
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة القادسٌة 

  كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الماجستٌر  /الدراسات العلٌا 

 

 

أثر تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم بعض المهارات 

 الهجومٌة والنفسٌة والتوافق الحركً بكرة الٌد

 رسالة قدمها

 حٌدر عماد محسن 

شهادة جامعت القادسيت وهي جزء من متطلباث نيل  –بيت البدنيت وعلىم الرياضت إىل جملس كليت الرت

 املاجستري يف علىم الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت

 

 إشراف 

 أ.د رٌاض جمعه حسن 

 

 

   

 م0202       

م 0202 هـ 2221   



 ب 
 

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 

 

 

ٍِننٌُْ َّشْفَغِ اىيَّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا 

ًَاىَّزَِِّ أًُذٌُا اىْؼِيٌَْ دَسَجَاخٍ ًَاىيَّوُ 

 تََِا ذَؼََْيٌَُُ خَثِريٌ 
 صذق اهلل اىؼيِ اىؼظٌْ 

 11: الآيةاجملادةلسورة            

  

 









 و 
 

 دهدا اإل

 إىل ٍِ تيغ اىشعاىح ًادٍ االٍاّح ..ًّصخ االٍح اىل ّيب اىشمحح ًٌّس اىؼاملني ..

 ّثْنا حمَذ صيَ اهلل ػيْو ًػيَ آىح اىنشاً.

إىل ٍِ مييو اهلل تاهلْثح ًاىٌقاس ..اىل ٍِ ػيَين اىؼطاء تذًُ اّرظاس ..اىل ٍِ 

مثاسا قذ داُ قطفيا تؼذ طٌه  امحو امسو تنو افرخاس ..أسجٌ ٍِ آهلل آُ ميذ يف ػَشك ىرتٍ

 اّرظاس ًعرثقَ ميَاذل جنٌٍا أىرذُ هبا اىًٌْ ًيف اىغذ ًإىل االتذ ..ًاىذُ اىؼضّض

   ,ًعيشخ ٍؼِ اىيْايل اىطٌاه ىْشرذ ػٌدُ ,إىل اىيت محيرين ًىنا ػيَ ًىِ 

 أٍِ دفظيا اهلل ًاطاه يف ػَشىا .

 صًجيتإىل ٍِ عاّذِّ يف ٍغريذِ اىؼيَْح ًسفْقح دستِ ... 

 إىل صىٌس دْاذِ  ... ػيِ ًفذك

 إىل ٍِ اعرَذ ٍنيٌ اىشادح ًاألٍاُ ...أخٌاذِ

 إىل ٍِ ًىثريٌ يل احلْاج ... أصذقائِ

 إىل مو ٍِ عاّذِّ ًًقف جباّيب يف إمَاه حبثِ.

إىل ٍِ ػيَين دشًفا ٍِ رىة ًميَاخ ٍِ دسس ًػثاساخ ٍِ أمسَ ًأجيَ 

يَيٌ دشًفا ًٍِ فنشىٌ ٍناسج ذنري ىنا عريج اىؼيٌ ًاىنجاح ػثاساخ يف اىؼيٌ ..إىل ٍِ صاغٌا ىنا ػ

 إىل ..أعاذزذِ

 

 حٌدر عماد محسن



 ز 
 

 الشكر والتقدٌر

امحذه ذؼاىل يف ذذتش اٍشُ ًاشنشه شنش ٍِ ,احلَذ هلل سافغ اىغَاًاخ تقذسذو ًجمشُ االفالك حبنَرو 

 تو .ػشف فضيو ًجضّو ّؼَائو ًأصيِ ًأعيٌ ػيَ عْذ األّاً حمَذ ًآىح ًاصذا

ًال ّغؼين اال أُ اذقذً خباىص اىشنش ًاجلضّو ًاىؼشفاُ ,فاحلَذ هلل اىزُ ًفقين ألمت دساعيت ىزه 

تاجلَْو ًاالدرتاً ًاىرقذّش ملِ غَشِّ تاىفضو ًاخرصين تاىنصخ ًذفضو ػيِ تقثٌه االششاف ػيَ 

اداذو ًاىزُ ماُ إلسش,  سّاض مجؼو دغِ أعرارُ اىفاضو االعرار اىذمرٌس ,سعاىيت ىزه 

 دػائِ ىو تٌافش اىصذح ًاىؼافْح ًجضاك اهلل خري اجلضاء . ,ًٍالدظاذو األثش األمرب يف إثشاء ىزه اىذساعح

جاٍؼح اىقادعْح املرَثيح  –ّرقذً اىثادث تاىشنش اجلضّو ىيصشح اىؼيَِ اىشاٍخ ػَادج ميْح اىرتتْح اىثذّْح ًػيًٌ اىشّاضح 

دغِ  ري شرب ًٍؼاًُ اىؼَْذ ىيشؤًُ اىؼيَْح األعرار اىذمرٌس فالح تؼَْذىا األعرار اىذمرٌس امحذ ػثذ االٍ

 .ػثذاهلل

مَا اخص تاىشنش ًاىرقذّش ىنو ٍِ شاسك ًعاىٌ يف امتاً ًاجناص ىزا اىثذث أخص ٍنيٌ تاىزمش األعرار اىذمرٌس   

 ف ًاىذمرٌس ٌّعػاده اىالٍِ   عالً جثاس صادة ًاألعرار ػيِ خٌٍاُ ً األعرار اىذمرٌس دنَد 

 .ػثذ احلغني  امشً  ذمرٌس ًاىدغني ػثاط  

 مَا اخص تاىشنش ًاىرقذّش اىذمرٌس دثْة شامش تئجشاء املؼاجلاخ االدصائْح ملرغرياخ ٌٍضٌع اىثذث.

مَا اخص تاىشنش ًاىرقذّش اىنادس املغاػذ املرَثو ب دغني ضاسُ ً محضج صثاح ًدغني ػالًُ 

شنش ًاىرقذّش ىنو ٍِ اىذمرٌس خاىذ شامش ًاىذمرٌس قاعٌ ًاالعرار مَا أخص تاى  ًصادق جؼفش صٍالء اىذساعح .

 ًاملذسب ًاملشتِ اىفاضو صاىذ حمغِ ًاحلنٌ اىقاسُ ػيِ صاحل .

 مزىل شنشُ ًذقذّشُ ىؼْنح اىثذث ًامتنَ هلٌ دًاً املٌفقْح يف ٍغريهتٌ اىقادٍح .

يف امتاً ًاجناص ىزه اىشعاىح ًاىرَظ اىؼفٌ  أخريا ميَح شنش ًذقذّش ىنو ٍِ عاىٌ تنصْذح اً جيذ ًماُ ىو اىفضو

 .ممِ مل ذغؼفين رامشذِ ىزمشىٌ ًاالػرتاف تفضييٌ 
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 مستخلص الرسالة باللغة العربٌة 

أثر تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم بعض المهارات الهجومٌة والنفسٌة والتوافق 

 الحركً بكرة الٌد 

 بإشراف  الباحث           

 أ.د رٌاض جمعه حسن                       حٌدر عماد محسن 

   Sp.post67@qu.edu.iq                                                           Dr.Riad2011@yahoo.com   

ات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم المهارات النفسٌة والتوافق الحركً بكرة ألعداد تمرٌن دهدفت الدراسة

 تجلت المشكلةالٌد .واٌضا لبعض المهارات الهجومٌة ,والتعرف على اثرها فً التعلم ,اذ 

بمالحظة تدنً وضعف فً بعض المهارات النفسٌة والتوافق الحركً مما ٌؤدي سلبا على اهم 

ئٌن  وٌعود هذا لقلة التركٌز وقلة ادخالها ضمن المناهج المهارات الهجومٌة بكرة الٌد للناش

مجتمع بحثه وهم  حدد الباحث التدرٌبٌة لألعداد واٌضا انعدام او قلة التمرٌنات المشابهة لألداء .

( ناشئا .اما العٌنة ,فقد تم  20ناشئً المدرسة التخصصٌة فً محافظة القادسٌة والبالغ عددهم )

ناشئا , وقسمت الى عٌنة  العبا(04البحث ومستلزماته اذ بلغت ) اختٌارها عشوائٌا إلتمام

ناشئا وبنسبة تصل الى  العبا(02رئٌسٌة واستطالعٌة  ,اذ بلغت عٌنة التجربة الرئٌسٌة )

%( تم تقسٌمهم الى مجموعتٌن  )ضابطة وتجرٌبٌة ( حٌث تعلمت المجموعة التجرٌبٌة 26.42)

واما المجموعة الضابطة تعلمت من خالل المنهج المتبع من بالمنهج التعلٌمً )تمرٌنات تعلٌمٌة (

المهارة النفسٌة  ناشئٌن ,إذ تعد العبٌن(4قبل المدرب فً حٌن بلغت عٌنة التجربة االستطالعٌة )

قدرة ٌمكن تعلمها وإتقانها عن طرٌق التعلم والمران واٌضا المهارات النفسٌة إذ لن ٌستطٌع 

إذا تعلمها وتدرب علٌها. والتوافق الحركً  هو قدرة الرٌاضً  الالعب او المتعلم اتقانها اال

على سرعة األداء مع دقته فً تحقٌق الهدف مع االقتصاد بالجهد اذ ٌرتبط مع الصفات البدنٌة 

والهجوم فً كرة الٌد ٌبدأ بمجرد استحواذ أحد الالعبٌن على الكرة اثناء  كالسرعة والدقة ...الخ,

القٌام بالهجوم الخاطف او المنظم, وطبٌعة االداء الهجومً ٌعتمد على العمل الدفاعً من خالل 

تم  درجة كفاءة الالعب ألداء المهارات سواء بالكرة او بدونها. وتوظف للقٌام بالعمل الخططً,

ٌوم االربعاء تم خاللها تصوٌر   المهارات  0202-3-02القبلٌة بتارٌخ  اجرا  االختبارات

داء المهاري للعٌنة  بعد عرضها على الخبراء والمختصٌن ,وتم اجراء المختارة لغرض تقٌٌم اال

هً ألهم االستنتاجات  وتوصل الباحث, 0202-6-21االختبارات البعدٌة ٌوم الثالثاء الموافق 

احتواء التمرٌنات على جوانب نفسٌة وتشجٌعٌة أدى لتطور التعلم للمجموعة التجرٌبٌة فً 

على أداء المهارة وفق سٌاقات علمٌة انعكس بشكل اٌجابً على  المهارات الهجومٌة ,والتأكٌد

العملٌة التعلٌمٌة ,ان التمرٌنات ساهمت بتحسٌن التوافق الحركً لدى المجموعة التجرٌبٌة ,ان 

التاثٌر االٌجابً للمهارات النفسٌة انعكس على المتعلمٌن مما ساعد على تطوٌر المستوى 

 والقدرة لدٌهم .
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األول الفصل 

 االول فصلال

 التعريف بالبحث -1

 -:مقدمة البحث وأهميته  1-1

خطت الحركة الرٌاضٌة خطوات واسعة فً المجاالت جمٌعها وقد اعتمدت االسس 

الصحٌحة والتخطٌط السلٌم المبنً على اسس علمٌة منهجا لها للتطور واالبداع ,فضال عن 

بإعداد الالعبٌن والفرق الرٌاضٌة  ٌنوالباحث المدربٌنالجهود العلمٌة والعملٌة التً اسهم 

 واهتمامهم  بمعظم النواحً التً تعمل على االرتقاء بالمستوى الفنً نحو االفضل .

كرة الٌد من االلعاب الجماعٌة التً مارسها العالم هً لعبة السرعة واالثارة معا فً 

ممكن ,وتسجٌل وقت واحد تجمع بٌن الجري ,والقفز ,واستالم الكرة ,وتمرٌرها فً اقل وقت 

كما وتحتاج الى لٌاقة بدنٌة عالٌة وكما االهداف فٌها عن طرٌق التصوٌب باتجاه مرمى الخصم 

لها حاجة الى القوة الجسمانٌة ,اذ انها بهذه المواصفات اجتذبت الكثٌر من الجماهٌر فً بلدان 

 العالم اجمع .

ر والمتبادل للحصول وهً من اللعبات المحببة الى نفوس الشباب الن الصراع المستم

على الكرة ٌجذب البنٌن والبنات الى هذه اللعبة جذبا شدٌدا ,وال تعد االسس والمهارات الفنٌة 

فان لقف الكرة ورمٌها كعنصرٌن اساسٌٌن للعبة  لرٌاضة كرة الٌد من االمور المعقدة اطالقا ,

 (1)حركات غالبا ما ٌكون التالمٌذ قد سبق لهم معرفتها منذ وقت بعٌد.

تعتبر التمرٌنات من المواد الهامة واالساسٌة فً برامج التربٌة الرٌاضٌة لما لها من 

اهمٌة وتأثٌر فعال على النواحً البدنٌة والعضوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والخلقٌة والفنٌة 

, اذا ان التمرٌنات الصالحة من حٌث الكم والنوع تنمً االنسجة وتحافظ على مرونة لألفراد

ل وتحسن عمل االجهزة الوظٌفٌة .فالجسم االنسان ٌنمو وٌقوى بواسطة التمرٌنات البدنٌة المفاص

 المختارة المتدرجة التً تؤثر على المجموعات العضلٌة والمفاصل المشتركة فً الحركة .

ن المهارات الهجومٌة من المهارات التً ٌستعملها العبً الفرٌق لتحقٌق الهدف من أ

االهداف خالل المواقف والعملٌات الهجومٌة بصرف النظر عن مكان الهجوم وهو تسجٌل 

تعطى برامج التدرٌب الرٌاضً حدٌثا اهتماما لإلعداد النفسً  تواجد الالعبٌن فً الملعب.

للناشئٌن, باعتبار ان االعداد النفسً مهارات تحتاج الى التدرٌب علٌها وتسٌر جنبا الى جنب مع 

هارات الرٌاضٌة ,والنتٌجة اننا نالحظ ان بعض الالعبٌن ٌمتلكون تدرٌب القدرات البدنٌة والم

قدرات ومهارات نفسٌة تساعدهم على مواجهة الضغوط, وتركٌز االنتباه ,ووضع اهداف تستثٌر 

التحدي ولكن بصورة واقعٌة ,والتصور العقلً ألداء مهاراتهم فً المنافسة بدقة .....الخ. ومن 

                                                           
: جٌرد النجربوف وتٌواندرت. كرة الٌد للناشئٌن وتالمذة المدارس ,ترجمة )كمال عبد الحمٌد (,القاهرة , دار  1

 .11,ص1794الفكر العربً ,
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األول الفصل 

ئعة فً البرنامج التدرٌبً للناشئٌن :التعامل مع ضغوط المنافسة امثلة المهارات النفسٌة الشا

 (1الرٌاضٌة ,والتصور العقلً ,تركٌز االنتباه ,الثقة بالنفس وبناء االهداف .)

 ان تنظٌم القوة الداخلٌة هو تنظٌم لألجهزة الجسمٌة جمٌعها التً ٌسٌطر علٌها الجهاز

التوافق الحركً هو التعلم الحركً بحٌث  المركزي ,وٌؤكد الكثٌر من العلماء ان العصبً

تتوافق الحركات والمهارات وتكون منسجمة مع المحٌط, وٌختلف التوافق بالفروق الفردٌة 

 لألفراد والبٌئة والجنس والعمر والرغبة والى ما شابه ذلك.

وٌعنً التوافق ترتٌب عدة اشٌاء وتبوبٌها ,و هذا الترتٌب ٌختلف من علم الى آخر ,أي 

وفٌق بٌن اجزاء الحركة التً ٌتكون منها االداء اذا كانت حركة وحٌدة او بٌنها وبٌن حركات الت

 تدرٌب اله من الضروري ان ٌبدأ اخرى اذا كانت حركات متكررة او سلسلة حركٌة, لذا فأن

مبكرا لكً ٌحصل على حركات توافقٌة ذات كفاءة عالٌة وعلى مهارات فً كثٌر من اوجه 

ة ,وان ٌستمر فً التدرٌب فً حٌاته البالغة ,فاكتساب التوافقات ٌستغرق سنوات النشاط المختلف

 .لتشكٌل االولى واهم مدة الكتساب هذه المهارات وتنمٌتها هً سنوات ا

تجلت اهمٌة البحث فً محاولة تحسٌن بعض المهارات النفسٌة والمهارات الهجومٌة من خالل  
اقتراح تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة والتً تكون مشابه لطبٌعة االداء لتعمل على تطوٌر وتعدٌل 
مستوى االداء لما لها من اهمٌة فً تصحٌح اوضاع الجسم اثناء اداء المهارات الهجومٌة 

دور هذه التمرٌنات فً تنمٌة المهارات النفسٌة للناشئٌن وكذلك التوافق الحركً والتعرف على 
لهم ومدى مساهمتها  فً اعداد االفراد اعدادا جٌدا وصالحا من جوانبه النفسٌة والبدنٌة 
والمهارٌة  كما لها اهمٌة للتعرف على دور التمرٌنات فً تطوٌر بعض المهارات الهجومٌة فً 

 .ٌحصل التطوررٌب علٌه واضفاء الشًء الجدٌد لتبر االساس الذي البد من التدكرة الٌد التً تع

 

 -البحث :مشكلة 1-2 

المعبة جاء نتيجة إتباع  ماوصمت إليه ينذمإن المستوى العالي، والتطور الكبير ال
عداد الالعبين بشكل متكامل لالرتقاء بمستوى  األساليب العممية الدقيقة في التدريب والتعمم وا 

الضعف والقمة في كيفية تعمم وتدريب االسترخاء وايضا التصور داء المهاري لالعبين، وان األ
ئين وادراجها في المناهج التعميمية العقمي وتركيز االنتباه وباقي المهارات النفسية لالعبين الناش

وقد اخذ التطور نصيبًا كبيرًا لهذه المهارة  يدالمهارات الهجومية المهمة في لعبة كرة الواثرها عمى 
في مستويات األداء البدني والمهاري والخططي والنفسي وهذا نابع من تأثيرها الحاصل في 

 الهجومٌة للفرد .على مستوى المهارات المباريات وان تدريب التصور 

االستشارة ومراجعة اصححاب الشحأن والخبحراء والمختصحون فحي مجحال كحرة اثناء لباحث وجد ا
ان اغمحححب المحححدربين يركحححزون فحححي مفحححردات منحححاهجهم التدريبيحححة عمحححى تطحححوير الجانحححب البحححدني اليحححد 

                                                           
اولٌاء االمور –االدارٌٌن –:اسامة كامل راتب :االعداد النفسً للناشئٌن )دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن  1

 .30, ص2001,القاهرة ,دار الفكر العربً ,1(,ط
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األول الفصل 

ومنهحححا التصحححور العقمحححي  نفسحححيةوالمهحححاري وقمحححة اهتمحححام بعحححل المحححدربين عمحححى تطحححوير المهحححارات ال
والتعرف عمى  تعميمية توافقية نفسية الباحث الى استخدام تمرينات  ،لذلك ارتأى لإلداءالمصاحب 

خحححالل تركيحححز االنتبحححاه المهحححارات النفسحححية كمحححا فحححي تطحححوير فحححي االداء المهحححاري فحححي تطحححوير  تأثيرهحححا
 .التصويب والمناولة وكذلك التوافق عمى المهارات الهجومية

 
  -داف البحث:اه1-3

  تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم بعض المهارات الهجومٌة بكرة الٌد  . -1

 تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم المهارات النفسٌة بكرة الٌد . -2

 التوافق الحركً بكرة الٌد.تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم  -3

 التعرف على اثر التمرٌنات التعلٌمٌة الخاصة فً تعلم بعض المهارات الهجومٌة والنفسٌة -4

 والتوافق الحركً بكرة الٌد .

 -ض البحث :فر1-4

بعض المهارات الهجومٌة والنفسٌة على لتمرٌنات التعلٌمٌة الخاصة هناك اثر اٌجابً ل-1
 والتوافق الحركً بكرة الٌد .

 

 -مجاالت البحث: 1-5

التابعة لالتحاد العراقً المركزي المدرسة التخصصٌة  العبًٌتمثل ب المجال البشري :1-5-1
 .2021لكرة الٌد بمحافظة القادسٌة للعام 

 2021-10-19الى  2021-5-7:من  المجال الزماني1-5-2

الخاصة بالمركز  )قاعة المرحوم رحٌم عباس ( القاعة المغلقةالمجال المكاني :1-5-3
 التخصصً لكرة الٌد بمحافظة القادسٌة.

 

 -:المصطلحات 1-6

برامج منظمة تربوٌة تصمم لتقدٌم المساعدة لكل من الالعب والمدرب  المهارات النفسية :

  بغرض تحسٌن االداء واتقانه فضال عن جعل الممارسة الرٌاضٌة مصدرا لالستمتاع .

هو عملٌة مقرونة بإمكانٌات الجهاز الحركً على تنظٌم على تنظٌم القوة التوافق الحركي :

الفعل الحركً وبالتجارب السابقة  باختالفالداخلٌة مع القوة الخارجٌة المؤثرة ,وتختلف القوى 

لدى االفراد ,وٌبقى الجهاز العصبً المركزي هو االساس فً عملٌة التوافق وتحلٌل وادراك 

 الحركة 
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 الثانً فصلال

 الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة -2

  الدراسات النظرٌة2-1

 التمرٌنات التعلٌمٌة  2-1-1

 -التمرٌن فً المجال الرٌاضً :2-1-1-1

ٌعد التمرٌن بالنسبة إلعداد المتعلمٌن بدنٌا ومهارٌا وذهنٌا ذو اهمٌة كبٌرة فً مختلؾ 

االلعاب الرٌاضٌة وبما ٌناسب الفبة , حٌث تعددت اآلراء حول المفهوم لذلك تعددت اؼراضه اذ 

ٌعرؾ انه اصؽر مكون فً الوحدة التعلٌمٌة ومجموع التمارٌن هً الوحدة التعلٌمٌة ومجموعها 

 البرنامج بالتالً ٌتكون المنهج . ٌكون

واٌضا ٌعرؾ بانه اداء حركً معلوم الزمن والتكرار اذ ال ٌمكن التعلم اال عن طرٌقه وٌؤدي  -

 الى تطوٌر التعلم والمهارة . 

واالسس  للمبادئوتعرؾ التمرٌنات على انها االوضاع والحركات البدنٌة المختارة طبقا  -

ل الجسم وبناءه وكذلك تنمٌة مختلؾ القدرات الحركٌة لتحقٌق التربوٌة والعلمٌة لؽرض تشكٌ

 افضل مستوى ممكن فً االداء الرٌاضً والمهنً فً المجاالت المختلفة .

هً نوع من انواع النشاط ٌتضمن تولٌد القوة بواسطة العضالت النشٌطة ومن ضمنها نشاطات  -

 الحٌاة واالعمال الٌومٌة التروٌحٌة ورٌاضة المنافسات .

هً مجموعة من الحركات المنظمة والهادفة ٌحصل من خاللها تطوٌر القدرات البدنٌة  -

 والحركٌة فً المجال الرٌاضً .

هً حركات ٌختارها الفرد لتكوٌن جسمه لٌتمكن من اداء الحركات المختلفة فً المدى الكامل  -

ضاء الجسم بوظابفه للمفاصل وتقوٌة عضالت الجسم المختلفة االمر الذي ٌساعد على قٌام اع

 واكسابه شكال متناسقا .

هً الحركات التً تؤدى بؽرض تربوي متبعه االسس والقواعد التعلٌمٌة والتربوٌة ذلك بهدؾ  -

 . (1) عالجً  تنمٌة عناصر اللٌاقة سواء لتحقٌق هدؾ تدرٌب  او تعوٌضً او مهنً او

 

بها من لدن العاملٌن فً  وللتمرٌن مجموعة من المبادئ االساسٌة التً ٌجب االهتمام

المجال الرٌاضً ,وهً كمٌة التمرٌن التً تشمل االعداد والتهٌؤ للتمرٌن أي عدد تكرار 

التمرٌن اما نوعٌة التمرٌن هً اداء افضل مهارة ممكنة بؽٌة اداء افضل تمرٌن ٌحقق المهارة 

 .(2) المطلوبة للرٌاضً 

 

                                                           
 .34,ص  التمرٌنات وتطبٌقاتها فً التعلم الحركً:ناهدة عبد زٌد الدلٌمً,  (1)
حمه سعٌد وفرٌدون محمود امٌن ,تمرٌنات التوافق الحركً المصاحب للوحدات التدرٌبٌة وتأثٌرها فً  :كزال كاكه (2)

,ص 2112, 33تطوٌر فن ودقة مهارتً المناولة والتصوٌب بكرة الٌد للناشبٌن , مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , العدد 
194. 
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 -العوامل المؤثرة فً التمرٌن :

التمرٌن ٌعد الصفة االساسٌة التً تتمٌز بها الوحدة التعلٌمٌة ,إذ من خالل بما ان 

التمرٌن ٌمكن قٌاس مقدار التدرٌب او التعلم او االداء وتطوٌره كما وانه ٌكسب الالعب او 

المتعلم االنسٌابٌة والجمالٌة فً االداء ,والى جانب االمور المذكورة من اكتساب المهارات التً 

مها واالساسٌة منها ,لدٌنا عوامل اساسٌة تؤثر فً التمرٌن اتفقت معظم اآلراء لم ٌسبق تعل

التعلٌمات واالرشادات:. الوقت الالزم إلعطاء التعلٌمات واالرشادات لمتعلمً -علٌها:. 

 (         1المهارات الحركٌة ٌعد جزءاً من وقت التمرٌن خالل الوحدة التعلٌمٌة .)

ٌق العرض والمشاهدة اكثر الحركات ٌتعلمها االنسان اذ من العرض واالنموذج :.عن طر–

 .        (2)خالل المشاهدة تتولد فكرة اداء الحركة 

الدوافع والحث:. ان استعمال بعض اشكال التحفٌز والحث للتمرٌن كان ٌجعله مهما او ٌضع  –

 هدفا ٌعمد ذلك لدفع الالعب لتعلم المهارات الحركٌة . 

 لمتعلم الذي ٌعتمد على التؽذٌة الراجعة .     اداء الالعب او ا-

 حاالت الالعب او المتعلم االجتماعٌة والبٌبة.– 

ان طبٌعة االرشادات وانماط التؽذٌة الراجعة وجدوله التمرٌن ونوع االداء ونوعٌه 

المستوٌات التً تخضع الى متؽٌرات عدٌده منها البدنٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والتحضٌر قبل 

 . (3)رٌن هً االمور التً تقود المدرب او المدرس الى منهج تعلٌمً نموذجً التم

تعد التمرٌنات اصال لكل المهارات الحركٌة والقدرات البدنٌة واساس لجمٌع الجوانب 

الرٌاضٌة , وألنها تحقق اؼراضا خاصة فضال عن االؼراض العامة للتربٌة الرٌاضٌة, حٌث 

الرٌاضً اهتموا بتطوٌر اسس وقواعد وطرابق واسالٌب  ان العدٌد من العاملٌن بالمجال

ممارستها ,وتدرٌس التمرٌنات بالصورة التً تتالءم متطلبات العصر وتطوٌره, كما وتعد 

التمرٌنات مهمة وضرورة للمتعلم لو الالعب لٌعٌش حٌاة سلٌمة وخالٌة من االمراض وبفعلها 

ب وزٌادة الكفاءة لألجهزة الوظٌفٌة واالعضاء ٌنشط الجسم من خالل تنشٌط الدورة الدموٌة والقل

,فضال عن اعطاء القوام الجٌد للجسم ومعالجة التشوهات والعٌوب الجسمٌة مبرزة ناحٌة الجمال 

للجسم ,كذلك كونها وسٌلة جالبة للمتعة والراحة النفسٌة ناهٌك عن انها وسٌلة لتحقٌق االنجاز 

اضٌة .اذ تعد التمرٌنات مكونا اساسٌا مهما من الرٌاضً من خالل المباراة والمنافسة الرٌ

مكونات الوحدة التعلٌمٌة حٌث انهما مكونتان من مجموعة من التمرٌنات ,كما وٌجب ان تكون 

تلك التمرٌنات فعالة ومؤثرة وخاضعة لشروط واعتبارات اساسٌة ,لكً تكون وحدة تعلٌمٌة او 

ٌتحقق هدؾ الوحدة ,اذ ٌجب اتباع تدرٌبٌة ذات اهداؾ موضوعٌة مثمرة حٌث من خاللها 

 االسلوب العلمً الصحٌح فً وضع التمرٌنات وطرٌقة الممارسة والشدة والحجم والراحة .

 

 

                                                           
 .171,ص2111ن ,دار وابل ,,عما1:وجٌه محجوب, التعلٌم وجدولة التدرٌب الرٌاضً ,ط(1)

 .173: وجٌه محجوب, المصدر السابق نفسه , ص (2)
 .124, ص 2116, عمان , الدار المنهجٌة , 1,ط اساسٌات فً التعلم الحركً:ناهدة عبد زٌد الدلٌمً , (3)
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 -:اهمٌة التمرٌنات   2-1-1-2

ـ للتمرٌنات اهمٌتها العظمى بالنسبة لتشكٌل وبناء الجسم , واكساب القوام الجٌد والتأثٌر 1

 الحٌوٌة لجسم االنسان .المباشر على االجهزة العضوٌة 

ـ تسهم التمرٌنات بشكل كبٌر فً رفع مستوى اللٌاقة البدنٌة وذلك بتطوٌر اهم القدرات البدنٌة 2

 مثل : ـ

)القوة, السرعة, المرونة, التحمل, الرشاقة, التوازن الحركً والثابت ...... الخ(  االمر الذي 

 المجتمع . ٌؤدي الى رفع مستوى الكفاٌة االنتاجٌة لجمٌع فبات

ـ للتمرٌنات اهمٌة كبرى بالنسبة للمستوٌات الرٌاضٌة العالٌة التً تشكل اساس االعداد البدنً 3

 العام لجمٌع انواع االنشطة الرٌاضٌة العالٌة بال استثناء.

ـ ٌمكن للمراحل العمرٌة المختلفة جمٌعها ممارسة التمرٌنات ابتداء من الطفولة الى الشٌخوخة 4

)نٌة تحدٌد الجرعات المناسبة التً تتفق مع خصابص كل مرحلة. ,نظراً إلمكا
1

) 

 -اهداف التمرٌنات :.تتمركز االهداف باالتً :

 ـ تثبٌت شكل الحركة, ٌتم ذلك من خالل مسارها وزمنها وال ٌوجد ثبات مطلق للحركة .  

المهارة القسم ـ الربط بٌن اجزاء المهارة للتوصل لألداء الكلً للمهارة )أي ربط اقسام   

 التحضٌري, الربٌس, الختامً( فضال عن ربط المهارات فً ما بٌنها.

 .ـ تعد وسٌلة ٌكتسب المتعلم او الالعب من خاللها االرادة   

                                                                                  الالعب . للمتعلم اوـ توسٌع عناصر االدراك الحسً   

 وسٌلة للراحة. -  

 ـ الوصول الى االلٌة    

 ـ رفع مستوى القدرات البدنٌة والحركٌة.   

 رفع مستوى االعداد العام والخاص.-  

 -اغراض التمرٌنات: لها اغراض عدٌدة منها:  2-1-1-3

تعمل على تشكٌل الجسم من الناحٌة البدنٌة واكساب الجسم اللٌاقة البدنٌة الؽرض البدنً :. اذ -1

 العالٌة.

ـ الؽرض التشرٌحً الفسٌولوجً:. تعمل لتحسٌن وتطوٌر عمل االجهزة الحٌوٌة الداخلٌة 2

للجسم والعمل العضلً والمفصلً وذلك لالرتقاء بمستوى اداء هذه االجهزة والوصول الى 

 الصحة العامة للفرد.

 ـ الؽرض النفسً:. تعمل على اظهار المبادئ النفسٌة ومدى تكٌؾ الفرد مع البٌبة المحٌطة به.3

ـ الؽرض االجتماعً:. تعمل بدورها الفعال على االرتقاء وتنمٌة االنشطة االجتماعٌة من 4

خالل االلعاب الزوجٌة والجماعٌة وتنمٌة المهارات االجتماعٌة مثل) التعاون , الحب, انكار 

 ذات ...... الخ(.ال

االنتباه والتركٌز من خالل تمرٌنات التوافق بٌن العقل والجسم والتً تتطلب  ـ الؽرض العقلً:5

 .عمل على تطوٌر العملٌات العقلٌةوالتحلٌل الذي ٌحتاجه الفرد ت رمن قبل الفرد من خالل االبتكا
                                                           

  .35,ص  التمرٌنات وتطبٌقاتها التعلم الحركً( : :ناهدة عبد زٌد الدلٌمً :(1
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 لها على :.ـ الؽرض التعلٌمً:. ٌتحقق الؽرض التعلٌمً للتمرٌنات من خالل عم6

 ـ اكتساب مختلؾ المهارات الحركٌة االساسٌة والجدٌدة المشتقة . أ   

 ـ اكتساب االداء الحركً الفنً )التكنٌك(. ب  

 ـ اكتساب الجسم االنسٌابٌة والجمال والدقة فً االداء الحركً. ج  

 د ـ تطوٌر االٌقاع الحركً واالحساس.  

 تروٌحً من خالل عملها على :.ـ الؽرض التروٌحً :.  ٌتحقق الؽرض ال7

 ـ شعور الفرد بالمتعة واالثارة والسرور والتشوٌق, واالبتعاد عن الملل والضجر.    

 ـ التخلص من الضؽوطات وحاالت االحباط.    

 ـ الؽرض الوقابً :. ٌتحقق الؽرض الوقابً خالل عملها على :.2

 من االمراض. ـ ارتفاع اللٌاقة البدنٌة للفرد بالتالً الوقاٌة    

 ـ اكتساب القوام الجٌد, وتعدٌله وتصحٌح التشوهات .    

ـ الؽرض التعوٌضً :. من خالل عملها على تحقٌق التوازن بٌن اجزاء الجسم المختلفة خالل 9

 االداء الحركً وتطوٌر واطالة االجزاء التً تحتاج الى االطالة فً اثناء االداء الحركً.

  -افرها فً التمرٌنات:الشروط الواجب تو 2-1-2-4

ـ التأثٌر الشامل فً الجسم من خالل كون التمرٌنات متنوعة ومختلفة, وابعاد الملل وعدم     

 التشوٌق عن المتعلم او الالعب.   

 التدرج من السهل للصعب -  

 ـ من خالل عمل التمرٌنات على زٌادة مرونة العضالت والمفاصل .  

