الجاااااااااو أو فااااااااااي مواجهاااااااااة منافسااااااااااين معينااااااااااين 
أو تصاااااااااااور بعاااااااااااض النصاااااااااااائل الهاماااااااااااة التاااااااااااي تحااااااااااااول تعب اااااااااااة 

 الالعب نفسيا
المساااااااااااعدة فااااااااااي تحماااااااااال األلاااااااااام و ساااااااااارعة -9

 استعادة  
 الشفاء بعد اإلصابة 

حاولااااااااة تحملااااااااه و تصااااااااور التصااااااااور العقلااااااااي أللاااااااام اإلصااااااااابة و م
عقلاااااااااي ألداء حركااااااااااي معااااااااااين فاااااااااي عاااااااااادم القاااااااااادرة علااااااااااى األداء 

 الفعلي حركيا 
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 رغم إمكانية اةتعمال التصور العقلي يف كل وقت ه اك بع  ا وقات أيا تكون بالإلة ا علية:   
 قبل التدريب و بعد  -  
 قبل ادل افسة و بعدها -
 ل أوقات الراحة للتدريب أو ادل افسات )كالوقت ادلستقف ( ال -
  الل مرحلة االة ها  بعد اإل ابة -
 قبال التدريب و بعاد : 5-1

و أن حصة  التدرينب بعند و  قبل العقلي أعلنية بررلة التصنور Murphy et Coll (7990) كاول و ماورفي أكند
أكن ر ما هذ  ادلدة يف التصور.  لصعنوبة تركيز مع نم الرياضين  هذاو و دقائن   70غلب أن تتجاوز مدة  التصنور ال
قامنوا هبا   اليت ياتقبل التدريب، كما ينجب إعادة التق يات و اإلة اتيج و ادةي  تصنور ا داء ادلهنارات  التني  بإمكنان

 .1 نالل التدريب، ذه يا بعد التدريب

 قبل المنافسة و بعدها: 5-2
أو  مرحلت  علن ستخدم التصور العقليي قبل ادلباراة غلعل اجلهاز العصيب ي دي أفلنل ما ع د ، و قند التصور العقلي

أو ثالثون دقيقنة، أو ما قبل ادلباراة مبا رة. و يف كل مرة يستإلرق  ثالث مراحل سلتلفة ماب  ةاعت  أو ةاعنة
دقائ . وقتا حوال ع نر  

.بأدائها مبا رة بعد االنتهاء ما أدائهاي مهارة احلركية التني قام الرياضنلل يستعمنل التصور العقلي بتكرار عقلي   

بكننننننل تفا يلننننننه و بننننننذلك ينننننتمكا الالعنننننب منننننا تقييننننننم أداء  و   و هنننننذا منننننا غلعنننننل ا داء اإلغلنننننايب يرةنننننن  يف النننننذاكرة
 .ادلرتكبة كذا التعرف عنا ا  فاء

  خالل أوقات الراحة للتدريب أو المنافسات: 5-3
 أغلنننننننننب الرياضنننننننننات، ه ننننننننناك أوقنننننننننات راحنننننننننة ؽلكنننننننننا أن يسنننننننننتإللها الالعنننننننننب لت لنننننننننري منننننننننا يلننننننننني منننننننننا ا داء يف  

.باةتعمال التصور العقلي
2 

 خالل مرحلة االسترجاع من اإلصابة: 4- 5

 حنننننننندة  لتقليننننننننل مننننننننال بعنننننننن  الالعبنننننننن  يتنننننننندربون علننننننننن اةننننننننتعمال التصننننننننور العقلنننننننني مرفنننننننننقا بتمنننننننناريا االةنننننننن  اء
إ     لننننننننننريا للعننننننننننودة  ل التصننننننننننور العقلنننننننننني يقننننننننننوم الالعننننننننننب بتكننننننننننرار تق ياتننننننننننه الاإل ننننننننننابة،و ر    التننننننننننوت
 .تدريباته

 

                                                
1  Cité par:  WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p305. 
2  WEINBERG (ROBERT. S.), GOULD (DANIEL), op.cit, p306. 
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 الرياضات كاجلري قولدو weinberg وينبرق ( حسب مره  7997) أورلي  وleleva ليلفا ذكر   

اجلري وليس علن  للمسافات الفويلة، يستعمل فيها التصور العقلي دلقناومة ا   وهذا لل كيز علن تق ينة
 .إلحساس با  ا

 أهمية التصور العقلي: -6
 التصور العقلي يسم  بن :

 تعلم و إتقان ادلهارات احلركية. -
 االرتقاء بادلستو  و  صيل نتائ  أفلل. -

 الت كم يف التوتر و تقوية درهة اليق ة. -

 .وغريها  التدريب علن ادلهارات العقلية ا  ر  كال قة يف ال فس، تركيز االنتبا ، االة  اء -

 تص ي  ا  فاء بت ليل التق يات بصورة بفيية. -

 االة ها  السري  ما اإل ابة. -

  مل تالم التعب يف ا داء الرياضي. -

 تفوير القدرات اخلفية. -

إن فعالية التصور العقلي مرهونة بقدرة الرياضي علن التصور، و هذا يتوقف علن مستو  قدراته العقلية ادلعرفية  نه ما 
 اضي ا  ف إحلار  ورا أك ر دقة دلهاراته علن عكس الرياضي ادلبتد .السهل علن الري

بي ت بع  الدراةات بأن التصور العقلي تكون فعالة ع د ا  اكها بتدريبات رياضية، و مرتبفة أيلا باالة  اء و هذا 
 ما غلعله أك ر فعالية.

 كيف يمكن تطوير نجاعة التصور العقلي؟  -7
بإحصاء بع  ال روف اليت تسم  للرياضي بت س  صلاعة التصور Thill et Fleurance فلورانس  وتيل قام 

 :1العقلي و هي كا يت
  البحث عن حالة نفسية مالئمة: 7-1

لت كيل  ور عقلية حية و زلكمة، ال بدا أن يب و الالعب عا ظروف نفسية مرػلة باةتعمال م ال طرق االة  اء و 
 التأمل.

 هو يساعد في استحضار الصور العقلية: استعمال كل ما 7-2
مع نننننننننم ادلبتننننننننندئ  غلننننننننندون  نننننننننعوبات يف اةت لنننننننننار  نننننننننور عقلينننننننننة بصنننننننننرية أو حركينننننننننة، ففننننننننني هنننننننننذ  ادلرحلنننننننننة  -

يست سنننننننننا القينننننننننام بنننننننننا داء احلركننننننننني احلقيقننننننننني للمهنننننننننارة النننننننننيت ينننننننننراد تصنننننننننورها، بعننننننننندها غلنننننننننب غلننننننننن  العي ننننننننن  و 
 القيام بالتصور.

                                                
1  THILL (EDGAR) ET FLEURANCE (PHILIPPE), op.cit, 1998, P 42 
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ء احلركنننننننننننني ليننننننننننننتمكا التصننننننننننننور بسننننننننننننهولة كم نننننننننننناهدة أداء  يف ؽلكننننننننننننا مسنننننننننننناعدة الالعننننننننننننب ب مننننننننننننوذج لنننننننننننن دا -

 ال ا ة أو أداء أحد صلومه ادلفلل كما ؽلكا دم  هذ  الصور ال موذهية  قاط  موةيقية.
 :1بع  ال صائ  للرياضي  قصد تفوير التصور العقليweinberg وينبرق قدم 

 ا تيار مكان هاد  يسم  لالعب بال كيز. -
 ور العقلي غلب زلاولة اةتعمال كل احلواس.ع د القيام بعملية التص -

 تركيز االنتبا  يف تصورك ح  تتمكا ما تكويا مهارة حركية هيدة. -

 اةتعمال التصور العقلي لالة اتيجيات اليت تريد تفبيقها يف اللعب. -

 دور المدرب في عمليات التصور العقلي : -8
ر العقلننننننننننننننني كإحنننننننننننننننند  للمننننننننننننننندر  دور مهنننننننننننننننم يف االةنننننننننننننننتفادة منننننننننننننننا اةننننننننننننننننتخدام عملينننننننننننننننات التصنننننننننننننننو 

 2عمليات اإلعداد ال فسي قصري ادلد ، ضلاول إبراز هذا الدور يف ال قا  التالية:
مننننننننننا ادلهنننننننننننم أن يوضننننننننننن  ادلننننننننننندر  لالعنننننننننننب أعلينننننننننننة وفائنننننننننندة اةنننننننننننتخدام عملينننننننننننات التصنننننننننننور العقلننننننننننني و مننننننننننند  *

ة يف تأثريهنننننننننا االغلنننننننننايب يف ادل افسنننننننننة أو رفننننننننن  كفننننننننناءة النننننننننتعلم، حينننننننننو ي نننننننننكل االقت نننننننننا  باةنننننننننتخدامه حجنننننننننر زاويننننننننن
 صلاح عملياته.

 أن يهيئ ادلدر  ال روف ا يفة ادل اةبة لت فيذ عمليات التصور العقلي  *

 أن يعلم ادلدر  الالعب بع  متري ات االة  اء اليت متهد لعمليات التصور العقلي. *

ت أن ؼلفنننننننننط ادلننننننننندر   ن ي فننننننننننذ التصنننننننننور العقلننننننننني بالسنننننننننرعة ادل اةنننننننننبة فنننننننننال يكنننننننننون ةريعننننننننننا أو بفيينننننننننا بننننننننندرها *
 ت دي إ  اإل فاق يف  قي  ا هداف .

 .أن ػلدد ادلدر  لالعب أهداف التصور العقلي بكل دقة و اليت تت اةب م  قدراته  *
  .التصور أن ي كد ادلدر  لالعب علن اةتخدام أك  عدد ما احلواس  الل ت فيذ عمليات *

ات التنننننننننندريب و ادل افسنننننننننننة أن يعمننننننننننل ادلنننننننننندر  هاهنننننننننننندا علننننننننننن أن يصننننننننننب  التصنننننننننننور العقلنننننننننني عننننننننننادة منننننننننننا عنننننننننناد
 لت س  مستو  ا داء.  

 
 
 
 
 

                                                
1  Cité par : THOMAS (RAYMOND), op.cit, 1994, p 109 
 .646، ص 7997د.مفيت إبراهيم  عاد، مره  ةاب ،  2
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   مبادئ تدريب التصور العقلي: -9

 : 1ه اك مباد  تساعد يف تعلم و اكتسا  التصور يف الرياضة و هي كما يلي
 االسترخاء: -9-1

يفلنننننننننننل أن يسنننننننننننب  التصنننننننننننور )اةت لنننننننننننار الصنننننننننننورة احلركيننننننننننننة( بعننننننننننن  متري نننننننننننات االةننننننننننن  اء دلننننننننننندة ثننننننننننننالث إ  
 صننننننننن  بنننننننننال كيز علنننننننننن متري نننننننننات ال نننننننننهي  و إ نننننننننراج النننننننننزفري بنننننننننبطء وهنننننننننذا حنننننننننوال أربننننننننن  أو سسنننننننننة دقنننننننننائ ، و ي

سنننننننننننس منننننننننننرات. كمننننننننننننا يست سنننننننننننا القينننننننننننام باالةنننننننننننن  اء يف وضنننننننننننعية اجللنننننننننننوس و لننننننننننننيس الرقنننننننننننود  ننننننننننننه يقننننننننننننود 
 الالعب إ  ال وم و يقلل ما القدرة علن ال كيز.

 األهداف الواقعية: 9-2
ات معي ننننننننننة يف ضننننننننننوء مبنننننننننندأ الواقعيننننننننننة للمسننننننننننتو  الفعلنننننننننني غلننننننننننب مراعنننننننننناة وضنننننننننن  أهننننننننننداف التصننننننننننور  داء مهننننننننننار 

لالعننننننننننب. حنننننننننن  ع نننننننننندما يتلننننننننننما التصننننننننننور أداء واهبننننننننننات بدنيننننننننننة أو حركيننننننننننة معي ننننننننننة تفننننننننننوق مسننننننننننتو  قنننننننننندرات 
 الرياضي. فما ا علية أن تكون الصعوبة شلك ة الت قي .

 األهداف النوعية : 9-3
ا الالعننننننننننننب يف موقننننننننننننف ادل افسننننننننننننة غلننننننننننننب أن يتلننننننننننننما التصننننننننننننور الواهبننننننننننننات البدنيننننننننننننة و احلركيننننننننننننة الننننننننننننيت ي ديهنننننننننننن
 الفعلي. و ؽلكا  قي  ذلك ما  الل  ديد أهداف نوعية متاثل ا داء يف ادل افسة

 تعدد الحواس : 9-4
إن اةننننننننننتخدام العدينننننننننند مننننننننننا احلننننننننننواس  ننننننننننالل التصننننننننننور العقلنننننننننني ينننننننننن دي بإصلنننننننننناح هنننننننننننذ  العملينننننننننننة، و كلمننننننننننا زاد 

 دة أك  .ئيا العقلي فااةتخدام احلواس ع د اةت لار  ور عقلية كلما حق  التمر 
 التصور بالسرعة الصحيحة لألداء : 9-5

يف أربننننننننن  دقنننننننننائ  يست لنننننننننر الصنننننننننور العقلينننننننننة ادلماثلنننننننننة للسنننننننننباق   مننننننننن 400إن السنننننننننباح النننننننننذي يسنننننننننب  مسنننننننننافة 
 دلدة أرب  دقائ  حيو أن ذلك يساعد  علن أن يصب  أك ر ألفة ل داء.

 ر هو زما ا داء الفعلي أث اء ادل افسة.ادلبدأ العام الذي ػلدد معدل السرعة الص ي ة للتصو 
 الممارسة المنتظمة: 9-6
إن القاعدة العامة يف التصور العقلي أنك تستفي  شلارةتها يف أي وقت ما دمت تستفي  أن جتلس زلتف ا هبدوئك وال   

و لكا تكرار مرات  العقلي لف ات قصرية،التمريا  تعا  ما مصادر ت تت انتباهك. و ب اء علن ذلك ؽلكا شلارةة
 .    التمريا العقلي  الل أوقات سلتلفة ما ةاعات اليوم  ، بل غلب أن تتعلم أن متارس أك ر
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 االستمتاع بممارسة التصور العقلي: 9-7

غلننننننننننب أن تكننننننننننون عمليننننننننننة التصننننننننننور العقلنننننننننني شلارةننننننننننة شلتعننننننننننة، وإذا  ننننننننننعر الرياضنننننننننني أن ادلمارةننننننننننة هنننننننننني مصنننننننننندر 
 توقف فورًا.للملل أو اإلحبا  غلب أن ي

 وضاع براماج التصاور العقالي: -10
 :1و هي كما يلي هبالوض  برام  التصور العقلي لالعب  ه اك أرب  مراحل ؽلكا االة  ناد 

 .تقدمي التصور العقلي لالعب 
 .تقييم قدرات التصور العقلي لد  الالعب 

 .التدريب ا ةاةي علن مهارات التصور العقلي 

  العقلي بصورة مق  ة و م ت مة.ت فيذ برنام  التصور 

 تقديم التصور العقلي لالعب: 10-1
مننننننننننا اللننننننننننروري أن يفهننننننننننم الالعننننننننننب مننننننننننا هننننننننننو التصننننننننننور العقلنننننننننني، و بعنننننننننن  النننننننننندالئل الننننننننننيت توضنننننننننن  أعليتننننننننننه و 
فائدتنننننننننه لالعنننننننننب و طنننننننننرق ا داء لننننننننن ام  التصنننننننننور العقننننننننننلي و غيننننننننننر ذلنننننننننك منننننننننا ادلعلومنننننننننات و ادلعنننننننننارف ادلرتبفنننننننننة 

رد الواضننننننننن  الةتفسننننننننننارات الالعننننننننننب يف هننننننننننذا ا ننننننننننال، حننننننننن  ؽلكنننننننننننا لالعننننننننننب بالتصنننننننننور العقلنننننننننني و كنننننننننذلك النننننننننن
 أن يكون علن وعني تام هبذا ا ةلنو  و بالتال إمكانية االقت ا  به.

 تقييم قدرات التصور العقلي لدى الالعب: 10-2
بعننننننننند اقت نننننننننا  الالعنننننننننب بفائننننننننندة التصنننننننننور العقلننننننننني و قبنننننننننل تفبيننننننننن  أي برننننننننننام  للمنننننننننران علنننننننننن التصنننننننننور العقلننننننننني 

 بإلنننننننني تقينننننننننيم قننننننننندرات الالعننننننننب علنننننننننن التصنننننننننور العقلنننننننني حننننننننن  تكنننننننننون لنننننننند  ا  صنننننننننائي ال فسننننننننني أو ادلننننننننندر  ي
 فكرة واض ة عا قدرة الالعب يف التصور العقلي.

ؽلكنننننننننننا إعفننننننننننناء متري نننننننننننات متهيدينننننننننننة للتصنننننننننننور العقلننننننننننني لالعنننننننننننب و يف ضنننننننننننوئها ؽلكنننننننننننا التعنننننننننننرف علنننننننننننن قننننننننننندرات 
 التصور العقلي لديه.

ت لقينننننننننناس درهننننننننننة التصننننننننننور العقلنننننننننني ع نننننننننند الالعننننننننننب. وهننننننننننذا مننننننننننا كمننننننننننا ؽلكننننننننننا اةننننننننننتخدام بعنننننننننن  اال تبننننننننننارا
 .ة تفرق إليه بالتفصيل يف هذا الفصل
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إن الالعبننننننننننن  ؼلتلفنننننننننننون يف قننننننننننندراهتم التااااااااااادريب األساساااااااااااي علاااااااااااى مهاااااااااااارات التصاااااااااااور العقلاااااااااااي: -3 -10

التننننننننندريب   علنننننننننن التصنننننننننور العقلننننننننني، إال أ نننننننننم يسنننننننننتفيعون تفويرهنننننننننا منننننننننا  نننننننننالل ادلنننننننننران و التننننننننندريب   و ي نننننننننبه
دلهنننننننننننننارات التصنننننننننننننور العقلننننننننننننني التننننننننننننندريب ا ةاةننننننننننننني للصنننننننننننننفات البدنينننننننننننننة أو ادلهنننننننننننننارات احلركينننننننننننننة يف ا ةاةننننننننننننني 

 .1ادلرحلة اإلعدادية لعملية التدريب الرياضي
 يتلما التدريب ا ةاةي للتصور العقلي ثالث رلموعات ما التمري ات:

 تنمية الصور الحية )النشطة أو الفعالة(: 10-3-1
ريبنننننننة قننننننندر ادلسنننننننتفا  منننننننا الواقننننننن  كلمنننننننا كاننننننننت الصنننننننور قريبنننننننة منننننننا الواقننننننن   منننننننا ادلهنننننننم اةت لنننننننار  نننننننور عقلينننننننة ق

كلمننننننننا كننننننننان تأثريهننننننننا علننننننننن تفننننننننوير ال تننننننننائ ، غلننننننننب علننننننننن الالعننننننننب أن يركننننننننز يف تصننننننننور  علننننننننن كننننننننل مننننننننا ػلننننننننيط 
 .بتلك الصورة، ما مكان، اهور، رفقاء، مدر 

 تنمية القدرة على التحكم اإلرادي في التصور: 10-3-2
الصنننننننننور العقلينننننننننة حسنننننننننب منننننننننا نريننننننننندها أن تكنننننننننون، و هنننننننننذا يعتننننننننن  مفتننننننننناح ل جننننننننناح  القننننننننندرة علنننننننننن التعامنننننننننل مننننننننن 

التصنننننننننور العقلنننننننننني. ه نننننننننناك العدينننننننننند منننننننننا الالعبنننننننننن  الننننننننننذيا لننننننننننديهم  نننننننننعوبات الننننننننننت كم يف تصننننننننننورهم و تكننننننننننرار 
أ فننننننننننائهم، الننننننننننت كم يف التصننننننننننور يسنننننننننناعد الالعننننننننننب علننننننننننن اةت لننننننننننار الصننننننننننور الننننننننننيت يرينننننننننندها بدقننننننننننة و لننننننننننيس 

 .2اليت فيها أ فاء
 اإلدراكات الذاتية باألداء الرياضي:تنمية  10-3-3

يعتنننننننن  اإلدراك الننننننننذايت  داء الفنننننننننرد ل فسننننننننه مهمنننننننننة   ننننننننا تتلنننننننننما قنننننننندرة الفننننننننرد علنننننننننن ر يننننننننة ذاتنننننننننه مننننننننا  نننننننننالل 
التصننننننننور. م نننننننننل: ا تيننننننننار أداء حركننننننننني ةننننننننب  القينننننننننام بننننننننه بصنننننننننورة ناه ننننننننة باةنننننننننتخدام كننننننننل احلنننننننننواس، متوفقنننننننننا يف 

، و ا ةننننننننننننننبا  ادل ديننننننننننننننة ذلننننننننننننننذا ال جنننننننننننننناح )كنننننننننننننننال كيز ا داء، مست ننننننننننننننعرا باالنفعنننننننننننننناالت اإلغلابيننننننننننننننة ادلصنننننننننننننناحبة
 العمي  أو ال عور بال قة يف ال فس أو اطلفا  درهة القل (

 تنفيذ برامج التصور العقلي: 10-4
يصنننننننننب   بعننننننننند إتقنننننننننان الالعنننننننننب ال نننننننننعور  ننننننننن ات الصنننننننننور احلينننننننننة و النننننننننت كم فيهنننننننننا و اةنننننننننتخدام التصنننننننننور لكننننننننني

أك ننننننننر وعيننننننننا بذاتننننننننه و كننننننننذلك ع نننننننندما يننننننننتقا اةننننننننتخدام كننننننننل حواةننننننننه و انفعاالتننننننننه يف غلننننننننون عملينننننننننة التصننننننننور 
العقلننننننننني يكننننننننننون الالعنننننننننب منننننننننن هال للبننننننننندء يف اةننننننننننتخدام النننننننننن ام  ادلقنننننننننن  ة و ادل ت مننننننننننة للتننننننننندريب علننننننننننن التصننننننننننور 

 العقلي.
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ل و ماهينننننننننة أظلاطنننننننننه بعنننننننند أن تعرضننننننننن ا دلعننننننننن  التصننننننننور العقلننننننننني، و كينننننننننف يعمننننننننقياااااااااس التصاااااااااور العقلاااااااااي: -11

  واةتخداماته ومكانة تقيينم التصور العقلي يف وض  برام  التصور العقلي نتفرق
دلختلنننننننننف ادلقننننننننناييس النننننننننيت وهننننننننندناها مسنننننننننتعملة يف ا نننننننننال الرياضننننننننني  نننننننننالل اطالعات نننننننننا دلختلنننننننننف ادلراهننننننننن  ومنننننننننا 

        : 1بي ها مايلي
 استبيان التصور العقلي: 11-1

( مننننن  مزيننننند منننننا 7988)  Pongrac ، بنننننوصلراس Hall وضننننن  هنننننذا االةنننننتبيان هنننننال 
   ( ةالةل9عبارة و اليت تص ف تس  ) 78االجتا  ضلو ادلهارات احلركية و الرياضية، وتتكون ما 

حركيننننننننننة قصننننننننننرية تنننننننننن دي كننننننننننل ةلسننننننننننلة عمليننننننننننا مننننننننننرت ، ا و  متبوعننننننننننة بتعليمننننننننننات إلعننننننننننادة تكننننننننننويا اخلنننننننننن ات 
مننننننننننات تصنننننننننور اإلحسنننننننننناس احلركننننننننني، بعنننننننننند كنننننننننل تصننننننننننور باةنننننننننتخدام التصننننننننننور البصنننننننننري، و ال انيننننننننننة متبوعنننننننننة بتعلي

يسنننننننننننجل الالعنننننننننننب نوعينننننننننننة التصنننننننننننور علنننننننننننن مقيننننننننننناس تقننننننننننندير، و تكنننننننننننون درهنننننننننننات التصنننننننننننور رلمنننننننننننو  كلنننننننننننني و 
عبنننننننننننارات اإلحسننننننننننناس احلركننننننننننني تكنننننننننننون رلمنننننننننننو  كلننننننننننني ت نننننننننننر م فصنننننننننننل،أي أن هنننننننننننذيا البعنننننننننننديا يكوننننننننننننا معنننننننننننا 

عننننننننن  التصنننننننننور العقلننننننننني، القنننننننندرات ادلسنننننننننتقلة لكنننننننننل مننننننننا التصنننننننننور العقلننننننننني البصننننننننري و التصنننننننننور العقلننننننننني احلركنننننننني 
و ذلنننننننننذا ؽلكنننننننننا أن يكنننننننننون كنننننننننال منننننننننا التصنننننننننور البصنننننننننري و احلركننننننننني عالينننننننننا أو متوةنننننننننفا أو م خفلنننننننننا، أو يكنننننننننون 

 إحداعلا عاليا و ا  ر متوةفا.
 استبيان وضوح التصور البصري: 11-2

يعتننننننننننن  منننننننننننا أك نننننننننننر ا دوات  نننننننننننيوعا و اةنننننننننننتخداما يف رلنننننننننننال الب نننننننننننوث و قننننننننننند   تفنننننننننننوير  بواةنننننننننننفة مننننننننننناركس 
marks (7978 و يف عننننننننننننننننام )ن نننننننننننننننننر قائمنننننننننننننننننة مفولنننننننننننننننننة بنننننننننننننننننالب وث النننننننننننننننننيت اةنننننننننننننننننتخدمت هنننننننننننننننننذا  7989

عبننننننننننارة و الننننننننننيت   احلصننننننننننول عليهننننننننننا مننننننننننا أحنننننننننند ا بعنننننننننناد الفرعيننننننننننة ال تبننننننننننار  76االةننننننننننتبيان، و يتكننننننننننون مننننننننننا 
اةنننننننتبيان التصننننننننور العقلننننننني يف بعنننننننند التصنننننننور البصننننننننري و يننننننننتم  7909ن ننننننننر يف   Betts بيتسنننننننالذي

( و قنننننننننننند أ ننننننننننننار مننننننننننننروان 0687-0667امنننننننننننل ال بننننننننننننات منننننننننننناب  )اإلهابنننننننننننة علننننننننننننن مقينننننننننننناس تقنننننننننننندير ينننننننننننن اوح مع
 إ  أن  دق التكون ذلذا اال تبار حوله هدل كبري. 7998
 استبيان وضوح تصور الحركة: 11-3

( و يهدف إ  قياس التصور البصري مصاحبا م  احلركة نفسها و  7976  وضعه بواةفة إة اق، ماركس و و ال )
عبنارة تتم االةتجابة  64التصنور الدا لي، و يتكون ما الالعب أن يستخدم  كذالك اإلحساس احلركي، و يفلب ما

 ( بفا ل زمين ثالثة أةابي .0,76علنن مقياس تقدير، و معامل ال بات ذلذا اال تبار )
 
 

                                                
 .787ص  7999، 7 ، علم ال فس الرياضي و القياس ال فسي، مركز الكتا  لل  ر، القاهرة  :مشعون زلمد العريب   1
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 يعت  ما أك ر ا دوات اليت   تفبيقها يف رلال علم استبيان التصور في الرياضة: 11-4

( و يقننننننننندم هنننننننننذا االةنننننننننتبيان و نننننننننفا  ربننننننننن   ننننننننن ات 7986م بإعنننننننننداد  منننننننننارت ز )الننننننننن فس الرياضننننننننني، و قننننننننند قنننننننننا
 ننننننننننننائعة يف ا ننننننننننننال الرياضنننننننننننني و هنننننننننننني: ادلمارةننننننننننننة الفرديننننننننننننة، ادلمارةننننننننننننة منننننننننننن  ا  ننننننننننننريا، م نننننننننننناهدة الزميننننننننننننل و 
اال نننننننن اك يف ادل افسنننننننننة، و بعننننننننند قلننننننننناء دقيقنننننننننة واحننننننننندة للتصنننننننننور علنننننننننن كنننننننننل بعننننننننند منننننننننا هنننننننننذ  ا بعننننننننناد ا ربعنننننننننة 

لنننننننننن مقيننننننننناس تقننننننننندير منننننننننا سسنننننننننة أبعننننننننناد و هننننننننني تبننننننننندأ منننننننننا عننننننننندم التصنننننننننور إ  يقنننننننننوم  الالعنننننننننب باةنننننننننتجابة ع
التصننننننننننننور الواضنننننننننننن  لننننننننننننبع  أ ننننننننننننكال حسننننننننننننية و هنننننننننننني: البصننننننننننننر و اإلحسنننننننننننناس احلركنننننننننننني و احلالننننننننننننة االنفعاليننننننننننننة 

 .ادلصاحبة
 مقياس هاريس للتصور العقلي: 11-5

(، هبننننننننننننندف التعنننننننننننننرف علنننننننننننننن التصنننننننننننننور 7984وضنننننننننننننعت هنننننننننننننذا ادلقيننننننننننننناس دوريت هننننننننننننناريس و بينننننننننننننت هننننننننننننناريس )
و االنفعنننننننننننناالت ادلصنننننننننننناحبة لنننننننننننن داء، و أعنننننننننننند  ننننننننننننورته العربيننننننننننننة زلمنننننننننننند العننننننننننننريب مشعننننننننننننون و ماهنننننننننننندة  البصننننننننننننري

(  نننننننننننت ع نننننننننننوان  مقيننننننننننناس التصنننننننننننور العقلننننننننننني العنننننننننننام، و تتلنننننننننننما رلموعنننننننننننة منننننننننننا ا بعننننننننننناد 7996إ اعينننننننننننل )
ادلرتبفنننننننننننننة با نننننننننننننال الرياضننننننننننننني و هننننننننننننني: بدلنننننننننننننة التننننننننننننندريب، احلنننننننننننننذاء الرياضننننننننننننني ، ا علننننننننننننناء و ادلروننننننننننننننة، ا داء 

  فاء، احلجرة ادلفللة، التإلذية و الفواكه ادلفللة.ادلهاري، ا 
 الرياضيين:للتصور العقلي ع د  Thill et Fleuranceمقياس تيل و فلورانس  11-6
و اةنننننننننننتعمل لتقينننننننننننيم درهنننننننننننة التصنننننننننننور العقلننننننننننني البصنننننننننننري، التصنننننننننننور  7998 نننننننننننم م هنننننننننننذا ادلقيننننننننننناس عنننننننننننام     

ةننننننننن ال باالهابنننننننننة علنننننننننن ةنننننننننلم  75 العقلننننننننني احلركننننننننني و ا ننننننننننوا  ا  نننننننننر  منننننننننا التصنننننننننور، و هنننننننننو مكنننننننننون منننننننننا
 .1حسب درهة وضوح الصورة 4ا   0مكون ما 
بتلخي  بع   ادلقاييس اخلا ة بالتصور العقلي حسب ظلط  Richard h. coxريتشارد. كوكس  كما قام 

 وال:التصور، الت كم اإلداري يف التصور، ال مط ادلفلل، اةتعمال التصور العقلي و الصور احلية و هذا يف اجلدول ادل
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Thill (Edgar) , Fleurance (Philippe), op.cit, p32 
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    كاااااا ك  دريشااااااا ر  :ناييس التصنننننننور العقلنننننني حسنننننننب النننننن مط لنننننننقائمننننننة مقننننننن (:2جاااااادول رقااااااام )

Richard H. Cox: 

 
 صاحب المقياس  اسم المقياس المقياس نمط تطور

 
 الت كم اإلداري يف التصور

Control de 
l’imagerie 

GTIC مقياس قوردن للت كم يف التصور العقلي 
Gordon’s test of imagery control                      

 ري اردتسون
 Richardson 

(1969) 
GMRT مقياس الدورة العقلية 

Group test of mental rotations                              
 فاندربورق

 و كروز 
Vanderburg et  kruse 

(1978) 
 
 

 ال مط ادلفلل
 

   IDQاةتبيان الفروق الفردية 
Individual differences questionnary 

 بايفيو
Paivio(1971) 

 
   PICSال مط ادلعريف ادلفلل ادلرتبط بالتصور 

Preferred imagic cognitive still  
 إةاك

ISAACS (1982) 
 
 
 
 
 

 اةتعمال التصور العقلي

IUQ  اةتبيان اةتعمال التصور العقلي 
Imagerie use questionnary  

 هال، روةدهرز و   بار
Hall, rosdgers et Barr 

(1990) 

 IUQ-SPاةتبيان اةتعمال التصور العقلي ع د العب  كرة القدم 
 Imagery use questionnaire for soccer players 

 SIQاةتبيان التصور العقلي الرياضي 
Sport imagery questionnaire  

 
 ةادلون، هال و هاةالم

Salmon, hall et haslam 
(1994) 

  
 

EIQ-SP  يإلة هوائية -اةتبيان التصور العقلي للتمريا البد  
Exercice Imagery questionnaire- aérobic- version 
aérobic 

 وه س بالس هال، ماك، بايفيو
Hall, Mack, Paivio et 

(8991) Hansenblas 
 هوة بالس،رودهرز و مونري

Hansenblas, rodgers, 
monroe (1999) 

 

 SQMIملخ  اةتبيان التصور العقلي 
Shortened form of questionnaire on mental 
Imagery 

  يهان
Sheehan (1967) 
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 البراماج المقنناة المستعملاة للتصور العقالي: -76

 programme السنننننلوكية -  الننننن ام  ادلق  نننننة النننننيت تسنننننتعمل التصنننننور العقلننننني، الننننن ام  ادلعرفينننننة منننننا بننننن

cognitivo-comportementaux . 
 Richardريشارد كوكس ةلوكية، مقتبسة ما مره   –يف هذا الع صر ة قوم بعر  ثالثة برام  معرفية 

H.Cox 1هذا باةتعمال التصور العقلي و االة  اء.، و هي موههة لتفوير ال تائ  و الت كم يف اليق نة و 
  (VMBR) حركية-برنامج تكرار السلوكيات البصرية 12-1

مقتبسننننا إيننننا  ، 7994، كمننننا قننننام  راهعتننننه ةنننن ة 7976ةنننن ة Suinn سااااوين هننننذا ال نننننام  مننننا تصننننميم      
(، النننيت كنننان يسنننتعملها 7958)Wolpe وولاااب لنننن   (Désensibilisation) منننا تق ينننات الاٌل سننني

كنننان يهنننتم بالرياضننني     Suinn ساااوين ، بي منننا (Phobies) دلسننناعدة ادلرضنننن النننذيا يعنننانون منننا اخلنننوف
ترتكننننز علننننن  (VMBR) دلسنننناعدهتم مننننا أهننننل  قينننن  ال تننننائ . تق يننننات الننننن   (VMBR)الننننن  يننننو اةننننتعمل 

و التصننننور العقلنننني حسننننب الرياضننننة ادلمارةننننة. Jacobson جاكوبساااان ي لننننن طريقننننة سلتصننننرة لالةنننن  اء التنننندرغل
 التننننندريب علنننننن تسنننننيري التنننننوتر AMT باةنننننتعمال هنننننذا ال ننننننام   نننننت اةنننننم  ساااااوينقنننننام  6000يف ةننننن ة 

(entraînement a la gestion de l’anxiété). 
 برنام  يعتمد علن ثالثة مراحل: (VMBR)الن 

 .التدريب علن الت كم يف االة  اء -
 تفبي  التصور يف الوةط الرياضي. -

 تفبي  التصور العقلي و االة  اء يف الرياضة ادلمارةة. -

قاااااراي ه ننناك العديننند منننا الب ننننوث النننيت أكننندت فعاليننننة هنننذا ال ننننام  يف تفنننوير ال تننننائ  الرياضنننية، م هنننا الننننيت قنننام بننننها 
خلا نننة ا 7977ةننن ة Kolonay  كولوناااايو  7990ة ننننة Gray et Fernandez فرنناااداز  و

 برياضة كرة السلة.    
 مراحل تطور الصورة العقلية: -13

 تفور الصورة العقلية بداللة تفور وظيفة التفكري. et INHELDER J.PIAJET درس بياهي وا لدر
 التفكير: - 31-3

 ادلفاهيم ادل كالت وتكويايستخدم علماء ال فس هذ  الكلمة كتسمية عامة  ن فة عقلية سلتلفة م ل االةتدالل، حل 
 .، وقد يكون شلك ا معرفة  فاته ما  الل التعرف علن أهدافه و ع ا ر 

 

                                                
1 Cox (Richard .H), Idem, P 228 
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 عناصر التفكير: 13-1-1

هنننننننننل يفكنننننننننر ال ننننننننناس يف  نننننننننكل الكلمننننننننناتل أو  نننننننننور عقلينننننننننةل أم يتخنننننننننذ تفكنننننننننريهم أةنننننننننلوبا ت نننننننننرل بنننننننننالفب ، ال 
 ننننننننننكلة بفريقننننننننننة يسننننننننننتفي  علمنننننننننناء النننننننننن فس ادلالح ننننننننننة ادلبا ننننننننننرة  فكننننننننننار أي فننننننننننرد، إال أ ننننننننننم يعنننننننننناجلون هننننننننننذ  ادل

غننننننننننري مبا نننننننننننرة، و يف إحننننننننننند  الدراةننننننننننات القدؽلنننننننننننة ادلتصنننننننننننلة هبننننننننننذ  القلنننننننننننية، دعنننننننننننا عننننننننننا  الننننننننننن فس اإلصللينننننننننننزي 
فرانسننننننننننيس هننننننننننالتون حسننننننننننب مرهنننننننننن  لي نننننننننندا دافينننننننننندوف بعنننننننننن  ا فننننننننننراد للتفكننننننننننري يف مائنننننننننندهتم إففننننننننننارهم كمننننننننننا  
 كاننننننننننت تبننننننننندو يف الصنننننننننباح. و ع دئنننننننننذ ةنننننننننأل مف و نننننننننيه عنننننننننا مننننننننند  وضنننننننننوح  نننننننننورهتم العقلينننننننننة، فوهننننننننندوا أن

 بعلهم و ف  ورا حية للإلاية، بي ما   يستد  ا  رون  ييا.
و يبنننننننندو أن الصننننننننورة العقليننننننننة مكنننننننننون هننننننننام  فكننننننننار الك نننننننننري مننننننننا ال نننننننناس، حيننننننننو غالبنننننننننا مننننننننا يننننننننذكر العلمننننننننناء و 

 الروائيون و ال عراء أ م بد وا أعماذلم ما  الل  ور يف عقوذلم.
بتخيلنننننننننه ل فسنننننننننه مسنننننننننافرا ه بنننننننننا إ  ه نننننننننب مننننننننن   لقننننننننند اكت نننننننننف الفيزينننننننننائي الكبنننننننننري ألننننننننن ت أي  نننننننننتايا )ال سنننننننننبية(

مينننننننننننل ال انينننننننننننة. و منننننننننننا رت  أي  نننننننننننتايا بعننننننننننن  عقلنننننننننننه ال 786000حزمنننننننننننة منننننننننننا أ نننننننننننعة اللنننننننننننوء ع ننننننننننند ةنننننننننننرعة  
يقابننننننننننل أي  ننننننننننيء ؽلكننننننننننا تفسننننننننننري  و  ننننننننننرحه با فكننننننننننار ال  ريننننننننننة احلاليننننننننننة، و   تلعننننننننننب الكلمننننننننننات ادل فوقننننننننننة و 

دور يف تفكري   .1 ادلكتوبة إ  احلد الذي ذكر  اي  تايا أي  

و قنننننننننند بنننننننننندأ علمننننننننننناء النننننننننن فس يف وقنننننننننننت أحنننننننننندث يف الدراةننننننننننة العملينننننننننننة اجلننننننننننادة للتصنننننننننننور العقلنننننننننني، و توضننننننننننن  
 التجار  بصورة مق عة متاما أن ا فراد يقومون بتكويا  ور عقلية.

و تبننننننندو م نننننننل هنننننننذ  الصنننننننور العقلينننننننة مفيننننننندة ل هابنننننننة عنننننننا أننننننننوا  معي نننننننة منننننننا ا ةنننننننيلة حنننننننول  نننننننيء منننننننا، حينننننننو 
ا ب فسننننننننه، وال يكننننننننون الو ننننننننف اللف نننننننني مفينننننننندا بدرهننننننننة فائنننننننندة الصننننننننور العقليننننننننة جتعلننننننننه كمننننننننا لننننننننو كننننننننان موهننننننننود

 ننننننننت نفننننننننس ال ننننننننروف، و  تلننننننننف الصننننننننو ر العقليننننننننة الننننننننيت يصننننننننفها ا فننننننننراد يف وضننننننننوحها بقنننننننندر كبننننننننري، و يبنننننننندو 
أن التفكنننننننننننري يكنننننننننننون مصننننننننننناحبا بنننننننننننا نوا  ادلختلفنننننننننننة منننننننننننا التصنننننننننننور متلنننننننننننم ة التصنننننننننننور البصنننننننننننري و السنننننننننننمعي و 

لنننننننننننة الر هنننننننننننل )س( النننننننننننذي ال يسنننننننننننتفي  أن ي سنننننننننننن و ينننننننننننر  و ػلنننننننننننس أ ننننننننننننوات الل مسننننننننننني و التنننننننننننذوق ؽل نننننننننننل حا
الكلمننننننننننات، و ا فننننننننننراد ادلكفننننننننننوف   لقيا)م ننننننننننذ الننننننننننوالدة( يسنننننننننننتعملون االعتمنننننننننناد علننننننننننن الصننننننننننور الإلننننننننننري بصنننننننننننرية 

 لي كموا علن ا  ياء. 
وك نننننننريا منننننننا يصنننننننف ال ننننننناس أفكنننننننارهم بأ نننننننا مبتنننننننورة غنننننننري كاملنننننننة، وأ نننننننا كنننننننالم دا لننننننني غنننننننري مرتنننننننب وفقنننننننا لقواعننننننند 

للإلننننننننننة، و مننننننننننا ادلالح ننننننننننات التجريبيننننننننننة أن ال نننننننننناس يت نننننننننندثون بأنفسننننننننننهم أث نننننننننناء  التفكننننننننننري، فنننننننننن  ا غالبننننننننننا مننننننننننا ا
 ن دي حركات ت به الكالم بال فا .