 . (1) نفسٌة مثل ) االرادة والمثابرة والتحمل ....(ـ ان تعمل لتحقٌق الصفات ال  

 -:الخاصة التمرٌنات التعلٌمٌة 2-1-2-5

هً تلك التمرٌنات او الحركات التً ترتبط بنوع النشاط المختار , وتؤدي طبقا لقوانٌن 

النشاط او تلك اللعبة ولوابحها بحٌث تؤدي هذه التمارٌن الى تحسٌن التكنٌك وذلك بسبب درجة 

التطابق الكبٌرة بٌن التوافق الحركً للتمرٌن المستعمل فً التعلٌم والمسار الحركً الذي ٌتم 

ؤه اثناء المنافسة وذلك فٌما ٌخص بصفاته التكوٌنٌة كافه من اسلوب )العمل , شكل االنقباض ادا

العضلً, خاصٌة التوتر( فضال عن ذلك ٌتم فً هذا النوع من التمرٌنات مراعاة كافة 

المواصفات التً ٌجب وضعها فً الحسبان عند اداء التمرٌن. كما وان للتمرٌنات التعلٌمٌة  

فً ممارسة كرة الٌد اذ ان هذه التمرٌنات تؤدى بما هو اشبه بما ٌحدث فً ظروؾ اهمٌه كبٌره 

المباراة ولكن هذه التمرٌنات لٌست بدون هدؾ وانما ٌضعها المدرس لتحقٌق هدؾ من االهداؾ 

منها )الهدؾ البدنً, المهارى,  الخططً والنفسً, الذهنً, العقلً(  والمقصود من التمرٌنات 

اء المهارات االساسٌة تحت ظروؾ تشبه ما ٌحدث فً المباراة اذ ٌستعمل بانها) تثبٌت اد

                                                           
 .39,ص  التمرٌنات وتطبٌقاتها التعلم الحركًالدلٌمً ::ناهدة عبد زٌد  (1)
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المدرس تمرٌنات تخلق فٌها مواقؾ كالمواقؾ التً تحدث فً المباراة(  , وعلى المدرس عند 

 اعطاء هذه التمرٌنات او االلعاب بالنسبة لالعبٌن مراعاة اسس عده منها :.

 لى شرح طوٌل واال تكون صعبة الفهم .ـ مراعاة السهولة واالدراك واال تحتاج ا1

 ـ انسجام التمرٌنات مع القابلٌات البدنٌة والذهنٌة لالعبٌن.2

 ـ مراعاة  الجانب التشوٌقً .3

 ـ ان تتوفر فٌها المنافسة الفردٌة او الفرقٌة.4

 ـ ٌفضل استعمال الكرات واالدوات.5

التعلٌم ٌعد من واجبات التمرٌنات اذ إن المحافظة على عالقه متوازنة وجدٌة بٌن مكونات 

وإمكانٌة التطوٌر كذلك ,حٌث ان لها التؽٌٌر الكبٌر والكامل والحصه الواسعة من الحمل مقارنه 

 (1)بما تقوم به التمارٌن والوسابل االخرى من التعلٌم .

 -:المهارات الهجومٌة بكرة الٌد  2-1-2

ٌبدأ الهجوم فً كرة الٌد بمجرد استحواذ احد العبً الفرٌق على الكرة اثناء العمل الدفاعً     

لٌبدأ الهجوم من خالل القٌام بالهجوم الخاطؾ او الهجوم المنظم, وطبٌعة االداء الهجومً فً 

ا. كرة الٌد ٌعتمد على درجة كفاءة الالعب ألداء المهارات الهجومٌة سواء بالكرة او بدونه

وتوظؾ تلك المهارات اثناء القٌام بالعمل الخططً, وتختلؾ طبٌعة االداء فً كرة الٌد وتتنوع 

ما بٌن العدو السرٌع ـ بالكرة او بدونها , الى الجري والتوقؾ, وترجع عملٌات التؽٌر فً االداء 

ٌرة بحٌث الى طبٌعة سٌر المباراة حٌث تخضع لعبة كرة الٌد للمواقؾ الحركٌة المختلفة والمتؽ

 ال توجد ظروؾ ثابتة لألداء والمواقؾ الرتباطها بحركات المنافس ومواقفه.

فكرة الٌد تختلؾ فً طبٌعتها كلعبة جماعٌة عن الكثٌر من االلعاب الجماعٌة االخرى من      

حٌث سرعة  اٌقاعها وتتابع االداء الحركٌة المتبادلة بٌن عملٌات الدفاع والهجوم المستمر دون 

طوال زمن شوطً المباراة, االمر الذي ٌؤدي الى ان ٌكون اللعب اؼلب فترات المباراة توقؾ 

حول منطقة المرمى, وٌتطلب ضرورة اتقان العبً كرة الٌد للمهارات الهجومٌة والمهارات 

 الدفاعٌة على حد سواء, اذ من الضروري وخالل تنفٌذهم للمهارات الهجومٌة المختلفة فً اي

لهجوم اثناء المباراة اتمام االستعداد ألداء واجباتهم الدفاعٌة والقٌام بها بمجرد فترة من فترات ا

الهجوم عبارة عن .   (2انتهاء الهجمة سواء كانت مؤثرة )تسجٌل الهدؾ( او ؼٌر مؤثرة )

اسلوب وقدرة الفرد او الفرٌق او المجموعة على اقتحام التحصٌنات الدفاعٌة للفرٌق المنافس 

سلوب المناسب للدفاع للفرٌق المنافس ,معتمدا على استؽالل قدراته وامكاناته باستخدام اال

 . ومن المهارات الهجومٌة هً :_ (3)وتخطٌطه مع الفرٌق او المجموعة

                                                           
فً تركٌز االنتباه وادراك المحٌط ( cogni plus:ضحى شاكر محمد الٌاسري .تأثٌر تمرٌنات تعلٌمٌة مع جهاز ) (1)

البدنٌة كلٌة التربٌة ’والنشاط الكهربابً للعضلة وبعض اشكال التصوٌب بكرة الٌد ,اطروحة دكتوراه, جامعة القادسٌة 
 .2,ص2112وعلوم الرٌاضة ,

, 1, طتدرٌب–تطبٌقات الهجوم بكرة الٌد تعلٌم : عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافعً :  (2)
 .1, ص2117

, بؽداد , مطبعة المٌزان ,  :احمد خمٌس السودانً, محمد محمود كاظم :كرة الٌد الحدٌثة المبادئ المهارٌة والخططٌة (3)
 .62, ص 2117
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 -االستالم : 2-1-2-1

ان حسن استقبال الكرات من المهارات المهمة التً ٌجب على كل العب اتقانها ,اذ ان اؼلب     

بل اكثر المخططات الهجومٌة تفشل بسبب ضعؾ فً استالم الكرات ,من ثم بعد ذلك ضٌاع 

الفرصة على الفرٌق التً ممكن ان تكون مؤكدة لتسجٌل الهدؾ ,لذا ٌجب على الالعبٌن اتقان 

كرات بصورة صحٌحة فً اي اتجاه وفً اي لحظة وحسب ظروؾ اللعب ,اما استقبال ال

المبتدبٌن ٌجب تعلٌمهم وتدرٌبهم فً البداٌة على استقبال الكرات بكلتا الٌدٌن وذلك لضمان 

االستقبال الصحٌح وتأمٌنها بوجود المنافس, كذلك ٌعتمد االستالم على المناولة وسرعتها وقوتها 

 . (1)ً ٌستلم منها الكرة المتعلم ,فضال عن المسافة الت

قدرة المتعلم او الالعب على االستقبال للكرة فً الحاالت جمٌعها كانت سهلة او صعبة او     

من الثبات او من الحركة ,احد العوامل المهمة  واالساسٌة فً احتفاظ الفرٌق بحالة الهجوم 

هام فً الحفاظ على عامل السرعة  وقدرة على تنفٌذ الجمل او التصور الخططً ,كما انها عامل

سواء اثناء تحرك الالعبٌن او تحرك الكرة من دون ارتباك , وكقاعدة عامة ٌجب على المتعلم 

اما بخصوص الالعب الناشا او المبتدئ اذ , للكرة بكلتا الٌدٌن كلما امكن  او الالعب االستالم

تجاهه حتى ٌتمكن من استقبالها والسٌطرة علٌها بصورة  لتًلٌه النظر دابما تجاه الكرة اٌجب ع

 ( .2)صحٌحة

 -وتنقسم مهارة االستقبال على االنواع التالٌة :

وهو استالم الكرة فً الهواء بصورة مباشرة وٌتم بكلتا الٌدٌن او بٌد واحدة لقف الكرة : -1

الالعب او المتعلم لقؾ  ,وٌتوقؾ ذلك على مسار الكرة الذي تأتً منه ,اذ من االفضل ان ٌحاول

 الكرة بكلتا ٌدٌه كلما امكن لتوفٌر عنصر التأمٌن للكرة وبصورة اكبر .

ة الى المتعلم او الالعب وتكون من ررممٌقصد بها هً تلك الكرات ال لقف الكرات العالٌة :.

 مستوى الصدر وحتى اعلى مستوى الراس .

وهً الكرات التً تأتً الالعب فً مستوى الحوض او اقل منه  لقف الكرات المنخفضة :.

كنتٌجة لتمرٌرات ؼٌر دقٌقة او كرات مرتدة من االرض ,اذ ٌتطلب لقفها مزٌدا من الرشاقة عند 

مقارنتها من الكرات العالٌة خصوصا عند الجري ,فٌما ٌخص الكرات المرتدة للمستوى 

      .   (3)داء حركة االمتصاص بواسطة الذراعٌن المنخفض ٌراعى طرٌقة االداء السابقة مع ا

ٌصعب فً بعض االحٌان على الالعب لقؾ الكرة سواء كان لسد تمرٌرها   اٌقاف الكرة : -2

او قوتها , اذ من الضروري فً هذه الحالة قٌام الالعب بإٌقافها ثم االستحواذ علٌها وٌتم اٌقافها 

 بكلتا الٌدٌن او بٌد واحدة. 

                                                           
  .71:احمد خمٌس السودانً ,محمد محمود كاظم المصدر السابق نفسه , ص  (1)
, 1تدرٌب, ط–: عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافعً : تطبٌقات الهجوم بكرة الٌد تعلٌم  (2)

 .12,ص 2117
 .17, ص  المصدر السابق نفسهمدحت محمود عبد العال الشافعً ::عماد الدٌن عباس ابو زٌد و  (3)
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بعض مواقؾ وحاالت اللعب ٌجد الالعب الكرة مالمسة لألرض سواء ساكنه   الكرة: ـ التقاط3

او متحركة الرتدادها من المرمى او الحارس او المدافعٌن , حٌنها ٌقوم الالعب بعملٌة انقباض 

فجابً على هذه الكرة اللتقاطها من االرض بالٌدٌن معا واالستحواذ علٌها , وٌكون سٌر الكرة 

  باتجاهٌن .

 ـ التقاط كرة متحركة فً نفس اتجاه جري الالعب :  

 :(1)ـالتقاط الكرة المدحرجة من الجانب   

 -المناولة : 2-1-2-2

تعد مهارة المناولة من اهم المهارات االساسٌة التً تشكل جوهر لعبة كرة الٌد , اذ ٌكمن      

هدؾ المهارة فً نقل الكرة الى احسن المواقع المناسبة للتصوٌب على المرمى, وٌؤشر نجاح 

المناوالت الصحٌحة على مستوى الفرٌق فً الوصول الى هدؾ الخصم فً اثناء تطبٌق خطط 

 . (2)سهولة وسرعة إلحراز هدؾ الهجوم ب

خالل  فمناذ ان مهارة المناولة فً لعبة كرة الٌد من المهارات البالؽة االهمٌة واالساسٌة      

هذه المهارة ٌتم نقل الكرة بٌن افراد الفرٌق الواحد فً كافة انحاء الملعب والفرٌق الذي ٌكون 

بات اللعب بصورة افضل من خالل افراده ٌجٌدون هذه المهارة ٌتمكنون من اٌفاء بمتطل

 . (3)االستحواذ على الكرة خالل الهجوم من دون فقدان الكرة 

تعد المناولة الصحٌحة من حٌث قوتها ودقتها والسرعة المطلوبة احد اهم اسباب تفوق        

وسٌلة الفرٌق بكرة الٌد اذ تعد القدرة العالٌة على المناولة ونقل الكرة بٌن المهاجمٌن ٌعد افضل 

للتفاهم والتعاون بٌن المهاجمٌن بهذا ٌضمن قدرة الفرٌق على تنفٌذ تصوره الخططً الهجومً 

.  ان مناولة الكره هو االتصال بٌن المهاجمٌن ,حٌث ان االداء الفنً ٌضمن  (4)خالل المبارٌات 

بطرٌقه  التنظٌم المستمر للهجوم واٌضا ٌخلق الظروؾ للعمل الجماعً ,اذ ٌجب التمرٌر للزمٌل

تمكنه من مسكها بدون فقدان اإلٌقاعٌة لحركة الالعب تمكنه من بدء حركة اخرى بدون      

 . (5)تردد  

 -العوامل المؤثرة فً تنفٌذ المناولة : 

 اذ ٌعتمد على وضع الالعب المؤقت :    بداٌة المناولة :-أ

 المناولة.بالوقوؾ الوضع لالعب ٌكون اكثر سهولة التركٌز فقط على -  

اثناء الركض ,ٌجب ان تتفق حركة الرمً مع الخطوات فً طرٌقة ال تقطع االستمرارٌة -  

 بالركض .

                                                           
, 1تدرٌب , ط –:تطبٌقات الهجوم فً كرة الٌد: تعلٌم :عماد الدٌن عباس ابو زٌد ,مدحت محمود عبد العال الشافعً (1)

  .12,ص 2117
لخططٌة ,بؽداد , مطبعة المٌزان :احمد خمٌس السودانً ومحمد محمود كاظم ,كرة الٌد الحدٌثة :المبادىء المهارٌة وا (2)
 .21,ص2117,
(3) :https://sportmag.uodiyala.edu.iq 
 .21,ص  السابق نفسهمصدر ال:عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافعً , (4)
, بؽداد , دار الكتب والوثابق 1,ط كرة الٌد ما لها وما علٌها :المبادئ التعلٌمٌة والتدرٌبٌة:عبد الوهاب ؼازي حمودي , (5)

 . 61, ص 2112, 
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 ٌجب تناسق حركة الجسم مع االطراؾ اثناء القفز حتى ٌتم المحافظة على التوازن بالهواء .-  

 ٌمكن ان ٌكون :   مسار المناولة : -ب

 السرٌعة بٌن الالعبٌن .مستقٌم : ٌعد افضل مسار للمناولة  -  

 عالً : اذ ٌمكن ان ٌكون لتمرٌرات طوٌلة او فوق الخصم . -  

 مرتد : ٌستخدم للمسافات القصٌرة او بالقرب من الخصوم . -  

 ٌحدد قوة الرمٌة :   مسافة المناولة :-ج

 التمرٌرة االطول : تتطلب قوه اكبر . –التمرٌرة القصٌرة : قوة اقل .         -

 (1) ٌحدد مقدار دوران الالعب على محوره البعٌد عن المركز . اتجاه المناولة :-د

-بكرة الٌد: ةالمناول 2-1-1-2-1
(2)

 

 -ـ المناولة السوطٌة من مستوى الراس:1

جاءت تسمٌتها بالسوطٌة بسبب خروج الكرة من الذراع الرامٌة فً نهاٌة مرحلة التنفٌذ     

 ألنهابكرة الٌد واكثرها استخداما,  ةوتعد من اهم انواع المناولوط , بحركة تشبه الضرب بالس

   تتمٌز بسهولة االداء ودقة التوجٌه وتستخدم ؼالبا فً المسافة المتوسطة والطوٌلة احٌانا, 

 (3)- ـ المناولة السوطٌة من فوق مستوى الراس :1

خدم فً المسافات الطوٌلة , المهمة بكرة الٌد والتً تست ةهذه المناولة من انواع المناول وتعد

وتستخدم من الالعبٌن وحارس المرمى كما فً مناولة الهجوم السرٌع المعاكس, وال ٌختلؾ 

االداء الفنً للمهارة عن اداء المناولة السوطٌة من مستوى الراس , اال انه بعد وصول الذراع 

ؾ واالعلى , وبذلك الحاملة للكرة الى مستوى الراس ٌستمر سحب الذراع الرامٌة الى الخل

ٌحدث تقوس للظهر, ثم تمتد الذراع الرامٌة عالٌا لترمى الكرة بحركة تشبه حركة السوط, 

وبعدها تستمر الذراع الرامٌة باالمتداد اماما دوران الكتؾ باتجاه حركة الكرة, وٌالحظ بعد 

راع الرمً الى تنفٌذ المناولة وخروج الكرة من الذراع ٌقوم الالعب برفع الرجل المواجهة لذ

االمام مع ثنً الجذع واالستمرار بحركة الذراع المتصاص قوة الحركة والمحافظة على 

 التوازن نتٌجة االندفاع عند اداء المناولة.

 -التصوٌب بكرة الٌد : 2-1-2-3

تعد مهارة التصوٌب التتوٌج النهابً لمهارات كرة الٌد االساسٌة جمٌعها, بل ان كانت تلك      

المهارات بال فابدة اذا لم تتوج فً النهاٌة بالتصوٌب الناجح, وعلٌة امكننا ان تعد مهارة 

ا التصوٌب الحد الفاصل بٌن الفوز والخسارة, فضال عن ان المهارة ٌعشقها الالعب بإحراز هدف

وذلك ما ٌرفع معنوٌات الفرٌق وٌعزز ثقتهم بأنفسهم وٌدفعهم الى بذل المزٌد من الجهد لتصعٌد 

                                                           
, بؽداد , دار الكتب 1,ط كرة الٌد ما لها وما علٌها :المبادئ التعلٌمٌة والتدرٌبٌةعبد الوهاب ؼازي حمودي ,:  (1)

 . 61,ص والوثابق 
ططٌة ,بؽداد , مطبعة المٌزان احمد خمٌس السودانً ومحمد محمود كاظم ,كرة الٌد الحدٌثة :المبادئ  المهارٌة والخ:  (2)
 .24, ص 2117,
 1, طتدرٌب–تطبٌقات الهجوم فً كرة الٌد :تعلٌم :عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافعً,  (3)
 .24, ص2117,
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قدراتهم وتحسٌن مستواهم لتحقٌق الفوز بالمباراة. ولذا وجب التدرٌب علٌها واتقانها لٌتسنى 

ها للفرق ضمان انهاء الهجمات بنجاح, فإذا فشل الفرٌق فً احراز هدؾ فأن جهود الفرٌق جمٌع

التً اوصلت الالعب الى وضع التصوٌب تذهب سدى, فضال عن فقدان الفرٌق الكرة وتحوله 

من مهاجم الى مدافع , وذلك من شانه ان ٌنعكس سلبا على معنوٌات الالعبٌن وادابهم مما ٌؤدي 

 . (1)بالنهاٌة الى خسارة  الفرٌق للمباراة 

ح تصوٌب الالعب على المرمى هذا فضال كما وللسرعة والقوة والدقة دور اساسً فً نجا     

عن فأن التصوٌب ٌتأثر بعدة عوامل منها المسافة لتأثٌرها على دقة التصوٌب ,والتوجٌه له 

الدور المهم لرسػ الٌد لالعب المصوب ,والسرعة اي االعداد المناسب لنوع التصوٌب لٌمكن 

 . (2)استؽالل ثؽرات العبً الفرٌق المنافس بالوقت المناسب 

ان مالبمة اداء الحركات المعٌنة واختٌار نوع االداء وتوقٌته اثناء مسار اللعب له اهمٌته     

حٌث انها تفوق بأهمٌتها بالنسبة لنجاح المباراة طرٌقة االداء نفسها ,هذا ال ٌعنً ان نقلل من 

هٌل اهمٌة فن اداء التصوٌب بل ٌجب ان ٌدلنا على طرٌقة توجٌه التالمٌذ خالل مرحلة التأ

االساسٌة الختٌار اكثر الصور المالبمة للؽرض مجرد  االنهاء من تعلمهم للصورة االولٌة 

 ( .3)للحركات 

النجاح فً احراز االهداؾ ٌتوقؾ على االختٌار المناسب للتصوٌب مع المكان الذي سوؾ 

 (4)ٌؤدي الالعب منه التصوٌب وموقؾ الالعب المدافع وحارس المرمى 

جٌل اكثر عدد من االهداؾ الناجحة فً مرمى الخصم اذ ٌجب على كل العب لتحقٌق الفوز بتس

 .  (5)اتقان اكبر عدد ممكن من اشكال التصوٌب كما وٌجب استعمالها من مختلؾ الزواٌا 

 ت مهمة فً التدرٌب على التصوٌبمالحظا

 ـ تعوٌد الالعبٌن للتصوٌب فً ظروؾ شبٌه بالمباراة.1

 للفرٌق للحصول على التفوق العددي ثم التصوٌب. ـمراعاة مبدا سرعة الحركة2

 ـ مراعاة التدرٌب على مهارة التصوٌب لجمٌع الزواٌا من اماكن الملعب.3

 ـ مراعاة حركة الرسػ لخداع حارس المرمى .4

 ـ التأكٌد على بقاء الالعب فً الهواء مده طوٌلة إلٌجاد ثؽرة للتصوٌب منها.5

 مساحة كافٌة لفتح زاوٌة التصوٌب لتسهٌل نجاحها.ـ خالل التصوٌب ٌجب اٌجاد 6

 واٌا التً ٌجب على الحارس صدها .ـ ضرورة استخدام الدقة الكافٌة إلصابة الز7

                                                           
,بؽداد , مطبعة المٌزان  احمد خمٌس السودانً ومحمد محمود كاظم ,كرة الٌد الحدٌثة :المبادئ المهارٌة و الخططٌة:   (1)
 .93,ص 2117,
 1,طتدرٌب–تطبٌقات الهجوم فً كرة الٌد :تعلٌم :عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافعً : (2)
 .29, ص 2117,
الفكر  :جٌرد النجربوؾ وتٌواندرت. كرة الٌد للناشبٌن وتالمذة المدارس ,ترجمة )كمال عبد الحمٌد (,القاهرة , دار (3)

 .166,ص1974العربً  ,
:ضحى شاكر محمد :اثر اسلوب االكتشاؾ الحر فً التعلم والتفكٌر االبداعً لبعض انواع التصوٌب لكرة الٌد لدى  (4)

 .16,ص 2113جامعة القادسٌة ,–طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة المرحلة الثانٌة ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
كرٌم :مٌدان تعلٌمً لتطوٌر االدراك الحس حركً والتوافق وفق نسب المساهمة واثره فً اداء :زاهد محسن  (5)

 .41,ص2116جامعة بابل ,–التصوٌب بكرة الٌد للناشبٌن, رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
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  (1) -تصنٌفات التصوٌب بكرة الٌد: 2-1-2-3-1

عند مراجعة الكتب والمصادر العلمٌة نجد ان الخبراء والمختصٌن قد وضعوا عددا من     

التقسٌمات والمخططات ألنواع التصوٌب بكرة الٌد, وقبل التطرق الٌها البد ان نعرؾ بان هذه 

االنواع وقد وضع تبعا لتصنٌفات مختلفة, فالبعض اخذ بنظر االعتبار مسار الكرة وذراع 

البعض االخر قسم التصوٌب حسب البعد والقرب من المرمى, واخرون قسموه التصوٌب , و

تبعا لحركة المهاجم المصوب... الخ, وسوؾ نجتهد فً هذا المصدر ان نجمع هذه التصنٌفات 

 وتقسٌمها بصورة تحصر كل االجتهادات السابقة سعٌا وراء زٌادة الحصر والدقة.

 -التصوٌب من االرتكاز من مستوى الراس:-أ

ان اداء مثلل هللذا النلوع مللن التصلوٌب ٌؤكللد عللى وضللع الجسلم بالخصللوص وضلع الللرجلٌن اذ 

ٌجللب ان تكللون متقدمللة واحللدة علللى االخللرى والرجللل االمامٌللة ٌجللب ان تكللون معاكسللة للللذراع 

الرامٌللة وتسللمى برجللل االرتكللاز وفللً هللذه اللحظللة ٌلللؾ الجللذع الللى جهللة الٌمللٌن وتللدفع الكللرة 

وبمساعدة الذراع الحرة الى الخلؾ الى حٌن وصولها الى مستوى الكتؾ بواسطة الذراع الرامٌة 

وبعدها ٌحاول الالعب المصوب نقل ثقل الجسم لألمام باتجاه قدم االرتكاز مع لؾ الجذع لألملام 

. ان هذا النلوع ملن (2)مما ٌساعد على زٌادة قوة التصوٌب والمحافظة على توازن الجسم لالعب

ن الثابت أو الحركة وهو مشابه الى حد كبٌر لعملٌة المناولة من فوق التصوٌب ٌمكن ان ٌؤدى م

مستوى الكتؾ من ناحٌة االداء الحركً وطرٌقة التنفٌذ النهابً. اال ان الكرة فً التصوٌب تلدفع 

 باتجاه الهدؾ بقوة وسرعة اكبر مما هو علٌه فً المناولة.

  -ب ـ التصوٌب من القفز أماما:

وع من التصوٌب  فً حالة وجود ثؽرة بٌن المدافعٌن عند منطقة المرمى) وٌستخدم عادة هذا الن

امتار( وٌمكن استؽاللها بسرعة بعد أخذ خطوات كبٌرة الى االمام , وكذلك تستخدم عند تنفٌذ  6

الهجوم السرٌع واالنفراد بالمرمى, وذلك باالقتراب قدر المستطاع من هدؾ الخصم وتهٌبة 

السوطٌة بالقفز الى  داء الحركً الى حد كبٌر التصوٌببه االفرصة أفضل للتصوٌب. وٌشا

االعلى اال ان االختالؾ ٌكمن فً اتجاه الخطوات والمسافة المقطوعة فً اثناء االداء, فطول 

الخطوات تكون اكبر منها فً القفز الى االعلى وذلك بالتأكٌد سوؾ ٌنعكس على المسافة 

 -:المقطوعة عند االداء, واما حركة الجذع والذراعٌن فهً كما فً 

لسوطٌة من القفز الى االعلى, وٌكون النظر مركزا على الهدؾ وحارس المرمى التصوٌبٌة ا

لمراقبة حركته قبل تنفٌذ التصوٌب, وبعد خروج الكرة من ٌد الرامً ٌكون الهبوط على قدم 

االرتقاء )المعاكسة لذراعً الرمً(, وتتبعها مباشرة الهبوط على قدم الرجل االخرى التً تكون 

ن لمتابعة الركض, وفً بعض االحٌان ونتٌجة االندفاع القوي ٌلجا الالعب مثنٌة اثناء الطٌرا

 الى الهبوط على كامل الجسم بعد تنفٌذه للتصوٌب تجنبا لإلصابة. 

 

                                                           
المهارٌة والخططٌة ,بؽداد ,مطبعة المٌزان :احمد خمٌس السودانً ومحمد محمود كاظم :كرة الٌد الحدٌثة :المبادئ  (1)
 .95,ص2117,
  42. ص مصدر السابقضٌاء الخٌاط ونوفل محمد الحٌالً. ال (2)



 03                              الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة  

 

 

 الفصل الثاني 

 -المهارات النفسٌة: 2-1-3

نشاط   borger -seaborn–المهارة: مصطلح المهارة اذ ٌعرفه بورجر وسٌبورن 

معقد ٌتطلب مدة من التدرٌب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة ,بحٌث ٌؤدي 

 هذا التدرٌب بطرٌقة مالبمة ,وعادة ما ٌكون لهذا النشاط وظٌفة مؽٌرة.

وٌعرفها واٌلتنج على انها الكفاٌة فً انجاز او اداء واجبات واعمال خاصة محددة , 

ٌشٌر الى القدرة على انجاز عمل ما وانها ترتبط دابما بعمل ما  وٌبٌن بارو ان مصطلح المهارة

 خاصة إلنجازه .  ها العمل ٌتطلب توافر قدرات مهارٌوهذ

المهارة النفسٌة : عبارة عن قدرة ٌمكن تعلمها واتقانها عن طرٌق التعلم والمران والتدرٌب 

فالرٌاضً لن ٌستطٌع اكتساب وتعلم واتقان المهارات الحركٌة كالتصوٌب او التمرٌر او ؼٌرها 

من المهارات الحركٌة اال اذا تعلم هذه المهارات وتدرب علٌها لحٌن اتقانها كذلك ٌنطبق هذا 

 . (1) على المهارات النفسٌة اذ لن ٌستطٌع االعب او المتعلم اتقانها اال اذا تعلمها وتدرب علٌها 

اذ ٌدرك معظم الصفوة من الرٌاضٌٌن اهمٌة التدرٌب النفسً فً المبارٌات اذ ٌقول 

% من الرٌاضة عامل نفسً وٌؤٌده فً ذلك صفوة من االبطال الرٌاضٌٌن إذ 91باشام ان 

اهمٌة الجانب الذهنً فً تحدٌد نتابج المبارٌات , اذ انهم ٌعلمون اهمٌة االستعداد ٌؤكدون على 

والمهارة البدنٌة , ما ٌقصدونه هو انه اذا وصل الرٌاضً الى درجة عالٌة من المهارة البدنٌة 

وٌتنافس مع ؼٌره على تلك الدرجة فان الفابز ؼالبا ٌكون الطرؾ االكثر استعدادا نفسٌا .  

ون اٌضا ٌدركون اهمٌة االستعداد الذهنً لألداء الجٌد ؼٌر انهم ٌقضون وقتا قلٌال فً والمدرب

% من 11مساعدة الرٌاضٌٌن على االستعداد النفسً , حتى اذا كان الجانب النفسً ٌشكل 

 احتمال الفوز اال ٌستدعً ذلك االهتمام للتدرٌب الذهنً ؟

االحٌان ـ الن المدربٌن ال ٌعلمون كٌفٌة مساعدة اذن لماذا نهمل التدرٌب النفسً ؟ فً معظم     

الرٌاضٌٌن على تعلم المهارات النفسٌة االساسٌة, واٌضا بعض المدربٌن ٌعتقدون انها امور 

داخلٌة ال ٌمكن تعلٌمها , فالرٌاضً اما ٌمتلك تلك القدرة او ال ٌمتلكها , واذا ال ٌمتلكها 

ته على مستوى اعلى والقلٌل من المدربٌن ٌعتقدون ان فالمنافسة كفٌلة لتكوٌنها كلما كان منافسا

التدرٌب النفسً لٌس مهما بال االهم التدرٌب البدنً ,والؽالبٌة العظمى من المدربٌن ٌدركون 

 . (2)اهمٌة التدرٌب النفسً ولكنهم فقط ال ٌعلمون كٌفٌة استعماله مع فرقهم 

ولهم من القدرات الممٌزة تزٌد نالحظ ان بعض الالعبٌن ٌشتركون بالمنافسة الرٌاضٌة 

عن المهارات البدنٌة ,هً انهم ٌملكون قدرات مدهشة باألعداد وتهٌبة انفسهم للمنافسة او 

المباراة ,مع القدرة لمواجهة الضؽوط ,والقدرة على التركٌز الجٌد ,والقدرة على وضع اهداؾ 

هم ٌؤدون مهاراتهم فً تستثٌر التحدي لكن بصورة واقعٌة كذلك مقدرتهم على التصور انفس

المنافسة بدقة , كما ٌستطٌعون اداء ما ٌتصورونهم بصورة جٌدة .  إّن تدرٌب المهارات النفسٌة 

                                                           
(2 ):https://istaps.univ-ouargla.dz . 

,القاهرة  سٌكولوجٌة التفوق الرٌاضً تنمٌة المهارة العقلٌة:مصطفى حسٌن باهً ,سمٌر عبد القادر جاد: (2)
 .112,ص1999,مكتبة النهضة المصرٌة ,
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لٌس بالشًء السحري او البرامج سرٌعة المفعول او التأثٌر ,لكنها برامج منظمة تربوٌة تصمم 

لؽرض تحسٌن االداء  بمساعدة المدربٌن والالعبٌن على اكتساب وممارسة المهارات النفسٌة

 الرٌاضً وجعل الممارسة الرٌاضٌة مصدرا لالستمتاع. 

 ٌمكن تحدٌد اهم المهارات االساسٌة لبرنامج تدرٌب المهارات النفسٌة كما ٌلً:

 القدرة على االسترخاء.-                         ـ القدرة على التصور .  

 القدرة على مواجهة القلق.-                ـ القدرة على تركٌز االنتباه .  

 دافعٌة االنجاز الرٌاضً.-                         الثقة بالنفس. ـ   

ٌتوقع هناك عالقة وثٌقة بٌن المهارات النفسٌة , حٌث ان التحسن فً احدى المهارات ٌتبعه 

 تحسن فً المهارات النفسٌة االخرى , العالقة المتداخلة بٌن المهارات النفسٌة :.

      ـ لمنع حدوث الضؽط ٌجب التنظٌم الجٌد للطاقة النفسٌة . بٌنما تؤدي الضؽوط العالٌة الرتفاع 1

 الطاقة النفسٌة .

             ـ لٌتمكن الالعب من اداء التصور العقلً بكفاءة ٌجب ان ٌكون  مسترخٌا , كما ان التصور 2

 .   لً ٌفٌد الالعب لتعلم االسترخاءالعق

ممارسة تحسٌن تركٌز االنتباه لالعب خالل التصور العقلً , كما ٌستطٌع الالعب ـ ٌمكن 3

ل        نه من خالل التصور العقلً الفعاالتركٌز فً استحضار الصورة العقلٌة المرؼوبة ا  

 ـ التركٌز وااللتزام على اهداؾ معدودة, ٌمثل اهمٌة فً وضع االهداؾ لتحسٌن االداء , كما 4

                                            ل هدؾ مهم لتحسٌن مهارات االنتباه لالعب.ان ذلك ٌمث   

  ـ االسهام فً تعببة الطاقة النفسٌة لالعب من االهداؾ التً تثٌر التحدي بواقعٌة, مساعدة 5

   الالعب لتحقٌق االهداؾ المطلوبة بكفاءة من خالل تعببة الطاقة النفسٌة على النحو الجٌد .

ـ من خالل التصور العقلً لألداء ٌمكن الالعب لألداء المثالً والتعرؾ على مستوٌات الطاقة 6

         المثلى وان االرتفاع او االنخفاض المبالػ فٌه للطاقة النفسٌة ٌعوق مقدرة الالعب على

                                                                                التصور العقلً بكفاءة. 

     ـ تزداد مقدرة الالعب على تركٌز االنتباه حتى نقطة معٌنة عندما تزداد الطاقة النفسٌة, واذا 7

  رى حدث ان تجاوزتها الطاقة النفسٌة فان ذلك ٌؤثر سلبٌا على تركٌز االنتباه, ومن ناحٌة اخ

   المساعدة لتحقٌق الطاقة النفسٌة المثلى عندما ٌستطٌع الالعب ان ٌحسن من مقدرته على تركٌز 

 االنتباه.