 
 

                                                
 .89، ص 6000، ته ا ةاةية، الَدار الدولية لالةت مارات ال قافية، القاهرة التعليم و عملَيا :دافيدوف لندا 1
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 بإغلننننننننناز يعتمننننننننند التفكنننننننننري علنننننننننن عننننننننندة أننننننننننوا  منننننننننا الصنننننننننور و علنننننننننن اللإلنننننننننة، و ر نننننننننا علنننننننننن قننننننننندرات أ نننننننننر  ال 

 .1اكت اف ع ا ر التفكري نفهمها حاليا، حيو ان علماء ال فس   يبدأوا إال حدي ا يف
 مراحل تطور الصورة العقلية حسب نظرية بياجي: 13-2

مهنننننننننننم هننننننننننندا يف دراةنننننننننننت ا معرفنننننننننننة مسنننننننننننتو  التفكنننننننننننري للفينننننننننننة أو للعي نننننننننننة الدراةنننننننننننية، و كنننننننننننذا معرفنننننننننننة مسنننننننننننتو  
تصننننننننننننورها و مراحننننننننننننل ظلننننننننننننو الصننننننننننننور العقليننننننننننننة، كمننننننننننننا ةننننننننننننب  و أن ذكنننننننننننننرنا  أن  بينننننننننننناهي درس مراحنننننننننننننل تفننننننننننننور 

ت ا ةننننننننناليب العام ننننننننة النننننننننيت ي تهجو نننننننننا الص ننننننننور العقلينننننننننة حسننننننننب ت فنننننننننور التفكننننننننري،  فكلمنننننننننا ظلننننننننا ا طفنننننننننال تإلننننننننري 
يف تفنننننننناعلتهم منننننننن  البييننننننننة، و يسننننننننتخدم بياهننننننننني مصننننننننفل  سلفنننننننننط أو ب يننننننننة للنننننننننداللة علننننننننن كننننننننل  مننننننننا ا ةنننننننناليب 

، سلففات  السلوكي ة احلسية الواردة. و ما مث تعد كل أفعال ال   نر و االلتقا  و ادل  
2   . 

دة مننننننننا ال منننننننننو ت هننننننننر سلف فننننننننات شلنننننننننيز ة، ظلننننننننو الت فكنننننننننري ؽلننننننننر  عبنننننننننر مراحننننننننل و يفننننننننن   أن  و ع نننننننند موا ضنننننننن  زلنننننننند 
حنننننننن   نصننننننننل  بياااااااااجيإمتننننننننام كننننننننل  مرحلننننننننة يعتمنننننننند علننننننننن ادلراحننننننننل السننننننننابقة ذلننننننننا، لننننننننذا ةنننننننن تفرق إ  كننننننننل مراحننننننننل 

  إ  ادلرحلة اليت    عي ة الدراةة.
 و إلى عامين تقريبا(: حركي ) تبدأ من الميالد-مرحلة النشاط الحّسي 13-2-1

ينننننننننندرك ا طفننننننننننال مننننننننننا ػلننننننننننيط هبننننننننننم أث نننننننننناء ا ربعننننننننننة و الع ننننننننننريا  ننننننننننهرا ا و  مننننننننننا حينننننننننناهتم بواةننننننننننفة ال   ننننننننننر، 
ننننننننننم يعتمنننننننننندون علننننننننننن أن مننننننننننتهم احلسننننننننننية و احلركيننننننننننة،  ننننننننننم و ادلعاجلننننننننننة اليدوي ننننننننننة، و  عنننننننننن  ت ننننننننننر إ   الل مننننننننننس، ال  

يك نننننننننف ا طفنننننننننال أن  أظلاطنننننننننا ةنننننننننلوكي ة ويف هنننننننننذ  ا ث ننننننننناء ت منننننننننو بعننننننننن  القننننننننندرات ادلعرفي نننننننننة ا ةاةننننننننني ة حينننننننننو 
 معي  ة ذلا نتائ  زلد دة.

نننننننني  حركنننننننني، ت مننننننننو لنننننننند  ا طفننننننننال قنننننننندرة أ ننننننننر  و هنننننننني القنننننننندرة علننننننننن التوا ننننننننل -إب ننننننننان ال  ننننننننا  احلس 
إ  اةنننننننننتعماالت هديننننننننندة   نننننننننياء قدؽلنننننننننة، مننننننننن ال: الففنننننننننل ال نننننننننذي ي ننننننننناهد أحننننننننند رفاقنننننننننه يف الل عنننننننننب يف إحننننننننند  

ك بعننننننننندة أي نننننننننام، ولل جننننننننناح يف هنننننننننذا العمنننننننننل غلنننننننننب أن يكنننننننننون نوبنننننننننات غلنننننننننبه، قننننننننند يقنننننننننوم  بتقليننننننننند  بعننننننننند ذلننننننننن
الف فنننننننننل قننننننننند ا تنننننننننزن  نننننننننورة عقلينننننننننة منننننننننا، ذلنننننننننذا الفعنننننننننل النننننننننذي ػلاكينننننننننه. وهكنننننننننذا ت نننننننننري هنننننننننذ  العملينننننننننة إ  أن  

 يف تكويا مت يالت بسيفة ل حداث أث اء العام ا و ل و ال  ا  ما عمرهم. بد واا طفال قد 
ال يننننننننزال بدرهننننننننة كبننننننننرية مقينننننننندا بالفعننننننننل الننننننننذي يننننننننرا . مننننننننا بنننننننن  أن ننننننننفة إال  أن تفكننننننننري الف فننننننننل يف هننننننننذ  ادلرحلننننننننة 

الففنننننننننل الننننننننننيت تنننننننننندل علننننننننننن تفكننننننننننري ، اإلمسنننننننننناك با  نننننننننياء، متابعننننننننننة ا  ننننننننننياء ادلت ركننننننننننة أمامننننننننننه بننننننننننال   ر، قلننننننننننب 
 الزهاهة للو ول إ  حلمة الر ضاعة، إلقاء ا  ياء علن ا ر .

 
 

                                                
 .96دافيدوف لي دا، مره  ةاب ، ص  1
 .766، 7999، ةيكولوهَية الففولة، دار الفكر العريب، القاهرة عزيز سمارة، عصام الَنمر، هشام الحسن 2
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) تباااااااادأ تقريبااااااااا ماااااااان عااااااااامين و حتااااااااى المرحلااااااااة الحدسااااااااّية أو المرحلااااااااة مااااااااا قباااااااال العمليّااااااااات  13-2-2

 سبعة أعوام(:
يف هنننننننننننذ  ادلرحلننننننننننننة يعتمننننننننننند ا طفننننننننننننال بدرهنننننننننننة كبننننننننننننرية علنننننننننننن إدراكهننننننننننننم للواقننننننننننن ، و هننننننننننننم غالبنننننننننننا مننننننننننننا ػلل ننننننننننننون 
ادل نننننننننكالت  عننننننننناجلتهم ل  نننننننننياء ا سوةنننننننننة و لكننننننننن  هم يالقنننننننننون م نننننننننق ة كبنننننننننرية يف حنننننننننل  الص نننننننننور ا ك نننننننننر جتريننننننننندا 

 م :ل فس ادل كالت، هذ  ادلرحلة مقس مة إ  قس
، ؽلتنننننننند  منننننننا ال انيننننننننة حنننننننن  الرابعننننننننة، و هنننننننني مرحلننننننننة مننننننننا قبننننننننل تكننننننننويا ادلفنننننننناهيم أو مرحلننننننننة تكننننننننويا القساااااااام األول

ادلفننننننناهيم الإلنننننننري ال اضننننننننجة، فقننننننند يكننننننننون ع ننننننند ا طفنننننننال فكننننننننرة عام نننننننة عننننننننا الفينننننننور بأ نننننننا تفننننننننري و لكننننننن هم غننننننننري 
 قادريا علن الت مييز ب  ا نوا  ادلختلفة للف يور.

نننننننننابعة، يتمي نننننننننز ظلنننننننننو  الت فكنننننننننري ، هنننننننننو مرحلنننننننننالقسااااااااام الثااااااااااني ة احلننننننننندس أو اإلذلنننننننننام منننننننننا ةنننننننننا  الر بعنننننننننة و حننننننننن  الس 
 للففل يف هذ  ادلرحلة احلدةي ة أو مرحلة ما قبل القيام بالعمليات باخلصائ  التالية:

 :ويعين إعفاء احلياة ل  نياء اجلامدة، فالففل يف هذ  ادلرحلة التفكير االرواحي 

بنننننننه و يفسننننننننر كنننننننل  نننننننيء علنننننننن  ننننننناكلته، فالففنننننننل ي نننننننام ويأكننننننننل و ؽل ننننننني  يسنننننننقط نفسنننننننه علنننننننن الكنننننننون ا يننننننننط
 و يت رك، و هكذا ير  ا  ياء اجلامدة، فقد يتخيل قلما  إلريا و قلما طوينال، و 

يتخينننننننننل بنننننننننأن الفينننننننننور تنننننننننتكلم و القفنننننننننط تبكننننننننني، وهكنننننننننذا يرهننننننننن  بيننننننننناهي هنننننننننذ  ال ننننننننناهرة إ  أن أطفنننننننننال هنننننننننذ  
 ليس علن ادل ف . ادلرحلة يعتمدون يف تفكريهم علن الوهم و

 :ال يقصد بياهي أن أطفال هذ  ادلرحلة أنانيون بل يقصد فقط التمركز حول الذات 

أ م يدركون العا  ما وههة ن رهم اخلا ة م ال علن ذلك أنه إذا ةألت طفال يف السا ال ال ة و هو يقف أمامك عا 
ةألته بعد ذلك و هو ال يزال مواهها لك عا يدك  يد  اليم  و يد  اليسر ، فإنه يعفيك اجلوا  الص  ي ، ولكا إذا

ر  بال سبة لكا ليس، فهو يسري إ  اليد ادلقابلة ليند  يف كنل حالة  فأ يف متديد اليد اليم نن و اليسر االيم  ويدك 
كز حول اخلاص، و ي هر التمر  م  ور ؼلرج عا  أنذلك أنه ال يستفي  أن يتصور أنه يقف أمامك،  ع  أنه ال يستفي  

)غرف( و كل ما  إةقامالذات كذلك يف رةوم ا طفال، فالففل يرةم ادل زل م ال علن  كل مستفيل مقسما إيا  
بدا له ظاهر، كما لو كان هذا ادل زل مب يا علن مادة  فافة، ذلك أن الففل ال يوهد ما ؽل عه أن ي هر ما يريد أن يع  

ا طفال فسوف جتد  ةمواههك نفسه يف الروضة و ادلعلمة هالسة يف ع ه هو، و لو طلبت ما نفس الففل أن يرةم ل
الففل يرةم لك حجم ادلعلمة و يكاد يقر  ما حجم اي  ا طفال، م ل هذ  ادلبالإلة يف الرةم هي تعبري ب كل أو 

   ا مر. ت ر عا قيمة ال يء الذي يبال  الففل يف إظهار ، و قيمة ال يء بال سبة للففل و ليس كما هو عليه واق
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 و ذلك كرةي و ال يقول هذ  كرةي كرةين فة الففل اليت تدل علن تفكري  يف هذ  ادلرحلة: يقول الففل هذا  أ    

يذهب للمدرةة و يصل إليها ولك ه ال يستفي  أن ير دك كالميا إ  كيفية الو ول إليها، يعرف أن له أ ا لكا ال 
اإلناء الكبري و هذا يدل علن عدم فهم مبدأ بقاء نه يفالب    يعرف انه أ ا   يه. إذا  ب كأس يف إناء كبري فإ

الكم، إذا ة بت إحد  العصويا متساويت  علن ا مام تصب  هذ  العصا يف ن ر  أطول ما ال انية، و هذا ما يدل 
 ادلعكوةي ة. أوعلن عدم فهمه دلبدأ ادلقلوبية 

ساااااااااااة )تمتاااااااااااد مااااااااااان الساااااااااااابعة و حتاااااااااااى المرحلاااااااااااة اإلجرائياااااااااااة أو مرحلاااااااااااة العملياااااااااااات المحسو  13-2-3
 السن الحادية عشرة(:

تعتننننننننننن  هنننننننننننذ  ادلرحلنننننننننننة بدايننننننننننننة الت فكنننننننننننري احلقيقننننننننننني و تتمي نننننننننننز بالقنننننننننننندرة علنننننننننننن اةنننننننننننتخدام االةنننننننننننت تاهات حلننننننننننننل  
ننننننننننا مننننننننننا اةننننننننننتخدام مفنننننننننناهيم م ننننننننننل  ادل ننننننننننكالت ا سوةننننننننننة، إذ يننننننننننتعلم الففننننننننننل التقننننننننننديرات و الت قريبننننننننننات، و ؽلك 

صننننننننن يف ا  نننننننننياء تبعنننننننننا حلجمهنننننننننا. ومنننننننننا ا م لنننننننننة علنننننننننن ال  نننننننننا  احلجنننننننننم، النننننننننوزن و الف نننننننننول و ينننننننننتمك ا منننننننننا ت
مننننننننننا العصننننننننننا ) ( و أن  العصننننننننننا  أغلننننننننننظ)أ(  االعصننننننننننالعقلنننننننننني للف فننننننننننل يف هننننننننننذ  ادلرحلننننننننننة أن ننننننننننه لننننننننننو عننننننننننرف أن   

منننننننننا العصنننننننننا )ج( مننننننننن   أغلنننننننننظمنننننننننا العصنننننننننا )ج(، فإن نننننننننه قننننننننند يسنننننننننت ت  منننننننننا ذلنننننننننك أن  العصنننننننننا )أ(  أغلنننننننننظ) ( 
 )ج(.أن ه   ي اهد العصا )أ( رلتمعة م  العصا 

مرحلااااااااااااة العمليّااااااااااااات المجااااااااااااّردة أو العمليّااااااااااااات الصااااااااااااوريّة )تمتااااااااااااّد ماااااااااااان الحااااااااااااادي عشاااااااااااار أو  2-2-4
 اإلثنتا عشر و حّتى الخامسة عشر أو العشرين سنة تقريبا(:

العملي نننننننننات الرمزي نننننننننة، وينننننننننتمكا منننننننننا تكنننننننننويا ادلفننننننننناهيم  باةنننننننننتخداميصنننننننننب  الف فنننننننننل باةنننننننننتفاعته إ ننننننننندار أحكنننننننننام 
ة أ ننننننننياء يف وقننننننننت واحنننننننند حلننننننننل  ا ننننننننر دة ادلع وي ننننننننة غننننننننري ا سو  ةننننننننة كنننننننناخلري و ال ننننننننر  و ا مانننننننننة ومننننننننا معاجلننننننننة عنننننننند 

الف فننننننننننل فهننننننننننم م فنننننننننن  ا  ننننننننننياء منننننننننن ال الفرضننننننننننيات، ادلتإلننننننننننريات و ال كيبننننننننننات الرياضننننننننننية،  نبادلكنننننننننناادل ننننننننننكالت، 
ي  نننننننننر بيننننننننناهي إ  ادلراهقنننننننننة علنننننننننن أ نننننننننا مرحلنننننننننة هديننننننننندة يف التفكنننننننننري، يعتقننننننننند ان هنننننننننذا ا  نننننننننري ؽلنننننننننر بت نننننننننوالت 

انيننننننننننة ع ننننننننننرة  يننننننننننو ي تقننننننننننل مننننننننننا العمليننننننننننات ا سوةننننننننننة إ  العمليننننننننننات ا ننننننننننردة، و ه نننننننننناك عنننننننننندة هامننننننننننة يف ال 
 ميزات ذلذا التفور و هي: 

  :التفكير التنسيقي و التفكير اإلفتراضي 
يعتمنننننننند علننننننننن قنننننننندرة الففننننننننل يف ت سنننننننني  عنننننننندة أ ننننننننياء و أفكننننننننار منننننننن  بعلننننننننها الننننننننبع ، هننننننننذا الت سنننننننني  ال يننننننننرتبط 

ل بنننننننننننا تو  و إمكانينننننننننننة التفاعنننننننننننل، و هنننننننننننذا منننننننننننا يقنننننننننننوي الفاقنننننننننننة بال نننننننننننكل ا سنننننننننننوس أو ال ننننننننننناهر لل نننننننننننيء بننننننننننن
 للذكاء.  االةتداللية

 :تنسيق األفكار و التصورات العقلية 
هنننننننننذا ال ننننننننننو  منننننننننا الت سنننننننننني  لننننننننننه عالقنننننننننة بنننننننننناجل  و اذل دةنننننننننة، أي حنننننننننن  د ولننننننننننه اإلكمالينننننننننة و يف هننننننننننذا السننننننننننا 

 .االف اضيةيصب  الففل قادرا علن إدراك العالقات ادل فقية و 
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  العمليات المتبادلة:اتساع  

العملينننننننننننات العقلينننننننننننة ادلتبادلنننننننننننة النننننننننننيت ت نننننننننننكلت يف مرحلنننننننننننة التفكنننننننننننري ا سنننننننننننوس تت نننننننننننابك بفعنننننننننننل الت سننننننننننننيقات 
 االف اضنننننننني االةننننننننتداللالقائمننننننننة علننننننننن ربننننننننط العمليننننننننات منننننننن  بعلننننننننها الننننننننبع  عننننننننا طرينننننننن  التفكننننننننري  االف اضننننننننية

 هي ما م جزات العمليات العقلية للمراه .
 :استنباط القوانين 

ال يتو نننننننننننل قبنننننننننننل ال انينننننننننننة ع نننننننننننر إ  تفسنننننننننننري ال نننننننننننواهر الفيزيائينننننننننننة م نننننننننننل قنننننننننننانون اجلاذبينننننننننننة و تنننننننننننوازي  الففنننننننننننل
 القائمة ب  عدة عوامل أو ع ا ر. االرتباطاتالسوائل و إدراك 

  للطفل: االجتماعيةالحياة 
للففنننننننننل ي فلننننننننن  منننننننننا بروزينننننننننة ا ننننننننننا وو نننننننننوال إ  التعامنننننننننل بادل نننننننننل، ومنننننننننا  االهتمننننننننناعييقنننننننننول بيننننننننناهي  ال منننننننننو 

يف ا ننننننننننننننا غنننننننننننننري الواعينننننننننننننة بنننننننننننننذاهتا إل الفهنننننننننننننم ادلتبنننننننننننننادل كأةننننننننننننناس لل خصنننننننننننننية، ومنننننننننننننا الالمتنننننننننننننايز  عا ةنننننننننننننتاإل
 الفوضوي يف اجلماعة إ  التماير القائم علن الت  يم ادل لبط.

 :اللعب 
ير  بياهي بأن اللعب ب كليه ا ةاة  كتمرن حسي حركي، و كممارةة رمزية يعد اةتيعابا للواق  يف ال  ا  الذايت 

ذ يزود هذا ال  ا  بإلذائه اللروري و ػلول الواق  يف الواق  حسب احلاهيات ادلتعددة ل نا، و هذا هو السبب الذي إ
للصإلار تقتلي كلها بتزويد ا طفال با دوات ادل اةبة لتمكي هم ما اةتيعا   الل  ةالت  يفيهعل م اه  ال بية 

لتفكري ا طفال، بالتال فالففل أث اء اللعب غلسد تفت  ا نا و  اللعب وقائ  فكرية تبقن بدون ذلك  ارهية بال سبة
ادلرحلة ا  رية تعدهتا الفية اليت صلري فيها دراةت ا و هي فية ال با   يو تب  ل ا ما مراحل  هذ ػلق  رغباته.إن 

هذا  ،و  تكويا هذ  ادلرحلةللمراحل ا  ر  اليت ةاعلت يف ال مو العقلي لبياهي أن فية ال با  ذلا تفكري عال بال سبة
 .الصور العقلية اليت ميزها  دليل إلمكانية اةتعماله لكل 

م ها الصور ادلولدة اليت تسم  بتذكري ا  ياء ادلدركة مسبقا، و الصور اإلةتباقية اليت  و 7948بياهي واي هيلدر ة ة 
ر احلاالت و بتصور الت والت اليت تتفلب   تدرك بعد، فالصور يف احلالت  ال تسم  إال بتصو  إحداثتتوهه إ  

 .   1اةتعمال العمليات ادلعرفية الب تة 
هننننننننذ  الدراةننننننننة ال  ريننننننننة تسننننننننم  ل ننننننننا يف دراةننننننننت ا مننننننننا معرفننننننننة ا ةننننننننيلة الننننننننيت بإمكننننننننان ال ننننننننا  أن غليننننننننب عليهننننننننا 
باةننننننننننتخدام التصننننننننننور العقلنننننننننني، و هننننننننننذا يوهه ننننننننننا ال تيننننننننننار مقنننننننننناييس درهننننننننننة التصننننننننننور العقلنننننننننني، كمننننننننننا يسنننننننننناعدنا 

 يد برنام  التدريب العقلي ادل اةب.يف  د
 
 

                                                
 . 566، ص7997  ورات عويدات، بريوت ، م7موةوعة علم ال فس،   :روالن دورون، فرانسواز باروا 1
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 خاالصاة:

رأي ننننننننننننا يف هننننننننننننذا الفصننننننننننننل سلتلننننننننننننف أنننننننننننننوا  التصننننننننننننور العقلنننننننننننني و أهننننننننننننداف تنننننننننننندريب هننننننننننننذ  ادلهننننننننننننارة يف ا ننننننننننننال  
الرياضننننننننني، و كنننننننننذا ال  رينننننننننات ادلفسنننننننننرة  علينننننننننة هنننننننننذ  ادلهنننننننننارة، حننننننننن  و نننننننننل ا يف أ نننننننننري ادلفننننننننناف لنننننننننذكر سلتلنننننننننف 

ر العقلننننننننننني و  نننننننننننرو   لنننننننننننري برننننننننننننام  تننننننننننندريبيا  ن الدراةنننننننننننة ادليدانينننننننننننة الننننننننننن ام  ادلسنننننننننننتعملة لتننننننننننندريب التصنننننننننننو 
للب ننننننننننو تعتمنننننننننند علننننننننننن التجريننننننننننب و تقننننننننننوم علننننننننننن تفبينننننننننن  برنننننننننننام  للتنننننننننندريب علننننننننننن التصننننننننننور العقلنننننننننني ع نننننننننند 
العبننننننننن  كنننننننننرة القننننننننندم. والعبننننننننن  كنننننننننرة القننننننننندم هنننننننننو ا تمننننننننن  اخلننننننننناص هبنننننننننذ  الدراةنننننننننة لنننننننننذا ة خصننننننننن  الفصنننننننننل 

 فة يف كرة القدم.تكتيكي و ا از -ادلوال ل داء التقين
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 تمهيد:
تعتنننننننن  مبنننننننناراة كننننننننرة القنننننننندم وحنننننننندة ت  يميننننننننة موههننننننننة إ   قينننننننن  هنننننننندف معننننننننروف و زلنننننننندد مقسننننننننم إ  وظننننننننائف 
و مهنننننننننننام مت ننننننننننناهبة ا هنننننننننننزاء، فمننننننننننن ال يف مراكنننننننننننز الالعبننننننننننن ، ػلننننننننننناول كنننننننننننل هنننننننننننزء أن يكمنننننننننننل بقينننننننننننة ا هنننننننننننزاء 

ة ا نننننننناذ القننننننننرارات بسننننننننيفة و ع نننننننندما تننننننننأيت للتعامننننننننل لت قينننننننن  ذلننننننننك اذلنننننننندف ففنننننننني هننننننننذ  احلالننننننننة تكننننننننون م ننننننننكل
منننننننن  فرينننننننن  ككننننننننل يكننننننننون التعامننننننننل أك ننننننننر تعقينننننننندا و لننننننننذ لكنننننننني نق نننننننن  الالعبنننننننن  بالقيننننننننام بعمننننننننل ب ننننننننكل إغلننننننننايب 
غلنننننننننب أن جتعلهننننننننننم ي نننننننننناركون يف  ننننننننن   القننننننننننرار و ذلننننننننننك منننننننننا  ننننننننننالل القواعنننننننننند ا ةاةنننننننننية ا و  مننننننننننا قواعنننننننننند 

ا تب ننننننننننو الفننننننننننرق عننننننننننا العبنننننننننن  متميننننننننننزيا بإمكننننننننننا م التفكننننننننننري اخلففنننننننننني و عمليننننننننننة ا نننننننننناذ القننننننننننرار. ك ننننننننننريا منننننننننن
إحننننننننداث الفننننننننرق يف ادلباريننننننننات وذلننننننننك بأ ننننننننان باه ننننننننة، و هنننننننن الء الالعبنننننننن  هننننننننم ادلتميننننننننزون بدرهننننننننة عاليننننننننة مننننننننا 
ا ازفننننننننننة.  ننننننننننا أن هننننننننننذ  الدراةننننننننننة تقننننننننننوم علننننننننننن إمكانيننننننننننة تفننننننننننوير ا ازفننننننننننة ع نننننننننند العبنننننننننن  كننننننننننرة القنننننننننندم بفعننننننننننل 

 صصنننننننننن ا هننننننننننذا الفصننننننننننل ل ننننننننننتكلم علننننننننننن ا داء التقننننننننننين و التنننننننننندريب العقلنننننننننني علننننننننننن مهننننننننننارة التصننننننننننور العقلنننننننننني، 
 تكتيكي لكرة القدم، كما نتعرف علن ا ازفة و مقوماهتا.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

 

 

 

 الفصل األول                                              الخلفية النظرية  والدراسات السابقة

40 

 
 مفهوم المجازفة و خصائصها:  -1

معننننننننن  ا ازفنننننننننة ي هنننننننننر ل نننننننننا يف ادليننننننننندان الرياضننننننننني بصنننننننننفة عامنننننننننة و يف كنننننننننرة القننننننننندم بصنننننننننفة  ا نننننننننة و  ديننننننننندا يف 
ا  ادلعنننننننن  العننننننننام فهنننننننني تعننننننننين النننننننن دد ادلننننننننرتبط حتمننننننننا بكننننننننل حركننننننننة ع نننننننند تأديننننننننة هننننننننذ  ا ازفننننننننة اجتنننننننناه ، و بإتبنننننننن

فهنننننننني تنننننننن دي دائمننننننننا إ  نتننننننننائ  كبننننننننرية و بإتبننننننننا  الجتننننننننا  ضنننننننني ، لننننننننه  ننننننننلة  واههننننننننة  فننننننننر قابننننننننل للتننننننننأثري علننننننننن 
ةننننننننننالمة و كمننننننننننال اجلسننننننننننم، إن شلارةننننننننننة كننننننننننرة القنننننننننندم يبقننننننننننن ن ننننننننننا  يتسننننننننننم أةاةننننننننننا بعنننننننننندم تأكنننننننننند ال تننننننننننائ  و 

ي، و النننننننن دد اخلننننننناص باللننننننننإلط ادلسننننننننلط مننننننننا طنننننننرف اخلصننننننننم يبقننننننننن  نننننننعوبة كبننننننننرية، كننننننننل حركننننننننة ع صنننننننر الت نننننننند
)توهينننننننننه اللنننننننننربات مننننننننن ال( تفننننننننن   ا ازفنننننننننة، و  منننننننننل ادلسننننننننن ولية، هنننننننننذا الننننننننن دد يتولننننننننند منننننننننا عننننننننندد اخلينننننننننارات، 

 حلور أو غيا  اخلصم و عدد ما ادلعلومات ا  ر .
ينننننننننن  ال صننننننننننر ا كنننننننننن  و التإللننننننننننب علننننننننننن احلننننننننننواهز ا ازفننننننننننة تسننننننننننتفي  أن تكننننننننننون تعبننننننننننريا عننننننننننا إرادة حقيقننننننننننة لت ق

ةنننننننننننواء كاننننننننننننت ذات طبيعنننننننننننة تكتيكينننننننننننة  و يف هنننننننننننذ  احلالنننننننننننة توضننننننننننن  إةننننننننننن اتيجية ملنننننننننننادة، أو تكنننننننننننون ا ازفنننننننننننة 
علننننننننننن مسننننننننننتو  ادلبننننننننننارزة و الننننننننننرب  باةننننننننننتعمال كامننننننننننل دي اميكيننننننننننة اجلسننننننننننم، و يف هننننننننننذ  احلالننننننننننة تعمننننننننننل ك  ننننننننننا  

 ، هننننننننذا التننننننننأثري ػلنننننننندد قنننننننندرة  قينننننننن  ال تننننننننائ  يف معقنننننننند، ؽلننننننننارس تننننننننأثريا م لننننننننما و نوعيننننننننا علننننننننن مسننننننننتو  ال تننننننننائ
 1حالة ادل افسة، أيا يكون الداف  ا ول زلكوم أةاةا بع صر الت دي.

 المجازفة هدف التدريب المعرفي: -2
ؽلك  ننننننننننا تصنننننننننن يف ا ازفننننننننننة يف فيننننننننننة ا هننننننننننداف ادلعرفيننننننننننة للتنننننننننندريب و ادل افسننننننننننة، هتننننننننننتم بصننننننننننفة  ا ننننننننننة ادلعننننننننننارف 

الوةنننننننننائل النننننننننيت متننننننننن   التنننننننندريب فعالينننننننننة، و تقننننننننندر عنننننننننادة باحلركنننننننننة ادلتخنننننننننذة منننننننننا التق يننننننننة و التكتيكينننننننننة و عامنننننننننة ب
طنننننننننرف الالعنننننننننب و  ننننننننندد يف عالقنننننننننة التفاعنننننننننل مننننننننن  كنننننننننل العوامنننننننننل سلرهنننننننننا دلختلنننننننننف احلركنننننننننات ادلمينننننننننزة للعنننننننننب، 
نعتمننننننننند عنننننننننادة يف  لينننننننننل ةنننننننننلوك الالعنننننننننب علنننننننننن فكنننننننننرة معرفينننننننننة للعالقنننننننننة بننننننننن  اإلدراك و احلركنننننننننة و منننننننننا ه نننننننننا  

يهنننننننندف إ  عرقلننننننننة اخلصننننننننم، و ذلننننننننك مننننننننا يسننننننننتدعي انننننننن  ادلعلومننننننننات الننننننننيت تسننننننننم  يننننننننتم ب نننننننناء سلفننننننننط ل  ننننننننا  
بت ليننننننننننل ةننننننننننلوك اخلصننننننننننم لت لننننننننننري إةنننننننننن اتيجية ملننننننننننادة، و لكنننننننننننا مننننننننننا م فلنننننننننن  ظلننننننننننوذج ن ننننننننننري، التمسنننننننننننك 
بالعالقننننننننننة بننننننننن  ال  ننننننننننا  و اجلاننننننننننب ادلعنننننننننريف، منننننننننا الصنننننننننعب إغلننننننننناد إ نننننننننارات سلتلفنننننننننة بسنننننننننبب العوائننننننننن  ادلكانينننننننننة 

ال  نننننننننام ادلعنننننننننريف و هنننننننننذ  الصنننننننننعوبة ملخصنننننننننة يف عننننننننندد اخلينننننننننارات ادلتاحنننننننننة لالعنننننننننب و الزمانينننننننننة ادلفروضنننننننننة علنننننننننن 
للت ليننننننننل، و هننننننننذ  ادلعلومننننننننات ادلعاجلننننننننة مننننننننا طننننننننرف اخلصننننننننم عننننننننادة مننننننننا يكننننننننون ذلننننننننا طنننننننناب  ملتننننننننبس و هننننننننذا مننننننننا 
يدفعنننننننننه  للقينننننننننام بت نننننننننديات  نننننننننا أن  ا ازفنننننننننة ت ننننننننندرج ضنننننننننما ال  نننننننننا  التقرينننننننننري، فنننننننننإن  السنننننننننلوك ادلتبننننننننن  يكنننننننننون 

  يف هذا االجتا  فمسرية ال تائ  ال  ا ، فإن ه نات   تفوير كافة العمليات ادلعرفيةحتما متأثرا هبذا 
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 ت  نننننننننأ دائمنننننننننا منننننننننا تفاعنننننننننل القنننننننننندرات اخلا نننننننننة بال نننننننننخ ، م لنننننننننمة و م سننننننننننقة فيمنننننننننا بي هنننننننننا بفلنننننننننل قدراتننننننننننه

 .1ادلعرفية و الت سي  احلركي
 محددات المجازفة: -3

 يلي: ه اك عدة عوامل م ثرة و زلددة للمجازفة و هي كما
 العوامل المتصلة بالدافعية: 3-1

دافعينننننننننة الرياضننننننننني  تعتننننننننن  مسنننننننننار نفسنننننننننا  معقننننننننند بنننننننننين علنننننننننن عننننننننندد منننننننننا ادلعتقننننننننندات ادلتعلقنننننننننة  سننننننننننببات 
ال تنننننننننائ  السنننننننننابقة و ادلنننننننننوارد ادلكتسنننننننننبة و  نننننننننعوبة ادلهمنننننننننة، لكنننننننننل العنننننننننب ردة فعنننننننننل تتما نننننننننن و ت سنننننننننجم منننننننننن  

حركيتنننننننننننه زلكومنننننننننننة بقنننننننننننانون احلاهنننننننننننة و  دوافعنننننننننننه و ذلنننننننننننك بإد نننننننننننال ميكانيزمنننننننننننات لل فننننننننننناال علنننننننننننن التنننننننننننوازن و
 الفائدة.

ي  ننننننننر إ  ا ازفننننننننة يف كننننننننرة القنننننننندم علننننننننن أ ننننننننا ن ننننننننا ، يكننننننننون ادل فلنننننننن  لنننننننندافعها إمننننننننا يف الالعننننننننب أو يف حالننننننننة 
التكنننننننناف  يف اللعننننننننب. هننننننننذ  الدافعيننننننننة ال ؽلكننننننننا فصننننننننلها عننننننننا مفهننننننننوم احلاهننننننننة تبقننننننننن زلكومننننننننة أيلننننننننا و أةاةننننننننا 

 بعدم تأكد ال تائ  و ع صر الت دي. 
مسنننننننننتو  الدافعينننننننننة تسنننننننننتخل  مصنننننننننادر اجلاذبينننننننننة ضلننننننننو اخلفنننننننننر النننننننننيت تتولننننننننند ع ننننننننند الالعنننننننننب نالحنننننننننظ علننننننننن 

أيلننننننننننا دور  قينننننننننن  الننننننننننذات، إن ترقننننننننننب و توقنننننننننن  ال جنننننننننناح الننننننننننذي ي ننننننننننج  الالعننننننننننب تعتنننننننننن  احتمنننننننننناالت ذاتيننننننننننة 
لل جننننننننناح و النننننننننيت ت  نننننننننأ عنننننننننا طريننننننننن  ادلقارننننننننننة بننننننننن  ال تيجنننننننننة ادلرهنننننننننوة و ال تيجنننننننننة ادلقدمنننننننننة، فهنننننننننذ  تعتننننننننن  فر نننننننننة 

 لالعب ل فسه ما أهل الو ول إ  ال تيجة.ؽل  ها ا
 باندفاعه يست مر الالعب كل طاقاته، حسب متفلبات الساعة، فيبقن مركزا علن أعلها.

االننننننننندفا  ينننننننن ثر يف ال تيجننننننننة و ذلننننننننك بت  ننننننننيم اجلهنننننننند الننننننننذي يبذلننننننننه يف ال  ننننننننا  الننننننننذي يقننننننننوم بننننننننه، حنننننننن  قراراتننننننننه 
 ندفاعية م  القدرات.فهي متصلة  د  االندفا  لديه، و عادة ما تتما ن اال

ثننننننالث  مننننننا أي م  ننننننر ةننننننلوكي ؽلك  ننننننا اةننننننت تاج مننننننا أن العننننننب مننننننا يتمتنننننن  باالندفاعيننننننة أم الل عننننننادة ه نننننناك
 م  رات:

ة ) كميننننننننننة ادلننننننننننوارد الفاقويننننننننننة( ، و اليق ننننننننننة الننننننننننيت يسننننننننننت مرها الالعننننننننننب أث نننننننننناء التنننننننننندريب و  ا ننننننننننة أث نننننننننناء  ال نننننننننند 
كنننننننننل منننننننننا ؼلننننننننن  بادل افسنننننننننة، اندفاعينننننننننة الالعنننننننننب و ادل افسنننننننننة، ادلواظبنننننننننة و التوهينننننننننه أينننننننننا يكنننننننننون ال كينننننننننز علنننننننننن  

فريقننننننننه زلننننننننل التخننننننننو ف فيمننننننننا يتعلنننننننن  بادلسننننننننار النننننننندي امكي ؽلكننننننننا تإليننننننننري  . غلننننننننب إعننننننننادة تقيننننننننيم و ت  ننننننننيم هننننننننذا 
 االندفا  وفقا لل رو  الواق  ادللموس  ن  ه اك  كل لالندفا  قبل ال جاح و  كل ت ر بعد . 
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قننننننناد  لهنننننننا لكنننننننا يبقنننننننن احلنننننننل غنننننننري م اةنننننننب ذلنننننننا. بنننننننالرغم وهنننننننذ  ا  نننننننرية عنننننننادة تعتننننننن  م نننننننكلة و ؽلكنننننننا االعت

الننننننننيت تنننننننندل ا مننننننننا ذلننننننننك تبقننننننننن االندفاعيننننننننة  ادلسننننننننار السننننننننيكولوهي ا ك ننننننننر اةننننننننتعماال يف مينننننننندان كننننننننرة القنننننننندم و 
علنننننننننننن الالعبننننننننننن  النننننننننننذيا ي هنننننننننننرون مسنننننننننننتو  عنننننننننننال منننننننننننا االندفاعينننننننننننة إمكانينننننننننننات النننننننننننت كم يف االنفعننننننننننناالت و 

 مقاومة اللإلط.
االنننننننننندفا  اجلنننننننننوهري و االنننننننننندفا  اخلنننننننننارهي غنننننننننري أن مسنننننننننارعلا متنننننننننزام  . بال سنننننننننبة  منننننننننا الواهنننننننننب التفرقنننننننننة بننننننننن 

لالنننننننننندفا  اجلنننننننننوهري غلنننننننننب فهمنننننننننه علنننننننننن أننننننننننه احلاهنننننننننة إ  اإلصلننننننننناز ال خصننننننننني النننننننننذي يب نننننننننو ع نننننننننه الالعنننننننننب. 
و احلاهننننننننننننننة أيلننننننننننننننا إ  ال ننننننننننننننعور باالنتسننننننننننننننا  إ  الفرينننننننننننننن  و االنتصننننننننننننننار الفننننننننننننننردي و اإلحسنننننننننننننناس باكتسننننننننننننننا  

 قدرات.
ارهي فهننننننننني مت ننننننننل رلمننننننننو  العوامنننننننننل اخلارهيننننننننة الننننننننيت  قنننننننن  اهتماعينننننننننا قدراتننننننننه و ت ننننننننهد لنننننننننه أمننننننننا االننننننننندفا  اخلنننننننن
  كان العب معروف.

منننننننننننننا الواضننننننننننننن  أن  الالعنننننننننننننب ال ؽلك نننننننننننننه  سننننننننننننن  منننننننننننننردود  إال ب نننننننننننننر  تفنننننننننننننوير  و بفريقنننننننننننننة فعالنننننننننننننة العوامنننننننننننننل 
 لرياضية.الدا لية و اخلارهية اليت  دد ال تائ  الرياضية اليت تعت  نتيجة حتمية لالندفاعية ا

 تأثير حضور اآلخر: 3-2
حلننننننننور ا  ننننننننر لننننننننه تننننننننأثري يف تزاينننننننند ا ازفننننننننة ع نننننننند الفننننننننرق و هننننننننذا ؽلكننننننننا إد الننننننننه ضننننننننما ادلعننننننننايري االهتماعيننننننننة 
ا فنننننننننزة للمجازفنننننننننة، بالفعنننننننننل فنننننننننإن  هنننننننننذ  ادلقننننننننناييس النننننننننيت تسننننننننناعد علنننننننننن ادلسنننننننننتو  الفنننننننننردي للمواقنننننننننف ا ك نننننننننر 

 رلازفة و اليت تقويها حتما ع د ادل افسة.
ر ا  نننننننننر يننننننننندف  إ  ادل افسنننننننننة النننننننننيت ي نننننننننت  ع هنننننننننا تعبنننننننننري عنننننننننا العالقنننننننننة النننننننننيت متينننننننننز كنننننننننل علنننننننننو منننننننننا إن  حلنننننننننو 

أعلنننننننننناء الفرينننننننننن  و التننننننننننأثريات ادلتبادلننننننننننة الننننننننننيت ت ننننننننننت  ع ننننننننننه، فهننننننننننذ  التجربننننننننننة تك ننننننننننف عننننننننننا منننننننننند  الننننننننننتالحم و 
تنننننننتزر و حتمننننننننا اللنننننننإلط ادلتبننننننننادل  ا نننننننة الننننننننذي ؽلارةنننننننه زلننننننننيب ا ازفنننننننة.  الالعبنننننننن  احلنننننننذريا عنننننننننادة منننننننا يقنننننننننفون 
فنننننننننني  نننننننننف م يننننننننندي ا ازفنننننننننة الكبيننننننننننرة و ذلنننننننننك تلبيننننننننننة لل نننننننننرو  و ادلقنننننننننناييس النننننننننيت تسنننننننننتلزمها ا ازفنننننننننة. هنننننننننذ  
ادلقننننننناييس ت ننننننننج  ةنننننننلوك ا نننننننننازفة ع نننننننند الفننننننننرد و تقويهننننننننا ع نننننننندما يعنننننننين ا مننننننننر  قابلننننننننة ةنننننننلوكات م نننننننناهبة ع نننننننند 

 ا علاء ا  ريا للفري .
لرفقنننننننناء ي ننننننننت  ع ننننننننه حتمننننننننا الزيننننننننادة يف ادلبننننننننادرة أثننننننننر التنننننننندريب الننننننننذي ي ننننننننت  عننننننننا اإلغننننننننراء، احلا ننننننننل مننننننننا طننننننننرف ا

با ازفننننننننة، فأث نننننننناء اللعننننننننب يقننننننننوم الالعبنننننننن   الح ننننننننة و تقيننننننننيم بعلننننننننهم الننننننننبع  و ذلننننننننك وفقننننننننا للمسننننننننار الننننننننذي 
يتبعونننننننننننه للو ننننننننننول إ  ال صننننننننننر، و تقننننننننننومي الرفقنننننننننناء لننننننننننه  ننننننننننلة منننننننننن  طبيعننننننننننة السننننننننننلوك ادلعتمنننننننننند عليننننننننننه لكسننننننننننب 

ادلسنننننننننننن ولية أي تقسننننننننننننيم و توزينننننننننننن  ا ازفننننننننننننة، لننننننننننننذا يكننننننننننننون  تصنننننننننننناعد ا ازفننننننننننننة يرهنننننننننننن  إ  عامننننننننننننل توزينننننننننننن التأثري.
الالعنننننننننب مفمي نننننننننا  ن  ادلبنننننننننادرة تكنننننننننون موزعنننننننننة علنننننننننن ايننننننننن  أعلننننننننناء الفريننننننننن . كمنننننننننا أن  الالعنننننننننب يقنننننننننوم غالبنننننننننا 

 بادلبادرة وذلك لت قي  مكانة يف الفري   ن هذ  ادلكانة متوقفة علن ما هو قادر علن فعله.
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 المجازفة:التجارب السابقة و تأثيرها في  3-3

التجننننننننننار  ا و  تننننننننننأثر ك ننننننننننرياً علننننننننننن أداء الالعننننننننننب فهننننننننننني  نننننننننندد ادلهننننننننننارات ادل اةننننننننننبة لنننننننننن داء و تسنننننننننناعد علننننننننننن 
تفننننننننننننوير مسننننننننننننتو  الفمننننننننننننوح، ع نننننننننننندما يكننننننننننننون الالعننننننننننننب يف مينننننننننننندان اللعننننننننننننب و هننننننننننننو يف حننننننننننننرية مننننننننننننا أمننننننننننننر  و 

 يستوهب عليه أ ذ القرار فإنه يستع  بتجاربه السابقة حلل ادل كل الذي يواههه.
ان الالعننننننننب يف جتاربننننننننه السننننننننابقة قنننننننند واهننننننننه مواقننننننننف كننننننننان لننننننننه فيهننننننننا أن يتخننننننننذ قننننننننرارات و يقدمننننننننه فيهننننننننا إذا كنننننننن

 علن تق يات   ا ة فإن  موقفه يف حالة شلاثلة ةتكون ةهلة.
إن  شلارةنننننننننة ا ننننننننناذ القنننننننننرار يعلنننننننننم ثقافنننننننننة ا ازفنننننننننة حي منننننننننا يتفلنننننننننب ا منننننننننر ذلنننننننننك. و تعننننننننندد العوائننننننننن  النننننننننيت متيزهنننننننننا 

واههننننننننة  ننننننننعوبات التننننننننأقلم الننننننننيت تواههننننننننه أمننننننننام اخلصننننننننم. و ي ننننننننت  علننننننننن هننننننننذا تسنننننننناعد علننننننننن هتييننننننننة الالعننننننننب دل
حتمنننننننننننننا التصننننننننننننننرف اإلغلنننننننننننننايب  ن  ال تننننننننننننننائ  ادلت صنننننننننننننل عليهننننننننننننننا يف التجنننننننننننننار  السننننننننننننننابقة تنننننننننننننأثر ك ننننننننننننننرياً علننننننننننننننن 

 االندفاعية، و  ن  هذ  التجار  ت ثر يف ال قة يف ال فس.      
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 خاالصاة :

فننننننننة نننننننننأيت خلال نننننننة القننننننننول أن رياضننننننننة كنننننننرة القنننننننندم تتمي ننننننننز بفابعهنننننننا القننننننننراري، ا ازفننننننننة بعننننننند أن عر ه ننننننننا علنننننننن ا از 
منننننننننا أهننننننننننم العوامنننننننننل الفعالننننننننننة لننننننننن داء  ا ننننننننننًة، اةنننننننننتقبال ادلعلومننننننننننات و معاجلتهنننننننننا ي جننننننننننر ع هنننننننننا ا نننننننننناذ القننننننننننرار 
ووضنننننننننن  إةننننننننننن اتيجية، ه ننننننننننا ينننننننننننأيت دور ا ازفننننننننننة النننننننننننيت تننننننننننرتبط ارتباطنننننننننننا وطيننننننننننداً ب خصنننننننننننية الالعننننننننننب و قدراتنننننننننننه 

 ية.ادلعرف
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 الدراسات السابقة :

 : األولىالدراسة 
بع ننننننننننوان : ُ مقارنننننننننننة  بعنننننننننن  القنننننننننندرات العقليننننننننننة و البدنيننننننننننة بنننننننننن   6000دراةننننننننننة كوليننننننننننان وريتاةننننننننننهاك كننننننننننارك  
 العيب الكرة الفائرة علن وف   صصاهتمَ  .