ـ ٌكون الالعب فً حالة افضل للتركٌز على اهدافه عندما ٌستطٌع المواجهة والتؽلب على 2

ساس مصادر الضؽوط النفسٌة على نحو افضل, وعندما ٌجٌد الالعب وضع االهداؾ على ا

االهتمام باألداء ال على اساس النتابج . فانه ٌعنً نقص مصادر الضؽوط المرتبطة بالنتابج 

 والمكسب.

ـ لتحسٌن القدرة على تركٌز االنتباه عندما ٌستطٌع الالعب مواجهه الضؽوط, كما ٌستطٌع 9

مهارة تجنب واٌقاؾ االفكار السلبٌة التً تعد مصدرا للضؽوط السلبٌة عندما ٌمتلك الالعب 

 تركٌز االنتباه .
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ـ عندما ٌمتلك الالعب مهارة التصور العقلً فانه ٌستطٌع ممارسة التصور العقلً لألهداؾ 11

على نحو جٌد , وٌصبح اكثر التزاما نحو تحقٌقها . كذلك ٌستطٌع الالعب تحسٌن التصور 

 . (1)العقلً عندما ٌضع اهدافا واقعٌة للممارسة الٌومٌة للتصور العقلً  

 -النفسٌة:تعلم المهارات 

ٌتم تعلٌم المهارات النفسٌة من خالل عملٌة ذات ثالث خطوات , فٌجب تعلٌم الرٌاضٌٌن كل 

 مهارة نفسٌة بحٌث ٌستطٌعون:

ـ ادراك ان تلك المهارات من الممكن تعلٌمها.1  

فهم كٌؾ تؤثر تلك المهارات على ادابهم.-2  

ـ تعلم كٌفٌة تنمٌة تلك المهارات. 3  

الرٌاضٌون  على  اكتساب  تلك  المهارات  من  خالل برنامج تعلٌمً  باستعمال افضل  ساعد

المعلومات  المتاحة , والطرٌقة  الوحٌدة  لتنمٌة  تلك المهارات جٌدا مثل  مهارات البدنٌة هً 

التدرٌب  علٌها  حتى  تصبح  من العادات الٌومٌة , وخطوات اكتساب  تلك المهارات تتضمن 

ت التالٌة:العملٌا  

اذا ما تم تقدٌم المهارات للرٌاضٌٌن , ٌتطلب منهم االحتفاظ بسجل لتسجٌل ارشاد الذات:_ 

 تقدمهم فً عرض مهارة نفسٌة معٌنة ثم تنمٌتها

تقٌٌم الذات :_هنا , ٌقارن الرٌاضٌون بٌن المعلومات التً حصلوا علٌها من ارشاد الذات 

 بالمعاٌٌر التً وضعوها المهارة معٌنة.

تعزٌز الذات :_هذه هً استجابة الرٌاضً لتقٌٌم الذات , فالكثٌر من الرٌاضٌٌن ٌفشلون فً 

مكافأة انفسهم بصورة مناسبة عند التقدٌم فً اهداؾ اداءهم النفسً والبدنً, ؼٌر ان هذه الخطوة 

 . (2)هامة فً المساعدة على تنمٌة المهارة النفسٌة 

التدرب على كال من الطاقة البدنٌة والطاقة النفسٌة  االداء الرٌاضً االمثل ٌتحقق من خالل

 . (3)االعداد النفسً ( –)االعداد البدنً 

 -القدرة على التصور : 2-1-3-1

معنى التصور العقلً : ربما  قد سمعت عن مصطلحات اخرى وعدٌدة واصفة االعداد 

الممارسة –التصور العقلً –العقلً للمنافسة ,من ذلك على سبٌل المثال )االسترجاع العقلً 

الرؤٌة(,بصرؾ النظر عن المصطلحات اذ ٌمكن تعرٌؾ التصور –التدرٌب العقلً –العقلٌة 

خاللها ٌمكن تكوٌن تصورات الخبرات السابقة او تصورات جدٌدة لم  العقلً : وسٌلة عقلٌة من

تحدث من قبل بؽرض االعداد العقلً لألداء .اذ ٌطلق على هذا النوع من التصورات العقلٌة 
                                                           

, 1, القاهرة , دار الفكر العربً, طتدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضً:اسامة كامل راتب : (1)
 . 23, ص2111

 .126:مصطفى حسٌن باهً ,محمد عب القادر جاد: مصدر سبق ذكره ,ص  (2)
,القاهرة ,دار  النفسً للناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن ,اولٌاء االموراالعداد :اسامة كامل راتب : (3)

 .23,ص2115الفكر العربً ,
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الخرٌطة العقلٌة ,بحٌث كلما كانت هذه الخرٌطة واضحة فً عقل الالعب امكن للمخ ارسال 

 .  (1)هو مطلوب    منه  اشارات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما

فً وسع الرٌاضً أن ٌستحضر فً ذهنه صورة لمهارة او مهارات معٌنه سبق 

مشاهدتها الحد االبطال الرٌاضٌٌن كما بإمكانه استحضار مشاعره وانفعاالته التً ترتبط بهذا 

 الموقؾ , ٌنظر عادة الى التصور الذهنً انه اعم واشمل من عملٌة التصور البصري حٌث انه

 . (2)ٌشمل حواس اخرى اضافة الى حاسة البصر كالسمع واللمس والشم واالحساس الحركً 

 -فوائد التصور العقلً: 2-1-3-1-1

 هناك فوابد عدٌدة الستعمال الالعبٌن التصور العقلً وكما ٌلً :.

لى ـ تحسٌن التركٌز:. ان التصور العقلً ٌساعد على منع تشتت االفكار واالنتباه , ومن ذلك ع1

سبٌل المثال ان تتصور بعض المواقؾ التً تعتاد ان تفقد فٌها التركٌز ثم تتصور اعادة تركٌز 

 االنتباه بسرعة فً الخطوة التالٌة: 

 ـ تصور استعادة االنتباه بعد فقدان تصوٌبه سهلة على السلة .  

 اء ارسال خاطا فً الكرة الطابرة.ـ او تصور استعادة االنتباه بعد اد  

اء الثقة فً النفس:. عند مواجه بعض مواقؾ الخوؾ والتوتر او القلق  ٌمكن لالعب ـ بن2

 استبدالها من خالل التصور العقلً ببعض المواقؾ التً تتمٌز بالثقة فً النفس .

ـ السٌطرة على االنفعاالت:. ٌمكن ان تتصور مواقؾ سابقة تمثل لك بعض المشكالت 3

ت كالؽضب وؼٌرها. ٌمكنك ان تتصور نفسك وانت تتعامل المرتبطة بعدم السٌطرة على انفعاال

 مع هذا الموقؾ بشكل اٌجابً مثل الشهٌق العمٌق والتركٌز على التنفس واالداء المطلوب منك .

ـ ممارسة المهارات الرٌاضٌة :. ربما تعد افضل فابدة للتصور العقلً هو استخدامه لممارسة 4

عض نقاط الضعؾ فً اداء مهارة ما ثم كٌؾ ٌتم المهارات الرٌاضٌة ,كذلك ٌمكن تصور ب

 اصالح الخطأ, كما ٌمكن ان ٌطلب من الالعب تصور االداء الصحٌح للمهارة قبل ادابها.

ـ تطوٌر استراتٌجٌة اللعب:. اذ ٌمكن استخدام التصور لممارسة استراتٌجٌة اللعب سواء 5

 لالعب او للفرٌق .

استخدام التصور لمواجهة االلم فً مكان االصابة, اٌضا ـ مواجهه االلم واالصابة : .ٌمكن 6

ٌمكن استعماله لألداء الحركً الذي ٌؤدي زمالء الالعب المصاب ,اذ ٌساعد على سرعة 

 . (3)االستشفاء وسرعة االندماج مع بقٌة زمالبه عند العودة لممارسة اللعب مرة اخرى

 

                                                           
,القاهرة ,دار الفكر العربً 1, ط تدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضً:اسامة كامل راتب : (1)
 .117,ص2111,
 .315,ص 2117, القاهرة ,دار الفكر العربً ,4,ط الرٌاضة :المفاهٌم والتطبٌقات علم نفس:اسامة كامل راتب : (2)
,القاهرة ,دار الفكر العربً 1, ط تدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضً: اسامة كامل راتب : (3)
 .122,ص2111,
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 انماط التصور الذهنً : 

رة التصور الخارجً على ان الالعب ٌستحضر صورة ذهنٌة التصور الخارجً : تعتمد فك

 ألداء شخص آخر, فً هذا النوع ٌستحضر الالعب الصورة الذهنٌة كما هً.

التصور الداخلً : تعتمد فكرة التصور الذهنً الداخلً على ان الالعب ٌستحضر صورة الداء 

فهً عادة  تكون نابعة من مهارات او احداث معٌنة سبق اكتسابها او مشاهدتها او تعلمها , 

داخل الالعب ولٌس كنتٌجة لمشاهدته اشٌاء خارجٌة فً هذا النوع من التصور ٌنتقً الرٌاضً 

 . (1)ما ٌرٌد مشاهدته عند تنفٌذ المهارات المعٌنة

على الرؼم من انه ٌمكن استعمال التصور فً اوقات متعددة ,فانه هناك اوقات معٌنة كون فٌها 

 اكثر فابدة :

بل وبعد التمرٌن : احدى الطرق المناسبة لوضع جدول الممارسة المنتظمة للتصور العقلً ق-1

دقابق وقت لكل جلسة )معظم الالعبٌن  11ٌكون قبل وبعد كل جرعة ممارسة ,اذ ٌخصص 

ٌصعب علٌهم التركٌز والسٌطرة اكثر من هذا الوقت ( إذ من الطرق الهامة للتركٌز والتهٌبة 

الالعب بالتصور للمهارات )اللعب المتوقع ادابه(كذلك بعد كل تمرٌن ٌجب  قبل الممارسة قٌام

على كل العب مراجعة المهارات والحركات التً قام بأدابها ,نظرا الن الالعب ٌؤدي التصور 

بعد التمرٌن مباشرة فأنه ٌشعر بوضوح الحركات فً عقله وتكون الصورة اكثر وضوحا 

 وتفصٌال عن المعتاد .

د المنافسة : ٌتم التصور من خالل اعادة ترتٌب ما ٌرٌد عمله فً عقله بما فٌه قبل وبع-2

االستراتٌجٌات المختلفة للمواقؾ المختلفة والتصور قبل المنافسة ٌساعد على تحسن االداء 

وردود االفعال المختلفة, الشًء المهم هنا انه ٌتم التصور وان ٌشعر الالعب بالراحة والرؼبة 

م الروتٌنً الذي ٌؤدٌه الالعب , كذلك ٌمكن لالعب بعد المنافسة مراجعة كجزء من النظا

 المهارات واالداء الناجح بما ٌسمح بالوضوح والتحكم بالصورة العقلٌة .

الفترات البٌنٌة للمسابقة : اذ إَن معظم المسابقات الرٌاضٌة ٌتخللها فترات بٌنٌة لألداء ٌمكن -3

التصور لإلعداد لألداء التالً , فً العدٌد من الرٌاضات توجد من خاللها ان ٌستعمل الالعب 

 اوقات توقؾ ,اذ تعد فرص مثالٌة الستعمال التصور .

الوقت الشخصً : ٌمكن لالعب ممارسة التصور فً اوقات المنزل )اذ تكون مهمة فً -4

لتصور دقابق لٌمارس ا 11االوقات التً ٌنقطع عنها عن التمرٌن (اذ ٌحاول الالعب تخصٌص 

 وٌفضل بعض الالعبٌن اداء التصور قبل النوم ,بٌنما اآلخر ٌفضله عند االستٌقاظ من النوم .

االستشفاء من االصابة : ٌتدرب الالعبٌن على استعمال التصور العقلً لتمرٌنات االسترخاء -5

بؽرض نقص القلق عند االصابة , وٌستعمل التصور العقلً لمراجعة االنفعاالت للخبرات 

متوقعة عند العودة للممارسة , كما ٌستعمل المراجعة لتصور عقلً للمهارات البدنٌة واالداء ال

مما ٌجعله اكثر تهٌبا عند العودة للعب, كذلك فان التصور العقلً ٌساعد الالعب ـ مثل العب 

                                                           
 .312,ص 2117لقاهرة ,دار الفكر العربً ,, ا4,ط علم نفس الرٌاضة :المفاهٌم والتطبٌقات: اسامة كامل راتب : (1)
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الجري مسافات طوٌلةـ على مقاومة اآلالم , وذلك بان ٌقوم الالعب بالتركٌز على السباق 

 نٌك بدال من االلم والتعب .والتك

 -المبادئ العامة للتصور العقلً : 2-1-3-1-2

 هناك مبادئ عامة تساعد على سرعة التعلم واكتساب القدرة على التصور اهمها :

االسترخاء : قبل ممارسة التصور العقلً ٌفضل ان ٌؤدي الالعب بعض تمارٌن االسترخاء 

التوتر والقلق ,ومساعدتها بقٌام الجهاز العصبً بدوره ,التً بدورها تساعد على التخلص من 

بكفاءة افضل من حٌث ارسال االشارات العصبٌة ألجهزة الجسم ,اذ تؤدى تمارٌن االسترخاء 

( ال ٌنصح بتجاوز العشر دقابق كما ٌنصح بالتركٌز على تمرٌنات الشهٌق العمٌق 5-3من )

و خمس مرات ,كذلك مراعاة تأدٌة التمرٌنات واخراج الزفٌر ببطء ,اذ ٌكرر هذا حوالً اربع ا

من وضع الجلوس ولٌس الرقود ,حٌث من الرقود تشعر الالعب بالحاجة للنوم وضعؾ المقدرة 

 على التركٌز .

االهداؾ الواقعٌة : ٌجب ان تكون تمرٌنات التصور العقلً ألداء مهارات معٌنة واقعٌة فً 

ا ٌتضمن التصور اداء مهمات تفوق مستوى حدود مستوى االداء الفعلً لالعب ,حتى عندم

 الالعب , من االهمٌة ان تكون الصعوبة ممكنة التحقق .

االهداؾ النوعٌة : كلما كان التصور مماثال لإلداء الفعلً للمهارة ٌحقق التصور الفابدة المرجوة 

 منه ,لذلك من المفٌد تحلٌل االداء الى مراحل او اهداؾ نوعٌة .

 –كمبدأ عام كلما امكن استخدام عدد اكثر من الحواس اثناء التصور العقلً تعدد الحواس :    

كان ذلك افضل .... كلما استطاع الالعب ان ٌتعرؾ على ماهً الحاسة االكثر ارتباطا باألداء 

 حقق تمرٌن التصور العقلً بأكبر فابدة .

ً بشكل عام. ٌمكن ان سرعة االداء : ٌجب مراعاة التصور ان ٌتم بمعدل السرعة لإلداء الفعل

  -ٌكون االداء أبطا من االداء الفعلً فً حاالت :.

عند بداٌة تعلم مهارة جدٌدة ,او استخدام طرق جدٌدة ألداء المهارة باعتبار ان انخفاض معدل -

 السرعة للتصور ٌسمح لالعب باكتساب االحساس الحركً الصحٌح للمهارة .

عض اخطاء ادابه ,او ٌرٌد ادخال التعدٌالت على عندما ٌحتاج الالعب الى التخلص من ب -

 (1) النواحً الفنٌة لألداء ,حٌث ان انخفاض معدل سرعة التصور مساعد للتخلص من االخطاء.

 -القدرة على االسترخاء : 2-1-3-2

ٌقصد به القدرة على خفض التوتر والشد العضلً والوصول الى اقل درجة من النشاط 

ات العضلٌة بالجسم , كما ٌقصد به عدم اداء أي شًء مطلقا العضلً فً مختلؾ المجموع

االسترخاء العضالت هذا ٌعنً فك اسر او اطالق سراح أي انقباض * *relaxationباستخدام 

                                                           
,القاهرة ,دار الفكر العربً 1, ط تدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضً:اسامة كامل راتب : : (1)
 .131,ص2111,
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ٌؤثر بالعضالت وعدم وجود نشاط عضلً تماما او الوصول الى درجة الصفر تقرٌبا فً 

ان االسترخاء ٌعنً التوقؾ الكامل لكل النشاط العضلً ,كما ٌشٌر عبد البشار ابراهٌم الى 

االنقباضات والتقلصات العضلٌة المصاحبة للتوتر ,واالسترخاء العضلً بهذا المفهوم مهارة 

 عقلٌة البد ان تتعلم وتكتسب مثلها فً ذلك فً ذلك مثل المهارات الحركٌة .

بٌة ٌشعر حالة او استجابة مدركة اٌجا 1927كما قدم سوٌنً مفهوما عاما لالسترخاء 

فٌها الشخص بالتخلص من التوتر واالجهاد وانه ال ٌقتصر على التحرر من انقباض او تؤثر فٌه 

العضالت ولكن ٌرتبط كذلك بحالة من الصفاء الذهنً االسترخاء العقلً والخبرة االنفعالٌة 

 . (1)االٌجابٌة من السعادة والسرور والرضا

 -اهمٌة االسترخاء : 2-1-3-2-1

ٌعد مؤشرا وقابٌا لحماٌة اعضاء الجسم من االجهاد الزابد خاصة اعضاء واجهزة     

الجسم االكثر تهٌؤا لحدوث امراض التوتر .كما ٌعتبر مدخال عالجٌا حٌث ٌفٌد فً التخلص او 

التخفٌؾ من حدة التوتر فً حاالت مثل الصداع النفسً واالرق وعدم استطاعة النوم الهادئ 

وكما ٌعتبر مهارة  الجنسٌة والتشنج القلونً ودقات القلب ؼٌر المنتظمة .والقرحة والمشكالت 

مفٌدة لمواجهة الضؽوط والتؽلب علٌها بما ٌسمح بتحقٌق التفكٌر الفعال والصفاء الذهنً ,من 

المعروؾ ان التوتر الزابد ٌعوق العملٌات العقلٌة على عكسه االسترخاء ٌساعد  على استعادة 

 ووضوح التفكٌر .

 -نظرٌات االسترخاء : 2-1-3-2-2

 فسٌر السٌكولوجً لالسترخاء منها:لدٌنا محاوالت للت

أن الطرٌقة التً نرى بها ما ٌحدث لنا تحدد كٌؾ نشعر نحوها وهذه النظرٌة المعرفٌة : -1

الفكرة تلخص المدخل المعرفً الذي ٌرى المشاعر وظٌفة للفكر فالتفسٌرات واالدراكات 

الى مشاعر معٌنة والتً تتحول بدورها لتوجٌه سلوكنا ,ان خبرتنا مع واالقتراحات تقدر 

الضؽوط والقلق ترتبط بدرجة كبٌرة بالطرٌقة التً نفسر بها االحداث فً حٌاتنا, ٌمكن تفسٌر 

 القلق فً كثٌر من االحٌان فً ضوء استجابات ؼٌر منطقٌة ٌقدمها االشخاص .

تركز هذه النظرٌة على متؽٌرات السلوك القابلة للمالحظة ,وترى ان  النظرٌة السلوكٌة :-2

–السلوك مشروط بحوادث البٌبة وٌتمٌز السلوك القابل للمالحظة بعالقتٌن ربٌستٌن هما المثٌر 

واالستجابة حٌث ٌمكن التنبؤ باالستجابة على اساس المثٌر كما ٌمكن التنبؤ بالمثٌر على اساس 

 االستجابة 

نظرا لوجود التداخل بٌن االسالٌب المعرفٌة والسلوكٌة ظهرت ة المعرفٌة السلوكٌة : النظرٌ -3

الحاجة الى نظرٌة تكاملٌة هً النظرٌة المعرفٌة السلوكٌة اذ ان سلوكنا ٌوجه بدرجة من خالل 

حدٌث الذات الذي ٌحدث داخل عقولنا ,انها حوار داخلً بٌن انفسنا بؽرض تفسٌر العالم الذي 

                                                           
(1) : http://dspace.univ-msila.dz 
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ٌتوقع الحدٌث مع الذات االٌجابً ٌقود الى انجاز الهدؾ وٌزٌد من الثقة بٌنما او خطة نعٌشه ,و

جدٌدة: _اثبتت االبحاث خفض كفاءة وفعالٌة االفراد بعد فترات معٌنة من تعلم مهارات حركٌة 

او خطط جدٌدة لألداء مما ٌجعل استخدام تمرٌنات االسترخاء ضرورٌة للتؽلب على السلبٌات 

 ً االداء.المؤثرة ف

_حٌث تساعد تمرٌنات االسترخاء فً هذا التوقٌت للوصول الى مستوى  ـ فً نهاٌة االحماء :4

 من التهدبة ٌحقق حالة االتزان وٌقلل فرص االصابة فً حالة زٌادة التوتر. 

_ان ممارسة التمرٌنات االسترخاء تعتبر الخطوة االولى فً تطوٌر  ـ قبل التدرٌب العقلً :5

 . (1)العقلٌة قبل واثناء وبعد المنافسة مما ٌجعل المهارات اكثر عمقا  المهارات 

 -اسالٌب االسترخاء : 2-1-3-2-3

من المالحظ ان الكثٌر من الرٌاضٌن ٌفشلون فً تحقٌق افضل مستوٌات ادابهم بسبب 

 التوتر العصبً والقلق الذي ٌصاحب االداء واالشتراك فً المنافسات الهامة الذي بدوره ٌحدث

التقلص فً عضالت الجسم كافه بدال من ان ٌحدثه فً العضالت المشتركة باألداء فقط, وتعد 

قدرة الرٌاضً على االسترخاء واالحتفاظ بهدوء االعصاب مهمة جدا لكً ٌحافظ على المستوى 

االمثل لالستثارة االنفعالٌة  ,لذلك سوؾ نستعرض اربع اسالٌب شابعة فً المجال الرٌاضً 

 سترخاء فً مواجهة التوتر الجسمً .لتحقٌق اال

االسترخاء التخٌلً     االسترخاء الذاتً        التدرٌب االسترخابً التدرٌجً     استرخاء 

 التؽذٌة الرجعٌة الحٌوٌة .

ٌتطلب هذا االسلوب من االسترخاء ان ٌتخٌل الرٌاضً نفسه فً بٌبة او  االسترخاء التخٌلً :  

باالسترخاء والراحة الكاملٌن ,ان االساس المنطقً الذي ٌعتمد علٌه هذا مكان حٌث الشعور 

االسلوب معناه انه اذا كان من المتعذر على الرٌاضً تؽٌٌر البٌبة الواقعٌة فانه ٌستطٌع ان ٌؽٌر 

من البٌبة خالل التصور الذهنً ,والخطوات المبدبٌة لألعداد لالسترخاء التخٌلً تشمل 

 االجراءات التالٌة :

 اختٌار المكان المالبم الذي ٌتمٌز بالهدوء والراحة .-1

ٌجب ان ٌكون الرٌاضً ٌقضا وؼٌر مستثار بدرجة زابدة لبعض االحداث الراهنة ,عندما -2

ٌكون الرٌاضً متعبا او ٌتسم بالطاقة الزابدة فإن هذا المناخ ٌعتبر ؼٌر مالبم لتعلم مهارة 

اداء مهارات االسترخاء باقتدار عندبذ ٌمكن استخدام  االسترخاء .اما عندما ٌتمكن الرٌاضً من

 االسترخاء مع ارتفاع درجة التوتر .

ٌجب ان ٌتحلى الرٌاضً باالتجاهات االٌجابٌة الصحٌحة ,بعض الرٌاضٌٌن ال ٌعتقدون -3

بجدوى تدرٌب المهارات النفسٌة ,لكن الصحٌح هو الثقة فً اهمٌة هذا النوع من التدرٌب 

 اع انه ٌتحقق من خالل الوقت والتدرٌب الالزمٌن .النفسً واالقتن

                                                           
(1):http://dspace.univ-msila.dz  
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ٌجب التأكد من الرٌاضٌٌن جمٌعهم انهم متخذون وضعا مرٌحا ومع ذلك ٌجب ان ٌكون -4

 االسترخاء من وضع الرقود والذراعان جانبا جوار الجسم العٌنان مؽلقتان الرجالن ؼٌر

 متقاطعتٌن .

 

اتً الصورة المختصرة للتدرٌب االسترخابً ٌعتبر االسترخاء الذ االسترخاء الذاتً :.  

التدرٌجً حٌث انه اسلوب ٌتسم بالسهولة وٌمكن تعلمه ,اذ انه ٌعتمد بالدرجة االساس بتعرؾ 

الرٌاضٌٌن على مواضع التوتر للمجموعات العضلٌة بالجسم بعدها استخدام التنفس البطًء 

النقص التدرٌجً للزمن المطلوب السهل ,كما ٌكون الهدؾ منه هو ان ٌستطٌع الرٌاضً تحقٌق 

لتحقٌق زمن مطلوب لكً ٌحقق الجسم االسترخاء الكامل ,لبداٌة التعلم والتدرٌب ٌحتاج 

الرٌاضً حوالً عشر دقابق لمساٌرة التعلٌمات ,فأنه مع التمرٌنات والممارسة ٌتحقق المزٌد 

ق االسترخاء للجسم كامل من االسترخاء فً مدة زمنٌة قلٌلة وربما ٌحتاج الى ثوان قلٌلة لتحقٌ

.كما هو جدٌر بالذكر ان هذا االسلوب ٌكون له تأثٌر فعال عندما ٌستطٌع الالعب او الرٌاضً 

االحتفاظ باالنتباه مركزا على المجموعات العضلٌة وٌستطٌع تحوٌل االنتباه عندما ٌوجه لعمل 

)على الرؼم من انه  ذلك ,ام عندما تكون هناك صعوبة لبعض الرٌاضٌٌن فً تركٌز االنتباه

ٌمكن تحسٌن قدرتهم عندما ٌتحسن تركٌزهم (فإنهم عندبذ ٌفضل ان ٌستخدم معهم التدرٌب 

 االسترخابً التقدمً .

لدى هذا االسترخاء اسالٌب عدٌدة اال انها جمعٌها تستند  االسترخاء التدرٌجً )التقدمً (:.  

على سلسلة من التقلصات العضلٌة التً الى الطرٌقة التً قدمها /ادموند جاكوٌسون/ اذ تعتمد 

ٌتبعها استرخاء ,حٌث ان الؽرض منها هو مساعدة الرٌاضً فً التعرؾ على الفرق بٌن 

االحساس بالتوتر )عند االنقباض العضلً (واالحساس باالسترخاء التدرٌجً نظرا النه ٌشمل 

عات العضلٌة التقدم من مجموعة الى مجموعة عضلٌة اخرى ,لٌتمكن من احتواء المجمو

 الربٌسة جمٌعها, فٌما ٌلً شرح النقاط الربٌسة التً تمٌز هذا األنواع من االسترخاء :.

ان كل من التوتر واالسترخاء شٌبان متضادان ,اذ ٌصعب على الفرد ان ٌكون فً الوقت -1

 نفسه متوترا ومسترخٌا .

اس لٌس لدٌهم الوعً او ٌمكن تعلم الفرق بٌن التوتر وعدم التوتر ,بالرؼم من اؼلب الن-2

الحساسٌة الكافٌٌن للتمٌٌز بٌن الزٌادة او النقص القلٌل للتوتر العضلً فانه ٌمكن تعلم هذه 

 المهارة.

تحقٌق استرخاء الجسم من خالل نقص التوتر العضلً بدوره ٌؤدي الى نقص التوتر والقلق -3

 الذهنً .

نقباض المنتظم لجمٌع عضالت الجسم ٌتحقق االسترخاء التقدمً من خالل االسترخاء واال-4

 الكبٌرة .

كما ذكر سالفا ان التوتر التدرٌجً اسلوبه ٌعتمد على سلسلة من التوتر تعلٌمات عامة :. 

واالسترخاء لعضالت معٌنة ,اذ ان المطلوب هو تطوٌر الوعً بالفرق بٌن التوتر واالسترخاء 

اقصى درجة ممكنة من التوتر وٌمكن تعلٌم هذه المهارة من خالل وصول الرٌاضً الى 

لمجموعة عضلٌة عندها ٌتعلم الشعور بالتوتر ,ثم ٌعقبه االسترخاء الكامل هذه المجموعة 

العضلٌة والشعور بالفرق بٌنهما ,عندما ٌكسب الرٌاضً مهارة التعرؾ على التوتر فً 
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االداء عضالت جسمه, ثم ٌستطٌع التخلص منه خاصة فً مواقؾ المنافسة الهامة او مواقؾ 

 الحرجة ٌكون االسترخاء التدرٌجً حقق مبتؽاه.

تستطٌع تحقٌق االسترخاء العمٌق عندما تدع التوتر ٌؽادر جسمك تخٌل ان .  خاصة :تعلٌمات 

التوتر فً العضالت ٌشبه عداد السرعة فً السٌارة ,اذ ان اقصى درجة للتوتر هً 

الذراعٌن (ببطء ثم تحاول ان تزٌد 1%واقصى استرخاء صفر االن قم بتوتر العضالت 111

%التركٌز فً الحد االقصى للتوتر لمدة خمس ثوان االن 111%اخٌرا 75%ثم 51تدرٌجٌا 

تخلص من التوتر بسرعة ,حاول ان تخفض التوتر الى صفر ,هل عضلة الذراعٌن فً استرخاء 

التوتر المتبقً %او اكثر هل تستطٌع التخلص من 21كامل ام ان التوتر مازال موجودا حوالً 

اذا امكنك تحقٌق ذلك ٌعنً انك حققت االسترخاء العمٌق ,مع التقدم بالمهارة ٌمكن الؽاء مرحلة 

 التوتر وٌوجه التركٌز على االسترخاء مباشرة .

عندما ٌخفق الرٌاضً فً تطوٌر مهاراتهم من حٌث . ترخاء التغذٌة الرجعٌة الحٌوٌة :اس

جسامهم فأنهم ٌستعملون بعض االسالٌب األخرى مثل اسلوب الوعً الذاتً بدرجة التوتر فً ا

رجع االستجابة البٌولوجً)التؽذٌة الرجعٌة الحٌوٌة (اذ ٌتضمن هذا االسلوب تزوٌد الرٌاضٌون 

بالمعلومات والحقابق عن بعض التؽٌرات البٌولوجٌة ؼٌر االرادٌة مثل ضؽط الدم ,ومعدل 

البحوث العلمٌة ان معلومات التؽذٌة الرجعٌة للعملٌات النبض بالدقٌقة ومعدل التنفس ,قد اثبتت 

مستوٌات –ضؽط الدم –معدل التنفس –البٌولوجٌة الالإرادٌة المختلفة )معدل سرعة النبض 

مقاومة الجلد للتٌار الكهربابً (ٌمكن اكتساب التحكم فٌها رؼم ان حجم –التقلص العضلً 

اها ٌكمن فً الداللة لة كبٌرة اال ان اهم مزاٌالتؽٌرات البٌولوجٌة فً هذه الطرٌقة لٌس له دال

 لوعً بمقدرته على تطوٌر مهارة خفض التوتر وتحقٌق االسترخاء .لالرٌاضً  ةساعدلمالنفسٌة 

هذا اذ توجد ثالثة أنواع من رجع االستجابة البٌولوجً تعتبر مفٌدة لتعلم كٌفٌة التعامل مع التوتر 

ط الكهربابً لسطح الجلد ,والنشاط الكهربابً فً العضلً هً :درجة حرارة الجلد ,النشا

العضالت , تعتبر درجة حرارة الجلد مؤشرا مفٌدا لمستوى التوتر العام فً الجسم ,اذ تزداد  

عندما ٌتدفق المزٌد من الدم الى الجلد ,وتكون العضالت فً حالة استرخاء بٌنما تنخفض درجة 

ون العضالت فً حالة توتر .ذلك ٌفسر لماذا تصبح الحرارة عندما ٌقل تدفق الدم الى الجلد وتك

 . (1)الٌدان باردتان فً حالة التوتر

 -انواع االسترخاء: 2-1-3-2-4

االسترخاء العضلً :  ٌقصد به القدرة على خفض التوتر والشد العضلً ,وٌتضمن انواعا  -  
المطلوبة من االسترخاء متعددة تشترك جمٌعها فً الهدؾ وهو العمل على الوصول الى الدرجة 

 من انواعه االسترخاء التعاقبً .

االسترخاء العقلً :  ٌقصد به القدرة على خفض التوتر والتحكم فً االنفعاالت عن طرٌق  -  
 . (2)التنفس العمٌق ,وٌأتً دوره بعد االنتهاء من التدرٌب على االسترخاء العضلً 

                                                           
 .313,ص 2117,القاهرة ,دار الفكر العربً ,4,طالتطبٌقات–علم نفس الرٌاضة :المفاهٌم :اسامة كامل راتب : (1)
(2) :https://jsrep.journals.ekb.eg. 
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 -القدرة على تركٌز االنتباه : 2-1-3-3

ود هنا بتركٌز االنتباه تضٌٌق االنتباه او تثبٌته نحو مثٌر معٌن واستمرار االنتباه المقص

نحو هذا المثٌر المختار, كلما كان تركٌز االنتباه هو القدرة على تضٌٌق او تثبٌت او تأكٌد 

 . (1)االنتباه على مثٌر او مثٌرات مختارة لمدة من الزمن

مهارات النفسٌة الهامة للرٌاضٌٌن وال ؼرو فً ذلك ٌعد التركٌز او توجٌه االنتباه احد ال

فهو االساس لنجاح عملٌة التعلم او التدرٌب او المنافسة فً اشكالها المختلفة ,فتشتت االنتباه او 

عدم التركٌز ٌؤثر سلبٌا على االداء .ان كثٌر من الرٌاضٌٌن ٌرجعون سبب انخفاض مستوى 

,كما ٌعزو المدربون ضعؾ مستوى اداء فرقهم التً ادابهم فً المنافسة الى فقدان التركٌز 

  concentrationٌدٌرونها الى فقدان تركٌزهم اثناء المنافسة ,حٌث ٌستخدم مصطلح التركٌز 

فً المجال الرٌاضً على نحو مترادؾ والواقع ان هناك فرقا بٌنهما من  attentionواالنتباه 

كٌز ,واالخٌر نوع من تضٌٌق االنتباه وتثبٌته حٌث الدرجة ولٌس النوع .فاالنتباه اهم من التر

على مثٌر معٌن ,فالتركٌز على هذا النحو بمثابة انتباه انتقابً ٌعكس مقدرة الفرد على توجٌه 

االنتباه ودرجة شدته ,وكلما رادت مقدرة الرٌاضً على التركٌز فً الشًء الذي ٌقوم بأداء كلما 

د للتركٌز ولو بنسبة ضبٌلة فأنه ٌؤثر سلبٌا على حقق استجابة افضل ,ان الرٌاضً الذي ٌفتق

 . ( 2)ادابه وٌحول دون تحقٌق اقصى اداء ممكن 

ٌعرؾ كل من وٌنبرج وجولدن التركٌز على انه عبارة عن تضٌٌق االنتباه نحو المثٌرات     

 )الرموز( المرتبطة بالبٌبة ,واالحتفاظ باالنتباه نحو تلك المثٌرات )الرموز(. 