 هدف  الدراسة إلى :
 (بدنيننننننننة بنننننننن  العننننننننيب الكننننننننرة الفننننننننائرة وفنننننننن   صصنننننننناهتم التعننننننننرف علننننننننن الفننننننننروق بننننننننبع  القنننننننندرات العقليننننننننة و ال 

 .)الالعب ادلعد و الالعب احلر و اللار  العال و اللار  السري  
هنننننننننننل ه ننننننننننناك فنننننننننننروق مع وينننننننننننة يف القننننننننننندرات العقلينننننننننننة و البدنينننننننننننة بننننننننننن  العنننننننننننيب الكنننننننننننرة تساااااااااااا الت الدراساااااااااااة : 

ال و اللننننننننننننار  الالعننننننننننننب ادلعنننننننننننند و الالعننننننننننننب احلننننننننننننر و اللننننننننننننار  العنننننننننننن (الفننننننننننننائرة علننننننننننننن وفنننننننننننن   صصنننننننننننناهتم 
 . (السري 

 ادل ه  الو في .المنهج النتبع : 
العبننننننننننننا مننننننننننننا العننننننننننننيب ا نديننننننننننننة الننننننننننننيت تر نننننننننننن ت ا  ا دوار  80العبننننننننننننا مننننننننننننا أ ننننننننننننل  40عي ننننننننننننة الدراةننننننننننننة : 

 ال هائية للدرهة ادلمتازة .
 طريقة ا تيارها : ع وائية طبقية .

 اال تبارات العقلية البدنية .األدوار المستخدمة : 
  ئج المتوصل اليها :أهم النتا

ةنننننننننرعة رد الفعنننننننننل  (ننننننننن عننننننننندم وهنننننننننود فنننننننننروق مع ويننننننننة بننننننننن  العنننننننننيب التخصصنننننننننات ا ربعننننننننة يف القننننننننندرات العقلينننننننننة  
  .)االنتبا  و االدراك  سافة الوثبوحدة االنتبا  وتركيز 

تركيننننننننننز  ( للنننننننننار  السنننننننننري  يف القننننننننندرة العقلينننننننننة نننننننننن وهنننننننننود فنننننننننروق مع وينننننننننة بننننننننن  الالعنننننننننب اللنننننننننار  والعنننننننننال وا
 . و لصاحل الالعب السري  )با  االنت
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 الدراسة الثانية :

 دريب العقلي ما ال واحي ادلعرفيةبع وان ُ تأثري اةتخدام أةاليب مت وعة ما الت 6007دراةة فرات هبار ةعد اهلل 
 ادلهارية و اخلففية بكرة القدم .

 : هدف  الدراسة إلى
 رة القدم .ن ب اء ا تبار معريف لل احية ادلعرفية لفية ال با  بك

  .اخلففية لفية ال با  بكرة القدمن التعرف علن مستو  فية ال با  ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و 
 التعرف علن تأثري التدريب العقلي بأةاليب مت وعة يف ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و اخلففية لفية ال با  بكرة القدم. -

 ب يف ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و اخلففية لفية ال با  بكرة القدم.ن التعرف علن أفلل أةلو  مت و  للتدري
 تسا الت الدراسة  :

 ن ما هو مستو  فية ال با  يف ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و اخلففية لفية ال با  بكرة القدم ل
 ففية لفية ال با  بكرة القدم لن ما هو تأثري التدريب العقلي بأةاليب مت وعة يف ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و اخل

 ن ما هو أفلل أةلو  مت و  للتدريب يف ال واحي ادلعرفية و ادلهارية و اخلففية لفية ال با  بكرة القدم ل
 : م ه  جترييب .  المنهج المتبع
   .رلامي)  04 (وتوزعوا علن   )79ن  77 (: الالعب  ال با  لفري  القوة اجلوية بأعمار    عينة الدراسة
 : طريقة قصدية . اختيار العينة

 أةاليب مت وعة ما التدريب العقلي .  األدوات المستخدمة :
 :  إليهاأهم النتائج المتوصل 

 ن التدريب البد  لبع  متإلريات ما ال احية ادلهارية و اخلففية يكفي لتفوير هذ  ادلهارات و اخلفط . 
 مهما يليف فاعلية يف تفوير متإلريات ما ال احية ادلهارية واخلففية بكرة ن التدريب العقلي بأةاليبه ادلت وعة يعد عمال

 القدم .
ال احية ادلعرفية ،  (ن أةلو  ا موعة التجريبية ال الو ذات ا ةلو  ادلختلط هو ا فلل يف اي  متإلريات الب و  

 .)م اهر االنتبا ، زلاور التصور ، ال احية اخلففية
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 الدراسة الثالثة : 

 بع وان ُ عالقة التصور احلركي بسرعة تعلم ا داء لبع  حركات ادلبارزة . 7990اةة عفاف عبد الرزاق اعة در 
 :  هدف  الدراسة إلى
 .ب  التصور العقلي وةرعة ا داء ن التعرف علن العالقة

 ن التعرف علن عالقة التصور احلركي بدقة ا داء قي بع  حركات ادلبارزة .
 راسة:تسا الت الدن 

 ن ما هي العالقة ب  التصور العقلي وةرعة ا داء ل
 ن ما هي عالقة التصور احلركي بدقة ا داء يف بع  حركات ادلبارزة ل

 : ادل ه  الو في .  المنهج المتبع
 اللذيا ليس لديهم ةابقة يف ادلبارزة . ةاإلةك دري: ال ا ي  ب ادي السالح   عينة الدراسة

 يقة قصدية.طر  طريقة اختيارها:
 برنام  تدرييب ، وبرنام  تدريب القدرات العقلية .  األدوات المستخدمة :

 أهم النتائج المتوصل إليها :  
 وذلك لزيادة وضوح التصور احلركي ن  س  أداء بع  ادلهارات احلركية 

 الدراسة الرابعة : 
ام  مق ح للتدريب العقلي علن مد  اةتقرار  ت ع وان ُ أثر برن 7998دراةة زلمد علي ا عد أبو الك ك ة ة 

 احلالة االنفعالية ومستو   صيل الفال  علن مساق اجلمباز لفلبة كلية ال بية الرياضية .
 :  هدف  الدراسة إلى

نالتعرف علن مد  اةتقرار احلالة االنفعالية ومد   صيل الفال  يف احلركات ا ةاةية يف مساق اجلمباز لفلبة ال بية 
 البدنية  ت تأثري تفبي  برنام  مق ح للتدريب العقلي ادلصاحب للتعليم ادلهاري .

 تسا الت الدراسة  : 
ن ما مد  اةتقرار احلالة االنفعالية ومد   صيل الفال  يف احلركات ا ةاةية يف مساق اجلمباز لفلبة ال بية البدنية 

 صاحب للتعليم ادلهاري ل ت تأثري تفبي  برنام  مق ح للتدريب العقلي ادل
 : ادل ه  التجرييب .  المنهج المتبع
طالبا يف  ا موعة  74طالب ما الفلبة اجلدد بكلية ال بية الرياضية هامعة الريموك مقسمة إ   68:   عينة الدراسة
 طالبا يف ا موعة ال اهدة . 74التجريبية و 
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 طريقة قصدية. طريقة اختيارها:

 برنام  تدرييب عقلي ، وتعليم مهاري . : األدوات المستخدمة
 أهم النتائج المتوصل إليها : 

ن  التدريب العقلي ادلصاحب للتدريب ادلهاري له تأثري اغلايب يف مستو   صيل الفال  يف االمت انات العلمية دلساق 
 اجلمباز .

  فقط يف تعليم ادلهارات احلركية .  ن للتدريب  العقلي ادلصاحب للتدريب ادلهاري تأثري أفلل ما التدريب البد 
 الدراسة:الخامسة

 دراةة أطروحة دكتورا  يف ال بية البدنية والرياضية جبامعة قس في ة.
 2001: بوعراطة عبد الر يد  للطالب

 تكتيكي .- مساعلة يف دراةة ا ازفة ع د العب كرة القدم يف تفوير ا داء تقين
 :االستنتاج العام من الدراسة 

ذ  الدراةة اليت حاول فيها الباحو تسليط اللوء علن  فة ما  فات حركية العب كرة القدم و ادلتعلقة با ازفة، ه
تكتيكية ادلميزة للم افسة. فتو ل الباحو يف نتائجه أنه لت م  السلوك -اليت تعت  عامل م ثر علن ا حداث التقين

خلي عا ادلمارةة الكروية ادلت  جة و اليت ؽليزها احلذر ادلفر ، وأن تكتيكي غلب جت ب رد الفعل الدفاعي و الت-التقين
ادلبتإلن يتم ل يف م   سلتلف الكفاءات بب اء العملية التدريبية علن أةاس توهيه اللعب ضلو  العم     ور ت م  

 تكتيكي، ت ت  ع ه فعالية يف ادلردود  الل ادل افسة.-السلوك التقين
 الدراسة السادسة:

 أطروحة دكتورا  يف ال بية البدنية والرياضية جبامعة اجلزائر. دراةة
 تكتيكية يف كرة القدم .- التعديل ال فسي للفعل احلركي ادلعقد: تفبي  لعملية تقين 7997بلقاةم لعالوي  للطالب :

 االستنتاج العام من الدراسة :
 Régulation)بي ت أن طرق التعديل ال فسي حركية -ال تائ  اليت تو لت إليها الدراةة حول ادلميزات ال فسية

psychique)  تساهم ب كل نسيب يف  كم وتفوير العملية التق ية حركية ، والتعديل ال فسي يساهم يف التقليل ما
العوامل الد يلة اليت ت ثر ةلبا يف عملية اللعب ، وت ري أ كاال هديدة حلاالت اللعب. وما ب  وةائل التعديل 

 لة طريقة التدريب العقلي.ال فسي الفعا
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

البننننننننند الي دراةنننننننننة منننننننننا إن تبنننننننننداأو ت فلننننننننن  منننننننننا دراةنننننننننات ةنننننننننابقة أو م ننننننننناهبة حننننننننن  ننننننننننتمكا منننننننننا السنننننننننري يف 
الفرينننننننن  السننننننننليم ، كمننننننننا تعتنننننننن  هننننننننذ  الدراةننننننننات هامننننننننة يف الب ننننننننو العلمنننننننني ن ننننننننرا لكننننننننون العلننننننننم تعنننننننناو  فكننننننننل 

 أ ر  ومتهيدا لب وث قادمة . و هو عبارة عا تكملة لب وث 
 ولقد وهدت بع  الدراةات السابقة اليت أفادتين يف فهم ادل رو  واصلاز   ي وهي:

بع نننننننننوان مقارننننننننننة بعننننننننن  القننننننننندرات العقلينننننننننة قننننننننند أفنننننننننادتين يف تعرينننننننننف  6000الدراةنننننننننة النننننننننيت قنننننننننام هبنننننننننا  كولينننننننننان 
 التصور العقلي ،وأنواعه .

بع ننننننننننوان : تننننننننننأثري اةننننننننننتخدام أةنننننننننناليب مت وعننننننننننة مننننننننننا  6007أمننننننننننا الدراةننننننننننة الننننننننننيت قننننننننننام هبننننننننننا هبننننننننننار ةننننننننننعد اهلل 
 التدريب العقلي ، واليت أفادتين يف ال واحي ادلعرفية للتصور العقلي لالعب كرة القدم .

بع نننننننننوان عالقننننننننة التصنننننننننور احلركننننننننني بسنننننننننرعة  7990أمننننننننا الدراةنننننننننة النننننننننيت قننننننننام هبنننننننننا عفننننننننناف عبننننننننند الننننننننرزاق اعنننننننننة  
 يف العالقننننننننننة بنننننننننن  التصننننننننننور العقلنننننننننني و احلركنننننننننني وطريقننننننننننة تعلننننننننننم االداء لننننننننننبع  حركننننننننننات ادلبننننننننننارزة والننننننننننيت أفننننننننننادتين

 ا تيار العي ة و ادل ه  ادلتب .
 ننننننننت ع ننننننننوان أثننننننننر برنننننننننام  مقنننننننن ح للتنننننننندريب العقلنننننننني  7998أمننننننننا دراةننننننننة زلمنننننننند علنننننننني ا عنننننننند أبننننننننو الك ننننننننك 

علنننننننني مننننننننند  اةننننننننتقرار احلالنننننننننة االنفعالينننننننننة ومسننننننننتو   صنننننننننيل الفننننننننال  علنننننننننن مسننننننننناق اجل بنننننننناز ، والنننننننننيت أفنننننننننادتين 
 ةتقرار احلالة االنفعالية لالعب  و تفبي  برنام  مق ح للتدريب العقلي.يف مد  أ
 ت 6007قس في ة البدنية والرياضية جبامعة دراةة أطروحة دكتورا  يف ال بيةوأما الدراةة اليت قام هبا بوعراطة       
 و اليت أفادتين يف تعريف ا ازفة، تكتيكي -يف دراةة ا ازفة ع د العب كرة القدم يف تفوير ا داء تقين ةمساعل» ع وان
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 الكلمات الدالة :

تكتسيييييييييد د املييييييييية قصويييييييييص امايييييييييختصمله  ألملييييييييية   ييييييييي         ييييييييي     يييييييييخت  يييييييييخت   يييييييييخت     ييييييييي خت   يييييييييخت ت  ييييييييي  
النطيييييييييييختد اليييييييييييط  اتيييييييييييتلص   عملييييييييييييف صيييييييييييط  التطييييييييييي رات الطص ملييييييييييية   اليييييييييييط  و تييييييييييي   طييييييييييي ة            ييييييييييي  ع 
 ييييييييييي   الصراتييييييييييية ال اصنييييييييييية  يييييييييييص ادت يييييييييييصت داييييييييييي  امايييييييييييختصمله ا  روييييييييييية التختلملة الت ييييييييييي ر ال  ايييييييييييد  ا ختزعييييييييييية   ييييييييييي ة 

  ال صم.
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  /التصور العقلي1

  الت  ر 

 .1لغة:التصور:تصور ،تصورا ]صور[ الشيء :توىم صورتو وتخيلو

 . 2الشيء تمثل شكلو وصورتو في ذىنو-تصورا -يتصور -تصور

 :العقلي 

د ييييييي      يييييييو الاكييييييي   اعكيييييييه  اململاييييييية تييييييي اصخت   ييييييي ع ال ييييييي   ال  املييييييية  خت وكييييييي     ييييييي  الا ييييييي  د ييييييي    لغةةةةةةةة:
 بيف التاكًن

 .3  االتتصال  د  ط وق اع اس

 اصطالحا:

الت ييييي ر ال  اييييييد  نيييييييف اتيييييي  ختع  يييييي  الييييييطا  ة   ييييييوا   Dorthy دروثةةةةةةيو ييييي     التصةةةةةةور العقلةةةةةةي : -
 ذات   ىن.    ام ا  ختت املتونة     مل  اخل ات  إدختدة ت كملا خت بط و ة

عيييييييير  الت ييييييي ر ال  اييييييييد صييييييي   مليييييييي   نييييييي اع اخليييييييي ات  يييييييي يف   Richardsonنريتشاردسةةةةةةةو   يييييييخت  سيييييييي   
 سيييييييييييملة  ا درا ملييييييييييية اليييييييييييا ت ييييييييييي    ال  ييييييييييي  الييييييييييي ادد    ختلييييييييييية  مليييييييييييختب ام يييييييييييًنات ال ييييييييييي طملة  اليييييييييييا تسيييييييييييتصدد 

 .4ظ  ر نظختئ صخت اعسملة  ا درا ملة اع مل ملة
ا مليييييييييية الييييييييييا ت يييييييييي    ييييييييييخت   ال  يييييييييي  اليييييييييي ادد    ختليييييييييية الت يييييييييي ر ال  اييييييييييد صيييييييييي   مليييييييييي  اخليييييييييي ات اعسييييييييييملة  ا در -

 . 5اع مل ملة  ا درا ملة ملختب ام ًنات ال  طملة   الا تستصدد ظ  ر نظختئ صخت اعسملة 
صييييييي  اتييييييي  ختع الاييييييي د لالييييييي ات السيييييييختب ة تييييييي ا   يييييييختم  يييييييخت  ييييييي    ييييييي       و يييييييه  يييييييخت     يييييييختصص  ل يييييييخت إجرائيةةةةةةةا:

 آ    ص  وؤدو خت.

 

 

 
                                                

 .511،ص 5391، 4دار الوشرق،تيروخ،لثٌاى،ط 4الوٌدد األتددي 1
 .531،ص5335، 1الماهىس الدديد للطالة ،الوؤسسح الىطٌيح للكتاب،الدزائر ،ط4الحاج يحيي الثليص ،الديالًي تي علي تي هاديح ،تلحس 2
 .414، 5005، 5لاهىس الوٌدد في اللغح الوعاصرج ،دار الوشرق ،تيروخ ،لثٌاى ،ط4 أًطىاى ًعوح وآخروى  3
 .552  ص 5339  ال ختص ة  5اد   ا خت  ال وخت د  دار الاك  ال  يب  طالتصرو  ال    مش   حم ص ال  يب  4
الوهاري لرياضي الكراتي دو ،هعهد الترتيح  األداءفعاليح تطثيك ترًاهح للتصىر العملي الثصري في تطىير الوستىي الوهاري  تلعيد عميل عثد المادر4 5

 . 50الثدًيح والرياضيح،خاهعح حسيثح تي تىعلي ،الشلف،ص
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 :المجازفة 
 جيختز   ختز     خميييييييييييييختط ة   فيييييييييييييخت  ة  تيييييييييييييصص ر عن ييييييييييييي    يييييييييييييختز  ال يييييييييييييل  بناسييييييييييييييف ا ختزعييييييييييييية  ختز لغةةةةةةةةةةةةةة:

 1لملن طصخت     ط  حمصد     ختط . 
 اصطالحا: 

صنييييييختة  ختزعيييييية  ا ييييييخت  ييييييخت  ا دا  اميييييي اد ع ايييييييف وت يييييي  بصر يييييية  يييييي  دييييييصم   Lambert لومبةةةةةةارديييييي   
ا ختزعيييييييية صييييييييد  التأ ييييييييص   ييييييييطا   يييييييي  ام ييييييييًن  يييييييي  ا ييييييييختذ  يييييييي ار   ييييييييٌن     يييييييي ارات   يييييييي  . إذ   كيييييييي  ادت ييييييييختر   

 امفخت  ة ب      ملختع  د    ختب  ا تسختب  د    س .
 .2إبتصا اً    ام ا  ختت     ختجلت خت  وأيت ال  ار   خت  ختً برت اتملجملة نختجتة ا ختزعة

  جرائيا:إ
تيييييييي و   يييييييي د ع يييييييي  لا   يييييييي  الييييييييط  و مل يييييييييف    ا ختزعيييييييية    يييييييي ة ال ييييييييصم صييييييييد  ملييييييييختم الديييييييي   يييييييي ة ال ييييييييصم  بييييييييأدا 

 عظة   ملنة  ص  جي   نتملجتيف ت ا   ختن  اخلسخترة    ال ب   ع نخت الالد  وفخت   بأع ختليف.
 كرة القدم:

 ىي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم . Foot ball كرة القدم   لغة:
  اصطالحا

ر  يييييييد  ملييييييي    ة ال يييييييصم  إلمل يييييييختخت   يييييييختر  ييييييي ة ال يييييييصم صيييييييد روخت ييييييية  ختدملييييييية  يييييييخترس  ييييييي  طييييييي    ملييييييي  النيييييييختس   ييييييي
 .3     د  روخت ة  ختدملة وتكمل     خت     صنخت  ا ت   

 جرائيا:إ
 ييييييي ة ال ييييييييصم صييييييييد روخت يييييييية  ختدمليييييييية  يييييييخترس  يييييييي  طيييييييي    مليييييييي  ا صيييييييينخت     يييييييخت تا يييييييي  بييييييييٌن عيييييييي و ٌن وتييييييييأل      

 .الد خت  تا   ب اتطة   ة  نا  ة ع د  ر ملة  ستطملاة  11    ن  خت    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

 .505،ص5332، 5هٌشىراخ عشاش ،الدزائر،ط 4هعدن الكٌزى 
2  Cité par : THOMAS( RAYMOND) –MISSOUM (GUY) –RIVOLIER (JEAN), op .cit, 1987, p 114 . 

  .15، ص5329، 5كرج المدم ،دار الٌمائة ،تيروخ ،لثٌاى ،ط 4روهي خويل 3
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    إشكالية الدراسة  
   دن  ا    دنختص  التضخت   بٌنصة و يص الن ختط ال صين ال وخت د التنيختعسد     ن اع ا ن طة الا تتي   مب ختصصصخت الا وي

ا   دختت ال وخت ملة    ع صة ل  ختب ال خت      لملت خترع ا ب ض ه دا  ب يض   خت صد    روة لن   ال وخت ة بٌن 
ق ملق ت صم ال  ختعة ال وخت ملة. بخت  ختعة إ  ذلك عر  الن ختط ال صين ال وخت د التنختعسد وسختصه   ق ملق الطات اجل ختصًن   

ا نسختنملة لا طي     ذلك بردطختئيف الا صة  ث ختت صاختتييف الط مل ملية    ق ملق ذاتيف د  ط وق التنختعس ال  و  ال ختد     خت 
ل    ال ختد الط  و ص  إ  ت تملخ صط  ام ختدئ   ا ت   إ   ختن   نيف و ت ص دا  التصرو  ام ين دا  ا     ا

الت خت   بٌن ا ع اد لتح مليق ال صي   إ   دا  امست وختت.  د  اصت ختم املت ٌن     ىت امملختدو  ال ا ملة بظ  ر التصرو  
دة  التح     ام  نة    ًنصخت    ال وخت د اعصو  الط  وس ي  إ  تن ملة   تط و  ال    ال صنملة ) ال  ة ال ضاملة  الس  

ال اختت ال صنملة(   ال    الانملية )  ختم خترات اع  ملة ال وخت يملة   ال صرات اخلططملة(    ال    الناسيملة        ب ز 
 االصت خت ختت تاك اخلختصة بختجلختن  ال  اد  الط  تنحخت   تساملط الض   دامليف  نيف     ع دراتتنخت.

 ة    انت  ت دصة إ ختدختت د  ا جنختز امطص  الط     تيف ت وس ا   ا ل ختب ا  م مل    اعصو    ال تط ال وخت د
   خت الط  ا  ديف الس وس و   ؟  صطا د ا   ن ط  صوص ؟  خت الط  5392دختم  Grenobleلبقرونوبال ت وة 

الثة  ملصالملختت      مب ختر ة  ختدصه لتح ملق ثالث  ملصالملختت ذص ملة   التو اق دا  ال اج مب ختر ة  رب  دصائٌن    إ  از ث
دصائٌن آ  و   ب ص  رب ة تن ات    ل ختب الملختبخت  ؟ إ  ت  صطا ا جنختز ص  التصرو  ال  اد الط   ختم بيف 

  صرب  إذ  خت    PeterBaumgartnerبيتر بومقارتنر أ  ختئد ناسختين إ   ختن    Abrizolأبريزول
Johannes H Schultz لتزجوىان شو  ال نخت ج امط ق   ت س     د خت  ا مختين

1. 
 5319تنة   Montréal للمونتريااملختتملٌن   ا ل ختب ا  م ملة سب ا ج التصرو  ال  اد  ختن   را  ق ملق روختدة ال

ر ه صف   سخت ة صطا ال اص. وؤ ص آنطاة         بس  ة    رب ٌن  ملصالملة    ق ملق  رب ٌن  ملصالملة  مختنملخت ال   ملة
  ،    امصرب بأ  التصرو  ال الثد الط  جي   ال صا  Rozhnov et Alexeyenveألكسييف    روزىنوف

 . 2 ص  ص    ختئ  االتت  خت    ر تملختاسختين ا   ختئد الن
تكتملكد   الناسد لا وخت ملٌن  صطا  خت ت صا  إلمليف  د خت  -التصرو  ال  اد ليف  ألملة بختلفة   التحضًن ال صين  الت ين   

 أ  ختئد ناسختين قضًنا لا وق  نتل  ع نسخت لس ختد السا  ال  ادملة لألل ختب   Thill تيلع وق    ال خت  ٌن مب ختر ة 
5320ا  م ملة لسنة 

3. 
    ة  5311دختم kolonay   كولوناي   بٌن ال ح ث الا    و  دا  روخت ملٌن امست   ال ختيل  نط   دراتة    

كالملس (   ر ملة الك ة إ  الساة.   د خت  V.M.B.Rالساة الط    ص ع ختلملة ب نخت ج   ن  لاتصرو  ال  اد )

                                                
1 OSTRANDER (SHEILA) et SCHROEDER ( LYNN), Les fantastiques facultés du cerveau, (traduit par le 

chercheur) éd Robert Laffont, Paris 1982 p 16 
2    OSTRANDER (SHEILA) et SCHROEDER (LYNN), Idem, p 172 
3  FERNANDEZ ( LUIS), sophrologie et compétition sportive, (traduit par le chercheur), vigot, Paris, 1986, p 151 
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Calmels  ق ملق النتختئج دنص   ختزوٌن  ست    .الط  اصته بختلت  ر اخلختر د   تأثًن  ا جيختيب5322تنة  
 .1النل ة

 Myriam ميريام واندلنغ   نتملجة لتج بة تط ملق الت  ر ال  اد لا وق    إنختث   اجل  ختز ت     

Wendling  يص تفًنت عمل ي  ط و ة التجيخت ب   ب ص    و     تط ملق الت  ر ال  اد  ت ٌن    اجل  ختزوختت
 2  ن ختطخت   اتت اللملة بخت  ختعة إ  ظ  ر ت دة الت اه   ع ختلملتيف االتتمل ختب    خت   ي    ي   

دا خت   خت  داه الناس  ال ووا     ب ض املت ٌن   ا خت  ال وخت د        ع التصرو  ال  اد     ع  صو   ثختر
ب ص    مت التح ق  ملصانملخت   دا ملخت    جنختدتيف  تال وخت د  لك    ال ا   بصاوة إد ختج التصرو  ال  اد و    إ  ا رب ملنخت

 .3  ع ختلملتيف   ق مليق   رع  النتختئج
الط   ك     New jersey    نيوجرسي     خت  ة  Kreskin كريسكين صطا  خت   حيف ا   وكد   

 .4ا طالع دا  ب ا ج  ختن  تست      ا قختد ال  عملختيت
ة ال    السختبق   ال اصا  ا  ن ملة إال  نيف   حيظ  بختالصت ختم امطا ب ر ه  ألملة صطا اجلختن    تط مل يف  نط بصاو 

  بالدنخت   ىت     تنخت اعختيل الط  و  ص تصين  اح ظ     ست   ال وخت ة   بختخل  ص   ة ال صم اجلوائ وة    خت 
 ال وخت ة ا        ملة.

اد امتكخت   لالد  اجلوائ   لك ة ال صم         خت لة إد ختج التصرو  ال  اد   ت ووو  كختنتيف   التصرو  لإلدص   م
تكتملكد -ال ص   بيف لا ست   امطا ب   د  بنخت لالصت ختم بختلت  ر ال  اد    ث   دا  ا ختزعة لنجختدة  دا   الت ين

 مت ط ح التسختؤ  ال ئملسد دا  النح  التختيل  اهلج  د      صطا ال صد

 *ىل للتصور العقلي عالقة بمجازفة العب كرة القدم؟   

  تنصرج قت خت تسختؤالت ع دملة صد        

 *ىل للتصور العقلي في بعده السمعي عالقة بمجازفة العب كرة القدم؟     

 *ىل للتصور العقلي في بعده الحسي الحركي عالقة بمجازفة العب كرة القدم؟     

 ي في بعده االنفعالي عالقة بمجازفة العب كرة القدم؟*ىل للتصور العقل     

 

                                                
1  THOMAS (RAYMOND), op.cit, 1994, p 107 
2  www.gymnt.org/mental.htm-Visualisation et Entraînement Mental. 
3  Cité par : THOMAS( RAYMOND) –MISSOUM (GUY) –RIVOLIER (JEAN), La psychologie du sport  de haut niveau, 

(traduit par le chercheur), 1
ére

 éd, éd presses universitaires,  paris 1987, p 16 
4  OSTRANDER (SHEILA) et SCHRO DER (LYNN), op.cit, 1982, p 170 
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 أىداف الدراسة :

 تتال  صط  ا صصا  عمل خت واد  
-   عييييييييية اليييييييييص ر اع مل ييييييييييد اليييييييييط  وا  يييييييييييف الت ييييييييي ر ال  اييييييييييد    تطييييييييي و  ا ختزعيييييييييية   جنختدييييييييية ا دا  الت ييييييييييين -

 تكتملكد لالد  اجلوائ   لك ة ال صم.

 تكتملكملة  الناسملة  بختخل  ص ام  عملة.-اجل ان  الت نملةت  مل     رة التكخت   بٌن  -

إبييييييييي از  ألملييييييييية التيييييييييصرو  ال  ايييييييييد لالد يييييييييٌن داييييييييي   ييييييييي ار امتختب ييييييييية الت نملييييييييية  الط ملييييييييية  ال صنملييييييييية  التكتملكمليييييييييية  -
  ذلك بت جمل  إجيختد    ختئملٌن ناسختنملٌن متختب ة صطا اجلختن .

 ملة لا وخت ة التنختعسملة.رع   ست   ال وخت د اجلوائ   إ   خت ص   طا ب   السخت ة ال ختم -

  أىمية الدراسة:

نظ ا مخت قتخت يف ا ختزعة     ة ال صم    إ سختس  د ة   ا دا  عختنيف وتحته دا  الالد  التحضًن ال صين  ال  اد اجلملص 
  صطا ا  ًن ص      ع دراتتنخت الا تظ    ألملتيف   الن ختط التختلملة 

صط  الصراتة تسختصه   اتتصدخت    خترة الت  ر ال  اد   د املة التصرو   ذلك  صالح ا  طخت         الت امل   إ -
    دصد التك ارات امت  ة.

 .مت اتتلصام الت  ر ال  اد   الصراتة لتحسٌن ا دا  د  ط وق   ا  ة ام خترة ذصنملخت-

 فرضيات الدراسة 

 الفرضية العامة:

 عقلي عالقة بمجازفة العب كرة القدم.للتصور ال       

 الفرضيات الفرعية:

 * للتصور العقلي في بعده السمعي عالقة بمجازفة العب كرة القدم.      

 * للتصور العقلي في بعده الحسي الحركي عالقة بمجازفة العب كرة القدم.      

 .القدم *   للتصور العقلي في بعده االنفعالي عالقة بمجازفة العب كرة      
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  :متهيد

ــى    ــة عل ــذا قصــد اإلجاب ــة وه ــي يف البحــوث العلمي ــب التطبيق ــى اجلان ــثريا عل ــز ك ــتم التركي ي
التساؤالت اليت تطـرح حـول املوضـوع املـدروس، وهـذا بتوظيـف التقنيـات اإلحصـائية يف التحليـل          

صـحة الفرضـيات املصـاغة أو بطالـا وهنـا تتجلـى أمهيـة اختيـار الوسـائل          والتفسري للتأكـد مـن   
  .الصحيحة واملناسبة جلمع املعلومات والتقنيات املناسبة للترمجة املتعلقة بالبيانات 

ولذلك سوف نتناول يف هذا الفصـل املتعلـق مبنهجيـة الدراسـة امليدانيـة مـن حيـث املنـهج املناسـب          
وات والوسـائل املسـتعملة جلمــع املعلومـات وحتليـل ذلــك مـع إبــراز      و عينـة الدراسـة وشــرح األد  

  .عالقتها بالفرضيات وكذا إبراز التقنيات اإلحصائية املستعملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

 

 

 اإلجراءات امليدانية للدراسة                                                                    الفصل الثالث

60 

  
  :الدراسات االستطالعية/1

قبل البدء يف الدراسة االسـتطالعية قمـت باالتصـال بـرئيس الفريـق ملعرفـة أوقـات التـدريب و بعـد          
بدراسـة اإلمكانيـات املتـوفرة ومسـتوى الفريـق وهـذا مـن أجـل التوصـل إىل أفضـل           ذلك قمـت  

طريقة إلجراء الدراسة وجتنـب العراقيـل واملشـاكل الـيت قـد تـواجهين خـالل العمـل امليـداين وقـد           
ي الطاقم املسـؤول وكـذا مـدرب الفريـق ، ومت االتفـاق علـى الوقـت املخصـص إلجـراء          ـرحب ب
  .الدراسة 

  :ين واملكايناال الزما/2
  : اال املكاين-2-1

  .نادي أهلي برج بوعريريج لكرة القدم 
  :اال الزماين-2-2

  .30/04/2015غاية  إىل 01/04/2015قمت بإجراء الدراسة وتوزيع املقياس مابني 
  :املنهج املستخدم/3

  . 1بغية حتقيق حبثهيعرف املنهج بأنه عبارة عن جمموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الباحث 
فاملنهج يعد خطوة أساسية  تتحكم يف السري الصحيح للبحث لذلك وجب على الباحث اختيار املنهج الذي يتناسب 

الفروض اليت اعتمد عليها ،أو من حيث األهداف اليت حددها يف حبثه ، من أجل و طبيعة موضوعه، سواء من حيث 
إىل نتائج دقيقة و لو نسبيا و بالتايل املطابقة إىل حد ما مع الواقع املدروس،ومن مث ميكن تعميمها فقد رأينا أن أنسب 

الوصفي الذي يعد لقدم هو املنهج منهج ميكن أن نتناوله لدراسة العالقة بني التصور العقلي و جمازفة العب كرة ا
  .مناسبا لطبيعة مثل هذه الدراسة

  : جمتمع وعينة الدراسة/4
هو جممـوع وحـدات البحـث الـيت نريـد احلصـول علـى بيانـات حوهلـا ،ويف          : جمتمع الدراسة 4-1

ـ        40بـرج بـوعريريج لكـرة القـدم وعـددهم       يدراستنا هذه جمتمـع البحـث هـو العـيب نـادي أهل
  .العب

  : البحث عينة 4-2
اهلدف من اختيـار عينـة البحـث هـو احلصـول علـى معلومـات عـن اتمـع األصـلي للبحـث             إن

فليس من السهل علـى الباحـث أن يقـوم بتطبيـق حبثـه علـى مجيـع أفـراد اتمـع األصـلي ،وكـان            
أ، ( أشـبال  اختياري للعينة مقصود ،يف حبثـي هـذا تألفـت عينـة الدراسـة مـن العـيب أهلـي الـربج          

  .30عددها كان )ب

                                                
 . 176، ص 2008، 1تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية ، دار هومة ، اجلزائر ،ط: رشيد زروايت: 1
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  : متغريات البحث 4-3

  .التصور العقلي : املتغري املستقل 
  .اازفة يف كرة القدم : املتغري التابع 4-4
  :أدوات مجع البيانات/5
  .يقصد ا مجع البيانات حول موضوع البحث  :املصادر النظرية 5-1
  .واليت تناولت توزيع املقياس على الالعبني : املصادر امليدانية 5-2

ونشـره يف ورقتـه الدراسـية الـيت قـدمها إىل مـؤمتر بـر         1982وضع هذا املقيـاس مـارتيرترينر عـام    
وهـدف اىل التعـرف علـى الدرجـة الـيت ميكـن ـا        " التصـور يف الرياضـة  "سينب استراليا حتت عنوان 

ــون ،    ــريب مشع ــدكتور الع ــه ال ــام بتعريف ــي، وق ــور العقل ــاء التص ــواس أثن ــتخدام احل ــب اس الالع
  .ورة ماجدة حممد إمساعيل ومت تعديله وتبسيطه كي يتالءم مع عينة البحث والدكت

املمارسـة الفرديـة، املمارسـة مـع اآلخـرين ، مشـاهدة       : وقد تضـمن أربـع مواقـف رياضـية وهـي     
  :الزميل األداء يف املنافسة ،وذلك من خالل أبعاد التصور العقلي وهي

 .كيف تسمع األصوات املصاحبة : البعد السمعي 
 .كيف تشعر جبسمك أثناء األداء: لبعد احلسي احلركي ا

ماهيدرجــة تصــور احلالــة االنفعاليــة املصـاحبة ويــتم ذلــك مــن خــالل مقيــاس  : البعـد االنفعــايل  
 :تقديري سيمانيت

 ".ال يوجد "عدم وجود صورة ذهنية للموقف  -1
 ".غري واضحة"وجود صورة ذهنية للموقف -2
 "معتدل" الصورة الذهنية واضحة بدرة متوسطة  -3
 " واضحة"الصورة الذهنية للموقف واضحة بدرجة كبرية  -4
 ".واضحة متاما"الصورة الذهنية للموقف واضحة بدرجة كبرية جدا  -5
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  : املالحظة*

الحظة قام ا املوهذا بتسجيل السلوك الدال على اازفة حسب . لقياس اازفة عند الالعبني اعتمدنا على املالحظة
  .إذ أن املالحظة اليت اعتمدنا عليها تعطينا نتائج كمية ملستوى اازفة عند العب كرة القدم ، بوعراطة

  :حساب الدرجات
  ).درجة 2: (يف حالة األداء اجليد

  ).درجة 0( الداء السيءيف حالة ا
  :حساب اخلصائص السيكومترية لألداء *

 :مقياس تقدير التصور العقلي 
  :صدق و ثبات أداة الدراسة -

  :1كالتايلو ثبات أداة الدراسة و هي  هناك عدة طرق حلساب صدق
 طريقة إعادة االختبار  
 طريقة التجزئة النصفية 
 طريقة االختبارات املتكافئة 
 طريقة حتليل التباين.  

  :حساب معامالت الثبات ملقياس التصور العقلي -
التجزئة النصفية، وهذا مراعاة للوقت حلساب درجة ثبات مقياس التصور العقلي اعتمد الباحث على طريقة 

واجلهد،وهذه الطريقة تتميز بتقسيم املقياس إىل قسمني حسب العبارات الفردية والزوجية،مث نقوم حبساب معامل 
وبعد جتميع وتبويب البيانات املتعلقة . االرتباط مرتفع كان ثبات املقياس كبري االرتباط بينهما، وكلما كان معامل

  باملقياس
  

                                                
  381، ص 1980علم النفس اإلحصائي و قياس العقل البشري، دار الفكر العريب، القاهرة، : فؤاد السيد البهي:1
 

صورة متوسطة   صورة غري واضحة  عدم وجود صورة  العبارات  البعد
  الوضوح

  صورة واضحة متاما  صورة واضحة

كيف تسمع   السمعي
            األصوات املصاحبة؟

كيف تشعر جبسمك   احلسي احلركي
            أثناء األداء؟

  االنفعايل
ماهي درجة تصور 

احلالة االنفعالية 
  املصاحبة ؟
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أي اجلزء الذي يضم العبارات الفردية واجلزء الذي يضم العبارات الزوجية وحتليلها توصلنا إىل مقادير  

  1:االرتباطات كما هي يف اجلدول املوايل وهذا باستعمال املعادالت التالية
  

عدم وجود   الترميز  العبارات  األبعاد
  صورة

صورة متوسطة   صورة غري واضحة
  الوضوح

واضحة صورة   صورة واضحة
  متاما

كيف تسمع األصوات   السمعي
  املصاحبة؟

x 03  02  01  03  01  
y  02  04  02  01  01  

احلسي 
  احلركي

كيف تشعر جبسمك أثناء 
  األداء؟

x  05  02  01  01  01  
y  04  01  00  03  02  

الة حلماهي درجة تصور ا  االنفعايل
  االنفعالية املصاحبة؟

x  00  02  04  03  01  
y  06  01  01  01  01  

 
X :العبارات الفردية.  
Y :العبارات الزوجية.  
 