 -انواع )ابعاد (االنتباه: 2-1-3-3-1

ٌعتقد أؼلب الناس ان التركٌز ٌخضع لظاهرة الكل او العدم بمعنى انك تركز او ال تركز     

ومع ذلك فً مجال علم نفس الرٌاضة اظهرت البحوث ان هناك انواعا عدٌد من تركٌز االنتباه 

ٌن مفٌدٌن جدا (الى بعد1925-1976مناسبة لرٌاضات وانشطة معٌنة, توصل روبرت ندفر )

لمساعدة المدرب والالعبٌن على فهم متطلبات االنتباه لنوع الرٌاضة ,هذان البعدان هما سعة 

االنتباه حٌث ٌكون تركٌز االنتباه فً مدى ضٌق او تركٌز االنتباه فً مدى واسع واتجاه االنتباه 

 حٌث ٌكون االنتباه موجها للبٌبة الخارجٌة او داخل الذات .

ه : تعنً مقدار او كم المثٌرات او الرموز التً ٌجب على الالعب التعامل معها فً سعة االنتبا

 وقت معٌن ,وتتضمن سعة االنتباه نوعٌن :

تركٌز االنتباه الواسع : ٌسمح لالعب بادراك العدٌد من االحداث فً وقت واحد ,هذا النوع -  

اسٌة للتؽٌرات السرٌعة فً ٌمثل اهمٌة خاصة لألنشطة الرٌاضٌة التً تتطلب الٌقظة والحس

 البٌبة ,أي االستجابة الى المثٌرات والرموز المتعددة .

                                                           
 .161,ص 2111,عمان ,دار الخلٌج , 1,ط علم النفس فً الرٌاضة:عبد الستار جبار الضمد : (1)
 .361,ص2117 المصدر السابق نفسه:اسامة كامل راتب ,علم نفس الرٌاضة : (2)
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تركٌز االنتباه الضٌق :  ٌحدث هذا عندما ٌكون المطلوب من الالعب االستجابة لمثٌر -  

 )رمز(واحد او اثنٌن فقط .

فسة أي اتجاه االنتباه : ٌصنؾ الى نوعٌن على اساس مصدر المنبه هل من داخل الالعب ن

 االحاسٌس والمشاعر واالفكار ,اما الخارج الالعب أي البٌبة المحٌطة به .

تركٌز االنتباه الخارجً : ٌوجه نحو البٌبة الرٌاضٌة التً تحدث خارج الالعب مثل اداة الالعب 

         ,تحركات المنافس او الزمالء فً الفرٌق .                                                      

تركٌز االنتباه الداخلً : ٌوجه  نحو  الذات  وٌسمى  بالتركٌز  الذاتً  وٌشمل االفكار والمشاعر 

 واالحاسٌس .مثال ذلك عندما ٌحلل المدرب اللعب دون االداء الفعلً . 

كما وٌجب ان ٌراعى هذان البعدان )النوعان (لالنتباه عند  تحلٌل متطلبات االنتباه ألي 

نشاط فً الرٌاضة ,وبٌنما ٌشٌر نموذج ندفر لبعدي االنتباه الى ان كال  من البعدٌن مهارة او 

ٌقعان على متصل .ولكن الواقع ان ذلك ٌنطبق على درجة سعة االنتباه اما اتجاه االنتباه فأنه 

خارجً (ولٌس متصل الدرجات .هذا وٌتوقع نتٌجة اختالؾ المواقؾ الرٌاضٌة –ثنابً )داخلً 

 ذلك اختالؾ متطلبات االنتباه لالعبٌن. ,ان  ٌقابل

 -مشكالت تركٌز االنتباه : 2-1-3-3-2

ٌقرر الكثٌر من الالعبٌن ان لدٌهم مشكالت لتحقٌق التركٌز اثناء المنافسة عادة وان هذه 

المشكالت ال تكون بسبب عدم التركٌز على المثٌرات )الرموز (المطلوبة ,ولكن نظرا لتشتت 

واالحداث االخرى واالنفعاالت ومن المشكالت التً تكون سبب عدم تركٌز انتباههم باألفكار 

 االنتباه لالعبٌن منها:.

بعض الالعبٌن ال ٌستطٌعون نسٌان االحداث السابقة ,خاصة االنشغال باألحداث الماضٌة : -1

 اذا كانت خبرات للبٌبة .فتركٌز االنتباه لألحداث الماضٌة ٌسبب الهبوط المفاجا للعدٌد من

 الرٌاضٌٌن الموهوبٌن .

ٌمكن أن تتضمن مشكالت التركٌز االنشؽال باألحداث  االنشغال باألحداث المستقبلٌة :-2

المستقبلٌة , فالتنشبة الرٌاضً خاصة ٌنشؽلون بالتفكٌر المستقبلً من حٌث النتابج المتوقعة 

لى المزٌد من االخطاء ألفعال معٌنه وهذه االفكار المستقبلٌة تؤثر سلبٌا على التركٌز وٌؤدي ا

والهبوط فً االداء .كما ان االرق ال ٌؤدي الى تشتت االنتباه فقط بل ٌسبب اٌضا زٌادة التوتر 

 العضلً الذي ٌزٌد من اعاقة االداء .

احد الجوانب الصعبة لالحتفاظ بالتركٌز مرة االنشغال بالكثٌر من المؤثرات )الرموز(: -3

 منافسات وجود العدٌد من مصادر تشتت االنتباه.طوٌلة خالل جرعات التدرٌب او ال

ان ذلك ال ٌعنً انه ال ٌوجد تفكٌر بالمهارة عندما ٌتم تعلمها  التحلٌل الزائد لحركات الجسم :-4 

جٌدا لكن المقصود من التركٌز على مٌكانٌكٌة اداء الجسم اثناء المنافسة عادة ما ٌعوق االداء 



 15                              الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة  

 

 

 الفصل الثاني 

ذلك االنسٌابٌة والطالقة لخصابص االداء الحركً لمستوٌات ,وكلما كان التحلٌل زابدا اعاق 

 االداء العالً ,وخاصة اذا كان المطلوب هوه سرعة رد الفعل واتخاذ القرار .

تعنً تركٌز الالعب على االداء السًء فً الوقت الحرج للمباراة او  صدمة االنتباه :.-5

ة وهبوط االداء ,عندما تخطا االداء فً المنافسة ,وٌنظر الٌها على انها عملٌة تؤدي الى اعاق

ضربة الجزاء او الرمٌة الحرة او الضربة الساحقة ,فان ذلك ال ٌعنً بالضرورة معنى صدمة 

 االنتباه ولكن االهم ان تجٌب لماذا وكٌؾ حدث الخطأ.

 -طرق تحسٌن تركٌز االنتباه : 2-1-3-3-3

 توجٌهات تحسٌن تركٌز االنتباه فً الملعب :

ان العبً رٌاضات الفرٌق ٌتعرضون عادة الى   ء بوجود مثٌرات تشتت االنتباه :االدا-  

المزٌد من مصادر تشتت االنتباه فانه ٌحتاجون الى تعلم اللعب تحت مثل هذه الضؽوط على نحو 

اكثر من العبً الرٌاضات الفردٌة حٌث تقل مصادر تشتت االنتباه لهم بالنسبة لهم فً المنافسة 

ٌنطبق مفهوم هذا المبدأ )تمرٌن فً حضور مصادر تشتت االنتباه (مع القول او التمرٌن و

 المأثور الحد المدربٌن العبٌه )عندما تجد الطرٌق صعبا ٌصبح الصعب طرٌقا (.

اقترح كلمات رمزٌة تستخدمها كمثٌر لتحقٌق استجابة معٌنة ٌمكن ان تكون  كلمات الترمٌز :-  

الكرة الكتفان للخلؾ .متابعة ,االمتداد ( وقد تكون الكلمات هذه الكلمات تعلٌمٌة مثل )راقب 

دافعٌة او انفعالٌة مثل )قوة استرخاء ثقة طاقة (المهم فً اختٌار الكلمة الرمزٌة ان تكون بساللة 

وتثٌر بشكل الً االستجابة المرؼوبة ,انه من االهمٌة ان تستخدم مثل هذه الكلمات الرمزٌة فً 

 ك الفة وتعلم جٌد قبل استخدامها فً المنافسة .التمرٌن حٌث ٌصبح لدٌ

احد المعوقات التً تواجه الالعب فً االحتفاظ  تقبل االداء دون التفكٌر فً التقٌٌم : -  

بالتركٌز هو المٌل لتقٌٌم االداء على اساس انه جٌد او سًء ,مثل اصدار هذه االحكام اثناء 

ى ضعؾ االداء ,حٌث ان التقٌٌم ال ٌقتصر على االداء بالمعلب او ان النشاط البدنً ٌؤدي ال

جزء معٌن من االداء او السلوك لكنه ٌعمم بالنسبة لإلداء او السلوك ككل وذلك بالطبع ال ٌعنً 

 ان تهمل االخطاء ولكن ان ننظر ألدابك كما هو دون اضافة احكام تقوٌمٌة.

ٌجب ان ٌقترح كل العب نظاما روتٌنٌا ٌؤدٌه قبل االداء, او  ـ النظام الروتٌنً قبل االداء:  

لحظات التوقؾ بٌن االداء. حٌث ان ذلك ٌساعده على التركٌز العقلً لإلداء التالً , ان العقل 

 ٌبدا عادة فً التشتت لحظات التوقؾ بٌن االداء, 

المقدرة على التحكم فً من الطرق المهمة لتحسٌن التركٌز لالعبٌن, اكسابهم  ـ تركٌز العٌن :  

توجٌه رؤٌة العٌن, باعتبار ان عدم التحكم فً توجٌه رؤٌة العٌن ٌؤدي الى تشتت االنتباه 

,وٌتضح ذلك عندما تواجه النظر الى المثٌرات او الرموز ؼٌر المرتبطة باألداء مثل سلوك 

االهم ان توجه الجمهور , اشارات الحكام , انفعاالت المدرب , سلوك المنافس ... الخ لكن 

النظر)رؤٌة العٌن( الى المثٌرات )الرمز( المرتبطة باألداء ,ان مفتاح التحكم فً رؤٌة العٌنٌن 

 هو أن تتأكد أن العٌنٌن ال ٌنظران لمثٌرات )رموز( ؼٌر مرتبطة فً البٌبة . 
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 فٌما ٌلً بعض االسالٌب التً ٌمكن ان تستخدم فً توجٌه رؤٌة العٌن.

 حو االرض .    *توجٌه بؤرة االنتباه على االداة .*االحتفاظ بتوجٌه ن

إن التركٌز فً االداء الراهن ٌتطلب االحتفاظ بالتركٌز خالل  التركٌز فً االداء الراهن : -  

المسابقة , وقد ٌكون من المناسب ان تأخذ مدة راحة عقلٌة قصٌرة اثناء التوقؾ عن االداء , 

مثل )التركٌز( لمساعدتك على العودة للتركٌز فً االداء ولكن المهم ان ٌكون لدٌك كلمة رمزٌة 

 الراهن الستبناؾ المنافسة.

 -القدرة على مواجهة القلق : 2-1-3-4

ٌعد القلق اهم االنفعاالت التً تواجه االطفال والمراهقٌن الذٌن ٌشتركون فً المنافسة     

نفسً عادة ٌصاحبها اعراض الرٌاضٌة ,اذ ٌوصؾ القلق العادي كحالة ؼٌر سارة من التوتر ال

جسمٌة بسبب توقع حدث او موقؾ مهدد ,هذا وتتباٌن مدة وشدة القلق ,قد ٌحدث تدرٌجٌا لفترة 

 .(1),وقد ٌنتهً خالل دقابق قلٌلة او ساعات ,وقد ٌستمر عدة اٌام  دون انذاربو ساعات ودقابق ا

كما وان تأثٌر القلق ال ٌنحصر فً الناحٌة النفسٌة اذ ٌتعدى ذلك لٌصل الى النواحً الجسمٌة     

اذ كما هو معروؾ ان –وتجدر االشارة ان القلق ٌؤثر على الجهاز العصبً بشكل ربٌسً 

االعصاب منتشرة فً جمٌع اعضاء الجسم ومسٌطرة على فعالٌاتها ,على هذا االساس فأن أي 

عمل الجهاز سٌؤثر فً االعضاء بشكل او اخر, حٌث أن الكثٌر من الدراسات اهتمت ارباك فً 

بالبحث فً مدى تأثٌر القلق على االداء الرٌاضً ,وقد اظهرت بعض الدراسات له التأثٌر 

السلبً على اداء بعض المهارات الحركٌة كما ظهرت بعض الدراسات االخرى نتابج التأثٌر 

ضً بشكل عام . اذ اوصى العدٌد من العلماء بإبعاد الناشبٌن عن السلبً على االداء الرٌا

التنافس الرٌاضً خاصة اوابل مرحلة الطفولة المتأخرة بدعوى عدم مناسبة النضج لمواجهة 

النتابج المترتبة على القلق خالل المواقؾ الرٌاضٌة , اال ان هناك رأي اخر اال وهو ادعاءه 

لشدة التً تسبب القلق سوؾ ٌؤدي الى ابقاء مقدرة الناشبٌن على بـأن ابعاد الناشبٌن عن مواقؾ ا

التعلم للمهارات الحركٌة المختلفة ,وهو ما ٌعنً ان القلق بالرؼم من انه معوق ألداء بعض 

المهارات الحركٌة اال انه الزم لمساعدة الناشبٌن فً تعلم بعض المهارات ,كما ان منع الناشبٌن 

لمرتبطة بالمواقؾ الرٌاضٌة لن ٌوقؾ مواجهتهم لها ولكن ٌؤخر فقط من مواجهة الشدة والقلق ا

 العمر الذي ٌواجهونه فٌه .

وٌعرؾ القلق فً المجال الرٌاضً انه "حالة نفسٌة ؼٌر سارة تنتج عن توقع التهدٌد من 

كما ان القلق له اعراض وفسٌولوجٌة " المبارٌات او السباقات المختلفة مصحوبة بأعراض بدنٌة

شرود –ضعؾ القدرة على تركٌز واالنتباه –النرفزة –سرعة التهٌج  -ة منها عدم االرتٌاحمتعدد

–ارتفاع ضؽط الدم –سرعة النبض –االرق واالحالم المزعجة –فقد الشهٌة للطعام –الذهن 

 .( 2)الشحوب والتعرق وكثرة التبول –اضطراب التنفس 

                                                           
القاهرة ,دار االعداد النفسً للناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن, اولٌاء االمور ,:اسامة كامل راتب : (1)

 .291,ص2111الفكر العربً ,
 .122,ص  2119,عمان ,دار الخلٌج ,1,ط علم النفس فً الرٌاضةعبد الستار جبار الضمد : (2)
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 -انواع القلق: 2-1-3-4-1

عدد المواقؾ واالحداث التً تسبب القلق تتزاٌد مع زٌادة العمر ٌتوقع بالنسبة للناشا ان 

 وبشكل عام فأن القلق لدى االطفال والمراهقٌن ٌأخذ اشكاال أربعة أو خمسة  شابعة:

 ٌتضمن هذا النوع من القلق مدى واسع من المواقؾ واالحداث المستقبلٌة .  القلق العام :

ٌرتبط هذا النوع من القلق بالخوؾ من االنعزال الحقٌقً او التخٌلً عن االباء  قلق العزلة :

 بسبب المرض او االصابة او الموت .

ٌحدث هذا النوع من القلق بسبب الخوؾ او القلق من فقدان االصدقاء عدم  القلق االجتماعً :

 الحصول على االستحسان والقبول من االخرٌن ,او مقابلة اناس جدد 

ٌحدث هذا النوع من القلق عندما ٌطلب من الناشا اجتٌاز اختبار معٌن مثل    االداء :قلق 

 التحدث امام زمالبه فً الفصل الدراسً ,او المنافسة مع اخرٌن فً الرٌاضة .

او –عبارة عن حاالت متطرفة من القلق ترتبط بموضوع معٌن اشخاص  الخوف الشدٌد :

ناشا من القفز فً حمام السباحة او اداء حركات معٌنة مثال ذلك الخوؾ الشدٌد لل –مواقؾ 

 .النمو االنفعالً الطبٌعً للناشاالقلق فً  مباز ,هذا وٌساهم كل نوع منعلى بعض حركات الج

 -قلق المنافسة الرٌاضٌة : 2-1-3-4-2

عندما تتحدث عن القلق بالمنافسة الرٌاضٌة فمن االهمٌة ان نشٌر الى نوعٌن شابعٌن هما       

القلق الجسمً والقلق المعرفً ٌرتبط القلق الجسمً بمظاهر االضطرابات الجسمٌة ومن ذلك 

وظٌفة –اضطرابات الدورة الدموٌة –الصداع -زٌادة التنفس–برودة الٌدٌن زٌادة نبضات القلب 

ٌنما ٌرتبط القلق المعرفً بنوع االفكار السلبٌة ؼٌر المرؼوب فٌها كذلك ضعؾ القدرة الهضم. ب

على التركٌز واالنتباه بمعنى اخر فأن هذا النوع من القلق ٌتضح فً عدم مقدرة الناشا على 

كٌؾ –اٌقاؾ االفكار السلبٌة التً تدور فً ذهنه عن النتابج المحتملة للمنافسة مثل عدم الفوز 

 ضعؾ قدراته ولٌاقته مقارنة بالمنافس .–زمالبه بعد الهزٌمة  ٌواجه

وتشٌر نتابج الدراسات الى توقع زٌادة القلق المعرفً مقارنة بالقلق الجسمً خالل هذه المدة     

,اما حالة قلق بداٌة المنافسة تعنً فترة الساعات القلٌلة او الدقابق عند وصول الالعب الى موقع 

لة قلق المنافسة فترة االشتراك الفعلً لالعب فً المنافسة او المسابقة وما المنافسة وتعنً حا

ٌصاحبها من مثٌرات من المنافسٌن او الجمهور او تؽٌرات فً النتابج ومستوى االداء ,تختلؾ 

هذه الفترة تبعا لنظام ومن المسابقة من ثوان قلٌلة الى العدٌد من الساعات ,وهناك حالة قلق ما 

ة وهً التً تحدث بعد انتهاء المنافسة مباشرة ,وتتأثر بنوعٌة االداء والتقٌٌم الذاتً بعد المنافس

 ( .1)ألداء الالعب ,وخاصة عند حدوث خبرات الفشل وعدم تحقٌق االهداؾ

                                                           
,القاهرة ,دار  االعداد النفسً للناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن ,اولٌاء االموراتب :: اسامة كامل ر (1)

 .294,ص2111الفكر العربً ,
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 لقلق الصغار اشكال رئٌسة وكما ٌلً:قلق الناشئٌن :_

وٌعنً الخوؾ والقلق الذي ال ٌمكن ارجاعه الى أي موقؾ محدد لكنه مرتبط  القلق العام :-1

 بمدى واسع من المؤثرات المختلفة كحٌاة الصؽار .

هو القلق الناتج عن الخوؾ او الضٌق الواقعً  او التخٌلً النفصال  القلق الفصامً :-2

 الصؽار عن الوالدٌن بسبب المرض او االصابة الو الموت .

هو القلق الناتج عندما ٌستدعً الصؽار ألداء اختبار او التحدث امام  الجتماعً :القلق ا-3

 االخرٌن فً موقؾ معٌن او للتنافس امام اقرانهم .

هو اقسى درجات القلق هو ناتج عن خوؾ الناشبٌن من اشٌاء او افراد  الوسواس القهري : -4

 . (1)لطبٌب او الخوؾ من الحقناو مواقؾ خاصة فعلى سبٌل المثال خوفهم من الذهاب الى ا

 -اعراض القلق : 2-1-3-4-3

للتعرؾ على درجة القلق لدى الالعبٌن ٌمكن استخدام اسالٌب مختلفة ,من ذلك تطبٌق بعض 

المقاٌٌس النفسٌة على نحو دوري لالعبٌن ,وكما ان هناك اسالٌب اخرى تعتمد على مالحظة 

 مظاهر سلوك الالعب اثناء االداء :

زٌادة االخطاء وخاصة فً مواقؾ المنافسة, على سبٌل لوك االداء الرٌاضً : _ مالحظة س

المثال العب كرة السلة الذي ٌتمٌز باألداء الجٌد خالل مدة التدرٌب المختلفة ,ثم ٌحدث اثناء 

المنافسة ان ٌضعؾ مستوى ادابه بشكل واضح ,وتزداد اخطاؤه فإن ذلك ٌمكن ان ٌكون مؤشرا 

 ق .لزٌادة درجة القل

العب كرة سلة ٌفشل دابما فً -كمثال ذلك  هبوط مستوى االداء فً المواقف الحرجة :_ 

 تسجٌل الرمٌة الحرة فً الدقابق االخٌرة من المباراة عندما تكون نتابج الفرٌقٌن متقاربة . 

نسٌان العب للواجبات والمهام -مثال ذلك  عدم االلتزام بمهام االداء والواجبات الخططٌة :_ 

 المكلؾ بها اثناء المنافسة .

على سبٌل المثال الالعب الذي تحدث له االصابة كثٌرا اثناء الممارسة ادعاء االصابة :_ 

وخالل مواقؾ المنافسة ,ربما ٌرجع ذلك الى لسبب ارتفاع القلق وان اتجاهاته نحو المنافسة 

ل ونتٌجة لهذا النوع من ؼٌر واضحة وال محددة ,فإنه ٌرٌد االشتراك فً المنافسة وٌخشى الفش

الصراع فإنه ٌبحث عن تبرٌر مقبول لعدم االشتراك فً المنافسة ,فٌدعً ان لدٌه الرؼبة فً 

 . ( 2)االشتراك لكنه ٌفتقد الى القدرة على الممارسة نتٌجة االصابة 

 اداء التدرٌبات االسترخابٌة . -  

 باراة.ممارسة التصور الذهنً للمهارات التً ٌؤدٌها فً الم -  
                                                           

 .131,ص2119,عمان , دار الخلٌج العربً ,1,ط علم النفس فً الرٌاضة:عبد الستار جبار الضمد:  (1)
,القاهرة ,دار  ناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن ,اولٌاء االموراالعداد النفسً لل: اسامة كامل راتب : (2)

 .296,ص2111الفكر العربً ,
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 (1).ر التً تعزز ادراك الرٌاضً لذاتهالتركٌز على االفكار المرتبطة بواجبات االداء واالفكا -  

 -العوامل المؤثرة فً القلق: 2-1-3-4-4

توصلت الدراسة العلمٌة الى ان هناك العدٌد من العوامل التً تؤثر فً مقدرة الرٌاضٌٌن على 

 منها:التفاعل مع المواقؾ المختلفة للقلق 

هناك بعض الشواهد من االبحاث النفسٌة تفٌد بأن الذكاء والقدرة على التحصٌل  الذكاء :-1

ٌعتبران كمنظمات تقلل من تأثٌر الشدة والقلق على الالعبٌن ,وربما ٌكون ذلك مرجعه من 

 ارتفاع درجات تقدٌر الذات من جانبهم مما ٌمكنهم من حل مشكالتهم بمهارة اكثر من ؼٌرهم .

تسهم المساندة االجتماعٌة والعالقات مع العابلة واالصدقاء والمدربٌن  العالقات االجتماعٌة : -2

فً التقلٌل من تعرض الالعبٌن الى مواقؾ الشدة ,فإذا ما شعر الالعبون انهم ٌستطٌعون 

التحدث الى من هم حولهم عن خوفهم وقلقهم ووجدوا استجابة اٌجابٌة كالمساندة والتعضٌن 

 ٌن مع الشدة ذلك من شأنه ان ٌقلل التوتر لدٌهم.والتهو

ان الالعبٌن اكثر عرضه للمشكالت االنفعالٌة من الالعبات خاصة فً المرحلة الجنس : -3

 السنٌة الواقعة بٌن فترة المراهقة والنضج .

 ثالثة أسباب تسبب القلق هً: لهاسباب القلق فً الرٌاضة :_ 2-1-3-4-5

عوضا الحد الوالدٌن او المدربٌن فً  الرٌاضًقد ٌكون االخرٌن :  القلق الناتج من تأثٌر-1

االحساس بالنجاح والتمتع والسعادة, كثٌر من هؤالء ٌشعر بالسعادة والفخر من خالل اداء 

ابنابهم او ناشبٌهم او العبٌن او اصدقاء فً انواع الرٌاضة المختلفة ,حٌن ٌراقب الوالدٌن او 

البناء ٌكون ابنابهم حرٌصٌن على ان ٌؤدوا اداء جٌد لٌحققوا امال كالهما تدرٌبات ومنافسات ا

لهؤالء جمٌعا من هنا نجد الرٌاضٌٌن قد ٌصابون بالقلق من خالل التعرض لمواقؾ شدة من 

 خالل والدٌهم او اصدقابهم نتٌجة خوفهم من الفشل فً تحقٌق االداء المنشود .

 ثة أسباب فرعٌة :له ثال القلق الناتج عن الرٌاضٌٌن انفسهم :-2

ان كثٌر من مسببات القلق  التضارب بٌن الواجبات الدراسٌة والمهنٌة والتدرٌب الرٌاضً :-أ

الناتج عن الرٌاضٌٌن انفسهم هو وقوعهم فً مصٌدة التضارب بٌن الوفاء بالواجبات الدراسٌة 

 6والمهنٌة الموكلة الٌهم وبٌن االنتظام فً التدرٌب والمبارٌات ,والذي قد ٌزٌد عدد مراتها عن 

االنتظام بالتدرٌب لعدد  مرات اسبوعٌا فً بعض االحٌان ,فإنجاز مستوى رٌاضً طٌب ٌتطلب

كبٌر من المرات اسبوعٌا وهذا ٌتطلب التوفٌق بٌن التدرٌب واستذكار الدروس شٌبا صعب 

التحقق فً بعض االحٌان وعدم المقدرة على التوفٌق بٌن هذا وذاك ٌؤدي الى حدوث القلق لدى 

 الرٌاضٌٌن خصوصا الشباب منهم .

قرر كثٌر من الرٌاضٌٌن   ً االداء الرٌاضً :االحباط الناتج عن عدم تحقٌق انجازات ف-ب

انهم ٌشعرون بالقلق  والخوؾ فً حالة توقعهم الفوز ؟  فً احدى المنافسات حٌث ان هذه 
                                                           

 .213,ص 2117,القاهرة ,دار الفكر العربً ,4,ط علم نفس الرٌاضة :المفاهٌم ,التطبٌقات:اسامة كامل راتب : (1)
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المشكلة تزداد فً حالة توقع المدرب تحقق الفوز ,كما انه فً حالة اذا ما توقع الرٌاضٌون 

 دي اٌضا الى زٌادة االحساس بالقلق لدٌهم.النجاح فً االداء ولم ٌحققوا انجازات فٌه فان ذلك ٌؤ

ج ـ عالقة الرٌاضٌٌن بإقرانهم تعد المالطفة بٌن الناشئٌن بعضه وبعض عامال مسببا لقلقهم 

 الن بعض انواع المالطفة قد تؤدي الى ضٌق بعضهم.

 ـ القلق الناتج عن التدرٌب لذي االحمال العالٌة : 3

احٌن والعدابٌٌن ٌكونون شدٌدي التوتر والضٌق لقد اثبتت نتابج ابحاث نورجان ان السب

وقلٌلً التركٌز بعد ادابهم لواجبات حركٌة تتسم بطول المسافة, وٌمكن تفسٌر ذلك بان تلك 

التدرٌبات التً تتمٌز بدرجات احمال عالٌة لفترات طوٌلة ٌمكن ان تؤثر على الحالة المزاجٌة 

نطبق على الرٌاضٌٌن اٌضا فً حالة اكتسابهم للرٌاضٌن وعلى زٌادة احساسهم بالقلق, ان ذلك ٌ

 للقدرات البدنٌة من خالل التمرٌنات ذات الشدة العالٌة.

 -الثقة بالنفس : 2-1-3-5

رؼم اننا نسمع كثرا عن كلمة الثقة, فان القلٌل من الناس ٌستطٌعون تعرٌفها بدقة .   

منا ٌعتقد انه ٌمكن ان ٌصبح لدٌة  والقلٌل كذلك حاولوا فهم طرٌقة تنمٌتها وتطوٌرها , ان الكثٌر

الثقة بالنفس عندما ٌحقق المكسب او الفوز فقط . وذلك شًء ؼٌر صحٌح , اننا نستطٌع ان 

نشعر بالثقة حقا عندما نعتقد اننا نستطٌع ان نؤدي النجاح , فالثقة بالنفس هً توقع النجاح , 

س ال تتطلب بالضرورة تحقٌق المكسب , واالكثر اهمٌة االعتقاد فً امكانٌة التحسن, فالثقة بالنف

 النفس وتوقع تحسن االداء.ب وز فانه ٌمكن االحتفاظ بالثقةفبالرؼم من عدم تحقٌق المكسب او الف

 -لثقة بالنفس فً المجال الرٌاضً :ا 2-1-3-5-1

 الثقة بالنفس مفهوم نفسً ٌتطور عند الرٌاضً بفعل معرفة النواحً الفنٌة والخططٌة      

فعالٌة كفاءته البدنٌة وخبرته وممارسة الرٌاضة بشكل مستمر وهً عامل اساسً فً تكوٌن 

مظاهر الشخصٌة, وٌرى الكثٌر من الرٌاضٌٌن ان الثقة بالنفس هً االعتقاد فً تحقٌق المكسب 

دة او الفوز وهذا االعتقاد خاطا وربما ٌؤدي الى مزٌد من االفتقاد الى الثقة بالنفس او الثقة الزاب

ولكن المفهوم الصحٌح لها ٌعنً توقع الالعب الواقعً لتحقٌق النجاح, فالثقة بالنفس ال تعنً ماذا 

ٌؤمل ان ٌفعل الرٌاضً لتحقٌق الفوز ولكن ما االشٌاء الواقعٌة التً ٌتوقع عملها وتأتً اهمٌة 

ة شعورٌة ٌصبح الثقة بالنفس من خالل ارتباطها بقٌمة الذات وتقدٌر الالعب لنفسه. اذ انها حال

 النظر عن النتابج. ؽضٌكون اداءه جٌدا ب اذ اكثر وعٌا حول مشاعره بالثقة الالعب من خاللها

وتعرؾ )فٌلً( الثقة بالنفس لدى الالعب بانها اعتقاد او درجة التأكد او ٌقٌن الالعب 

النفس الثقة ب 1997بانه ٌملك القدرة لكً ٌكون ناجح فً الرٌاضة وٌعرؾ أسامة كامل راتب 

 1991على انها درجة تأكد او اعتقاد الالعب بقدرته على تحقٌق النجاح وعرفها تامر محسن 

 على انها شعور الالعب بانه قادر على القٌام بعمل معٌن بنجاح .
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 حٌث تتجلى اهمٌتها بما ٌلً:. _اهمٌة الثقة بالنفس : 2-1-3-5-2

_هناك عالقة وثٌقة بٌن كل من الثقة بالنفس والصحة النفسٌة, كذلك  ـ تحقٌق التوافق النفسً:1

االحساس بالسعادة فالسعادة حالة من االرتٌاح النفسً تعتمد وبصفة اساسٌة على الشعور 

بالطمأنٌنة والثقة بالنفس, فلٌس من الممكن ان ٌشعر فرد ما باالطمبنان , اال اذا توفرت له هذه 

نفسٌا هو الذي ٌستمتع بثقته بنفسة. اما ؼٌر الواثق من نفسة , فٌكون الثقة. والشخص المتوافق 

ؼٌر متوافق مع نفسه ومع ؼٌره وبالتالً ٌصبح عرضه فً أي لحظة ـ لالضطراب ـ كما ان 

 الثقة بالنفس تحمً صاحبها من التصرفات العدوانٌة .

 ٌولد االنسان بؽٌر خبرة ولها نوعان:. ـ استمرار  اكتساب الخبرة:2

خبرات الشعورٌة وال ارادٌة, وخبرات شعورٌة وارادٌة ومن أهم العوامل التً تساعد على 

اكتساب الخبرات الشعورٌة و االرادٌة, إرادة الفرد باكتسابها والتمرن علٌها, الى جانب تمتعه 

 بقدر معٌن من الثقة بالنفس, فبؽٌر توفر حد ادنى من الثقة لم ٌستطٌع اكتساب أي خبرات جدٌدة. 

االٌمان بالقدرة على اداء العمل من اهم العوامل المؤدٌة الى النجاح فٌه.  ـ النجاح فً العمل:3

والفرد الذي ال ٌستطٌع ان ٌؤمن بقدرته على االداء وال ٌستطٌع بدوره ان ٌنهض بأعباء العمل 

تزان المطلوب منه اداءه, ولكً ٌكون العمل ناجحا ٌتطلب ذلك ان ٌكون القابم به متمتعا باال

االنفعالً حٌث ان العالقة بٌن الثقة بالنفس واالتزان االنفعالً عالقة وثٌقة للؽاٌة . وٌمكن القول 

 بان االتزان االنفعالً حالة من حاالت الثقة بالنفس.

ان حب الناس لنا شًء عزٌز ألنفسنا , فبؽٌر حب االخرٌن وبؽٌر حبنا لهم  ـ حب االخرٌن :4

نا االنسانً. ذلك ان اكتمال وجودنا االنسانً االجتماعً ال ٌأتً لنا اال ال نستطٌع االحساس بكٌان

اذا تبادلنا مع من حولنا الحب, ان الثقة بالنفس تستلزم تلبس الشخص بالحب وعدم تسرب 

 الكراهٌة الٌه, وٌكون هذا الحب نابعا من ذاته ومشعا على ؼٌره .