R= ∑ . .
( ∑ (∑ ) ) ( ∑ (∑ ) ) 

  
  

  
  
  
  

  
  

.ퟎ= معامل الثبات=الصدق ퟗퟎ=0.945  
  

                                                
  .286،ص2000، دار الفكر العريب،مصر،2القياس يف التربية البدنية والرياضية وعلم النفس ،ط: د حممد نصر الدين رضوان. حسن عالوي حممد .د:1
 

  مقياس التصور العقلي  املقياس           
  0.83  معامل االرتباط

  0.90  معامل الثبات
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  :حساب معامل الثبات لشبكة املالحظة اخلاصة باازفة -

حلساب معامل الثبات اخلاص باألداة اليت اعتمد عليها الباحث لقياس اازفة عند العب كرة القدم و هي شبكة 
جموعة املالحظة، مت االعتماد على طريقة إعادة االختبار حبيث مت مأل املالحظة ملباراة ومت حساب مستوى اازفة للم

  .التجريبية و أُعيدت
  نفس العملية ملباراة أخرى، مث قمنا حبساب معامل االرتباط و معامل الثبات و حتصلنا على النتائج املمثلة يف اجلدول 

  :املوايل
  

  عدد الالعبني  املالحظة
  04  االختبار  األداء اجليد

  07  إعادة االختبار
  06  االختبار  األداء السيئ

  03  إعادة االختبار
  
  

  

.ퟎ= معامل الثبات=الصدق ퟕퟑ=0.8544  
نالحظ من خالل القيم اليت مت إليها فيما خيص درجات الثبات أا عالية يف كال املقياسني، وبذلك فهي تشري الوصول 

  .وبالتايل هي صاحلة لالستعمال لغرض البحثإىل مدى ثبات املقياسني 
  
  
  
  
  
  

  شبكة املالحظة اخلاصة باازفة  املقياس
  0.58  معامل االرتباط

  0.73  معامل الثبات
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ــار اجليــد ،شــرط املوضــوعية   :املوضــوعية * ــوفر يف االختب مــن العوامــل املهمــة الــيت جيــب أن تت

أو  كآرائـه العوامـل الشخصـية املختـرب     إدخـال والذي يعين التحـرر مـن التحيـز و التعصـب وعـدم      
ميوله الشخصي ،فاملوضوعية تعـين أن نصـف قـدرات الفـرد كمـا هـي موجـودة ال كمـا نريـدها أن          

 .1تكون 
  : لألداةإجراءات تطبيق امليداني/ 6

بعدما مت وضـع املقيـاس والتحقـق مـن أنـه يغطـي جوانـب مشـكلة البحـث وكـذا فرضـياته ، مت            
ــوم  ــاس ي ــق املقي ــوم 03/04/2015تطبي ــات ويف ي ــع البيان ــان27/04/2015 ومت مج ــق  ك الفري

  .اتية لتقدمي مقياس التصور العقليوكانت الفرصة مو نافسةيف فترة  م
  :ئيةاألساليب اإلحصا/ 7
  :)(Spssبرامج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 7-1

ــم    ــر يف عل ــات أكث ــبري أو معلوم ــود ك ــاج ه ــائي ال حتت ــل اإلحص ــرض والتحلي ــات الع إن عملي
ألي مسـتخدم مهمـا كانـت خلفيتـه اإلحصـائية اسـتدعاء األوامـر وتنفيـذها          اإلحصاء حيـث ميكـن  

بسهولة ، فبعد مجـع البيانـات وإدخاهلـا يف الربنـامج ننتقـل بعـد ذلـك إىل تنظـيم البيانـات ووصـفها           
ــك باســتخدام  ــتم ذل ــر للمســتخدم وي ــة أكث ــها مفهم ــة جتعل ــها بطريق الوصــفي  ءاإلحصــا(وحتليل

  .2ضروريان الختاذ القرارومها )،اإلحصاء االستداليل
وهـو الطريقـة األكثـر اسـتعماال ،حيـث يعتـرب احلاصـل لقسـمة جممـوع          : املتوسط احلسـايب  7-2

ــاس  ــا القي ــري عليه ــيت أج ــة ال ــيم يف اموع ــردات ،أو الق ــدد  푥....푥،푥،푥املف ــى ع عل
  :يلتاوصيغة املتوسط احلسايب تكتب على الشكل ال، (n)القيم 

  
   

  
  :حيث

푥̅ :املتوسط احلسايب.  
  .هي جمموع القيم: ∑
n   :عدد القيم.  
  

                                                
 .75، ص1999األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات ، عمان ،: مروان عبد ايد  1
  .45،ص1992ية، اجلزائر،مدخل إىل اإلحصاء ،ديوان املطبوعات اجلامع: عبد القادر حلمي 2
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أهــم مقــاييس التشــتت ألنــه أدقهــا ،حيــث يــدخل اســتعماله يف هــو :املعيــاري فاالحنــرا -7-3
اف املعيـاري قليـل فـان    فـاذا كـان االحنـر    ،yكثري من قضايا التحليل اإلحصـائي و يرمـز لـه بـالرمز     

  :صحيح ،ويكتب على الصيغة التالية ذالك يدل على ان القيم متقاربة والعكس 
  
  
  
  

  : حيث
y:االحنراف املعياري.  
푥̅ :املتوسط احلسايب.  
푥 :قيمة عددية.  
푛 :عدد العينات.  

  :)بريسون (معامل االرتباط
معامل ارتباط ناتج العزوم هـو أحـد أهـم املعـامالت و أكثرهـا شـيوعا ودقـة ، إذ أنـه يتـأثر جبميـع           

العالقة اخلطية بـني املـتغريين ، وميكـن تطبيقـه بصـدق فقـط يف حالـة مـا إذا مـا          القيم ، فهو ميثل قوة 
كانت القياسات مأخوذة بالنسـبة لكلـى املـتغريين تبلـغ مسـتوى قيـاس املسـافة أو النسـبة ، واهلـدف          
منه هـو معرفـة مـدى العالقـة االرتباطيـة بـني مـتغريين ، إذا كانـت النتيجـة سـالبة فهـي عالقـة             

ـ موجعكسية وإن كانت  العالقـة موجبـة طرديـة ، مث معرفـة داللـة العالقـتني يف حالـة السـلب و         فة ب
  . 1اإلجياب وذلك بالرجوع للداللة اإلحصائية اخلاصة مبعامل االرتباط

  
  

  : حيث
R:معامل االرتباط بريسون.  
푥 :قيم املتغريات األوىل.  
푥̅ :األول املتوسط احلسايب.  
푦 :قيم املتغريات الثانية.  
푦:املتوسط احلسايب الثاين.  
  

                                                
 . 224، ص 2007علم النفس القياسي املبادئ األساسية، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  بن عكنون ، اجلزائر، : بوسنة حممود : 1
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 :خالصة

نستخلص مما سبق أنه ال دراسة علمية بدون منهج، وكل دراسة علمية ناجحة ومفيدة ال بد هلا وأن تتوفر 
لدى الباحث اإلجراءات املنهجية للدراسة االستطالعية، واألساليب اإلحصائية واألسس العلمية ألداة البحث، اليت 

راسته مبنهجية علمية مناسبة وتتماشى مع موضوع للباحث القيام بد يسهلتقوم على معايري قبل وبعد التطبيق مما 
  .اخل...متطلبات حبثه، ناهيك عن توفري العينة بدقة ملتغريات الدراسة

له الوصول إىل حقائق علمية صحيحة ومفيدة للباحث واتمع ومنه فإن العمل باملنهجية يعد أمرا يسهل  امم
لوصول إىل النتائج املؤكدة إضافة إىل وجوب أن تكون ضروريا يف البحوث العلمية احلديثة قصد ربح الوقت وا

  .املنهجية واألدوات املستخدمة للبحث واضحة وخالية من الغموض والتناقضات
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسريها
  ومناقشتها
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  .صور العقلي  يف بعده السمعي عالقة مبجازفة العب كرة القدمللت: الفرضية األوىل

  .مبجازفة العب كرة القدميبني نتائج عالقة التصور العقلي يف بعده السمعي :03اجلدول رقم
  املتغريات

  

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  ن  املعياري

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

الداللة      
  اإلحصائية

  اازفة

البعد 
  السمعي

  0.046 0.367*  30  0.555  1.20  الفردية
  دال عند

0.05  

االحنراف   املتوسط احلسايب
  0.009  0.468**  30  0.47946  2.3333  مع اآلخرين  املعياري

  دال عند

0.01  

5.7333  1.63861  

مشاهدة 
  0.047  0.366*  30  0.62881  1.8667  الزميل

  دال عند

0.05  

األداء يف    
  0.016  0.359*  30  1.14269  2.7333  املنافسة

  دال عند

0.05  

  0.05دال عند عند مستوى الداللة * ،0.01دال عند مستوى الداللة **

  :بالنسبة للممارسة الفردية

مما يدل عل وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.367من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ 
مما يدل على أن معامل االرتباط  ذو  0.05وهو اقل مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.046هلذا املعامل قدر بـ 

  .داللة إحصائية

بني التصور العقلي يف بعده السمعي واازفة يف كرة القدم يف حالة املمارسة انه توجد عالقة ارتباطية : ومنه نستنتج
  . الفردية وهي ذات داللة إحصائية

  :بالنسبة للممارسة مع اآلخرين

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.468من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ 
مما يدل على أن معامل االرتباط ذو  0.01وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا   0.009هلذا املعامل بـ 
  .داللة إحصائية 
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كرة القدم يف حالة انه توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده السمعي وجمازفة العب :ومنه نستنتج 
  . املمارسة مع اآلخرين  وهي ذات داللة إحصائية

  بالنسبة إىل مشاهدة الزميل 

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى  0.366جند معامل االرتباط بريسون بلغ : من خالل اجلدول 
مما يدل على أن معامل  0.05رفنا وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من ط 0.047الداللة هلذا املعامل قدر بـ 
  .االرتباط ذو داللة إحصائية 

توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده السمعي واازفة عند العب كرة القدم يف حالة :ومنه نستنتج انه 
  . مشاهدة الزميل وهي ذات داللة إحصائية

مما يدل على وجود عالقة  0.329رتباط بريسون بلغ من حالل اجلدول جند معامل اال: بالنسبة ألداء املنافسة
مما  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.016ارتباطية وان مستوى الداللة هلذا املعامل قدر بـ 

  . يدل على أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائية

ده السمعي واازفة عند العب كرة القدم يف حالة انه توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بع: ومنه نستنتج 
  .األداء يف املنافسة وهي ذات داللة إحصائية
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  للتصور العقلي يف بعده احلسي احلركي عالقة مبجازفة العب كرة القدم :الفرضية الثانية 

  عب كرة القدممبجازفة اليبني نتائج عالقة التصور العقلي يف بعده احلسي احلركي :04اجلدول رقم
  املتغريات

  

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  ن  املعياري

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

الداللة      
  االحصائية

  اازفة

  البعد 

احلسي 
  احلركي

  0.049 0.364*  30  0.742  2.00  الفردية
  دال عند

0.05  

االحنراف   املتوسط احلسايب
  0.004  0.515**  30  0.62146  2.4000  مع اآلخرين  املعياري

  دال عند

0.01  

5.7333  1.63861  

مشاهدة 
  0.006  0.486**  30  0.81931  2.8667  الزميل

  دال عند

0.01  

األداء يف    
  0.017  0.356*  30  1.02833  3.6667  املنافسة

  دال عند

0.05  

  0.05دال عند عند مستوى الداللة * ،0.01دال عند مستوى الداللة **

مما يدل على وجود عالقة  0.364من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ : بالنسبة للممارسة الفرية 
مما  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.046ارتباطية وان مستوى الداللة هلذا املعامل قدر بـ 

  . يدل على ان معامل االرتباط ذو داللة إحصائية

توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده احلسي احلركي واازفة عند العب كرة القدم  :تنتج انه ومنه نس
  . يف حالة املمارسة الفردية وهي ذات داللة إحصائية

  : بالنسبة للممارسة مع اآلخرين

طية وان مستوى الداللة ممايدل على وجود عالقة ارتبا 0.515من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ 
مما يدل على ان معامل االرتباط  0.01وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.004هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده احلسي احلركي واازفة عند العب كرة القدم يف :ومنه نستنتج انه 
  .املمارسة مع اآلخرين وهي ذات داللة إحصائية حالة
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  :بالنسبة ملشاهدة الزميل

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.486من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ  
مما يدل على أن معامل االرتباط  0.01من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  وهو اقل 0.006هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده احلسي احلركي واازفة عند العب كرة القدم يف :ومنه نستنتج انه 
  .حالة مشاهدة الزميل وهي ذات داللة إحصائية

  :ملنافسةبالنسبة األداء ا 

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.310من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ 
مما يدل على أن معامل االرتباط  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.017هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

قة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده احلسي احلركي واازفة عند العب كرة القدم يف توجد عال:ومنه نستنتج انه 
  .حالة األداء يف املنافسة وهي ذات داللة إحصائية
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  للتصور العقلي يف بعده االنفعايل عالقة مبجازفة العب كرة القدم  :الفرضية الثالثة

  مبجازفة العب كرة القدميبني نتائج عالقة التصور العقلي يف بعده االنفعايل : 05اجلدول رقم 

  0.05دال عند عند مستوى الداللة * ،0.01دال عند مستوى الداللة **

  :بالنسبة للممارسة الفرية 

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.366ل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ من خال
مما يدل على أن معامل  0.05، وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.047هلذا املعامل قدر بـ 

  . االرتباط ذو داللة إحصائية

بني التصور العقلي يف بعده االنفعايل واازفة عند العب كرة القدم  يف حالة  توجد عالقة ارتباطية:ومنه نستنتج انه 
  . املمارسة الفردية وهي ذات داللة إحصائية

  : بالنسبة للممارسة مع اآلخرين

على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  ممايدل 0.443من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ 
مما يدل على ان معامل االرتباط  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.014هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

  املتغريات

  

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

معامل   ن
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

الداللة      
  االحصائية

  اازفة

  البعد 

احلسي 
  احلركي

  0.047 0.366*  30  0.628  1.866  الفردية
  دال عند

0.05  

االحنراف   املتوسط احلسايب
  املعياري

  0.014  0.443*  30  0.78492  2.0667  مع اآلخرين
  دال عند

0.05  

5.7333  1.63861  

مشاهدة 
  0.012  0453*  30  0.73030  3.4667  الزميل

  دال عند

0.05  

األداء يف    
  0.007  0.482**  30  0.81931  1.8667  املنافسة

  دال عند

0.01  
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كرة القدم يف حالة  توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده االنفعايل واازفة عند العب:ومنه نستنتج انه 
  .املمارسة مع اآلخرين وهي ذات داللة إحصائية

  :بالنسبة ملشاهدة الزميل

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة  0.453من خالل اجلدول جند معامل االرتباط بريسون بلغ  
مما يدل على أن معامل االرتباط  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.012هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده االنفعايل واازفة عند العب كرة القدم يف حالة :ومنه نستنتج انه 
  .مشاهدة الزميل وهي ذات داللة إحصائية

  :بالنسبة األداء املنافسة 

مما يدل على وجود عالقة ارتباطية وان مستوى الداللة 0.482تباط بريسون بلغ من خالل اجلدول جند معامل االر
مما يدل على أن معامل االرتباط  0.05وهو اقل من مستوى الداللة املعتمد من طرفنا  0.007هلذا املعامل قدر بـ 

  .ذو داللة إحصائية 

االنفعايل واازفة عند العب كرة القدم يف حالة توجد عالقة ارتباطية بني التصور العقلي يف بعده :ومنه نستنتج انه 
  .األداء يف املنافسة وهي ذات داللة إحصائية
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  :تفسري ومناقشة النتائج

،ومن النتائج املتحصل عليها الختبار " عالقة التصور العقلي مبجازفة كرة القدم " من خالل موضوع حبثنا و املتمثل يف
ومقياس التصور العقلي على العيب كرة القدم ،نتطرق ملناقشة هذه النتائج املتحصل عليها جمازفة العب كرة القدم ، 

  .يف ضوء الفرضيات املطروحة وربطها باخللفية النظرية

أن املتوسط احلسايب للعينة يف اختبار مدى قدرة العب كرة القدم  )01(يتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم -
،وأن املتوسط احلسايب للعينة يف البعد السمعي ملقياس  1.63االحنراف املعياري هو ، و 5.73على اازفة  هو

 0.55،واالحنراف املعياري 1.20التصور العقلي يف كل املواقف اجيابيا حيث قدر يف حالة املمارسة الفردية بـ
، واالحنراف 2.33بلغ  ،وأثناء املمارسة مع اآلخرين0.04عند مستوى الداللة  0.36ومعامل االرتباط لالختبار 

،ومن خالل مشاهدة الزميل فكان 0.009عند مستوى الداللة  0.46ومعامل االرتباط لالختبار 0.48املعياري 
،أما بالنسبة لألداء يف  0.047عند مستوى الداللة  0.36ومعامل االرتباط 0.62، واالحنراف املعياري 1.86

،عند مستوى الداللة 0.35معامل االرتباط لالختبار ، و1.14،واالحنراف املعياري 2.73املنافسة هو 
وهذا يعين وجود عالقة بني التصور العقلي يف بعده السمعي  0.05،فيتبني لنا أن الدالة معنوية ألا أكرب من 0.016

  .وجمازفة العب كرة القدم ،مما يدل على صدق الفرضية اجلزئية األوىل

أن املتوسط احلسايب للعينة يف اختبار القدرة على اازفة لدى العب  ) 02(يتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم -
، وأن املتوسط احلسايب للعينة يف البعد احلسي احلركي ملقياس 1.63، واالحنراف املعياري هو 5.73كرة القدم هو 

،ومعامل 0.74عياري ،واالحنراف امل2التصور العقلي يف كل املواقف اجيابيا حيث قدر يف حالة املمارسة الفردية بـ
، واالحنراف املعياري 2.40،وأثناء املمارسة مع اآلخرين بلغ 0.04عند مستوى الداللة 0.36االرتباط لالختبار 

، و 2.86، من حالل مشاهدة الزميل فكان 0.004عند مستوى الداللة 0.51، ومعامل االرتباط لالختبار 0.62
  .0.006عند مستوى الداللة 0.48الختبار ، ومعامل االرتباط ل0.82االحنراف املعياري 

عند مستوى الداللة  0.35،ومعمل االرتباط 1.02، واالحنراف املعياري 3.66أما بالنسبة لألداء يف املنافسة هو 
، وهذا يعين وجود عالقة بني التصور العقلي يف بعده احلسي 0.05فيتبني لنا أن الدالة معنوية ألا أكرب من  0.01

 .على صدق الفرضية اجلزئية الثانيةدرة على اازفة لالعيب كرة القدم ،مما يدل احلركي والق
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أن املتوسط احلسايب للعينة يف اختبار القدرة اازفة لدى العيب كرة  )03(يتضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم  
، وأن املتوسط احلسايب للعينة يف البعد االنفعايل ملقياس التصور 1.63املعياري هو  ، واالحنراف5.73القدم هو 

ومعامل  0.62، و االحنراف املعياري 1.86العقلي يف كل املواقف اجيابيا حيث قدر يف حالة املمارسة الفردية ب 
واالحنراف املعياري  2.06بلغ ، وأثناء املمارسة مع األخرين  0.04عند مستوى الدالة   0.36االرتباط لالحتبار 

 3.46ومن خالل مشاهدة الزميل فكان  0.01عند مستوى الدالة   0.44ومعامل االرتباط لالختبار  0.78
هو  أما بالنسبة لالداء فياملنافسة، 0.01 عند مستوى الدالة0.45ومعامل االرتباط لالختبار0.73واالحنراف املعياري

فيتبني لنا أن  0.07عند مستوى الدالة  0.48، ومعامل االرتباط لالختبار  0.82، واالحنراف املعياري  1.86
وهذا يعين وجود عالقة بني  التصور العقلي يف بعده االنفعايل وجمازفة كرة القدم  0.05الدالة معنوية ألا أكرب من 

  .ة اجلزئية الثالثة الدفاع يف كزة اهلدف ، مما يدل على صدق الفرضي

االسترخاء والذي هو انسحاب مؤقت ومعتمد من : ملبادئ التصور العقلي، يف عنصر وهذا ما جنده يف الفصل األول
الشحن و االستفادة الكاملة من الطاقات البدنية و العقلية واالنفعالية ويفضل أن يسبق  بإعادةالنشاط يسمح 

مرينات االسترخاء ملدة ثالث دقائق اىل مخس دقائق وال يتجاوز عشر استحضار الصورة احلركية بعض التالتصور
 5مرات أو 4دقائق وينصح بالتركيز على مترينات الشهيق العميق واخراج الزفري ببطء حيث يكرر ذلك حوايل 

كذلك يراعي أن يؤدي مترينات االسترخاء من وضع اجللوس وليس الرقود ، حيث أن األخري قد يقود الالعب اىل 
  . النوم ويضعف قدرة التركيز 

  .ان الفرضية العامة القائلة بان التصور العقلي عالقة باازفة لدى العيب كرة القدم قد حتققت  :نستنتج 
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  :استنتاجات عامة

ويف حدود العينة  واستنادا إىل املعاجلة  يف نطاق مشكلة الدراسة وأمهيتها ويف ضوء أهداف البحث  وفروضه
  :اإلحصائية وبعد عرض النتائج ومناقشتها أمكن التوصل إىل النتائج التالية 

  ازفة لدى العب كرة القدموجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد السمعي للتصور العقلي وا  
 ازفة لدى العب كرة القدم وجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد احلسي احلركي  للتصور العقلي وا. 
  ازفة لدى العب كرة القدموجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد االنفعايل للتصور العقلي وا. 
 فهو امشل واعم من  التصور العقلي يشمل حواس كثرية كحاسة السمع والبصر واملس واإلحساس احلركي

 .التصور البصري
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  :وتوصياتاقتراحات 

  :من خالل دراستنا ونتائجها فإننا سنقوم مبحاولة تقدمي بعض االقتراحات واملمثّلة يف
جيب استعمال التصور العقلي يف التدريب الرياضي من أجل مساعدة الرياضي للتكفل بنفسه و جعل أداءه أكثر  -1