فً موقؾ الفرد من خالل المشكالت التً  ٌتسهم الثقة بالنفس ـ مواجهه الصعاب والمشكالت:5

تعترض طرٌق حٌاته, والصعاب التً تعرقل اهدافه التً رسمها لنفسه والتً اناط بها اماله 

وعلق علٌها مطامحه فهً تكسبه قوة االحتمال , وطاقة ٌنفذ بها مرماه , وال شك ان التؽلب على 

اجحة للمشكالت التً تصادفنا فً سبٌل الصعاب التً تجابهنا فً الحٌاة , والتوصل الى حلول ن

تحقٌق اهدافنا بحاجة ماسة الى قوة احتمال والى طاقة نفسٌة كبٌرة .هذه الطاقة هً بمثابة ضؽط 

للنفس فً المواقؾ الحرجة فان لم ٌكن الشخص مجهزا بالطاقة النفسٌة المطلوبة واذا لم ٌقم 

 سوى الندم. بالتحكم باستجابته الطبٌعٌة , ال ٌجد االنسان حٌنها

مما سبق ٌمكن القول بان الثقة بالنفس اهمٌة كبٌرة فً حٌاة الفرد كونها السبٌل الى 

تحقٌق طموحاته وبلوغ اهدافه كما انها تؤثر على حالته النفسٌة , فتؤدي الى تحقٌق التكامل 

من واالتزان النفسً لدٌة. الى جانب هذا فهً تساعد الفرد على اكتساب الخبرات كما تمكنه 
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النجاح فً شتى المجاالت , وتسٌر له سبل كسب مودة االخرٌن واعجابهم فضال عن كونها 

 (1.)سالحا ٌواجه بها الفرد مختلؾ الصعوبات التً قد تعترض طرٌقه

 -فوائد الثقة بالنفس: 2-1-3-5-3

عددة حٌث ان الثقة بالنفس تتمٌز بالتوقع بدرجة عالٌة للنجاح. فان ذلك ٌحقق فابدة لمجاالت مت

 –استراتٌجٌة اللعب .   -الجهد .  -االهداؾ .    –التركٌز .    –هً:.  ـ االنفعاالت االٌجابٌة.  

 سوف نناقش كل مجال باختصار:_الطالقة النفسٌة .  

فعندما تشعر بالثقة, فانك تصبح اكثر هدوء واسترخاء  الثقة بالنفس تثٌر االنفعاالت االٌجابٌة:

فً المواقؾ او الظروؾ الضاؼطة. هذه الحالة العقلٌة والجسمٌة تسمح لك ان تتصرؾ بنجاح 

 فً بعض مواقؾ االداء الحرجة.

عندما تشعر بالثقة فانه ٌتوفر لدٌك صفاء ذهنً للتركٌز على  الثقة بالنفس تساعد على التركٌز:

اهن, اما عندما تفتقد الى الثقة , فانك تمٌل الى القلق حول كٌفٌة ان ٌكون اداءك جٌدا , ادابك الر

وكٌفٌة تفكٌر االخرٌن فً ادابك , كما ان زٌادة الخوؾ ومحاوالت تجنب الفشل سوؾ تعوق 

 التركٌز وتصبح اداة سهلة لتشتت االنتباه.

بالثقة بالنفس . ٌقترحون اهدافا  االشخاص الذٌن ٌتمٌزون الثقة بالنفس تؤثر فً االهداف :

 واقعٌة تستثٌر التحدي وٌبذلون كل ما فً وسعهم بنشاط من اجل تحقٌق تلك االهداؾ.

مقدار الجهد الذي ٌبذله المتعلم ٌعتمد بدرجة كبٌرة على مقدار الثقة.  الثقة بالنفس تزٌد الجهد :

ة ٌكون من نصٌب الرٌاضٌٌن فعندما تكون القدرات متساوٌة بٌن متنافسٌن, فان المكسب عاد

 الذٌن ٌثقون فً انفسهم وفً قدراتهم.

ترتبط الممارسة الرٌاضٌة عادة بمفهوم اللعب  الثقة بالنفس تؤثر فً استراتٌجٌة اللعب:

للمكسب او عكس ذلك: اللعب لتجنب الخسارة وبالرؼم من التشابه بٌن العبارتٌن ولكنهما ٌؤدٌان 

للعب .فالرٌاضٌون الذٌن ٌتمٌزون بالثقة ٌمٌلون الى اللعب لتحقٌق الى اسلوبٌن مختلفٌن جدا فً ا

المكسب. اما اذا كان الرٌاضٌون ٌفتقدون الى الثقة فانهم ٌمٌلون الى اللعب لتجنب الخسارة 

 وخوفا من الفشل وٌكونون مترددٌن وٌحاولون تجنب حدوث االخطاء.

لطالقة النفسٌة بانها افضل حالة من تعرؾ ا الثقة بالنفس تؤثر فً تدعٌم الطالقة النفسٌة:

تحقٌق افضل خبرة ممارسة رٌاضٌة ,وتمثل االستعداد النفسً ٌتمٌز بها الرٌاضً وتمكنه من 

 (2حالة الطالقة النفسٌة.)للنفسٌة واالٌجابٌة التً تؤدي مصادر التعببة ا الثقة بالنفس احد اهم

وعالمات نستطٌع من خاللها تمٌٌز : للثقه بالنفس مظاهر مظاهر الثقة بالنفس فً الرٌاضة

الرٌاضً الواثق من نفسه او مدى ثقته بنفسه من عدمها, الثقة بالنفس تظهر فً احساس 

                                                           
(1) :http://dsbace.univ-msila.dz  
, القاهرة , دار الفكر 1,ط تدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضًراتب ::اسامة كامل  (2)

 .315, ص2111العربً ,
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الرٌاضً بالثقة بنفسه من الجوانب جمٌعها . والرٌاضً الواثق من نفسه تتوفر لدٌه القدرة على 

وكما  تكون لدٌه الكفاءة  التوافق مع ظروؾ المستقبل. وٌستطٌع انجاز العمل الذي ٌخطط له ,

الشخصٌة الالزمة للتعامل مع االخرٌن , وتتضح هذه الثقة لدى الرٌاضً من خالل الدور 

 االٌجابً الذي ٌقوم به فً مساعدة فرٌقه فً تحقٌق النتابج الجٌدة.

 -دافعٌة االنجاز الرٌاضً : 2-1-3-6

 مفهوم الدافعٌة :. 2-1-3-6-1

الرٌاضً لبذل الجهد من اجل تحقٌق هدؾ معٌن ,لٌتسنى فهم ٌمكن تعرٌفها انها استعداد 

 التعرٌؾ ٌجب االشارة الى عناصر ثالثة مهمة هً :

 حالة من التوتر تثٌر السلوك فً ظروؾ معٌنة وتوجهه وتؤثر علٌه ,  الدافع :-1

عبارة عن مثٌر خارجً ٌحرك الدافع وٌنشطه وٌتوقؾ ذلك على ما ٌمثله الهدؾ   الباعث:-2

 ٌسعى الرٌاضً الى تحقٌقه من قٌمه. الذي

مدى احتمال تحقٌق الهدؾ, الحقٌقة ان التوقع وحده لٌس مسؤول عن زٌادة قوة   التوقع :-3

الدافع وانما قٌمة الباعث أي الهدؾ الذي ٌسعى الى تحقٌقه كذلك ,حٌث انه كلما زادت قٌمة 

الهدؾ الذي ٌسعى الرٌاضً الى تحقٌقه توقع المزٌد من الدافع ومن ثم االستعداد الرٌاضً لبذل 

هد من اجل الوصول الٌه .كما وتجدر االشارة الى ان قٌمة الباعث )الهدؾ( تعتبر المزٌد من الج

شٌبا نسبٌا من حٌث درجة تأثٌره على الرٌاضً ,كمثال الحصول على المٌدالٌة الذهبٌة لبطولة 

محلٌة قد ٌمثل قٌمة كبٌرة لرٌاضً معٌن ,لكن االمر لٌس كذلك بالنسبة لرٌاضً اخر االمرالذي 

)المدرب ,المربً الرٌاضً(فً معرفة حاجات ودوافع الممارسة لدى الرٌاضٌٌن  ٌزٌد من دور

 ومدى اهمٌة كل منها للرٌاضً .

 -اهمٌة الدافعٌة : 2-1-3-6-2

بالنسبة للناشا الرٌاضً فان المشاركة فً الرٌاضة ٌمكن ان تمثل له خبرات التحدي,             

اضً تعتبر موقفا لالختبار الذاتً لمعرفة ما تم انجازه االثارة , المتعة , ان بٌبة الممارسة للرٌ

كما تسهم فً تحقٌق اللٌاقة وتقدٌر الذات وكما تعد فرصة لتكوٌن اصدقاء جدد . المبدأ االساسً 

الذي ٌجب ان نسعى لتحقٌقه للناشا فً رحلته مع الرٌاضة هو تشجٌعهم على ان ٌكون نشطا 

از , ان المصادر الخارجٌة للدافعٌة مثل الجوابز فعاال , االستمرار فً الممارسة واالنج

والتشجٌع ٌمكن ان توجه ماذا تقرر عملهم ومقدار تكراره وكٌفٌه اجادته, هناك مصادر شخصٌة 

مثل تحقٌق اهداؾ التحدي, تحدٌد االستعدادات ,تعلم كٌفٌة االلتزام, الحصول على االستمتاع, 

 وذلك ٌساعد لتحقٌق نتابج افضل.

ع واحد من الدوافع الشخصٌة )الذاتٌة(الشتراك الناشا فً الرٌاضة للحصول على بالطب     

السعادة ولٌس التفوق ,من ناحٌة اخرى فإن دافع االنجاز للنجاح فً الحصول على الجوابز 

المكانة االجتماعٌة والتقدٌر ٌمكن ان ٌكون سببا هاما الشتراك الناشا وٌالحظ ان الناشا 

افع الذاتً بشكل ربٌسً )أي ٌشترك فً النشاط ألسباب شخصٌة اكثر الصؽٌر الذي ٌوجه الد
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من االسباب التً ترتبط للحصول على المكاسب المادٌة ( تهم الرٌاضة واالستمرار فً 

الممارسة سوؾ ال ٌحقق انجازا جٌدا فقط ولكن سوؾ ٌكون اكثر رضا وانجازا فً عملٌة 

اقتراحات لمساعدة الناشا ان ٌحدد اهدافه  الممارسة للرٌاضة .فإن موضوع الدافعٌة ٌتضمن

وٌسعى لتحقٌقها .فً ضوء مما سبق الرٌاضً الذي له طموح ان ٌكون كفبا كلما امكن فً 

 . (1)رٌاضته ٌحتاج ان ٌتمٌز بكل من الدافعٌة الذاتٌة ودافعٌة االنجاز

ة ثم ان التفوق فً رٌاضة معٌنة ٌتطلب اكتساب الالعبٌن للنواحً المهارٌة والخططٌ

ٌأتً دور الدافع لبحث الرٌاضً عن بذل الجهد والطاقة الالزمٌن اوال لتعلم تلك المهارات 

 . (2),وثانٌا للتدرٌب علٌها بؽرض صقلها واتقانها 

المقصود بالدوافع الحاالت او القوى الداخلٌة التً تحرك وتوجه لتحقٌق هدؾ معٌن  -الدوافع :

فالطفل الصؽٌر نجده ٌقبل على اللعب وٌبذل جهدا بدنٌا كبٌرا بدافع اشباع تعطشه الجامع 

للحركة والنشاط كما نجد الفرد الرٌاضً ٌواظب على التدرٌب وبذل الجهد من اجل رفع 

التفوق الرٌاضً ,او بدافع المكسب المالً وؼٌرها ,وهو بذلك ٌكافح وال المستوى بدافع الرؼبة ب

 . (3)ٌبالً بالصعاب فً سبٌل تحقٌق الهدؾ الذي ٌنشده 

   -وظٌفة الدافعٌة : 2-1-3-6-3

 وتبدو اهمٌة وظٌفة الدافعٌة مساعدة الناشا على تحقٌق ما ٌلً:

 ماذا ٌفعل عندما توجد البدابل؟ -ـ االختٌار1

 ما طول فترة االستمرار فً النشاط؟  -المثابرةـ 2

 ـ مستوى االداء فً أي وقت ٌطلب منه ذلك؟3

عندما تكون الدافعٌة مرتفعة )عالٌة( نحو بعض النشاط, فانه من  2و1فٌما ٌتعلق بالنقطتٌن     

ة المتوقع ان ٌختار هذا النشاط, وان استمر االهتمام به بعض الوقت كما هو متوقع ان الدافعٌ

فان المستوى االمثل للدافعٌة ٌجب ان  3نحو النشاط تؤثر فً كٌفٌة تعلمه. وفٌما ٌتعلق بالنقطة 

ٌظهر فً وقت قبل واثناء االداء عندما تكون الطاقة االنجاز فً اقصاها , وخاصة فً المواقؾ 

 التً تتطلب اظهار احسن اداء كما هو الحال فً مواقؾ االختٌارات او المنافسات.

ال ٌعنً القول ان الدافعٌة هً العامل الوحٌد المؤثر فً كفاءة االداء والن هناك  ان هذا

العدٌد من المتؽٌرات الشخصٌة والموقفٌة ٌجب ان تؤخذ فً االعتبار, ومع ذلك فان دور 

ماذا تقرر العمل ؟      -الدافعٌة ٌجب عدم اؼفاله, وٌمكن تحدٌد ذلك ببساطة على النحو التالً:  

 كٌفٌة اجادة العمل؟ -ر تكرار العمل ؟   ما مقدا -

ان مستوى المهارة فً أي رٌاضة وفً أي وقت ٌعكس جزء منه درجة دافعٌة الشخصً نحو 

 الرٌاضة فً الماضً والحاضر.

                                                           
القاهرة ,دار  االعداد النفسً للناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن ,اولٌاء االمور,اسامة كامل راتب : (1)

 .191,ص2115الفكر العربً ,
 .72,ص2117,دار الفكر العربً ,4,طعلم نفس الرٌاضة :المفاهٌم والتطبٌقاتكامل راتب :اسامة  (2)
 .61,ص2119, عمان ,دار الخلٌج,1,طعلم النفس فً الرٌاضة :عبد الستار جبار الضمد:  (3)
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 -مصادر الدافعٌة: 2-1-3-6-4

ان مالحظة معظم االطفال الصؽار تكشؾ انهم بصفة عامة ٌحبون الحركة, لتحقٌق كفاءتهم     

تٌة , التحدي, تحقٌق مخاطر الحركة واالستكشاؾ, وٌبدو ان لدٌهم دافعا ذاتٌا فً اكتشاؾ الذا

انفسهم والعالم المحٌط بهم. لٌتسنى لنا فهم لماذا ٌختار النشء الصؽٌر رٌاضة او رٌاضات معٌنة 

ٌشترك فٌها وٌستمر او ٌنقطع عن ممارستها, فإننا نحتاج اوال لتحلٌل عوامل 

عداد للتعلم, للتدرٌب ترتبط بمرحلة النمو( فضال عن ذلك تحتاج الى تحلٌل االستعداد)االست

 الدوافع , كٌؾ تنمو وكٌؾ تؤثر.

ٌعنى االستعداد حالة قابلٌة الناشا للتعلم والتدرٌب المكثؾ لما تم تعلمه..  االستعداد للتعلم:_

ومعظم اسالٌب الدافعٌة التً تستخدم مع الناشبٌن تبدو عدٌمة القٌمة ـ ؼٌر مالبمة ـ اذا كان 

 الناشا ؼٌر مستعد لتعلم مهارات رٌاضٌة معٌنة . وهناك نوعان من االستعداد :

التحدث عن هذا النوع, فمن االهمٌة ان تشٌر الى مفهوم النضج الذي عند االستعداد البدنً : _

ٌمكن تعرٌفة بانه عملٌة تطور ونمو داخلً تتابع بشكل معٌن منذ بدء الحٌاة وذلك باتحاد الخلٌة 

الذكرٌة بالخلٌة االنثوٌة , وال دخل للفرد فٌه. فالنضج شرط اساسً لكل تعلم فهو ٌضع الحدود 

لفطري الذي ٌكون للممارسة اثرها فً داخله لكً ٌحدث التعلم. معنى ذلك واالطار التكوٌنً ا

انه توجد انماط سلوكٌة موروثة لدى الفرد ولكن هذه االنماط لٌست على استعداد للعمل رؼم 

وجود المثٌرات المختلفة فً البٌبة الخارجٌة اال اذا نضجت االعضاء المناسبة الخاصة بها , 

ان النضج بأشكاله المختلفة ٌعد مؤشرا جٌدا لدى استعداد الناشا لتعلم وتجدر اإلشارة هنا الى 

المهارات الحركٌة الخاصة بنشاط الرٌاضً معٌن, ومن االهمٌة باإلمكان ان ٌؤخذ باالعتبار 

 المتطلبات البدنٌة أو األحرى االستعداد البدنً الخاص الذي ٌحتاج الٌه النشاط الرٌاضً المعٌن.

ما ٌجب ان نلفت الٌه النظر ان النضج البدنً وحده ال ٌكفً لضمان :_االستعداد النفسً 

استمرار الناشا بالممارسة والتعلم ,لكن من االهمٌة ان ٌحقق الناشا النضج النفسً الذي ٌؤهله 

لإلقبال على ممارسة النشاط الرٌاضً وتحمل العبء البدنً والنفسً الناتج عن عملٌه التعلم 

المنافسة لذلك ٌنصح بأن قدر االعتماد الذي ٌوجه الى النضج والنمو واحتمال االشتراك  فً 

البدنً ٌجب ان ٌواكبه االهتمام بالنمو والنضج النفسً ,فمن االهمٌة نتفهم االنفعاالت 

واالتجاهات الخاصة بالناشا ,وان ٌمتلك الدافع والتهٌبة النفسٌة لمواجهة متطلبات النفسٌة 

ض االنشطة الرٌاضٌة تتطلب توفر قدر كبٌر من الشجاعة الخاصة بالنشاط الرٌاضً ,فبع

والجرأة للناشا او الالعب ,بٌنما بعض االنشطة االخرى تحتاج قدر اكبر من االنتباه والتركٌز 

فً الوقت الذي قد تحتاج فٌه بعض االنشطة الى تمتع الناشا او الالعب بسرعة رد الفعل او 

اشا الذي ٌفتقد التهٌبة واالستعداد النفسً الشك انه سوؾ القدرة على تحمل االلم ...الخ, ان الن

ٌكون عرضة للمشكالت النفسٌة والشخصٌة ومن ثم ٌنعكس ذلك على مستوى تقدمه فً االداء 

الرٌاضً. تصبح ممارسة النشاط الرٌاضً بالنسبة له خبرة مهبطة تتسم بالفشل واالحباط 
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مشاعر لتشكل عببا نفسٌا ال ٌقوى الناشا علٌه والتعب النفسً ,واالرهاق الذهنً وتتجمع هذه ال

 . (1),فٌترك النشاط الرٌاضً ,وٌعرض عن الممارسة والتدرٌب 

 -االسس التً تقوم علٌها الدوافع : 2-1-3-6-5

تؤدي الدوافع الى القٌام بحركات جسمانٌة وذلك بمد عضالت الجسم  مبدا الطاقة والنشاط :-1

من داخل الفرد فتقلص الجسمانٌة من البٌبة الخارجٌة اوبالطاقة وتفرٌػ شحنة هذا النشاط 

عضالت الذراعٌن اثناء التمرٌن استثارة داخلٌه وتؽٌر كٌمٌاء الدم فً حالة التعب استثارة 

 داخلٌة اٌضا .

ؤدي الدوافع الى توجٌه سلوك نحو ؼرض او هدؾ فالرٌاضً ٌسعى دابما ت مبدأالغرض :-2

 الى تحقٌق اؼراض واهدافه بالحصول على المركز المتقدم او المال او الشهرة .

هذا المبدأ من مبادئ علم وظابؾ االعضاء وٌقصد به ان االنسان لدٌه  مبدأ التوازن : -3

ة ,فالرٌاضً بعد  انتهاء الوحدات التدرٌبٌة ترتفع االستعداد لٌحتفظ بحالة عضوٌة ثابتة متوازن

,ٌشرب المرطبات او الماء البارد 37درجة حرارته عن معدلها فلكً ٌحتفظ بدرجة حرارته عند 

 لٌساعد على افراز العرق .

معناه ان لك سلوك له اسبابه ,وهذه االسباب توجد فً الدوافع ومن هذه  مبدأ السببٌة :-4

 ً فً اصله ومنها ما هو مكتسب متعلم .الدوافع هو فسٌولوج

الحاجة تؤدي الستثارة الدافع والدافع ما هو الى حالة توتر تؤدي الى عدم  مبدأالحافز :-5

استقرار الفرد فٌقوم بنشاط تأهبً ,واستثارة الحاجة والدافع تؤدي الى البحث عن شبع 

الحاجة والتخفٌؾ من الدافع عن  )حافز(هذا الحافز موجود فً البٌبة الخارجٌة وٌؤدي الى اشباع

 طرٌق النشاط .

 ,ؾ من حدة الدافعٌتمٌز الحافز بانه ٌشبع الحاجة وٌخف  مبدأ جاذبٌة الحوافز )المشبعات(: - 6

  -:بٌة اما اٌجابٌة او سلبٌة كاالتًوهذه الجاذ ما بٌن )الٌفٌن(بأن لها جاذبٌةتتمٌز ك اال ان الحوافز

جاذبٌة اٌجابٌة فإدراكه قد ٌؤدي الى استثارة دافع كامن او زٌادة اذا كان للحافز )المشبع (-  

دافع مستثار فعال,  الرٌاضً عندما ٌصل الى مرحلة التعب تراه ٌستمر فً اللعب نتٌجة استثارة 

 الدافع الكامن .

ب اذا كان للحافز جاذبٌة اٌجابٌة ,فالدافع ال ٌتطلب اال هذا المشبع إلشباعه ,الناشا الذي ٌرؼ -  

 بلعبة التنس االرضً ال ٌشبع دافعه ان ٌستبدل بلعبة كلة السلة مثال,

قد ٌكون الحافز جاذبٌة اٌجابٌة وسلبٌة فً الوقت نفسه ,الالعب البارع الذي ٌكون مصابا  -  

 احدهما سلبٌة واالخرى اٌجابٌة . ٌستمر باللعب فاللعب هنا له جاذبٌتان

 

 

                                                           
,القاهرة ,دار  االمور االعداد النفسً للناشبٌن :دلٌل لإلرشاد والتوجٌه للمدربٌن ,االدارٌٌن, اولٌاء:اسامة كامل راتب : (1)

 .197,ص2115الفكر العربً ,
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 -: التوافق الحركً 2-1-4

المقصود من التوافق هنا قدرة الرٌاضً على سرعة االداء مع دقته فً تحقٌق الهدؾ 

مع االقتصاد بالجهد اذ ٌرتبط التوافق بكثٌر من الصفات البدنٌة كالسرعة والدقة والتوازن 

والرشاقة ,اذ ٌعرؾ بانه قابلٌة الرٌاضً على تطبٌق الحركات والمهارات المطلوبة بتوافق 

ما ٌناسب الهدؾ المطلوب تحقٌقه , حٌث ٌعنً التوافق الحركً هو ترتٌب عصبً عضلً عال ب

 . (1)وتنظٌم الجهد المبذول للكابن الحً طبقا للهدؾ ,وهو ٌختلؾ  بحسب العلم الذي ٌبحث فٌه 

< ٌتطلب فهم دقٌق خصوصا لتعلٌم habilite<و >Aptitudeان عمق وتنوع المصطلحات >

 . (2) فً اجسامهم وحركاتهم بطرٌقة الٌه حسب الهدؾ المسطر االطفال او الشباب كٌفٌه التحكم

على دمج حركات من  رةرٌؾ التوافق على انه القدهناك معنى عام ٌكاد ٌكون متفق علٌه لتع    

 . ( 3)انواع مختلفة وضمن اطار واحد اذ تزداد الحاجه الى التوافق كلما كانت تزداد تعقٌدا 

ة بالنسبة لبعض الحركات التً تلزم توفر التوافق اال وهً ٌقع المبتدئ فً اخطاء كثٌر    

اشراك  مجموعات عضلٌة كثٌرة فً اداء الحركات  اذ ٌسبب اضطراب بالحركة فتظهر فً 

بهذا تأخذ الحركة شكل التوافق االولً لها ,ٌعزو السبب الى ان ’صورة مرتبكة وؼٌر متناسقة 

مر بالتالً ٌؤدي الى انتشار األثارة العصبٌة بمراكز عملٌات االثارة العصبٌة تتفوق فً بداٌة اال

 . (4)عصبٌه متعددة 

     -مفهومه: 2-1-4-1

التوافق هو العملٌة مقرونة بإمكانٌات الجهاز الحركً على تنظٌم القوة الداخلٌة مع القوة 

ولكن الخارجٌة المؤثرة وتختلؾ القوة باختالؾ الفعل الحركً وبالتجارب السابقة لدى االفراد, 

ٌبقى الجهاز المركزي هو االساس فً عملٌة التوافق. حٌث ان تنظٌم القوة الداخلٌة هو تنظٌم 

 لألجهزة  الجسمٌة جمٌعها والتً تكون تحت سٌطرة الجهاز المركزي .

اذ ٌعد التوافق الحركً من الصفات الضرورٌة لنمو الطفل حركٌا فً مرحلة الطفولة اذ 

فة, حٌث من االهمٌة تطوٌر الوظابؾ الحركٌة للطفل فً سن مبكرة ٌبدا احتٌاج الطفل لهذا الص

, اذ ٌزٌد من قدراته على التوجٌه والتحكم فً حركاته, كما ان تطور التوافق ٌحسن من االداء 

الحركً وتقل تبعا لذلك الحركات الؽٌر ضرورٌة . اذ من الضروري ان ٌبدا تدرٌب الطفل 

ذات كفابه عالٌة وعلى مهارات متنوعه, فاكتساب  مبكرا لكً ٌحصل على حركات توافقٌة

التوافقات ٌستؽرق سنوات واهم فقرة باكتساب هذه المهارات وتنمٌتها هً سنوات التشكٌل 

 االولى )الطفولة المبكرة(.
                                                           

:كزال كاكه حمه سعٌد و فرٌدون محمود امٌن ,تمرٌنات التوافق الحركً المصاحب للوحدات التدرٌبٌة وتأثٌرها فً  (1)
ص  ,2112, 33تطوٌر فن ودقة مهارتً المناولة والتصوٌب بكرة الٌد للناشبٌن, مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , العدد 

194. 
 ,معهد تقنٌات االنشطة البدنٌة والرٌاضٌة ,جامعة عمار ثلٌجً االؼوط .2117:عٌسى محمد الطٌب ,التوافق الحركً , (2)
 1999,القاهرة ,دار افكر العربً , النمو الحركً :مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق:اسامة كامل راتب , (3)

 .331,ص
 .313, ص2111, القاهرة ,دار الفكر العربً ,4,ط والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةالقٌاس :محمد صبحً حسانٌن , (4)
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 للتوافق انواع مختلفة وابرزها ما ٌأتً::_انواع التوافق الحركً  2-1-4-2

ود هنا هً الحركات التً تختلؾ فً تكوٌنها مع المقص التوافق الحركً العام والخاص:-1

خواص النشاط الرٌاضً الممارس ,والتً ٌستطٌع دمج اكثر من مجامٌع عضلٌة متشابهة او 

ٌالحظ  ( 1)ؼٌر متشابهة من اجزاء الجسم فً اتجاهات مختلفة وبإٌقاع حركً سلٌم للرٌاضً , 

ة مثل المشً والركض , اما التوافق التوافق العام عند اداء بعض المهارات الحركٌة االساسٌ

 الخاص فهو ذلك النوع الذي ٌتماشى مع نوع اللعبة او الفعالٌة الممارسة وطبٌعتها .

هذا النوع من التوافق ٌحدد  اء الجسم جمٌعا وتوافق االطراف :التوافق الحركً بٌن اعض-2

فً الحركات التً تتطلب  بالتوافق الذي ٌشارك فٌه الجسم كله اما توافق االطراؾ فانه ٌستخدم

 مشاركة الرجلٌن او الٌدٌن فقط او الرجلٌن او الٌدٌن معا .

بالنوعٌن اللذٌن ٌعدهما  توافقٌحدد كالرك ال العٌن:–العٌن والذراعٌن –لرجلٌن توافق ا-3

 عٌن. –لحركٌة العامة هما:.ـ توافق الرجلٌن ـ العٌن.  _توافق الذراعٌن احدى مكونات القدرة ا

 -انظمة التوافق الحركً: 2-1-4-3

 نظام االستعالمات )الكوبر نٌتك(:-

ٌرتكز نظام التوافق الحركً على اساس استقبال المعلومات بواسطة الحواس أي ان     

التصرؾ الحركً ناتج عن منهج مربً مرسوم بالدماغ او ناتج عن رد فعل , اذ ان هذا النظام 

لومات وهضمها وترتٌبها على شكل دوابر وانظمة توافقٌة ٌنظم الحركة على اساس استقبال المع

 منطقها التحلٌل والتخطٌط ومن هذه النماذج ما ٌأتً:

ٌبنى هذا النظام على اساس خزن المعلومات المتاحة خالل أـ نظام التوافق الحركً البسٌط : 

والهدؾ هو تحقٌق االداء المتكرر للمنهج الحركً الذي هو المهارة تبدا من بداٌتها لنهاٌتها , 

واجب االداء الحركً, وٌأتً خزن هذا المنهج من خالل التكرار فٌحفظ المتعلم او الالعب 

 وتخزن فً الجهاز العصبً المركزي وال ٌمكن خزن المهارة اال بالتكرار المستمر.

هذا النظام ٌعتمد اساسا على جمع ب ـ نظام المقارنة بٌن ما ٌجب ان ٌتم وما تم فعال : 

لومات من خالل اداء الواجب الحركً فعال ومقارنته مع الواجب الحركً المطلوب المع

)المهارة (وان الفرق بٌن االثنٌن هو مجمل االخطاء التً البد ان تصحح, وٌتم الحصول على 

المعلومات فً اثناء اداء الواجب الحركً من خالل المالحظة الذاتٌة للمستوٌات العلٌا 

بة للمتعلم او الالعب المبتدئ ,فٌتم الحصول على المعلومات عن طرٌق والمتقدمٌن ,اما بالنس

 المدرس او المدرب .

                                                           
حمه سعٌد و فرٌدون محمود امٌن ,تمرٌنات التوافق الحركً المصاحب للوحدات التدرٌبٌة  : :كزال كاكه (1)

وتأثٌرها فً تطوٌر فن ودقة مهارتً المناولة والتصوٌب بكرة الٌد للناشبٌن, مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , العدد 
 .195, ص 2112, 33
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هذا النظام ٌعتمد على النظام السابق فعندما تبدأ عملٌة المقارنة مع  نظام تحلٌل المعلومات:-3

االنموذج تبدأ معها او ٌصاحبها التحلٌل لؽرض عزل المعلومات الخاطبة نهابٌا ,اذ ٌحصل 

تعلم او الالعب على معلومات جدٌدة وفً هذا النظام تحذؾ جمٌع المعلومات الخاطبة عن الم

 االداء ,وٌؤدى بصورة صحٌحة وٌتم تطوٌره من خالل المعلومات الجدٌدة .

التصرؾ الحركً هو تحقٌق الهدؾ ذهنٌا قبل االداء الحركً او  نظام التصرف الحركً :-4

نة باألداء ,وٌعد التصرؾ اعلى مرحلة من مراحل المهارة توقع مسبق للحركة او المهارة مقرو

او الحركة مقرونة باألداء , وٌعد اٌضا اعلى مرحلة من مراحل االداء الحركً فً الفعالٌة او 

 اللعبة الرٌاضٌة .

 -:مسارات التعلم الحركً 

هو المرحلة التً ٌتم فٌها اداء الحركة او المهارة بشكلها االولً التوافق الحركً الخام: -1

,وتسمى مرحلة اكتساب المسار االساسً واالولً للحركة وتعنً اداء المهارة بشكلها االولً 

,وفٌها ٌتعلم المتعلم او الالعب المسار االساسً الحركة بشكل خام ,اذ ٌشمل سٌر التعلم من 

االولٌة وحتى اداء المهارة ضمن ظروؾ ومتطلبات مناسبة  بداٌة الحصول على المعلومات

,وتشكل هذه المرحلة االساس االول لتعلم المهارة الحركٌة وانتقابها وتسمى أٌضا بمرحلة 

اكتساب التوافق االولً للمهارة الحركٌة ,فإننا نقوم بعرض الحركة مرة فً العادة امام المتعلم 

طرٌقه كٌفٌة تحقٌق ؼرض الحركة ومدى امكانٌة  ومن خالل هذا االنموذج سوؾ ٌعرؾ عن

.اذ ٌشعر من خالل ( 1)تحقٌقها واٌضا من خالله ٌمكنهم معرفة شكل الحركة وطرٌقة تكوٌنها 

 ذلك بالمؤثرات الداخلٌة الخارجٌة التً تخبره عن حالة وشكل جسمه خالل اداءه الحركً .

وافق الحركً الخام عن استعمال القوة ان الصفات الظاهرة لألداء الحركً فً مرحلة الت     

بشكل كبٌر واكثر من المطلوب ,واحٌانا ٌكون استعمالها خاطا وهذا ٌعنً ان القوة الحركٌة 

تحتوي على اخطاء ,فضال عن ان مجمل المسار الحركً ٌبدأ متصلبا دابما والذي سببه الدرجة 

من المطلوب او لٌس فً  العالٌة للتقلص العضلً ومن جهة اخرى ٌحدث استعمال قوة اقل

الوقت والمكان المناسب ,وٌبدو االداء الحركً متصلبا من ناحٌة وضعٌفا من ناحٌة اخرى ,وال 

 ٌوجد تبادل مجدي بٌن عملٌتً الشد واالرتخاء النسبً للعضالت .

المقصود بمرحلة التوافق الحركً الدقٌق هً تنظٌم عمل ـ مرحلة التوافق الحركً الدقٌق:  2

لداخلٌة لتنسجم مع القوى الخارجٌة فتتجنب فٌها الحركات الزابدة ولهذا ٌصبح التوافق القوى ا

 والتنظٌم منسجم وحاجة الحركة او المهارة أي ان القوة المستعملة باألداء مجدٌة.

وٌتمكن فً هذه المرحلة المتعلم او الالعب من اداء المهارة بأخطاء قلٌلة وبسٌطة , 

وترتٌب العضالت العاملة والمسؤولة عن الواجب الحركً, اذ ٌتطور  وفٌها ٌتم تنظٌم وتبوٌب

التوافق الحركً الدقٌق كلما زادت معرفة الالعب او المتعلم بأجزاء المهارة التفصٌلٌة واستٌعابه 

للمعلومات المتعلقة بها بشكل جٌد, هذا ٌؤدي الى امكانٌة المالحظة الذاتٌة والتصحٌح الذاتً 

                                                           
, عمان ,الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ودار 1,ط لحركًالنمو البدنً والتعلم ا:مروان عبد المجٌد ابراهٌم : (1)

 .132,ص2112الثقافة للنشر والتوزٌع , 
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رض وارشادات المدرب او المدرس. وفً هذه المرحلة ٌؤدي المدرب او ومقارنتها بشرح وع

المدرس دورا كبٌرا فً عملٌة التطور واالنتقال من مرحلة التوافق الحركً الخام لهذه المرحلة 

, اذ ٌتم استخدام االسالٌب التربوٌة المختلفة للتعلم, وٌقوم بتوجٌه الالعب او المتعلم للجوانب 

 وٌساعد على معرفة النقاط الصعبة فٌها. المهمة فً المهارة

تعد مرحلة التوافق الحركً الثابت  مرحلة التوافق الحركً الثابت)ثبات المهارة والٌتها(:  -3

وتشمل هذه المرحلة سٌر التعلم الحركً من لم الحركً ,فهً المرحلة االخٌرة من مراحل التع

الالعب او المتعلم من اداء الحركة بنجاح  مرحلة التوافق الدقٌق حتى المرحلة التً ٌتمكن فٌها

تقان وتثبٌت اداء وفً هذه المرحلة ٌمكن ااو المتطلبات ؼٌر متعود علٌها , تحت جمٌع الظروؾ

 من خالل تكرار التدرٌب او التعلم وتصحٌح االخطاء تحت ظروؾ متعددة ومتنوعة. المهارة

ى اعلى وادق توافق حركً وتهدؾ هذه المرحلة الوصول بحركة الالعب او المتعلم ال

ممكن , اذ تثبت الحركة وتستقر حتى تظهر شكلها االلً )اوتوماتٌكٌة الحركة(, وبذلك ٌتمكن 

الالعب او المتعلم من التؽلب على كل المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة التً تحٌط به دون الشعور 

 بالتعب ودون بذل جهد. 

 -الحركً هو:مٌز به مرحلة التوافق ومن اهم ما تت 

 تتصؾ الحركة او المهارة باالنسٌابٌة والجمال .-   

 الواجب الحركً ٌكون تحت متطلبات صعبة وظروؾ مختلفة.-   

 انسجام البناء الحركً وترابطه مع تحقٌق الهدؾ المطلوب .-   

 ثبات الحركة عند اعادتها ,فضال عن انها تكون متساوٌة المجال تقرٌبا .-   

 فً الوزن الحركً وفً القوة المستعملة .الثبات -   

 الثقة العالٌة بالنفس عند اداء المهارة تحت متطلبات مختلفة.-   

 المعرفة الكاملة بالحركة والشعور العضلً بالمهارة.-   

    الوصول بالمهارة الى متطلبات االداء الفنً التً ٌتمكن فٌها الالعب او المتعلم من دخول -   

 المنافسة.

 ٌتصرؾ الالعب او المتعلم بالمهارة وفق قانون اللعبة .-   

 (.1)مرحلة تصور وخٌال ابداعً عالً -   

 -مركبات التوافق الحركً: 2-1-4-4

مركبات التوافق الحركً هً مجموعة شروط فٌزٌولوجٌة عامة   Erwrin Hahnحسب 

 لتفوق الرٌاضً, ولها دور فً ضبط المهارات الحركٌة لدى الرٌاضً.

هً القدرة على تحدٌد وتؽٌٌر وضعٌة وحركات الجسم فً الفضاء  ـ القدرة على التوجٌه :1

والوقت فً اطار حركة معٌنة او هدؾ معٌن وتنقسم الى القدرة على التوجٌه فً الفضاء والقدرة 

 على التوجٌه فً الوقت.

                                                           
 .52,ص2116,عمان ,الدار المنهجٌة ,1:ناهدة عبد زٌد الدلٌمً :اساسٌات فً التعلم الحركً ,ط (1)
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فً مختلؾ اجزاء هً الوصول الى اعلى درجة من التجانس والتناسق  ـ القدرة على التحلٌل :2

 الحركة, والذي ٌسمح بالدقة واالقتصاد فً الجهد فً تنفٌذ الحركة.

 هً القدرة على بٌان مختلؾ اجزاء الجسم فً حركة معٌنة.ـ القدرة على الحركات المركبة: 3

هً القدرة على المحافظة على الجسم فً وضعٌة توازن ثابتة  ـ القدرة على التوازن:4

 وضعٌة الجسم فً حالة الحركة واالنتقال.  والمحافظة على توازن

هً القدرة على اٌجاد اٌقاع او تؽٌٌر االٌقاع فً اداء الحركة, رفعه او خفضه فً  ـ االٌقاع :5

 اداء الحركة )التؽٌٌر والتحكم فً اٌقاع الحركة( .

ٌر هً القدرة على التدخل السرٌع والتنفٌذ للحركة فً وقت جد قص ـ القدرة على رد الفعل:6

 بفعل اشارة معٌنة.

 . (  1)هً قدرة الفرد على تكٌٌؾ حركته على وضعٌات جدٌدة  ـ القدرة على اعادة التكٌف :7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ttp;//drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1AosfKYQ8q4o2DGIowYonNH3STt76zOtib

clid=IwAROzcKxapx0Eg-FYCZp0ut4p04YnswnDIuvoG-jp-Y2t0-G8tYTd6Cds73c 
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 الدراسات المشابهة والدراسات السابقة 2-2

دراسة رائد عبد االمٌر عباس ) 2-2-1
1

) 

النفسٌة ودقة عنوان الدراسة )التوافق العضلً العصبً وعالقته بالمهارات 

 التصوٌب من القفز لدى العبً كرة الٌد(

ان اداء الحركات الرٌاضٌة ٌتطلب درجة من التوافق ما بٌن الجهاز العصبً والعضلً 

وتبرز اهمٌة التوافق فً كرة الٌد من خالل قدرة الالعب فً تنظٌم االفعال الحركٌة فً 

المهارات النفسٌة لها الدور الكبٌر فً المهارات االساسٌة للعبة ومنها مهارات التصوٌب, وان 

اداء الالعبٌن وعلى اسلوب الهجوم والدفاع والتصوٌب من خالل الدافعٌة والرؼبة فً مزاولة 

النشاط الرٌاضً من قبل الالعب وان الربط بٌن التوافق العضلً العصبً والمهارات النفسٌة 

والمنافسات من خالل اشتراك ٌؤدي الى نجاح الالعب فً دقة التصوٌب اثناء المبارٌات 

 تأثٌرهما على سٌر المباراة مع ظروؾ المنافسة.

إذ ان مشكلة البحث حددت من خالل قلة اهتمام المدربٌن فً التركٌز على التوافق 

العضلً العصبً خالفا مع الصفات الحركٌة االخرى, فضال عن قلة اهتمام المدربٌن للجوانب 

وما تتناسب وحجمها عند بناء المنهج التدرٌبً فً لعبة كرة الٌد,  النفسٌة ومنها المهارات النفسٌة

 وهذا ما عزز من دور مشكلة البحث فً صعوبة معرفة العالقة بٌن صفة حركٌة كالتوافق 

مع الجوانب النفسٌة والمهارات االساسٌة والمحددة بالمهارات النفسٌة ودقة التصوٌب من القفز 

 بكرة الٌد.

وان اهداؾ البحث تضمنت معرفة التوافق العضلً العصبً لدى العبً كرة الٌد, فضال      

عن المهارات النفسٌة لدى الالعبٌن, وكذلك التعرؾ على دقة التصوٌب من القفز, والعالقة بٌن 

التوافق العضلً العصبً وكل من المهارات النفسٌة ودقة التصوٌب من القفز لدى العبً كرة 

ن مجتمع البحث بالعبً كرة الٌد فً نادي القاسم والمسٌب والهاشمٌة, واعتمد الباحث الٌد, وا

على المنهج الوصفً بأسلوب الدرجات المعٌارٌة والعالقات االرتباطٌة فً حل مشكلة البحث,     

 وان اهم استنتاجات البحث هً:

سط لدى ان قٌم التوافق والمهارات النفسٌة ودقة التصوٌب ضمن المستوى المتو -1

 العبً كرة الٌد.

العالقة االرتباطٌة بٌن التوافق ودقة التصوٌب ترتفع عن قٌم العالقة االرتباطٌة  -2

 بٌن التوافق والمهارات النفسٌة.

وجود عالقة ارتباطٌة معنوٌة بٌن التوافق وكل من المهارات النفسٌة ودقة  -3

 التصوٌب من القفز بكرة الٌد.

 

 

 

 

                                                           
:رابد عبد االمٌر عباس, التوافق العضلً العصبً وعالقته بالمهارات النفسٌة ودقة التصوٌب من القفز لدى العبً كرة 1

 .254,ص2114, 4,العدد 22الٌد, مجلة جامعة بابل ,العلوم االنسانٌة .المجلد 
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 كاظمدراسة افراح رحمان  2-2-2

عالقة دافعٌة االنجاز والثقة بالنفس بدقة التصوٌب من القفز عنوان الدراسة )

 (عالٌاً بكرة الٌد

إن ما ٌمٌز لعبة كرة الٌد اعتمادها على القدرات العقلٌة والنفسٌة بالقدر نفسه الذي تعتمد علٌه    

قة بالنفس وعالقتهما القدرات البدنٌة ومن هنا تكمن أهمٌة البحث فً التعرؾ على االنجاز والث

بدقة مهارة التصوٌب من القفز عالٌاً لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة بكرة الٌد للموسم 

 م(.2114-م 2113الرٌاضً )

إما مشكلة البحث فكانت تتعلق بأهمٌة العوامل العقلٌة لدى العبً كرة الٌد باإلضافة إلى  

ء وإعداد الالعب لٌكون مؤهال لتحقٌق النتابج العوامل البدنٌة والمهارٌة ودورها فً تكامل بنا

المتقدمة العالقة. وقد فرضت الباحثة وجود عالقة ذات داللة إحصابٌة بٌن دافعٌة االنجاز 

 الرٌاضً والثقة بالنفس ودقة التصوٌب من القفز عالٌاً بكرة الٌد لدى إفراد عٌنة البحث. 

ى العبً منتخب جامعة القادسٌة بكرة الٌد وتهدؾ الباحثة الى التعرؾ على دافعٌة االنجاز لد

والتعرؾ على الثقة بالنفس لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة لكرة الٌد والعالقة بٌن الثقة 

بالنفس ودقة التصوٌب من القفز عالٌا بكرة الٌد لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة لكرة الٌد 

الرٌاضً والثقة بالنفس ودقة التصوٌب من  (. والعالقة بٌن دافعٌة االنجاز2114-2113للعام )

 (.2114-2113القفز عالٌا بكرة الٌد لدى العبً منتخب جامعة القادسٌة لكرة الٌد للعام )

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفً نظرا لمالبمته طبٌعة المشكلة .وبعد إجراء االختبارات   

ة االهتمام بتطبٌق االختبارات النفسٌة تم معالجة البٌانات إحصابٌا.ومن أهم التوصٌات ضرور

 والمهارٌة من اجل التعرؾ على مستوى التقدم فً كال العنصرٌن النفسً والمهاري .

 -وتوصلت الباحثة الهم االستنتاجات :

 ٌتمتع العبً  منتخب جامعة القادسٌة لكرة الٌد بدافعٌة إنجاز  وثقة بالنفس  عالٌٌن . -1

دافعٌة اإلنجاز ودقة التصوٌب  وذلك ما ٌدعم الحاجة إلى النجاح  وجود عالقة  إٌجابٌة بٌن-2

 من خالل دقة التصوٌب من القفز عالٌا إلحراز النقاط.

عدم وجود عالقة ارتباط بٌن الثقة بالنفس ودقة التصوٌب من القفز عالٌاً ذلك  ألن الزٌادة فً -3

 ب.الثقة فً النفس تؤدي دون تحقٌق النجاح من خالل دقة التصوٌ
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 ة نزار ناظم حمٌد الخشالً و سردار حكٌم محمد امٌن دراس 2-2-3

العضلً بدقة المناولة والتصوٌب  –عنوان الدراسة  )عالقة التوافق العصبً 

 لالعبً كرة الٌد الشباب (

ان ما حصل من انجازات ذات المستوى المتطور والذي وصلت الٌه الدول المتقدمة سواء كان 

ذلك فً االلعاب الرٌاضٌة الفردٌة او الجماعٌة لم ٌكن بالصدفه وانما جاء عن طرٌق دراسات 

بأعداد وبحوث علمٌة مبرمجة وعلى وفق اتجاهات ومسارات حدٌثه وصحٌحة ,وان االهتمام 

دا متكامال من جمٌع النواحً وباالخص التركٌز على التوافق العصبً العضلً الالعبٌن اعدا

سوؾ ٌجعل الالعب ٌتمتع بقدرة عالٌة من امكانٌة اداء المهارات االساسٌة لكون جمٌع 

 .الحركات التً ٌؤدٌها الالعب ناتجة عن عمل عضلة واحدة او مجموعة عضلٌة 

للعبة كرة الٌد ً تنفٌذ المتطلبات االدابٌة وتمثلت مشكلة البحث هً ان هناك ضعؾ واضح ف

بالدقة المطلوبة لمهارتً المناولة والتصوٌب اٌضا وجد اؼلب الالعبٌن ٌرتكبون العدٌد من 

االخطاء , اذ ٌعتقد سبب ذلك هو نتٌجة مشاركة مجامٌع عضلٌة العالقة لها باالداء الحركً مما 

ا باالداء الحركً للمهارات االساسٌة بشكل ٌسبب حدوث حركات زابدة وؼٌر مرتبة والعالقة له

 عام وللمهارتٌن قٌد الدراسة بشكل خاص بالتالً ٌؤثر على االداء المهاري .

العضلً من جهة والمناولة والتصوٌب  -قد هدفت الدراسة لتعرؾ العالقة بٌن التوافق العصبً

 فً لعبة كرة الٌد من جهة اخرى .

ذي العالقات االرتباطٌة ,وتم اختٌار مجتمع البحث بالطرٌقة  اذ استخدم الباحثان المنهج الوصفً

العمدٌة من العبً دٌالى الرٌاضً الشباب لكرة الٌد المشارك فً دوري اندٌة العراق للموسم 

 .(2115-2114الرٌاضً )

 توصل الباحثان الهم االستنتاجات :.

عالقة ارتباط معنوي مع دقة المناولة بكرة الٌد ,وكذلك وجود العضلً  –ان للتوافق العصبً -1

العضلً ودقة التصوٌب بكرة الٌد لدى افراد عٌنة  –عالقة ارتباط معنوي بٌن التوافق العصبً 

 البحث .

العضلً تأثٌر على اداء المهارات بالشكل الصحٌح والمثالً ,بناءا على –ان للتوافق العصبً -2

 ضرورة االهتمام بصفة التوافق . ذلك اكد الباحثان على
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 مناقشة الدراسات السابقة : 2-2-4

 جوانب االتفاق بٌن الدراسات السابقة واإلفادة منها:

تنوعت من حٌث االهداؾ ,على الرؼم من اختالؾ اهداؾ البحث الحالً عن الدراسات السابقة 
 اال نقطة االتفاق تتمثل 

 فً :_

,مع المهارات الهجومٌة من متؽٌرات الدراسة من حٌث )التوافق الحركً والمهارات النفسٌة -
نزار ناظم حمٌد ودراسة )(مع دراسة )رابد عبد االمٌر عباس (حٌث المناولة والتصوٌب 

 (.الخشالً و سردار حكٌم محمد امٌن

 . ةت السابقااللعبة وهً لعبة كرة الٌد مع كال الدراس-

 الف بٌن الدراسات السابقة :اوجه االخت

 . ةت السابقاو منهج تجرٌبً ٌختلؾ عن الدراسالمنهج المتبع فً الدراسة الحالٌة ه-

العٌنة فً الدراسة الحالٌة هم العبً مركز تخصصً ام الدراسات السابقة اتخذت العبً اندٌة  -
 .والعبٌن شباب والعبً منتخب جامعة 

بٌنما الدراسات السابقة هم العبٌن شباب فً دراسة )رابد عبد  عٌنة الدراسة الحالٌة وهم ناشبٌن-
,والعبٌن شباب فً االمٌر عباس( والعبً منتخب جامعة فً دراسة )افراح رحمان كاظم (

 .الدراسة االخٌرة المشابهة 

 الفائدة من الدراسات السابقة:

جراءات البحث الميدانية . -  خطوات وا 
 تنظيم اإلطار النظري وكتابته. -
 الوسائل اإلحصائية. -

 

 

 س



 الثالث  فصلال

 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة -3

 منهج البحث  3-1

 مجتمع وعٌنة البحث  3-1-1

 تجانس وتكافؤ العٌنة  3-2

 وسائل جمع المعلومات واالدوات واالجهزة المستخدمة بالبحث 3-3

 المٌدانٌةالبحث اجراءات   3-4

 تحدٌد متغٌرات الدراسة  3-4-1

 تحدٌد المتغٌرات الهجومٌة  3-4-1-1

 تحدٌد المهارات النفسٌة  3-4-1-2

  ارات الخاصة بالمتغٌرات المبحوثةتحدٌد االختب 3-4-2

 تحدٌد االختبارات الخاصة للمهارات الهجومٌة 3-4-2-1

 تحدٌد االختبارات الخاصة للمهارات النفسٌة  3-4-2-2

 تحدٌد االختبارات الخاصة بالتوافق الحركً  3-4-2-3

 توصٌف االختبارات  3-4-3

 التجربة االستطالعٌة  3-4-4

 االسس العلمٌة لالختبارات  3-4-5

 صدق االختبارات  3-4-5-1

 ثبات االختبار  3-4-5-2

 موضوعٌة االختبار  3-4-5-3

 التجربة الرئٌسٌة  3-5

 االختبارات القبلٌة  3-5-1

 المنهج العلمً  3-5-2

 االختبارات البعدٌة  3-5-3

 الوسائل االحصائٌة  3-6

 

 

 

 

 



            74                              منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة           

                               

 

الفصل الثالث 

 الثالث فصلال

 منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة -3
  -منهج البحث : 3-1

هو الطرٌق الذي ٌسلكه الباحث لتحقٌق اهدافه مستندا على جملة من القواعد واالسس 

الدراسة والتً تفرض على الباحث اختٌار المنهج المناسب لعل اهمها معرفة طبٌعة المشكلة قٌد 

للكشف عن الحقٌقة المطروحة حٌث استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بتصمٌم )المجموعتٌن 

المتكافئتٌن ( لمالئمته المشكلة المراد بحثها لتحقٌق اهداف البحث , فضال عن انه  ٌمثل 

 ت العلمٌة بصورة علمٌة ونظرٌة .االقتراب االكثر صدقا لحل العدٌد من المشكال

 -مجتمع وعٌنة البحث: 3-1-1

ان االهداف التً ٌضعها الباحث لبحثه واالجراءات التً ٌستخدمها هً التً تحدد طبٌعة 

المجتمع او العٌنة التً ٌختارها, علٌه حدد الباحث مجتمع البحث وهم ناشئً المدرسة 

 ناشئا .العبا (  24)التخصصٌة فً محافظة القادسٌة والبالغ عددهم 

( 42إلتمام البحث ومستلزماته اذ بلغت عٌنة البحث ) مدٌااما عٌنة البحث فقد تم اختٌارها ع

( لخصوصٌة 4( ,كما وتم استبعاد حراس المرمى وعددهم )4242-4242ناشئا للعام )العبا 

(سنه, تم تقسٌمها الى عٌنة رئٌسٌة وعٌنة 22-22التمارٌن ,وكانت العٌنة بأعمار تتراوح )

ناشئا وبنسبة العبا ( 42( اذ بلغت عٌنة التجربة الرئٌسٌة )2استطالعٌة  وكما مبٌن فً جدول )

( تم تقسٌمهم الى مجموعتٌن  )ضابطة وتجرٌبٌة ( فً حٌن بلغت عٌنة %26.22تصل الى )

%( كما ٌبٌن جدول رقم 22.41ناشئٌن وبنسبة تصل الى ) العبٌن ( 2التجربة االستطالعٌة )

 (التوزٌع الطبٌعً لعٌنة البحث فً كافة متغٌرات البحث 4)

 التصمٌم التجرٌبً للعٌنة

 االختبار البعدي  االختبار القبلً

 المجموعة الضابطة  المجموعة الضابطة

 

 المجموعة التجرٌبٌة التمرٌنات المجموعة التجرٌبٌة

 

 

 



            74                              منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة           

                               

 

الفصل الثالث 

 (1جدول رقم )

 ٌبٌن مجتمع البحث والعٌنة الرئٌسٌة واالستطالعٌة

 

 المجتمع

  العٌنة الرئٌسٌة

 مج ضابطة مج تجرٌبٌة العٌنة االستطالعٌة

42 10 10 6 

 (2)الجدول 
 الطبيعي المجموعة الضابطةالتوزيع 

 المتغيرات ت
وحدة 
القيا
 س

 الداللة االختالف االلتواء الوسيط االنحراف الوسط

 متجانس 17,835 0,958 54,500 10,252 57,500 كغم كتلة ال 1
 متجانس 3,761 1,198- 164,500 6,173 164,100 سم  الطول 2
 متجانس 5,799 0,223- 15,000 0,876 15,100 درجة التصور على قدرة 3
 متجانس 7,671 0,661- 15,000 1,135 14,800 درجة االسترخاء لىع قدرة 4
 متجانس 5,798 0,467- 21,500 1,229 21,200 درجة االنتباه تركٌز 5
 متجانس 3,475 0,132- 18,000 0,632 18,200 درجة القلق مواجهة 6
 متجانس 7,805 0,388 14,000 1,101 14,100 درجة بالنفس الثقة 7
 االنجاز دافعٌة 8

 الرٌاضً
 متجانس 8,401 0,388 13,000 1,101 13,100 درجة

 متجانس 15,512 0,453 8,425 1,329 8,570 ثانية رجلو عٌن توافق 9
 متجانس 28,414 0,236 6,500 1,932 6,800 درجة توافق عٌن وذراع 11
 متجانس 22,588 0,132 3,000 0,632 2,800 درجة  االرتكاز من التصوٌب 11
 متجانس 30,193 0,223 3,000 0,876 2,900 درجة اماما التصوٌب 12
مستوى  من مناولة 13

 الراس
 متجانس 32,434 1,001 2,000 0,843 2,600 درجة

 متجانس 30,193 0,223 3,000 0,876 2,900 درجة الراس فوق من مناولة 14
 متجانس 30,492 0,687 2,500 0,823 2,700 ثانية   االستالم 15
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 (3الجدول )
 التوزيع الطبيعي المجموعة التجريبية

 المتغيرات ت
وحدة 
القيا
 س

 الداللة االختالف االلتواء الوسيط االنحراف الوسط

 متجانس 27,913 0,162 57,500 16,608 59,500 كغم كتلةال 1
 متجانس 8,509 0,918- 169,000 13,887 163,200 سم  الطول 2
 متجانس 7,386 0,388- 15,000 1,101 14,900 درجة التصور على قدرة 3
 متجانس 4,591 0,434 15,000 0,675 14,700 درجة االسترخاء لىع قدرة 4
 متجانس 4,215 0,601- 22,000 0,919 21,800 درجة االنتباه تركٌز 5
 متجانس 5,194 0,111 18,500 0,966 18,600 درجة القلق مواجهة 6
 متجانس 9,338 0,168- 15,000 1,354 14,500 درجة بالنفس الثقة 7
 االنجاز دافعٌة 8

 الرٌاضً
 متجانس 6,799 0,000 12,500 0,850 12,500 درجة

 متجانس 7,443 0,596 7,825 0,586 7,875 ثانية ورجل عٌن توافق 9
 متجانس 21,463 0,207- 7,500 1,524 7,100 درجة وذراع عٌن توافق 11
 من التصوٌب 11

  االرتكاز
 متجانس 18,311 0,091 3,000 0,568 3,100 درجة

 متجانس 19,861 0,484- 3,000 0,516 2,600 درجة اماما التصوٌب 12
مستوى  من مناولة 13

 الراس
 متجانس 30,492 0,687 2,500 0,823 2,700 درجة

 متجانس 22,588 0,132 3,000 0,632 2,800 درجة الراس من فوق مناولة 14
 متجانس 23,802 0,166- 3,000 0,738 3,100 ثانية  االستالم 15

مالحظة قيم معامل االلتواء الذي يعد من خصائص المنحنى االعتدالي إْذ يعد االختبار موزعا 
 ( وىذا يثبت   1( بين )   Pearsonتوزيعا طبيعيا إذا تراوحت معامل االلتواء لبيرسون ) 

 . ( 1)مالئمة االختبارات كافة لمستوى عينة البحث 
 %وىذا يدل عمى تجانس المجموعة .31ظير ان جميع قيم معامل االختالف اقل من 

 

                                                           
التطبٌقات اإلحصائٌة واستخدامات الحاسوب فيً بحيوث التربٌية ( ودٌع ٌاسٌن محمد التكرٌتً , حسن محمد العبٌدي :  2)

 .  012,ص 2111الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر ,  الرٌاضٌة ,
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 -تجانس وتكافؤ العٌنة :  0-4

ٌكون خط الشروع واحد لجمٌع افراد عٌنة أن لغرض انجاح المنهج التجرٌبً البد 
 (.2وذلك كما مبٌن فً جدول ) بٌن المجموعتٌنالبحث لذا عمد الباحث الى اجراء التكافؤ 

بعد أن تم التأكد من التوزيع الطبيعي داخل كل مجموعة ، قام الباحث باستخدام أسموب 
االختبار التائي لمعرفة نوع التجانس من خالل اختبار لفين والتكافؤ من خالل أستخدم الباحث 

الفرق بين األوساط الحسابية فتبين عدم وجود فروق معنوية بين األوساط الحسابية لممجموعتين 
 ( 4الضابطة والتجريبية  ،وىذا ما يبينو الجدول )

 (4)الجدول 
 يبين تجانس وتكافؤ افراد عينة البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 T المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ليفين
مستوى 
 ع س ع س الداللة

 1,193 3,051 0,750 0,324 16,608 59,500 10,255 57,500 كغم الكتلة

 1,216 0,720 0,854 0,187 13,887 163,200 6,173 164,100 سم  الطول

 1,364 1,867 0,658 0,450 1,101 14,900 0,876 15,100 درجة التصور على قدرة

 1,084 0,902 0,813 0,239 0,675 14,700 1,135 14,800 درجة االسترخاء على قدرة

 1,252 0,410 0,232 1,236 0,919 21,800 1,229 21,200 درجة االنتباه تركٌز

 1,002 2,796 0,288 1,095 0,966 18,600 0,632 18,200 درجة القلق مواجهة

 1,228 0,556 0,478 0,725 1,354 14,500 1,101 14,100 درجة بالنفس الثقة

 17303 07179 0,189 1,365 0,850 12,500 1,101 13,100 درجة الرٌاضً االنجاز دافعٌة

 17084 07902 0,148 1,513 0,586 7,875 1,329 8,570 ثانية رجلو عٌن توافق

 17422 17675 0,704 0,386 1,524 7,100 1,932 6,800 درجة ذراعو عٌن توافق

 17502 17447 0,279 1,116 0.568 3,100 0,632 2,800 درجة  االرتكاز من التصوٌب

 17018 27860 0,363 0,933 0,516 2,600 0,876 2,900 درجة اماما التصوٌب

 17914 17105 0,791 0,268 0,823 2,700 0,843 2,600 درجة الراسمستوى  من مناولة

مستوى  فوق من مناولة
 الراس

 درجة
2,900 0,876 2,800 0,632 0,293 0,773 07720 17216 

 17416 17724 0,268 1,144 0738 3,100 0,823 2,700 ثانية  االستالم
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 -:وسائل جمع المعلومات واالدوات واالجهزة المستخدمة بالبحث  3-3

ووسائل لكً تساعده فً لكً ٌتمكن الباحث من انجاز البحث ,اذ البد من استعانته بأدوات 

 اتمامه على اكمل وجه .

 استخدم الباحث االدوات البحثٌة االتٌة :

 االختبار والقٌاس -2

 االستبٌان -4

 المقبالت الشخصٌة -0

 المالحظة-2

 اما االجهزة المستخدمة فهً :

   جهاز لقٌاس الطول -4 2\مٌزان طبً عدد-2

  كامٌرا نوع نٌكون -2 ساعة توقٌت-0

 25\ كرات ٌد قانونٌة عدد -2 (hpحاسوب نوع )جهاز -5

 ـ شواخص بالستٌكٌة1                                          شرٌط الصق -6

 22\كرات تنس عدد -22 شواخص بالستٌكٌة -1

 4\موباٌل عدد -24 (سم.52-52اربعة اهداف حدٌدٌة قٌاس )-22

 

 -:المٌدانٌة البحث  اتاجراء 3-4

 -متغٌرات الدراسة :تحدٌد  3-4-1

 -:بكرة الٌدالهجومٌة  المهاراتتحدٌد  3-4-1-1

قاو انباحج بتحذيذ   انًهاراث انهجىييت  بعذ االطالع عهى انعذيذ ين انبحىث و انًصادر في 

يجال االختصاص وعرضها انى انسادة اعضاء انهجنت انعهًيت )نجنت االقرار نًشروع انبحج ( 

 

.وتى اختيار انًهاراث انتانيت ) االستالو ، انًناونت وانتصىيب ( في كرة انيذ  ين قبم انهجنت 

 -انعهًيت  وكًا يهي:

 االستالم-2

 -المناولة :-4

 المناولة السوطٌة من مستوى الراس . -

 المناولة السوطٌة من فوق مستوى الراس. -

 -التصوٌب : -0

 الراسالتصوٌب من االرتكاز ومن مستوى  -

 التصوٌب من القفز أماما  -

عداد استمارة استبٌان لتحدٌد االختبارات المناسبة لها وحسب بعد تحدٌد المهارات قام الباحث بإو
 االهمٌة النسبٌة .

                                                           
  محمد  -علً خومان علوان , االستاذ المساعد -مشرق عزٌز طنٌش ,االستاذ المساعد –لجنة اقرار مشروع البحث  )االستاذ الدكتور

 حاتم عبد الزهرة(
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 111× انىسط االقص2ً\1انىسط االعهً + 2\1قاوىن االهميت انىسبيت =

 اندرجت انقصىي 

 

 (;جذول )

 بعض انًهاراث انهجىييتاختباراث يبين األهًيت اننسبيت التفاق انخبراء عهى أشكال 

 االختبار  انمهارة
اندرجت انمتحققت 

 ( 25مه ) 

وسبت 

 االتفاق

 انقرار

 الترشح ترشح

 االستالو

    %6> 71 مراث 11انتمرير واالستالو عهً حائط 

مه مسافت سرعت انتمرير واالستالو مه انمستىي انعاني 

 ( متر3)
78 :7%    

    %:9 9 ( ثاويت31سرعت انتمرير عهً انحائط خالل )

 انمىاونت

    %6> ;7 انمىاونت انسىطيت مه فىق انرأش

  √  %66 86 انمىاونت انسىطيت مه مستىي انرأش

    %86 1 انمىاونت انسىطيت مه مستىي انكتف

 √   %86 ; انمىاونت انسىطيت مه مستىي انحىض وانركبت

   %6: 76 مىاونت اندفع نهجاوب

 √   %:8 > انمىاونت انطىيهت

 انتصىيب

    %86 1 انتصىيب مه انقفس

    %18 76 انتصىيب مه االرتكاز ومه مستىي انرأش

  √  %66 88 انتصىيب مه مه انقفس اماما 

    %>9 9 انتصىيب مه االرتكاز ومه مستىي انكتف

 √   %>7 : ومه مستىي انحىض وانركبتانتصىيب مه االرتكاز 

    %98 6 انتصىيب مه انسقىط األمامي
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 -تحدٌد المهارات النفسٌة : 3-4-1-2

بعدددد االسدددتئناس بدددرأي السددديد الم دددرف و موافقدددة السدددادة أعضددداء المجندددة العمميدددة  اعتمدددد 
البنسددون وجددون  Bullالباحددث عمددى مقيدداس الميددارات النفسددية الددذي صددممو كددل مددن سددتيفان بددل 

Albinson  وكريسددددتوفر  ددددامبروكShambrook (1996 لقيدددداس بعددددب الجوانددددب العقميددددة )
 :(1))النفسية ( اليامة لألداء الرياضي وىي 

 القدرة عمى االسترخاء.–القدرة عمى التصور .             -  
 القدرة عمى مواجية القمق .–القدرة عمى تركيز االنتباه .        -  
 دافعية االنجاز الرياضي .–الثقة بالنفس .                    -  
 -تحدٌد االختبارات الخاصة بالمتغٌرات المبحوثة : 3-4-2

 -تحدٌد االختبارات الخاصة بالمهارات الهجومٌة : 3-4-2-1

من اجل تحديد االختبار االنسب لكل ميارة من الميارات االساسية التدي اختيدرت ، قدام الباحدث   
باالطالع عمى العديد من المصادر والمراجع والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث اذ تم انتقاء 

مدى مجموعة من االختبارات الخاصة بالميارات اليجومية ومن ثم ادراجيا فدي اسدتبانة وعرضديا ع
 .(1مجموعة من الخبراء والمختصين في كرة اليد الختيار االنسب منيا وكما مبين في ممحق )

 
  -تحدٌد االختبارات الخاصة بالمهارات النفسٌة : 3-4-2-2

 لقٌاس بعض الجوانب العقلٌة )النفسٌة (الهامة لألداء الرٌاضً وهً:

القدرة –القدرة على تركٌز االنتباه .     –القدرة على االسترخاء .    –القدرة على التصور.   -
 دافعٌة االنجاز الرٌاضً .  -الثقة بالنفس    -على مواجهة القلق . 

صممه بل و)جون البنسون(و كرٌستوفر شامبروك وقد قام )محمد حسن عالوي (باقتباسه  
 وتعدٌله وٌتكون ابعاده من العبارات المذكورة اعاله.وترجمته 

 عبارات: 2 لكل بعدابعاد  2فقرة وٌتضمن  42والمقٌاس ٌتضمن  

 التصحٌح :*

فً اتجاه اٌجابٌه عبارات كلها  2/6/20/21هً : عبارات بعد القدرة على التصور ارقامها-  
 فً عكس اتجاه البعد. (20)عبارة العدا البعد 

فً اٌجابٌه عبارات كلها  4/22/1/42ارقامها هً : القدرة على االسترخاء عبارات بعد -  
 فً عكس اتجاه البعد. (1العبارة )عدا اتجاه البعد 

                                                           
(2)

 .520, ص2111, القاهرة ,مركز الكتاب للنشر , 2:محمد حسن عالوي: موسوعة االختبارات النفسٌة للرٌاضٌٌن ,ط 
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كلها عبارات فً عكس  و 0/25/1/42 ارقامها هً :القدرة على تركٌز االنتباه عبارات بعد -  
 اتجاه البعد.

كلها عبارات فً عكس  2/22/22/44ارقامها هً :القدرة على مواجهة القلق عبارات بعد -  
 اتجاه البعد.