  .جناعة
امة للتدريب، لالرتقاء أكثر يف األداء و لسد ثغرة النقائص اليت إدراج التدريب العقلي ضمن الربامج السنوية الع -2

  .نشهدها يف هذا امليدان
تقدمي برامج تدريبية إضافية للتصور العقلي يقوم ا الالّعب خارج أوقات التدريب حتى يتمكّن من تطوير درجة  -3

  .التصور
  .استعمال التصور العقلي قبل أداء أي مهارة حركية -4
جيب تلقني تقنيات التصور العقلي خاصة و التدريب العقلي عامة ابتداء من الناشئني حتى يتمكّنوا من التحكم  -5

فيها و استغالهلا يف تعلّم خمتلف املهارات والسيطرة على التوتر، اكتساب الثّقة يف النفس وتغيري األفكار السلبية 
  .ةبتبديلها بصور إجيابية، لتطوير اازف

ينبغي على املدرب أن يتحكّم يف تقنية واحدة على األقل للتدريب العقلي حتى يتمكّن من تعليمها لالّعبني بإتقان  -6
  .لتساعدهم يف حيام الرياضية وحيام اليومية

هلا منذ الصغر ينبغي توسيع استعمال التصور العقلي يف النوادي واجلمعيات الرياضية وتعويد الرياضيني استعما -7
  .حتى تساعدهم يف عملية التعلّم وتطبيقها يف رياضات النخبة اجلزائرية لتطوير وحتسني النتائج لرفع املستوى

ينبغي على املدرب توسيع معلوماته النظرية اخلاصة بعلم النفس الرياضي عامة  ومعرفة خمتلف تقنيات التدريب  -8
  .تكتيكي -ااالت البسيكولوجية املتدخلة يف جناعة األداء التقينالعقلي وفعاليتها على خمتلف 

  .جيب تطبيق نتائج البحوث العلمية يف امليدان التطبيقي -9
  .  ينبغي االهتمام أكثر بتوفري مراجع للتصور العقلي يف مكتبات اجلامعات أو املعاهد املختصة بالرياضة - 10
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  :للدراسةاآلفاق املستقبلية  -3

، على احلضاراتلطاملا كانت الرياضة متثل ضرورة من ضروريات احلياة أما يف الوقت احلايل الذي ميثل عصر االنفتاح 
للنهوض  واإلمكانياتفهي متثل جانبا من جوانب الثقافة و التحضر لذا وجب علينا االهتمام ا وإتاحة كل املقومات 

كرة القدم حيث تكون السباقة إليها نظرا لشعبيتها وجب االهتمام ا ،فهناك  خاصة وأن اجلزائر قد بينت ذلك يفا 
  :عدة عوامل حتيط ا فالبد ان يسلط عليها الضوء منها 

نفسانيني لالعيب كرة القدم اجلزائرية من أجل استخراج الشحنة الكامنة  خصائينيعلى تكوين أ العمل 
 .عبلال

كرة القدم للكشف عن طريقة تفكريه وكيفية التعامل مع إجراء دراسات مشاة على كل العب  
 .املواقف
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 خـاتمة :
إّن التدريب العقلي حيتاج لعناية انطلقت ىذه الّدراسة من إشكالّية التصّور العقلي  وعالقتو مبجازفة العب كرة القدم    

بالقيام ببحوث علمّية ميدانّية تثبت أمهّيتها بتسليط الّضوء أكثر يف بالدنا من طرف ادلختّصني يف علم الّنفس الرّياضي 
على خفايا ىذا ادليدان الواسع ودراسة الّديناميكّية الداخلّية للتأّلق الرياضي، تسمح لنا مثل ىذه الدراسات باخلروج من 

 تكتيكي. -دائرة الّتقهقر وتدّّن مستوى األداء الّتقين
العقلي وخاّصة التصّور العقلي يؤّدي بالفرد للتحّكم يف الكثري من ادلواقف وخاّصة  إّن التحّكم يف تقنّيات الّتدريب   

حركي أو اجلانب االنفعايل أو اخلططي وىذا تأكيدا دلا ينّص عليو الكثري من   منها الرياضّية سواء من اجلانب الّنفسي
يولوجّية ونفسّية واجتماعّية، وىذا يف الوقت اّلذي الباحثني أنّو جيب الّتعامل مع الفرد وخاّصة الرّياضي على أنّو وحدة ب

 يعرف فيو علم الّنفس الرّياضي تطّورا كبريا من خالل دراسات متعّددة ومتنّوعة.
لقد مسحت خمتلف ىذه الّدراسات بتوفري قسط وفري من ادلعلومات تسمح للمدّرب مبساعدة الاّلعب يف نشاطو و    

دف الّرئيسي الستعمال تقنّيات الّتدريب العقلي بصفة عاّمة والتصّور العقلي بصفة الرّياضي ويف حياتو اليومّية، ألّن اذل
 خاّصة ىو مساعدتو على التكّفل بنفسو وحتقيق خمتلف الّنجاحات.

استعمال التصّور العقلي يف ميدان النشاط البدّن الرياضي يسمح بتطوير مهارات الرياضيني وخاّصة اجملازفة يف إن    
تكتيكي حنو اذلدف و تقليل من اللعب حنو اجلانب أو  -و باخلصوص كرة القدم، بتوجيو األداء التقيناألنشطة اجلماعية 

إىل اخللف، و ىذا ما يضع حدًا للعب ادلتشنج الذي يتصف باإلفراط يف احلذر و الذىاب لتحقيق اذلدف، حّّت نصل 
 .لرفع ادلستوى الرّياضي وكرة القدم اجلزائرية واالرتقاء بني الّدول

تأيت ىذه الّدراسة اّليت ترتبط ارتباطا وثيقا مبيدان علم النفس ادلعريف من أجل البحث عن مدى فعالّية التصّور العقلي    
 يف تطوير اجملازفة وحتصيل الّنتائج.

أّن لقد مّتت صياغة فرضّية ىذا البحث انطالقا من مبدأ، وّجو ىذا العمل منذ البداية إىل الّنهاية ويعترب ىذا ادلبدأ و    
 تكتيكي. -التصّور العقلي لو فعالّية إجيابّية يف تطوير رلازفة الالعب اجلزائري يف األداء التقين

إّن التدريب العقلي أدى إىل تطوير التصّور العقلي، و ىذا ما ساىم إجيابّيا يف تطوير اجملازفة عند الالعب اجلزائري    
، وىذا بعد تأثريه اإلجيايب يف خمتلف اجلوانب النفسّية ادلتدخّلة يف تكتيكي أكثر فعالية -لكرة القدم و جعل أداءه التقين

اجملازفة ومن بينها : الثّقة يف الّنفس، الّّتكيز، االنتباه، تسيري التوّتر، خلق صورة عقلية إجيابّية. إضافة على ذلك فإّن نتائج 
راسات مستقبلية، فاجملال يبقى مفتوح لتوسيع ىذه الدراسة تبقى يف حدود العّينة ادلدروسة، إال أهنا ستكون مؤشرا لد

 الدراسات يف ىذا اجملال والتطّرق لكيفّية صريورة التصّور العقلي بشكل دقيق الستغاللو يف ادليدان الرّياضي ببالدنا.
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 ما ألفت انتباىنا يف ىذه الدراسة ىو ادلستوى اجلّيد للتصور العقلي احلركي الذي يتصف بو الالعبني و ىذا بدون  
تدريب عقلي منظم، فلماذا كان ىذا ادلستوى عايل مقارنة مع أنواع أخرى من التصور عند العبني كرة القدم، فاجملال 
 مفتوح لدراسات مستقبلية يف ىذا ادليدان الثري الذي حيمل يف طياّتو كثرياً من األسرار، اليت تعود بالفائدة على الرياضي. 

بية إال أهّنا تبقى ضئيلة جدًا يف بالدنا، لقد تأّكد استغالل التصّور العقلي يف رغم تتعدد البحوث يف البلدان األجنو    
البلدان األجنبّية يف شّّت ادليادين االقتصادية، االجتماعية، الرياضّية وحّّت يف تنمية العقائد الدينّية. ونستطيع القول أّن 

 ذلك يعترب سّر جناحهم.    
ياضّية باالىتمام أكثر هبذا اجملال يف بالدنا حّت نصل لتطبيقها يف اجملال االقتصادي إذن حان الوقت لتطوير الّنتائج الر    

 و االجتماعي، وإجناز حبوث علمّية ودراسات ميدانّية لتطبيقها ميدانّيا.           
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  قائمة المراجع باللغة العربية:
، دار الفكر 1الرياضي، طأسامة كامل راتب: التدريب في المهارات العقلية، تطبيقات في المجال -1

 .1994العربي،
 . 2222، القاىرة 1أسامة كامل راتب، علم الّنفس الّرياضي، دار الفكر العربي، ط-2
 .2221، 2أنطوان نعمة وآخرون ،قاموس المنجد في اللغة المعاصرة ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان ،ط-3
-5تطبيق برنامج للتصور العقلي البصري في تطوير المستوى المهاري األداء  بلعيد عقيل عبد القادر:فعالية-4
 المهاري لرياضي الكراتي دو ،معهد التربية البدنية والرياضية،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف.-5

 16 -14بن قوة علي: تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية عند العبي كرة القدم الناشئين) -6
 .2224-2223الة دكتوراه، معهد التربية البدنية و الرياضية دالي إبراىيم، الجزائر، سنة(، رس

 . 2227بوسنة محمود: علم النفس القياسي المبادئ األساسية ،بن عكنون، -7

 1989ثامر محسن: واثق ناجي، كرة القدم و عناصرىا األساسية، مطبعة الجامعية بغداد، العراق،  -8

  1995محمود، التطبيق العلمي في تدريب كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة،  حنفي-9
 2222دافيدوف لندا، التعليم و عملَياتو األساسية، الَدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاىرة -12

بيروت ، 1روالن دورون، فرانسواز بارو، ترجمة فؤاد شاىين: موسوعة علم الّنفس، منشورات عويدات، ط-11 
1997. 

 .1996، القاىرة، 1شمعون محمد العربي ، التدريب العقلي الرياضي التنس، دار الفكر العربي، ط-12 
 . 1992عبد الجواد حسن، كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة، -13 

 .1992عبد القادر حلمي : مدخل إلى اإلحصاء،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، -14

 .2222، القاىرة 1علم النفس التدريب و المنافسة الرياضية، دار الفكر العربي، ط عالوي محمد حسن ،-15

 2221، مركز الكتاب للنشر، القاىرة، 3عالوي محمد حسن ، مدخل في علم النفس الرياضي،ط-16
، 2عالوي محمد حسن، محمد نصر الدين رضوان، القياس في التربية البدنية والرياضية وعلم النفس ،ط -17

 . 2222العربي،مصر،  دار الفكر
 



www.manaraa.com

 

 استنتاجات واقتراحات                                                                                                  الفصل الخامس                

 
علي بن ىادية ،بلحسن البليش ،الجيالني بن الحاج يحي،القاموس الجديد للطالب ،المؤسسة الوطنية -18

 .1991، 7للكتاب،الجزائر ،ط
 .الرابطة الوطنية لكرة القدم، 9191،مجلة الوحدة الرياضي-91

 .1986اإلسكندرية،  محمد علي محمد، علم االجتماع و المنهج العلمي، دار المعارف الجامعية،22
محمدي ممدوح، محمد علي، اإلعداد الذىني و تطوير التفكير الخططي لالعبي كرة القدم، دار الفكر -21 

 .1998العربي، القاىرة، 

ات و القياس في التربية مروان عبد المجيد إبراىيم :األسس العلمية و الطرق اإلحصائية لالختبار -22
 .1999عمان ، ،الرياضية

 .1997م حماد، التدريب الرياضي الحديث، دار الفكر العربي، القاىرة، مفتي إبراىي-23
 .1994مفتي إبراىيم حماد، الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة -24

 .1992مفتي إبراىيم حماد، الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة -25
 .1999، دار الفكر العربي، القاىرة، 1القدم، طمفتي إبراىيم حماد، بناء فريق كرة -26
مفتي إبراىيم حماد، تمرينات اإلحماء و المهارات األساسية في برامج تدريب كرة القدم، مركز الكتاب و -27

 .1998النشر، القاىرة، 
 .1967، 4المنجد األبجدي ،دار المشرق،بيروت،لبنان،ط-28 

 .1972روت عربي: معجم حديث، دار المشرق، بي-المنجد، فرنسي-29
 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

 استنتاجات واقتراحات                                                                                                  الفصل الخامس                

 

 المراجع بالّلغة األجنبّية :
- BOUARATA (ABDERRACHID), contribution à l’étude de prise de 
risque chez le footballeur Algérien dans une perspective, optimisation de la 
conduite technico-tactique, Thèse de doctorat d’état, Département d’EPS, 

université de Constantine, 2005 
- BRUNO ( JEAU), Yoga et training autogène, Revue  Critique N°159. 

- LE SCANFF (CHRISTINE), L’Esprit Incorporé Dans Le Corps 
Surnaturé Les Sports Entre Science Et Conscience, Dirigé par Claude 

Genzling, Ed Autrement, Paris 1992. 
- CALMELS (CLAIRE) et FOURNIER (JEAU), entraînement mentale en 

gymnastique,  Revue GYM’technic N°25, FFG octobre- décembre 1998. 
- COULBEAU (LUDOVIC) et MOLINARO (CORINNE), Evolution 
des représentations mentales chez les enfants en bas-age et importance de la 

scolarisation précoce, communication présenté par URF STAPS de Caen. 
- COX (RICHARD. H), psychologie du Sport, éd Boeck, Bruxelles, 2005 

                  
- DENIS (MICHEL), image et cognition, 1ére éd, P.U.F, paris 1989.            

              
-  DENIS (MICHEL), les images mentales, 1ére éd, PUF, Paris, 1979            

             
- DORGANS (MAGALI) ET MINVIELLE(JOELLE), AUDIFFREN 
(MICHEL), VALLET (CECILE), Rôle de l’imagerie mentale dans la 
création spontanée de séquences motrices, communication présenté par le 
laboratoire de la performance motrice humaine, faculté des sciences du sport 

de Poitiers. 
- DOUCET (CLAUDE), football entraînement tactique, éditions Anphora, 

Paris, 2002. 



www.manaraa.com

 

 استنتاجات واقتراحات                                                                                                  الفصل الخامس                

- DURAND DE BOUSINGEN .R, La relaxation, Revue « que sais-je ? » 
N° 929, PUF, Paris 1961. 

 - FERNANDEZ (Luis), sophrologie et compétition sportive, vigot, Paris, 
1986. 

 

- WEINBERG ROBERT. S., GOULD (DANIEL), psychologie du sport 
et de l’activité physique, ed, Vigot, Paris 2001 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  
  

  املالحـق



www.manaraa.com

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 -ادلسيلة–جامعة حممد بوضياف 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
 تدريب رياضي قسم

 
 
 
 

 
 عزيزي الالعب 

إن ىذا ادلقياس الذي بني أيدينا ىو أداة حبثية جلمع البيانات لغاية البحث العلمي  فقط ،والذي يقوم بو الباحث يف 
 العقلي وعالقتو مبجازفة العب كرة القدم . حماولة منو التعرف على درجة  التصور

 لذا يرجو منكم الباحث تسهيل العمل و االستجابة لفقرات و أسئلة ىذا ادلقياس .
 ولكم جزيل الشكر
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 الموقف األول : الممارسة الفردية .
 اختيار مهارة معينة أو موقف معني يف رياضة كرة القدم . -1
 تصور نفسك تؤدي ادلهارة أو ادلوقف يف ادلكان الذي تتدرب فيو عادة  مع عدم وجود أي شخص. -2
تنفس بعمق دلدة دقيقة تقريبا مع حماولة أن ترى نفسك يف ىذا ادلكان الذي تستمع إىل األصوات ،وتشعر  -3

 جبسمك أثناء أداء احلركة .
 حاول أن تكون حبالتك العقلية أو االنفعالية . -4
 حاول أن ترى نفسك من داخل جسمك.  -5

 ي يتفق مع ماتراه.  قدر درجة  وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذ

 
 الموقف الثاني:الممارسة مع اآلخرين:

 التصور العقلي لنفس األداء السابق أو ادلوقف و لكن يف وجود كل من ادلدرب وحضور أعضاء الفريق.-1
 التصور العقلي ألداء خطأ أمكن مالحظتو من اجلميع.-2
 تنفس بعمق دلدة دقيقة تقريبا.-3
 الوضوح قدر االمكان. التصور العقلي لألداء اخلاطئ بأقصى درجة من-4
 حاول أن تتخيل الصورة من داخل جسمك.-5

 قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه.

 صورة واضحة متاما صورة واضحة صورة متوسطة الوضوح صورة غري واضحة عدم وجود صورة العبارات البعد

كيف تسمع األصوات  السمعي
      ادلصاحبة؟

كيف تشعر جبسمك  احلسي احلركي
      أثناء األداء؟

 االنفعايل
ماىي درجة تصور 
احلالة االنفعالية 

 ادلصاحبة ؟
     

 صورة واضحة متاما صورة واضحة صورة متوسطة الوضوح صورة غري واضحة عدم وجود صورة العبارات البعد

 السمعي
كيف تسمع األصوات 

      ادلصاحبة؟

كيف تشعر جبسمك  احلسي احلركي
      أثناء األداء؟

 االنفعايل
ماىي درجة تصور 
احلالة االنفعالية 

 ادلصاحبة ؟
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 . الموقف الثالث:مشاهدة الزميل

 التفكري يف زميل أو أحد الالعبني يؤدي فعل أو موقف معني يف ادلنافسة.-1
 تنفس بعمق دلدة دقيقة تقريبا.-2

 التصور العقلي للموقف بوضوح وواقعية قدر االمكان أثناء األداء الناجح يف جزء ىام من ادلنافسة.
 قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه.

 
 الموقف الرابع: األداء في المنافسة .

 التصور العقلي ألداء نفس ادلهارة أو ادلوقف السابق يف أحد ادلنافسات .-1
 التصور العقلي لألداء الناجح و الفائق مع تصور التشجيع االجيايب ألعضاء الفريق و اجلمهور .-2
 تنفس بعمق دلدة دقيقة تقريبا. -3
 التصور العقلي يف أقصى درجة من الوضوح قدر اإلمكان . -4

 ضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه.قدر درجة و 

 
 
  

               

 واضحة متاما صورة صورة واضحة صورة متوسطة الوضوح صورة غري واضحة عدم وجود صورة العبارات البعد

كيف تسمع األصوات  السمعي
      ادلصاحبة؟

كيف تشعر جبسمك  احلسي احلركي
 أثناء األداء؟

     

 االنفعايل
ماىي درجة تصور 
احلالة االنفعالية 

 ادلصاحبة ؟
     

 صورة واضحة متاما صورة واضحة صورة متوسطة الوضوح صورة غري واضحة عدم وجود صورة العبارات البعد

كيف تسمع األصوات  السمعي
      ادلصاحبة؟

 احلسي احلركي
كيف تشعر جبسمك 

      أثناء األداء؟

 االنفعايل
ماىي درجة تصور 
احلالة االنفعالية 

 ادلصاحبة ؟
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 ملخص الدراسة

 التصور العقلي وعالقتو مبجازفة العب كرة القدم. عنوان الدراسة:

 لقدم.ا لالعب كرةمعرفة الدور احلقيقي الذي يلعبو التصور العقلي يف  تطوير اجملازفة  - ة:هدف الدراس 

 والنفسية وباخلصوص ادلعرفية.تكتيكية -توضيح ضرورة التكامل بني اجلوانب التقنية -            

 إبراز أمهية التدريب العقلي لالعبني على غرار ادلتابعة التقنية، الطبية، البدنية والتكتيكية. -       

   ىل للتصور العقلي عالقة مبجازفة العب كرة القدم؟مشكلة الدراسة:   

 فرضيات الدراسة:

 القدم.للتصور العقلي عالقة مبجازفة العب كرة الفرضية العامة: 

 الفرضيات الفرعية:

 للتصور العقلي يف بعده السمعي عالقة مبجازفة العب كرة القدم.  -      

 للتصور العقلي يف بعده احلسي احلركي عالقة مبجازفة العب كرة القدم.  -      

 .للتصور العقلي يف بعده االنفعايل عالقة مبجازفة العب كرة القدم  -     

 يدانية:إجراءات الدراسة الم

 العب. 03قصدية ومتثلت يف العينة: 

 مقياس التصور العقلي و ادلالحظة. اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي ،واستعملناالمنهج واألدوات المستعملة في الدراسة:

 النتائج المتوصل إليها:

 موجبة بني البعد السمعي للتصور العقلي واجملازفة لدى العب كرة القدم . وجود عالقة ارتباطية -    

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد احلسي احلركي للتصور العقلي واجملازفة لدى العب كرة القدم. -
 وجود عالقة ارتباطية موجبة بني البعد االنفعايل للتصور العقلي واجملازفة لدى العب كرة القدم. -

 تراحات و التوصيات:االق

 جيب استعمال التصّور العقلي يف التدريب الرياضي من أجل مساعدة الرياضي للتكفل بنفسو و جعل أداءه أكثر جناعة. -1
إدراج الّتدريب العقلي ضمن الربامج السنويّة العامة للّتدريب، لالرتقاء أكثر يف األداء و لسّد ثغرة النقائص اليت نشهدىا يف  -2

 يدان.ىذا ادل
 تقدمي برامج تدريبية إضافّية للتصّور العقلي يقوم هبا الاّلعب خارج أوقات التدريب حّّت يتمّكن من تطوير درجة التصّور. -3
 .استعمال التصّور العقلي قبل أداء أّي مهارة حركّية -4
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