(فً اتجاه البعد 26,5العبارتان )و 5/22/26/40ارقامها هً :الثقة بالنفس  عبارات-  
 والعبارتان

 (فً عكس اتجاه البعد.40,22)

 كلها فً اتجاه البعد. 2/24/21/42ارقامها هً :دافعٌة االنجاز الرٌاضً عبارات -  

جة التً حددها عند تصحٌح المقٌاس ٌتم منح الدرجات للعبارات التً فً اتجاه البعد طبقا للدر
 الالعب بالنسبة للعبارات التً فً عكس اتجاه البعد على النحو التالً :

2=2  ,4=5  ,0=2  ,2=0  ,5=4  ,2=2  

وٌتم جمع درجات كل بعد على حده وكلما اقتربت درجة الالعب من الدرجة العظمى وقدرها 
لبعد ,وكلما قلت درجات فً كل بعد كلما دل ذلك على تمٌزه بالخاصٌة التً ٌقٌسها هذا ا 42

الالعب كلما دل ذلك على حاجته الكتساب المزٌد من التدرٌب على المهارة العقلٌة التً ٌقٌسها 
 (.    2وكما مبٌن فً ملحق )  هذا البعد .

 -تحدٌد االختبارات الخاصة بالتوافق الحركً : 3-4-2-3

والتي  لعينمن اجل تحديد االختبارات المناسبة لمتوافق بين العين والذراع والرجمين وا   
تمثل التوافق الحركي قام الباحث باالطالع عمى العديد من المصادر والمراجع والدراسات ذات 
 العالقة بالتوافق اذ تم انتقاء مجموعة من االختبارات الخاصة بالصفة الحركية )التوافق الحركي(
المعنية ومن ثم ادراجيا في استبانة وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في كرة اليد 

 (7( واالختبارات الختيار االنسب منيا وكما مبين في ممحق ) 2والتعمم ممحق ) 
 
 توصٌف االختبارات 3-4-3

 (2)االختبار االول :اختبار مهارة استالم الكرة 

 مرات  22التمرٌر واالستالم على حائط اسم االختبار :.

 قٌاس سرعة التمرٌر واالستالم الهدف من االختبار :

م 4بارتفاع –م 0خط ٌبعد عن الحائط –صافرة –ساعة اٌقاف -كرة ٌد ,حائط له ارتداداالدوات :

 عن مستوى االرض .

                                                           
2
نامج تعلٌمً مقترح باستخدام الحاسب االلً وتأثٌره على تعلم المهارات الهجومٌة فً كرة الٌد لطالب الصف :امٌر حمزه علً :بر 

 ,4225جامعة كربالء , –االول المتوسط بمحافظة كربالء بالعراق , رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
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ذلك من خلف مرات على الحائط و 22ٌسمح لالعب بالتمرٌر واالستالم الكرة  طرٌقة االداء :

م من الحائط بعد سماع اشارة البدء وذلك بالٌد شائعة االستعمال . لكل  0خط التمرٌر على بعد 

 أي تأدٌة االختبار مرة واحدة العب محاولة واحدة فقط

 التمرٌر من خلف خط البداٌة . شروط االختبار :

 مالمستها للحائط .غٌر مسموح ان تلمس الكرة االرض بعد تركها ٌد الالعب وقبل -  
 ٌعطى لكل العب محاولة واحدة فقط, اال فً حالة فقدان الكرة ٌتم اعادة المحاولة . -  
 ٌجب ان تكون التمرٌرة فً خط مستقٌم ومن مستوى الكتف. -  

 ٌقاس الزمن الذي ٌستغرقه الالعب منذ اعطاء اشارة البدء حتى استالم الكرة العاشرة. :التسجٌل 
 تمرٌرات الصحٌحة 22للشروط السابقة ال تحتسب التمرٌرة ضمن ال ـأي مخالفة   

 
  (1) مهارة المناولة بكرة اليددقة  اختبارات

 ميارة المناولة من فوق الرأس إلى المستطيالت المتداخمة بكرة اليد. دقة ختبار الثاني :اال 

 

 (1)شكل 

 إلى المستطيالت المتداخمة بكرة اليد من فوق الرأس يوضح اختبار مهارة المناولة

 دقة ميارة المناولة من فوق الرأس بكرة اليد. قياس الغرض من االختبار:

 ( ،  ريط قياس ،  ريط الصق ، جدار مستو .5كرات يد عدد ) األدوات:

                                                           

عزت البدر ,اثر منهج تعلٌمً وفق التفضٌالت الحسٌة لمهارتً المناولة والتصوٌب ونقل اثر  ناجً مطشر 2:

جامعة بابل  –تعلمهما العمودي والعمودي المعكوس بكرة الٌد للطالب ,كلٌة التربٌة البدنٌة  وعلوم الرٌاضة 
 .222,ص 4222,
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( من الجدار م22خلف خط ٌبعد مسافة )بكلتا ٌدٌه سك الكرة ام المختبر ٌقف مواصفات األداء:

وٌرتفعان ( سم12×مس222) , م(س212×مس222) المرسوم علٌه المستطٌالن المتداخالن بأبعاد

بأداء المناولة من فوق الرأس محاوالً إصابة منطقة , وٌقوم سم( عن األرض 12مسافة )

 داء وفقاً للشروط اآلتٌة :( . وٌكون األ2. وكما موضح فً الشكل ) المستطٌل الداخلً

 محاوالت فقط . خمسإعطاء المختبر -  

 من خلف خط الرمً . مناولةأداء ال-  

 تلغى المحاولة ٌتجاوز فٌها المختبر خط الرمً .-  

 ٌؤدى االختبار بالٌد المفضلة .-  

 المستو  غٌر مسموح بأن تلمس الكرة األرض بعد تركها ٌد المختبر وقبل وصولها إلى الجدار -  

 المرسوم علٌه المستطٌالن .

 :تسجيلال

 لمختبر درجتان.لمنطقة المستطٌل الداخلً ٌحسب  بكامل محٌطها إذا أصابت الكرة-  

داخل المستطٌل أو على الخطوط  ) خارجًالمستطٌل البكامل محٌطها إذا أصابت الكرة -  

 لمختبر درجة واحدة .ل( ٌحسب  لمستطٌل الداخلًالمحددة ل

 إذا جاءت الكرة خارج المستطٌلٌن أو لمست األرض ٌحسب للمختبر درجة )صفر(.-  

 . ة( درج22الدرجة الكلٌة لالختبار ) / ةحظمال
 ميارة المناولة من مستوى الرأس إلى المستطيالت المتداخمة بكرة اليد دقة:االختبار الثالث 

 
 (2شكل )

 إلى المستطيالت المتداخمة بكرة اليد من مستوى الرأس يوضح اختبار مهارة المناولة

 دقة ميارة المناولة من مستوى الرأس بكرة اليد .قياس  :الغرض من االختبار

 ( ،  ريط قياس ،  ريط الصق ، جدار مستو . 5كرات يد عدد )  األدوات:
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( من الجدار م9خمف خط يبعد مسافة )بكمتا يديو سك الكرة ام المختبر يقف مواصفات األداء:
( سم91× م س111) ،م( س181× م س161) المرسوم عميو المستطيالن المتداخالن بأبعاد

بأداء المناولة  من مستوى الرأس محاواًل إصابة ، ويقوم سم( عن األرب 81ويرتفعان مسافة )
 ( . ويكون األداء وفقًا لم روط اآلتية :2. وكما موضح في ال كل ) منطقة المستطيل الداخمي

 محاوالت فقط . خمسإعطاء المختبر -  
 من خلف خط الرمً . مناولةأداء ال-  
 تلغى المحاولة التً ٌتجاوز فٌها المختبر خط الرمً .-  
 ٌؤدى االختبار بالٌد المفضلة .-  
 تركها ٌد المختبر وقبل وصولها إلى الجدار المستو   غٌر مسموح بأن تلمس الكرة األرض بعد-  

 المرسوم علٌه المستطٌالن .

 :تسجيلال

 منطقة المستطٌل الداخلً ٌحسب للمختبر درجتان . بكامل محٌطها إذا أصابت الكرة-  
) داخل المستطٌل أو على الخطوط  خارجًالمستطٌل البكامل محٌطها إذا أصابت الكرة -  

 ( ٌحسب للمختبر درجة واحدة . الداخلً لمستطٌلالمحددة ل
 إذا جاءت الكرة خارج المستطٌلٌن أو لمست األرض ٌحسب للمختبر درجة )صفر(.-  

 ة( درج 11الدرجة الكمية لالختبار )  / ةحظمال . 

 :بالتصوي ةعمى مربعات دق القفز أماماً من  التصويب دقة اختبار االختبار الرابع  
 

\  
 (3شكم )

 بكرة انيد عهً مربعاث انقفس أماما  انتصىيب مه  ضح اختباريى

 . دبكرة الي القفز امامامن  لتصويبا دقة :رمن االختبا غرضال
 

 المساعداألول

 المساعدالثانً
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 واألدوات : األجهزة
 كرة ٌد قانونً . ملعب -  

 الزواٌا العلٌا للهدف .سم(  مثبته فً 52× سم 52بقٌاس ) التصوٌب لدقة مربعان-  

 ( .2ٌد عدد ) كرات-  

 . التسجيلويسجل النتائج في استمارة  رينينادي بأسماء المختب: األول المساعد_: المساعدون
 األداء : وصف
 التصوٌبكرة وٌؤدي  ٌأخذثم  , متر وبجانبه الكرات 1المرمى خلف خط الـ أمام المختبر ٌقف

 . (6شكل) .( ثالث كرات على كل مربع) دقة التصوٌب وبالتعاقب ًمربع القفز أماماً علىمن 

 األداء وفقاً للشروط اآلتٌة: وٌكون

 محاوالت فقط . ستةالمختبر  إعطاء-  

 متر . 1ـمن خلف خط ال تصوٌبال أداء-  

 متر . 1ـالمحاولة التً ٌتجاوز فٌها المختبر خط ال تلغى-  

 االختبار بالٌد المفضلة . ٌؤدى-  

 :  التسجيل
 لمختبر درجتان.دخلت الكرة مباشرًة مربع دقة التصوٌب او مست حدوده ودخلت ٌحسب ل إذا-  

 لمختبر درجة واحدة .لٌحسب  مست الكرة حدود مربع دقة التصوٌب وخرجت إذا-  

الدرجة  أن علما )صفر(. رجةٌحسب للمختبر د مربع دقة التصوٌبجاءت الكرة خارج  إذا-  

 . ة( درج24هً ) للدقة الكلٌة

 ةالرأس عمى مربعات دق مستوىمن  التصويب من االرتكاز دقة اختبار:االختبار الخامس 
 (1).التصويب بكرة اليد

  
 (4شكم )

 بكرة انيد انرأش عهً مربعاث مستىيمه مه االرتكاز انتصىيب ر يىضح اختبا

                                                           
عزت البدر ,اثر منهج تعلٌمً وفق التفضٌالت الحسٌة لمهارتً المناولة والتصوٌب ونقل اثر تعلمهما  ناجً مطشر :2

 .220,ص 4222جامعة بابل , –العمودي والعمودي المعكوس بكرة الٌد للطالب ,كلٌة التربٌة البدنٌة  وعلوم الرٌاضة 

المساعداأل

 ول
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الفصل الثالث 

 . دالرأس بكرة الي مستوىمن  لتصويب من االرتكازا دقة :رمن االختبا غرضال
 واألدوات :  األجهزة

 كرة ٌد قانونً . ملعب-  

 سم(  مثبته فً الزواٌا العلٌا للهدف .52× سم 52بقٌاس ) التصوٌب لدقة مربعان-  

 ( .2ٌد عدد ) كرات-  

 . التسجيلويسجل النتائج في استمارة  رينينادي بأسماء المختب: األول المساعد_: المساعدون
 األداء وفقاً للشروط اآلتٌة : وٌكون _األداء : وصف

 محاوالت فقط . ستةالمختبر  إعطاء-  

 متر . 6ـمن خلف خط ال تصوٌبال أداء-  

 متر . 6ـالمحاولة التً ٌتجاوز فٌها المختبر خط ال تلغى-  

 االختبار بالٌد المفضلة . ٌؤدى-  

 األداء :  دقة : التسجيل
 لمختبر درجتان.دخلت الكرة مباشرًة مربع دقة التصوٌب او مست حدوده ودخلت ٌحسب ل إذا-  

 لمختبر درجة واحدة .لٌحسب  مست الكرة حدود مربع دقة التصوٌب وخرجت إذا-  

  الدرجة  أن علما )صفر(. رجةٌحسب للمختبر د مربع دقة التصوٌبجاءت الكرة خارج  إذا-  

 . ة( درج24هً ) للدقة الكلٌة

 

 التوافق الحركً  :اختبار االختبار السادس

 (2)اختبار رمً واستقبال الكرات :اسم االختبار :.

 قٌاس التوافق بٌن العٌنٌن والذراعٌن .: الهدف من االختبار

 م من الحائط .5( كرة تنس ,حائط له ارتداد خط ٌرسم على بعد 42):االدوات 

المختبر امام الحائط وخلف الخط المرسوم على االرض حٌث ٌتم ٌقف مواصفات االداء :
 االختبار وفقا لتسلسل االتً :

رمً الكرة خمس مرات متتالٌة بالٌد الٌمنى على ان ٌستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من -2
 الحائط بنفس الٌد .

الكرة من قبل المختبر بعد رمً الكرة خمس مرات متتالٌة بالٌد الٌسرى على ان ٌتم استقبال  -4
 ارتدادها من الحائط بنفس الٌد .

رمً خمس الكرة خمس مرات بالٌد الٌمنى على ان ٌستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من  -0
 الحائط بالٌد الٌسرى .

رمً الكرة خمس مرات بالٌد الٌسرى على ان ٌستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط  -2
 منى .بالٌد الٌ

 (.42لكل محاولة صحٌحة تحسب للمختبر درجة أي ان الدرجة النهائٌة ) *التسجٌل :

                                                           
(2)

 .041, ص4222, القاهرة , دار الفكر العربً ,2,ط:محمد صبحً حسانٌن :القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة  
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 االختبار السابع 

 (2)اختبار الدوائر المرقمة :. اسم االختبار :

 قٌاس التوافق بٌن العٌن والرجلٌن . الغرض من االختبار :

(سم 22ساعة اٌقاف ,ٌرسم على االرض ثمانً دوائر على ان ٌكون قطر كل منها ) االدوات :
 ,ترقم الدوائر كما هو وارد بالشكل ادناه .

,عند سماع اشارة البدء ٌقوم بالوثب  2ٌقف المختبر داخل الدائرة رقم  مواصفات االداء :
,ٌتم ذلك  1حتى الدائرة رقم  2قم ثم الدائرة ر  0,ثم الى الدائرة رقم  4بالقدمٌن معا الى الدائرة 

 بأقصى سرعة .

,اذ ٌنتهً ٌسجل للمختبر الزمن الذي ٌستغرقه فً االنتقال عبر الثمانً الدوائر  *التسجٌل :
 .(1الزمن عند خروجه من الدائرة االخٌرة )

 

 (5شكل )

 ٌوضح طرٌقة اداء اختبار الدوائر المرقمة للتوافق الحركً

 -التجربة االستطالعٌة : 3-4-4

لغرض الوقوف على دقة العمل الخاص بالبحث وصالحٌته ولتالفً المعوقات التً قد 

تظهر عند اجراء التجربة الرئٌسٌة ومعرفة مدى كفاءة فرٌق العمل المساعد والوقوف على تنفٌذ 

قام الباحث بإجراء التجربة   المقٌاس النفسً واالختبارات ذات العالقة بالمتغٌرات المبحوثة

والممثلٌن لمجتمع الباحث وخارج عٌنة التجربة  الالعبٌناالستطالعٌة على مجموعة من 

فً القاعة المغلقة  وقد  4242/ 5/ 22(  ناشئٌن ٌوم الجمعة الموافق 2الرئٌسٌة والبالغ عددهم )

االول ,وتم اجراء االختبارات استمرت لثالثة اٌام اجرٌت اختبارات المهارات النفسٌة  فً الٌوم 

المهارٌة لكرة الٌد فً الٌوم الثانً ,وفً الٌوم الثالث تم اجراء اختبارات التوافق الحركً . وكان 

 الغرض منها:.

 استخراج االسس العلمٌة ) الثبات والموضوعٌة (-2
 التعرف على مدى مالئمة االختبارات للعٌنة-4

                                                           
(2)

 .041محمد صبحً حسانٌن :المصدر السابق نفسه, ص : 
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 الوقت المستغرق لالختبارات-0
 كفاءة فرٌق العمل المساعد-2

صدددالحية مالئمدددة مددددى و فدددي اسدددتخراج االسدددس العمميدددة  مالئمتيدددا ىدددذه التجربدددة عدددن تاسدددفر  وقدددد
ت وحسدن تددريب عن استيعاب أفراد عيندة البحدث لمتطمبدات االختبدارا األدوات المستخدمة ،فضال"

 فريق العمل المساعد.
 -االسس العلمٌة لالختبارات : 3-4-5

االٌجابً الذي تؤدٌه المعامالت العلمٌة لالختبارات ) الصدق , والثبات , إن الدور 
والموضوعٌة ( فً النتائج التً ٌمكن الحصول علٌها ال ٌمكن إخفائه خصوصا فً مجال 
البحوث العلمٌة والمختبرٌة والتً تعد االختبارات والقٌاسات أدواتها الهامة والفاعلة ,  إذ 

من المعامالت العلمٌة لالختبارات قبل إجراء التجربة الرئٌسٌة , من  ٌتوجب على الباحث التأكد 
خالل تجربتها على عٌنة استطالعٌة من المختبرٌن , وإذا ما تم التأكد من ) االسس العلمٌة( 
عندها فقط ٌمكن أن ٌكون االختبار موثوقا بنتائجه .وقد قام الباحث باستخراج االسس العلمٌة 

 -:لالختبارات وكما ٌلً 

 -صدق االختبار : 3-4-5-1

الصدق معناه ان ٌقٌس االختبار ما وضع لقٌاسه وال ٌقٌس شًء اخر سواه  على أن         
ٌناسب قدرة المفحوصٌن أٌضا , وقد استخدم الباحث الصدق الظاهري من خالل تحدٌد مكونات 

اللهم تم الحصول االختبارات فً استمارة استبٌان وعرضها على الخبراء  والمختصٌن . ومن خ
( نقال عن ) ثورنداٌك وهاجان ( 2115على صدق االختبارات , وذكر) مصطفى حسٌن باهً 

شًء غٌر " إن  الصدق هو تقدٌر لمعرفة ما إذا كان االختبار ٌقٌس ما نرٌد أن نقٌسه به , وال 
 ما نرٌد أن نقٌسه به " .

 -ثبات االختبار :  3-4-5-2

من األخطاء العشوائٌة التً تضعف ثبات االختبار , مثل عدم الثبات ٌعنً خلو االختبار 

فضال عن التخلص من األخطاء  نوضوح مفردات االختبار أو انخفاض دافعٌة المختبرٌ

,   (2)المنتظمة  , فالثبات ٌعنً " مدى الدقة التً ٌقٌس بها االختبار الظاهرة موضوع القٌاس " 

ء , عمد الباحث إلى اختبار عٌنة التجربة ولغرض معرفة نقاء االختبارات من األخطا

مقٌاس االستطالعٌة  , ومن ثم إعادة االختبارات علٌهم بعد مرور خمسة أٌام ,  اما ما ٌخص 

فقد تم اعادته بعد اسبوعٌن , ومن  ثم معالجة البٌانات إحصائٌا من خالل  المهارات النفسٌة

 (  2ول ) معامل االرتباط البسٌط ) بٌرسون ( وكما مبٌن فً جد

 -موضوعٌة االختبار : 3-4-5-3

االختبارات  الموضوعٌة  تعنً ) كل االختبارات التً تخرج رأي المصحح أو حكمه , 

من عملٌة التصحٌح الن الجواب محدد , كما إنها ال تتأثر بالعوامل الذاتٌة والشخصٌة للمصحح( 

                                                           
 .  222.   ص  4222. القاهرة: مركز الكتاب للنشر , القٌاس واالختبار فً التربٌة الرٌاضٌة( لٌلى السٌد فرحات :   2)
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وهييً تعنييً " عييدم اخييتالف المقييدرٌن فييً الحكييم علييى شييًء مييا , أو علييى موضييوع معييٌن    ( 2)

)ولغييرض التأكييد ميين موضييوعٌة االختبييارات , عمييد الباحييث إلييى االسييتعانة بمحكمييٌن 
 )  عنييد

( العبٌن ناشئٌن من مجتمع البحث , ومن ثم 2إجراء التجربة االستطالعٌة والتً أجرٌت على )

وكميا مبيٌن  (باط البسٌط ) بٌرسون( بٌن درجات الحكمٌن ) األول والثانًاستخراج معامل االرت

 .( 2فً جدول ) 

 (2جدول )
ٌبٌن مفردات االختبار ومعاملً الثبات والموضوعٌة ومعنوٌة االرتباطات 

 لالختبارات

 الداللة

 اإلحصائٌة

 معامل

 الموضوعٌة

معامل 
 ت االختبارات الثبات

 0,78  معنوي
 التصور على قدرة

2 

 0,79  معنوي
 االسترخاء لىع قدرة

4 

 0,82  معنوي
 االنتباه تركٌز

0 

 0,85  معنوي
 القلق مواجهة

2 

 0,88  معنوي
 بالنفس الثقة

5 

 0,87  معنوي
 الرٌاضً االنجاز دافعٌة

2 

 0,89 0,91 معنوي
 ورجل عٌن توافق

6 

 0,87 0,92 معنوي
 ذراعو عٌن توافق

1 

 0,87 0,91 معنوي
  االرتكاز من التصوٌب

1 

 0,86 0,90 معنوي
 اماما التصوٌب

22 

 0,84 0,91 معنوي
 الراسمستوى  من مناولة

22 

 0,86 0,94 معنوي
 الراس فوقمن  مناولة

24 

 0,83 0,93 معنوي
  االستالم

20 

 

(عند  2ان قٌم معامل االرتباط المحسوبة اكبر من الجدولٌة البالغة )ٌتبٌن فً الجدول اعاله 

 ذا ٌؤكد الثبات وكذلك الموضوعٌة .(وه2.25(وتحت مستوى داللة ) 2.25درجة حرٌة )

                                                           
. بغداد : مطبعة التعلٌم العالً ,  اإلحصاء فً المجال الرٌاضًاالختبارات ومبادئ ( قٌس ناجً وبسطوٌسً احمد :   2)

 202.ص 2116
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 -التجربة الرئٌسٌة : 3-5

 -اشتملت التجربة الرئٌسٌة على  ثالث مراحل هً :

   

 -االختبارات القبلٌة : 3-5-1

لغرض الوقوف على ما ٌتمتع به المختبرون من مهارات وقدرات عمد الباحث الى 

واستمرت لثالثة اٌام  اذ  5/4242/ 41-46-42اجراء االختبارات القبلٌة ٌوم االربعاء الموافق 

تم اجراء االختبارات فً القاعة الخاصة بالمركز التخصصً بمحافظة القادسٌة ,تم خاللها 

هارات النفسٌة  فً الٌوم االول حٌث تم توزٌع االستبانة على الالعبٌن اجراء اختبارات الم

عصرا( ,وبعد  5واعطائهم االقالم لكً ٌملً الالعب االستبانة كان ذلك فً تمام الساعة) 

عصرا(تم  5االنتهاء ٌسلم الالعب االستبانة للكادر الموجود, و فً الٌوم الثانً فً تمام الساعة) 

لمهارٌة لكرة الٌد)االستالم ,المناولة ,التصوٌب( تم توضٌح طرٌقة أداء اجراء االختبارات ا

عصرا(تم إجراء اختبارات  5االختبارات وتسلسلها للعٌنة , وفً الٌوم الثالث فً تمام الساعة )

التوافق الحركً )توافق عٌن وذراع ,توافق عٌن ورجل (تم توضٌح طرٌقة أداء االختبارات 

بطيا ضظروف االختبارات القبمية ب كل تام لممحاولة في ال ثبت الباحثكما  وتسلسلها للعٌنة ,
 .البعدية  االختباراتجراء أعند 

 -المنهج التعلٌمً : 3-5-2

تمرٌنات تعلٌمٌة خاصه بعد االطالع على المصادر والدراسات المشابهة صمم الباحث 

وتم اخذ موافقة السٌد  ٌتطابق مع متطلبات المرحلة العمرٌة للعٌنة وتالءم مع عٌنة البحث ت

على عٌنة  هاواألخذ بكافة آرائه السدٌدة والمالحظات التً أبداها ومن ثم تم تطبٌق المشرف علٌها

 أربع وحدات تعميمية أسبوعياً  بواقع ،تعميمية وحدة (24إذ تضمن) البحث أىداف لتحقيقالبحث, 
أ كال  عمى التعميمية الوحدات وقسمت، دقيقة ( 91) التعميمية الوحدة ل ستة اسابيع ،مدة

لتعميم الميارات  تعميمية وحدات خصصت إذ ،المختارة  ميارات االستالم والمناولة والتصويب
 ، تم تقسيميم عمى النحو اآلتدددي : اليجومية

 تضمنت الوحدة التعلٌمٌة كبداٌة )االستالم بكلتا الٌدٌن ( واستمرت اربع وحدات تعلٌمٌة .                          -

 تضمنت الوحدات التعميمية الالحقة ) انواع المناولة ( لكل نوع ثالث وحدات تعميمية . -

 تعميمية. تضمنت الوحدات التعميمية الالحقة )انواع التصويب( لكل نوع سبع وحدات -
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 وفيما يمي توضيح ألقسام الوحدة التعميمية :

 اإلعدادي : القسم أوالً :

 

 , وٌتضمن : دقٌقة( 42) اإلعدادي للقسم الكلً الزمن

 

. مدة هذا الجزء  والحضور الغٌاب تسجٌل ,تهٌئة األدوات والتجهٌزات الرٌاضٌة :  المقدمة . أ

 ( دقائق .4)

 

 الجزء هذا مدة وتكون . الجسم أعضاء لجمٌع تمارٌن باستخدام عامة تهٌئة العام : اإلحماء . ب

  .دقائق( 1)

 

أداء  فً العاملة الجسم ألجزاء خاصة تمارٌن إعطاء الجزء هذا فً الخاص : وٌتم ج. اإلحماء

 الثقل علٌها ٌقع التً العضالت على , من خالل التركٌز تمارٌن الجزء الرئٌس للوحدة التعلٌمٌة

 دقائق .( 1) الجزء هذا مدة . وتكون الكرات استخدام مع األداء فً األكبر

 

 الرئيس : القسم ثانيًا :

 جزئٌٌن : وٌتضمن دقٌقة( 22) تحقٌق الهدف من الوحدة التعلٌمٌة . ومدته القسم هذا فً ٌتم

 

 شرح وعرض وأداء للمهارة التً تهدف الوحدة التعلٌمٌة الجزء هذا فً : ٌتم التعلٌمً الجزء . أ

 ( دقٌقة موزعة كما ٌلً :25من تعلٌمها . ومدة هذا الجزء )

تم العمل والتركيز في ىذه الجزء عمى حاسة البصر من خالل اعطاء وقت اكثر لعرب  
د( 3اداء الميارة المراد تعميميا من ال رح واالداء الحركي لتمك الميارة. إذ كان زمن ال رح )

د( يعرب فيو المدرس األداء 8ن ، وزمن العرب )ي رح فيو المدرس أداء الميارة لممتعممي
مختمفة اذ تم  الحركي لمميارة مع عرب مقاطع فيديو لممتعممين مع اإلعادة وبالبطيء بنماذج

د( يؤدي 3( لعرب مقاطع الفيديو عمى الالعبين ، أما زمن األداء )2استخدام اجيزة ايباد عدد)
 من دون رمييا .فيو المتعممون الميارة من دون كرة ومع الكرة 

 وزمن دقيقة( 14) فعمي زمن تطبيق بين مقسمة دقيقة( 15) التعميمي الجزء مدة تكون وبيذا
عممًا إن كل مجموعة تأخذ مكان منعزل عن  .دقيقة ( 1) االنتقال بين ال رح والعرب واألداء

المجموعة األخرى في ىذا الجزء من الوحدة التعميمية ، مع التأكيد عمى عدم أداء الميارة حركيًا 
 من قبل المدرس أثناء  رحيا ، وعدم ال رح أثناء عرضيا لممتعممين وأدائيا من قبل المتعممين .
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بالمهارة  التعلٌمٌة الخاصة التمارٌن ممارسة الطالب الجزء هذا فً وٌتم التطبٌقً : الجزء . ب

 للطالب مع المهاري أخطاء األداء بتصحٌح التعلٌمٌة تعلٌمها , وٌقوم المدربالتً تهدف الوحدة 

 .دقٌقة ( 25) الجزء هذا مدة وتكون الراجعة, التغذٌة إعطاء

 

 : الختامً القسم ثالثاً :

 والتوجٌهات النصائح بعض ثم إعطاء واالسترخاء التهدئة تمارٌن إعطاء القسم هذا فً وٌتم

 .دقائق( 5) القسم هذا مدة وتكون, التعلٌمٌة  الوحدة وإنهاء للطالب

 

 االختبارات البعدٌة : 3-5-3

ختبارات اعادة تطبيق إ، قام الباحث بتعميمية ( وحدة 24تمرينات خالل )المن تنفيذ  االنتياءبعد 
الثالثاء  واختبارات التوافق الحركي لثالثة ايام وىي  اليجومية والمياراتميارات النفسية ال

في الساعة  محافظة القادسيةالمركز التخصصي ب في قاعة ,4242\6\25-22-20وبتارٌخ 
الخامسة عصرا ،اذ تم في اليوم االول تأدية اختبار الميارات النفسية من خالل توزيع استبانة 

الختبار القبمي ،وفي اليوم الثاني تم تطبيق اختبارات الميارات عمى العينة كما تم خالل ا
اليجومية كما تم توضيح طريقة اداء االختبارات وتسمسميا ،واليوم الثالث تم اختبار التوافق 

وال روط  نفسيا الظروف الحركي )توافق عين وذراع ،توافق عين ورجل ( ،مع مراعات
 .قدر االمكانالقبمي والتعميمات التي استخدمت في االختبار 

 
 -الوسائل االحصائٌة : 3-6

 تم استخدام مجموعة من الوسائل االحصائٌة وهً :

 الوسط الحسابً -2

 االنحراف المعٌاري -4

 معامل االلتواء-0

 قانون النسبة المئوٌة -2

 اختبار لٌفٌن-5

 للعٌنات المترابطةT اختبار -2

 للعٌنات المستقلة  Tاختبار -6

 معامل االرتباط البسٌط -1

 االختالف -1

 الوسٌط-22
 

 



 الرابع فصلال 

 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

 وتحليلها ومناقشتها بكرة اليد عرض نتائج بعض المهارات الهجومية  4-1

وتحليلها ومناقشتها بكرة اليد عرض نتائج بعض المهارات الهجومية  4-1-1

 للمجموعة الضابطة

وتحليلها ومناقشتها بكرة اليد عرض نتائج بعض المهارات الهجومية  4-1-2

 للمجموعة التجريبية 

بين وتحليلها ومناقشتها بكرة اليد عرض نتائج بعض المهارات الهجومية  4-1-3

 لمجموعة الضابطة والتجريبيةا

 عرض نتائج المهارات النفسية وتحليلها ومناقشتها  4-2

 عرض نتائج المهارات النفسية وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة  4-2-1

 عرض نتائج المهارات النفسية وتحليلها ومناقشتها للمجموعة التجريبية  4-2-2

عرض نتائج المهارات النفسية وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة  4-2-3

 والتجريبية 

 يلها ومناقشتهاعرض نتائج التوافق الحركي وتحل 4-3

 عرض نتائج التوافق الحركي وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة 4-3-1

 عرض نتائج التوافق الحركي وتحليلها ومناقشتها للمجموعة التجريبية  4-3-2

عرض نتائج التوافق الحركي وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة  4-3-3

 والتجريبية 
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 الرابع فصلال
 -:عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها  -4

يتناول ىذا الفصل عرض نتائج البحث وتحميميا ومناقشتيا ، بعد ان استكمل الباحث 
لما تمثمو من سيولة في  ، جداولب توضعالتي ن االختبارات المستخدمة عجمع البيانات الناتجة 

تمكن من تحقيق فرضيات البحث وألنيا أداة توضيحية مناسبة لمبحث ؛ استخالص االدلة العممية 
  وأىدافو في ضوء اإلجراءات الميدانية التي قام بيا الباحث .

 بعط املهارات اهلجىمية وحتليلها ومناقشتها :  عرض نتائج4-1
وحتليلهررا بكرررا اليرر  بعررط املهررارات اهلجىميررة  عرررض نتررائج-4-1-1

 -للمجمىعة  الضابطة :

 (7الجدول)
لممجموعة بكرة اليد بعض المهارات الهجومية يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

 الضابطة 

 ختبار اال ت
وحدة 
القيا
 س

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,000 8,232 92229 3.200- 0,823 2,700 0,876 5,900 ثانية  االستالم 1
دقة المناولة من  2

 فوق الراس
 0,000 9,303 0.850 2.500- 0,516 5,400 0,876 2,900 درجة

 من مناولةدقة  3
 الراس

 0,000 6,228 9.269 2.500- 0,738 5,100 0,843 2,600 درجة
دقة التصوٌب  4

 من القفز اماما
 0,000 11.180 0,707 2.500- 0,516 5,400 0,876 2,900 درجة

دقة التصوٌب  5
 من االرتكاز

 0,000 8,135 0.972 2.500- 0,823 5,300 0,632 2,800 درجة
 

قيم ( الفروق في 7يبين الجدول ) ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث
االستالم ،دقة المناولة من فوق الراس ،دقة المناولة من مستوى الراس )بعض الميارات اليجومية 

 وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (  التصويب من االرتكاز ،دقة التصويب من القفز اماما،دقة
بين معنوية  اً أظيرت فروقلممجموعة الضابطة  مبين في الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة 

 .    والبعدي االختبارين القبمي
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 (  6الشكل ) 

بكرة اليد المهارات الهجومية في بعض الفروق في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 
 لممجموعة الضابطة

وحتليلهررا  بكرررا اليرر  املهررارات اهلجىميررةبعررط  عرررض نتررائج-4-1-2
 -للمجمىعة التجريبية :

 (8الجدول)
لممجموعة بكرة اليد بعض المهارات الهجومية يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

 التجريبية

 االختبار ت
وحدة 
القيا
 س

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 tقيمة  ع ف َس ف

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,000 10,954 9.955 4.000- 0,738 3,100 0,876 7,100 ثانية االستالم 1

2 
دقةةةة المناولةةةة 
مةةةةةةةن فةةةةةةةوق 

 الراس
 0,000 15,234 0.789 3.800- 0,516 6,600 0,632 2,800 درجة

 مناولةدقة ال 3
 الراس من

 0,000 10,954 9.955 4.000- 0,823 6,700 0,823 2,700 درجة

4 
دقة التصويب 

من القفز 
 اماما

 0,000 11,180 0.707 2.500- 0,516 5,400 0,876 2,900 درجة
دقة التصويب  5

 من االرتكاز 
 0,000 8,135 0.972 2.500- 0,823 5,300 0,632 2,800 درجة
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قيم ( الفروق في 8)يبين الجدول  ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث
المناولة من فوق الراس ،دقة المناولة من مستوى الراس  االستالم،دقة)بعض الميارات اليجومية 

 وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (  التصويب من االرتكاز،دقة التصويب من القفز اماما ،دقة 
بين االختبارين  اً أظيرت فروق لممجموعة التجريبيةمبين في الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة 

 . القبمي والبعدي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7الشكل )

بكرة اليد المهارات الهجومية في بعض االختبارات القبمية والبعدية  بينالفروق يوضح 
 لممجموعة التجريبية
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وحتليلهررا بكرررا اليرر  اهلجىميررة املهررارات بعررط  عرررض نتررائج -4-1-3
 جملمىعتني الضابطة والتجريبيةبني اومناقشتها 

 
 (9الجدول)

المهارات يبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لبعض 
 بكرة اليد الهجومية

 

 االختبارات  ت
وحدة 

 القياس 
 T المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,007 3,065 0,738 3,100 0,823 2,700 ثانية   االستالم  9

2 
دقة المناولة من فوق مستوى 

 الراس
 0,000 5,196 0,516 6,600 0,516 5,400 درجة

 0,000 4,577 0,823 6,700 0,738 5,100 درجة  مستوى الراس من مناولةدقة  3
 0,000 6,971 0,632 7,200 0,516 5,400 درجة دقة التصوٌب من القفز اماما 4
 0,001 3,806 0,699 6,600 0,823 5,300 درجة دقة التصوٌب من االرتكاز  5

 
قيييم الفييروق فييي  (9يبييين الجييدول ) ، فييي ضييوء البيانييات المسييتخرجة ألفييراد عينيية البحييث

االستالم ،دقة المناولة من فوق الراس ،دقة المناولة من مستوى اليراس )بعض الميارات اليجومية 
مبييين فييي  وكمييافييي االختبييار البعييدي (  التصييويب ميين االرتكيياز،دقيية التصييويب ميين القفييز امييام ،

االختبار  في اً أظيرت فروقالمجموعتين الضابطة والتجريبية الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة 
 . البعدي
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 (8الشكل )
لممجموعتين  الضابطة  بعض المهارات الهجوميةفي الفروق في االختبار البعدية يوضح 

 والتجريبية
 

فييي ميين خييالل مييا تقييدم ميين عييرض وتحميييل لمجييداول السييابقة يتضيي  ان ىنيياك تطييور 
لممجموعييية الضيييابطة والتجريبيييية ويعيييزو الباحيييث تطيييور المجموعييية المييييارات اليجوميييية بكيييرة الييييد 

الضيييابطة الييير تييياثير المييينيج االعتييييادي اليييذي وضيييعو الميييدرب باالضيييافة الييير اسيييتمرار وانتظيييام 
. اذ الميييارات اليجومييية بكييرة اليييدالييذي كييان ليييا الييدور الواضيي  فييي تطييور البرنييامج الالعبييين فييي 

يؤكيييد )سيييعد محسيييين( ب اراء الخبيييراء ميمييييا اختمفيييت منييييابع ثقيييافتيم العممييييية والعمميييية ان البرنييييامج 
 تعممالتييدريبي ييييؤدي حتميييا الييير تطيييور االنجييياز، اذا بنيييي عميير اسييياس عمميييي فيييي تنظييييم عمميييية الييي

ومالحظية الفيروق الفرديية كيذلك اسيتعمال التكييرارات  المناسيبة والتيدرج ينالتميار وبرمجتيو واسيتعمال 
المثمر وفترات الراحة البينية المؤثرة وباشراف مدربين متخصصين تحت ظروف تدريبية جييدة مين 

 (.1حيث المكان والزمان واالدوات المستعممةب)
يية فيي تطيور واظيرت النتائج ايضا ىناليك فيروق معنويية وافضيمية لممجموعية التجريب

ثير التمرينييات أ. ويعييزو الباحييث سييبب ىييذا التطييور الحاصييل اليير تييالميييارات اليجومييية بكييرة اليييد
المييارات اليجوميية الخاصة التي أعدىا الباحث حيث ساىمت ىذه التمرينات في تطيور التعميمية 
م ومرتب وفترات الخاصة بشكل منظالتعميمية وتم أداء التمرينات  الناشئينلدى الالعبين  بكرة اليد

 المييارة الميراد تعممييا راحة كافية وكانت تتسم بالتنويع والتشيويق مقاربية فيي متطمباتييا إلير طبيعية 

                                                           
(

1
( سعد محسن اسماعٌل . تاثٌر اسالٌب تدرٌبٌة لتنمٌة القوة االنفجارٌة للرجلٌن والذراعٌن فً دقة التصوٌب البعٌد بالقفز عالٌا فً  

 99، ص 1996كرة الٌد. اطروحة دكتوراه . بغداد: 
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وىييذا مييا أكييده )قاسييم حسيين( بييأن بالتمرينييات الخاصيية تحتييوي عميير عنصيير أو عييدة عناصيير ميين 
 (.1الفعالية مماثل من الحركة أو مقارب ليا باتجاه الحركة أو قوة الحركةب)

ات إلر استخدام التمرينات الخاصية والمعتميدة عمير التكيرار ، عزو الباحث سبب ىذا التطور يوكما 
مميا زاد ميين ، التعميميي  التيي قاميت بييا عينية البحيث فيي اثنياء الوحيدات التعميميية وضيمن المينيج

التكييرارات الكثيييرة التييي يمارسيييا المييتعمم فييي أكييدت المصييادر عميير إن  ، إذعممييية اكتسيياب الييتعم م 
 .  أثناء التطبيق العممي ساعد عمر اكتساب التعمم 

ضيييافة إلييير ذليييك فيييان التمرينيييات الخاصييية تسييياىم بشيييكل كبيييير فيييي تطيييوير عيييدة باإل 
عناصر أساسية أىميا تطوير القدرات الحركية وتكون مالئمة لألداء المياري لالعبين وذلك ألنيا 

أو مماثميية لممسييار الحركييي وىييذا مييا أشييار إليييو ىييارا ب التمييارين الخاصيية تخييدم توجيييو  تكييون قريبيية
تكامل مستوى لياقة عنصر معين وكذلك قابمية التوافق وعنصير تكنيكيي أو تياكتيكي وربطيو ببنياء 

 (.2نوعية الخمق والصفات النفسية لممنافسة ب)
يييير فيييي تطيييوير عيييدة ضيييافة إلييير ذليييك فيييان التمرينيييات الخاصييية تسييياىم بشيييكل كبباإل
وتكون مالئمة لألداء المياري لالعبين وذليك ألنييا تكيون قريبية أو مماثمية  ميمة عناصر أساسية 

لممسييار الحركيييي وىيييذا ميييا أشيييار إلييييو ىيييارا ب التمييارين الخاصييية تخيييدم توجييييو تكاميييل مسيييتوى لياقييية 
عيييية الخميييق عنصييير معيييين وكيييذلك قابميييية التوافيييق وعنصييير تكنيكيييي أو تييياكتيكي وربطيييو ببنييياء نو 

 (.3والصفات النفسية لممنافسة ب)
من خالل ما تقدم من عرض وتحميل لمجداول السابقة يتض  ان ىناك تطور وايضا 

في الميارات االساسية لممجموعة الضابطة ويعيزو الباحيث سيبب ىيذا التطيور الحاصيل الير تياثير 
اليير اسييتمرار وانتظييام الالعبييين فييي الوحييدات  باالضييافة التعميمييي الييذي اسييتخدمو الباحييثالميينيج 

االساسييية  كييان ليييا الييدور الواضيي  فييي ىييذا التطييور اليجومييية وكييذلك تكييرار الميييارات  عميميييةالت
وأكده أيضًا )حنفي محمود( ب يمعب االستمرار دورًا ىامًا في وصول الالعيب إلير المسيتوى العيالي 

 .(4)التكامل وتثبيت والية األداء الفني العاليمن حيث األداء الفني لمميارة من حيث الدقة و 
ان الييتعمم ىييو ايجيياد وسيييمة متتابعيية ميين التديييرات او االحييداث التييي تحصييل بحيييث تؤىييل 
الميييتعمم  ليييتعمم المييييارة اذ ان ذليييك ال يمكييين ان يكيييون اال مييين خيييالل التميييرين والتجربييية ،فيييالتمرين 

ميم االداء الن اليتعمم الحركيي ىيو سمسيمة يؤدي لتدير نسبي وفي بعض االحيان تديير ثابيت فيي تع
ميين خطييوات او عمميييات مرتبطيية بييالتمرين والتجربيية والتييي تقييود اليير ىييذا التدييير النسييبي والثابييت 

                                                           
(

1
  092، ص  المصدر السابق( قاسم حسن حسٌن .  

(
0
 92، ص  1992. الموصل : مطبعة التعلٌم العالً ،  0. ترجمة )عبد علً نصٌف( . ط أصول التدرٌب الرٌاضً( هارا .  

(
3
 92. المصدر السابق نفسه ، ص  أصول التدرٌب الرٌاضً( هارا .  

4
 54، ص  1994: دار الفكر العربً ،  .  القاهرة 1. ط مدرب كرة القدم: حنفً محمود . 
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،ومن الفوائد الكثيرة التيي يمكين مالحظتييا بيالتمرين حييث ييؤدي الير تطيوير المييارة لموصيول بييا 
داء والقدرة عمر معرفة الخطأ وتحديده وايضيا الر التكنيك الصحي  والتوصل الر االتوماتيكية باأل

نقيييل اثييير اليييتعمم الييير المييييارات االخيييرى المشيييابية وتعميمييييا وكيييذلك توسييييع قاعيييدة االدراك الحيييس 
حركي لممتعمم ،كما ان التمرين يثبت شكل الحركة ويربطيا مع غيرىا من الحركات ويرفع مستوى 

ة االساسييييية لجسييييم االنسييييان لتحسييييين كفيييياءة الصييييفات الحركييييية والبدنييييية  ،فييييالتمرين يعييييد الحاجيييي
 (1)االعضاء وبنفس الوقت التمرين ىو احدى الوسائل االساسية لمراحة .

ان هناك ارتباطا وثٌقا النشاط الرٌاضً باالنفعاالت المتعددة ،كما تتمٌز  اوضح عالوي

الفرد .والخبرات بقوة جاذبٌته االنفعالٌة وهذا ٌشكل االساس للتأثٌر الهام االٌجابً بشخصٌة 

االنفعالٌة  فً النشاط الرٌاضً عبارة عن انفعاالت سارة او انفعاالت غٌر سارة وتؤثر بصورة 

 اٌجابٌة او سلبٌة على النواحً السلوكٌة و العملٌات البٌولوجٌة للفرد .

ان الخبرات االنفعالٌة المرتبطة بالمنافسات تفوق فً حد ذاتها ما ٌمر به  ٌذكر عالوي 

فً ٌومه العادي بدرجة كبٌرة ،تتمٌز هذه الخبرات االنفعالٌة غالبا بطابع التوتر الشدٌد  الفرد

والتً تعكس المجهود المبذول لمحاولة الفوز او احراز احسن ما ٌمكن من نتائج ،اذ ٌظهر ذلك 

 (0جلٌا فً كثٌر من االحٌان فً االشارات والحركات التً تعبر عن هذا التوتر االنفعالً .)

الى ان زٌادة صعوبة الواجب الحركً المطلوب انجازه  ر مارجرٌت كلٌفورد تشٌ

 ،بالتالً ٌزداد دور الدافع الداخلً فً تحقٌقه ،

الى ان استمرارٌة الناشئ فً ممارسة النشاط الرٌاضً   وٌشٌر كل من نٌسبت وفالنز

(هذا االتجاه 1955باالعتماد على الدوافع الخارجٌة فقط  وٌؤٌد كل من دٌكً ولٌبر وجرٌن )

موضحٌن ان الدوافع الخارجٌة ٌجب ان اال تكون كبٌرة جدا بحٌث اذا توقفت المكافاة )الجوائز 

 (امتنع عن االشتراك فً المنافسة.

(دوافع استمرار الالعب الناشئ فً البرنامج الرٌاضً 1994ٌلخص روبرت سنجر )

تدرٌب واللٌاقة البدنٌة ،النجاح والتقدٌر فٌما ٌلً: تكوٌن االصدقاء ،تنمٌة المهارات والكفاءة ،ال

 (3،التخلص من الطاقة ،خبرة التحدي .)

(ان زٌادة دافعٌة المتعلم هً بوضوح االهداف ومحاولة بذل 0221ٌرى محمد عالوي )

الجهد والتغلب على ما ٌعترضه من عقبات وصعاب وٌمنحه المزٌد من المثابرة والحماس 

(انه ٌنبغً 1999المات الملل وغٌرها ، ٌرى جٌم بروٌت)وٌحول دون ظهور بوادر التعب وع

                                                           
:
1

  .169، ص0221، عمان ،دار وائل ،1وجٌه محجوب ،التعلٌم وجدولة التدرٌب الرٌاضً ،ط
0
:صباح علً محمد صقر :قلق المنافسة الرٌاضٌة والسمات االنفعالٌة وعالقتهما بنتائج البطوالت لدى المبارزٌن ،المجلة العلمٌة  

 .96،ص1994البدنٌة والرٌاضة ،المجلد االول ،،المجلة العلمٌة للتربٌة 
3
:مدحت صالح سٌد، الدافعٌة الرٌاضٌة وعالقتها بمستوى االداء لالعبً كرة السلة ،المجلة العلمٌة للتربٌة الرٌاضٌة والرٌاضة ،العدد  

 .055، ص 1999الرابع ،
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اعطاء الثقة الكاملة للمتعلم التً تدفعه لألداء كٌفما ٌرٌد فً ظل ظروف مشابهة لظروف اللعب 

 (1فً المباراة حتى ٌتم االداء االمثل .)

ٌمكننا القول انه كل تعلم ٌكون هدفه التقدم السرٌع لكل من الناحٌة العقلٌة  حٌث

والجسمٌة وزٌادة التعلم الحركً التكنٌكً لإلنسان وٌعتبر ضرورة للمحافظة على المادة المتعلمة 

وترسٌخها ،كما ان التمرٌن ٌساعد على تدعٌم الروابط المناسبة بٌن المثٌر واالستجابة وٌؤدي 

ٌٌز ، تعتبر ممارسة التمرٌنات لٌست المؤثر الوحٌد فً تطور التعلم بل نوعٌة التمرٌن الى التم

اٌضا خالل المدة ، اذ ٌوجد بعض المتعلمٌن ٌبذلون جهدا كبٌرا ولعدة ساعات فً تمرٌن غٌر 

مؤثر ٌسبب لهم االحباط او الفشل او ان نوع المهارة وتصنٌفها ال ٌالئم المحٌط الذي ٌؤدى فٌه 

من واجب المدرس او المدرب  ٌضع فً ذهنه ان ٌكون مثابرا ومتقنا  ومنظما لبناء هٌكل ، اذ 

 . (0) للتمرٌن وبأسلوب مؤثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
توافق الجٌد لألداء الحركً فً كرة السلة وفقا :هدي مصطفً دروٌش و علٌه ابراهٌم زهدي ،استراتٌجٌة مقترحة الكتساب ال 

، 52المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد  لألسلوب المفضل لطالبات شعبة التعلٌم بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة باإلسكندرٌة ،
 . 459،ص0225

التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ،بٌروت  ،دار :وسام صالح عبد الحسٌن وسامر ٌوسف متعب :التعلم الحركً وتطبٌقاته فً  (0)
 . 94،ص  0214الكتب العلمٌة ،



 67            عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها   

 

 

الفصل الرابع 

 املهارات النفسية وحتليلها ومناقشتها :  عرض نتائج-4-2
 -املهارات النفسية وحتليلها للمجمىعة   الضابطة : عرض نتائج-4-2-1

 (11الجدول)
 النفسية لممجموعة الضابطة المهارات يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

 الميارات ت
وحدة 
القيا
 س

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 على قدرة 1
 التصور

 0,006 3,539 1,430 1,600- 0,949 16,700 0,876 15,100 درجة
 ع قدرة 2

 االسترخاء
 0,003 4,125 1,687 2,200- 1,247 17,000 1,135 14,800 درجة

 تركٌز 3
 االنتباه

 0,000 9,635 0,919 2,800- 0,816 24,000 1,229 21,200 درجة
 مواجهة 4

 القلق
 0,000 6,000 0,632 1,200- 0,699 19,400 0,632 18,200 درجة

 الثقة 5
 بالنفس

 0,000 21,000 0,316 2,100- 1,229 16,200 1,101 14,100 درجة

6 
 دافعٌة

 االنجاز
 الرٌاضً

 درجة

13,100 1,101 16,000 0,816 -2,900 1,449 6,328 0,000 
 

 قيم الفروق في  (11)يبين الجدول  ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث
الثقة ،  مواجية القمق،  تركيز االنتباه،  االسترخاء قدرة ع،  قدرة عمر التصورالنفسية )الميارات 
مبين في الجدول أعاله  وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (   دافعية االنجاز الرياضي،  بالنفس

  بين االختبارين القبمي والبعدي اً أظيرت فروقلممجموعة الضابطة  فإن طبيعة أفراد العينة 
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 (9)الشكل 

 النفسية لممجموعة الضابطةالمهارات في الفروق في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 
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ة نفسرية وحتليلهرا ومناقشرتها للمجمىعرالاملهرارات  عرض نتائج-4-2-2
 -التجريبية :

 (11الجدول)
   التجريبيةالنفسية لممجموعة المهارات يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

  
قيم الفروق في  (11)يبين الجدول  ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث

الثقة ،  مواجية القمق،  تركيز االنتباه،  قدرة ع االسترخاء،  قدرة عمر التصورالنفسية )الميارات 
مبين في الجدول أعاله  وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (   االنجاز الرياضيدافعية ، بالنفس

 .    بين االختبارين القبمي والبعدي اً أظيرت فروقلممجموعة التجريبية  فإن طبيعة أفراد العينة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميارات  ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 على قدرة 1
 التصور

 درجة
94.900 9.909 98.400 0.699 

-
3.500 9.269 8.720 0.000 

 ع قدرة 2
 االسترخاء

 درجة
94.700 0.675 99.200 0.789 

-
4.500 0.850 96.745 0.000 

3 
 االنتباه تركٌز

 درجة
29.800 0.999 25.600 0.596 

-
3.800 9.033 99.635 0.000 

4 
 القلق مواجهة

 درجة
98.600 0.966 29.700 0.823 

-
3.900 9.287 7.699 0.000 

5 
 بالنفس الثقة

 درجة
94.500 9.354 99.000 9.955 

-
4.500 9.080 93.975 0.000 

 االنجاز دافعٌة 6
 الرٌاضً

 درجة
92.500 0.850 97.800 9.935 

-
5.300 9.960 94.455 0.000 
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 ( 11الشكل )

 النفسية لممجموعة التجريبيةالمهارات في الفروق في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 
 
النفسية وحتليلها ومناقشرتها للمجمرىعتني املهارات  عرض نتائج-4-2-3

 -الضابطة والتجريبية :

 (12الجدول)
 النفسيةالمهارات يبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي 

 الميارات ت
 t المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 المحسوبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,000 4,562 0,699 18,400 0,949 16,700 قدرة عمر التصور 9
 0,000 4,714 0,789 19,200 1,247 17,000 قدرة ع االسترخاء 2
 0,000 5,237 0,516 25,600 0,816 24,000 تركيز االنتباه 3
 0,000 6,734 0,823 21,700 0,699 19,400 مواجية القمق 4
 0,000 5,250 1,155 19,000 1,229 16,200 الثقة بالنفس 5
 0,001 4,070 1,135 17,800 0,816 16,000 دافعية االنجاز الرياضي 6

 
قيييم الفيروق فيي  (12)يبيين الجيدول  ، فيي ضيوء البيانيات المسيتخرجة ألفيراد عينية البحيث

،  مواجييية القمييق،  تركيييز االنتبيياه،  قييدرة ع االسييترخاء،  قييدرة عميير التصييورالنفسييية ) الميييارات 
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مبين في الجدول أعاله فإن  وكمافي االختبار البعدي (   دافعية االنجاز الرياضي،  الثقة بالنفس
 .   االختبار البعدي في اً أظيرت فروقالمجموعتين الضابطة والتجريبية طبيعة أفراد العينة 

 
 
 
 

 
 
 
 
\ 

 
 (11الشكل )

 لممجموعتين  الضابطة والتجريبية  المهارات النفسيةفي الفروق في االختبار البعدية يوضح 
 

مين خييالل مييا تقييدم مين عييرض وتحميييل لمجييداول السيابقة يتضيي  ان ىنيياك تطييور فييي 
ثير المنيج احث سبب ىذا التطور الحاصل الر تألممجموعة الضابطة ويعزو الب نفسيةالميارات ال
ضيييافة الييير اسيييتمرار وانتظيييام اليييذي وضيييعو الميييدرب باإلالمتضيييمن لممييييارات النفسيييية االعتييييادي 

كان ليا اليدور الواضي  فيي ىيذا التطيور وأكيده أيضيًا )حنفيي وكذلك التكرار الالعبين في الوحدات 
محمييود( ب يمعييب االسييتمرار دورًا ىامييًا فييي وصييول الالعييب إليير المسييتوى العييالي ميين حيييث األداء 

 .(1)من حيث الدقة والتكامل وتثبيت والية األداء الفني العاليالفني لمميارة 
سبب ىيذا  ويعزو الباحث  النفسيةوىناك افضمية لممجموعة التجريبية في تطور الميارات 

والتي بدورىا أدت الير تطيور المييارات الخاصة  يةالتطور الحاصل الر استخدام التمرينات التعميم
ميين اجييل الوصييول اليير مسييتوى عييال ميين االداء يتحييتم عميير  ،بكييرة اليييد ناشييئينلالعبييين ال نفسيييةال

عالييية وذلييك ميين اجييل مواجييية متطمبييات المعييب وخاصيية فييي المبيياراة  ميييارات الالعييب ان يمتمييك 
 الالعب عمر الوصول الر مستوى عال في مجاراة المباراة . التي تستدرق مدة طويمة اذ تساعد

بكرة اليد لالنتظام واالستمرار  نفسيةكما يعزو الباحث ىذا التطور لمميارات ال          
( وفييا مارس الالعبون أساليب جديدة لم يكن  اسابيع 6في الوحدات التعميمية التدريبية ولمدة ) 

                                                           
(

1
 54، ص  1994.  القاهرة : دار الفكر العربً ،  1. ط مدرب كرة القدم( حنفً محمود .  
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ت ممارسة التمرينامتعارفًا عمييا في الوحدات االعتيادية مما يزيد من الوقت المستثمر في 
( ب اراء الخبراء ميما اختمفت منابع 1996األداء المياري إذ يؤكد )سعد محسن ، الخاصة و 

ثقافتيم العممية والعممية أن البرنامج التعميمي يؤدي حتما إلر تطور االنجاز، أذا بني عمر أساس 
 عممي في تنظيم عممية التعميم وبرمجتو واستعمال األساليب المناسبة والمتدرجة بالصعوبة
ومالحظة الفروق الفردية كذلك استعمال الوسائل التعميمية المؤثرة وبأشراف مدربين متخصصين 

 .(1)تحت ظروف تعميمية جيدة من حيث المكان والزمان واألدوات المستعممةب
ية الخاصة اذ تتكون يعزو الباحث تطور الميارات النفسية الستخدام التمرينات التعميم

ارة حيث تقوى الممرات الخاصة نشاط كيربائي لمعضمة المخصصة لممي لالعب الناشئ
شارات العصبية المرسمة من الجياز العصبي المركزي بالتالي تؤثر عمر االداء في مواقف باإل

 المعب المختمفة .
ان التصور العقمي النشط ألداء ميارات معينة ينتج عنو نشاط لمعضالت العاممة في تمك 

  فائدتو في تقوية الممرات الخاصة باإلشارات العصبية المرسمة من الجياز الميارة ،اذ تتض
العصبي لتمك العضالت ،كذلك فانو يساعد الالعب في اداء الميارات الحركية في مواقف المعب 
او المنافسة من خالل تحقيق المزيد من المعرفة والفيم وكما يساعد عمر تحسن الميارات البدنية 

 (2داة لممارسة معظم الميارات النفسية .)وايضا يستخدم كأ
مستوى المهارة والتمرٌن الذهنً :حٌث ان اغلب االبحاث على التمرٌن الذهنً اجرٌت 

مع المبتدئٌن وقد تم التوصل والحصول على معدالت فهم جٌدة، ٌتوجب على التمارٌن الذهنٌة 

ون علٌه وألسباب نظرٌة وان ان تكون اكثر فاعلٌة خصوصا مع المبتدئٌن هذا ما اكد عدة باحث

المفاهٌم االدراكٌة فً هذه المرحلة من العمل واضحة فً الوقت الذي ٌحاول فٌه المبتدئ ان 

 ٌكون صورة عن هدف العمل وعن الكٌفٌة التً ٌحقق فٌها هذا الهدف.

(بجعل مجموعة من االشخاص تتعلم قذف الكرات بداخل 1992-1959قام مٌناس ) 

ذهنٌة مختلفة ، اذ –خالل تسلسل خاص وفً ظل ظروف ذهنٌة وبدنٌة  صنادٌق كأهداف ومن

نالحظ ان التمرٌن الذهنً قد سهل عملٌة تعلم التسلسل )المكونات االدراكٌة (ولكنه عزز وبشكل 

(هذا 1991قلٌل تعلم حركات الرمً )مكونات القوى المحركة (وقد عزز )رٌان وساٌمون ،

 االكتشاف من خالل عمالن اخران .

دقائق (من التمرٌن الذهنً خالل فترة واحدة 5-3( ان الوقت من )1952ٌقول )شٌك،و

 (3ٌعطً افضل النتائج.) 

                                                           
(

1
د بالقفز عالٌا فً ( سعد محسن إسماعٌل . تأثٌر أسالٌب تدرٌبٌة لتنمٌة القوة االنفجارٌة للرجلٌن والذراعٌن فً دقة التصوٌب البعٌ 

 99، ص 1996كرة الٌد. أطروحة دكتوراه . بغداد: 
0
 .119، ص 0222القاهة ،دار الفكر العربً ،1:اسامة كامل راتب :تدرٌب المهارات النفسٌة :تطبٌقات فً المجال الرٌاضً ،ط 
3
 .190وجٌه محجوب ،المصدر السابق نفسه ،ص : 
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( ان للتدرٌب العقلً اسهام فً تطوٌر عملٌة التعلم 1996ٌرى العربً شمعون )
ٌاجات المتعلم ،كما وٌساعد فً تنمٌة المهارات الحركٌة من خالل المساهمة فً التعرف على احت

ان التدرٌب العقلً ٌمثل احد  clarkوكالرك  BLCRARD SONرٌتشارد سون  ٌضٌف كل من 

 (1الجوانب الهامة فً مستوى االداء الحركً اضافة للدور المهم فً تطوٌر المهارة الحركٌة .)
(ان برنامج التصور العقلً 1996وٌرى عبد النبً الجمال ومحمد العربً شمعون )

 (0ان ٌساهم فً بناء تطورات جدٌدة لم تحدث من قبل.) ٌمكن
وان مصاحبة برنامج التصور العقلً للبرنامج التعلٌمً حٌث ٌسهم فً تنمٌة القدرة على 

االسترخاء ،كما وٌعد االسترخاء عامال مهما فً تقلٌل االجهاد وتفادي االضطرابات النفسٌة 

رة تتسم بالسرعة والدقة .وٌتفق محمد حسن الناتجة من ضغوط المنافسة او التدرٌب على مها

عالوي من ان التدرٌب االسترخائً ٌعد من الوسائل المهمة لضبط وتعدٌل الحالة البدنٌة 

 والنفسٌة لالعب .

وٌرجع التفوق للمجموعة التجرٌبٌة فً المستوى المهاري لتطبٌق برنامج التصور 

لعضلً  واالسترخاء العقلً وتنمٌة القدرة المقترح بما ٌتضمنه البرنامج من ابعاد االسترخاء ا

على الوضوح والتحكم فً التصور العقلً ،وجمٌعها تعد من االبعاد ذات تأثٌر اٌجابً فً التعلم 

الحركً ،اذ ٌعد البرنامج احد عوامل تعزٌز التعلٌم عن طرٌق ربط التصور التخٌلً باألداء 

ٌؤثر فً السلوك مع اعادة التدعٌم بتكرار الحركً والمهاري مما ٌحسن من العملٌة االدراكٌة و

التصور وٌدعم الخبرة ،حٌث ٌساعد التكرار الذهنً لمفردات المحتوى الخاص بتعلم االداء 

 (3الحركً على حسن االداء وتسلسل الترابط بٌن اجزاء المهارة دون ادائها حركٌا .)

عقلً لتحسٌن (على اهمٌة اكتساب مهارة التصور ال1995ٌتفق اسامة كامل راتب )

المهارات العقلٌة والنفسٌة ، كذلك التحكم فً االستجابات االنفعالٌة وخاصة قبل المنافسة 

 ،والقدرة على تركٌز االنتباه ، باالضافة الى زٌادة الثقة بالنفس لدى الالعبٌن .

(فً ان 1996(هارٌس وربٌنسون)0222تتفق نتائج الدراسة مع كل من محمد عنبر )

الفعلٌة حتى لو بطرٌقة محدودة وتدعٌمها بتدرٌبات التصور العقلً فانه ٌساهم اداء المهارة 

 (4بشكل اٌجابً فً تنمٌة المهارة .)

(فً ان التصور العقلً ٌسهم فً تحسٌن المهارات 1995اشار اسامة كامل راتب )

عب بنفسه البدنٌة والنفسٌة ألنه ٌساعد على التحكم فً االستجابات االنفعالٌة وٌزٌد من ثقة الال

 (5وتحسٌن تركٌز االنتباه .)

                                                           
1
تصور العقلً على تعلم مهارات المبارزة وتطوٌر تركٌز االنتباه والقدرة على االسترخاء :محمد وجٌه سكر ،تأثٌر برنامج مقترح لل 

 .355،ص1999، القاهرة ،مارس ، المؤتمر العلمً الدولً :التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،
0
 .359محمد وجٌه سكر ،المصدر السابق نفسه،ص : 
3
 .392،ص محمد وجٌه سكر ،مصدر سبق ذكره : 
4
احمد صالح الدٌن خلٌل ،موجات الفا كمؤشر لتطوٌر المهارات العقلٌة ومستوي االداء لدى بعض العبً المستوٌات العلٌا ،المجلة  : 

 .59،ص0225، 52العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد 
5
االنتباه وعالقتها بنتائج البطولة لدى العبً البولٌنج رشا محمد اشراف شداد و هند سلٌمان على حسن ،استراتٌجٌات التفكٌر وتركٌز  

 .051،ص0225، 52المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد  الدولٌٌن،
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واحساس التصور العقلً احد  المتغٌرات الهامة التً لها تأثٌر على فاعلٌة التدرٌب 

العقلً فالتصور العقلً للمهارة بالطرٌقة الصحٌحة ٌعمل على تدعٌم المسار العصبً الذي 

ه بانتظام الى تطوٌر االداء ٌساعد على االداء الصحٌح فً المرة التالٌة لألداء وٌؤدي استخدام

( الى ان التصور العقلً مهارة نفسٌة 1995والتحكم فً المهارات ،وٌشٌر اسامة كامل راتب )

تحتاج الى تعلم خالل الممارسة على ان ٌسبقه وٌصحبه اعداد بدنً ومهاري ٌساعد على بناء 

السمع واللمس  الثقة بالنفس وهو اعم واشمل من التصور البصري اذ انه ٌشمل على حواس

 (1الحركً .)
ٌؤكد )كٌونج مٌونج لً (فً ان التدرٌب العقلً ٌعمل لتحسٌن القدرات الحركٌة واالداء 

المهاري للرٌاضٌٌن وذلك من خالل التدرٌب الذي بدوره ٌعمل على المساعدة بزٌادة مستوى 

الداء والوصول التركٌز وخفض التوتر اذ ان هذا التدرٌب العقلً مهم جدا للتقدم فً مستوى ا

 (0الى المستوٌات العلٌا .)

ٌشٌر محمد العربً ان فاعلٌة التدرٌب العقلً ٌؤدي  لتغٌرات فً الجهاز العصبً 

المركزي الذي ٌتضح من خالل االداء وهنا اتفق مع العدٌد من النظرٌات من ان الفرد ٌبدأ 

 ( 3لعقلً .)بتطوٌر المهارات الحركٌة بالجانب المعرفً والذي ٌتضمن التدرٌب ا

اشار العلماء انه فً حالة انقباض العضلة ثم انبساطها تصل الى حالة من االسترخاء 

اكثر مما كانت علٌه قبل االنقباض حٌث ذلك ٌساعد فً انقباض مجموعة كبٌرة من االلٌاف 

 العضلٌة بالتالً ٌؤدي الى درجة عالٌة من االسترخاء فً العضلة كلها .

وٌلعب االسترخاء دورا هاما فً تفادي االضطرابات النفسٌة الناتجة من ضغوط 

المنافسة او التدرٌب على مهارة تتسم بالسرعة والدقة باألداء واٌضا تقلٌل االجهاد، وٌتفق مع 

(من ان التدرٌب االسترخائً ٌعتبر من الوسائل المهمة لضبط 01هذا محمد حسن عالوي )

 والنفسٌة لالعب . وتعدٌل الحالة البدنٌة

ونسمه شرٌف  ،وماجدة اسماعٌل كما تتفق هذه النتائج مع كل من محمد العربً شمعون

من ان تدرٌبات  ونادٌه عبد القادر واحمد  السوٌفً ومحاسن عامر ونجوى عبد الفتاح 

االسترخاء لها تأثٌر اٌجابً على تحسٌن مستوى القدرة على االسترخاء هذا بدوره  ٌساعد على 

 السهولة واالنسٌابٌة فً االداء المهاري.

كما وٌعتبر تطبٌق تمرٌنات التحكم بالتنفس مفتاحا لالسترخاء العضلً وتسهم فً ازالة 
ً ٌتمركز فٌها التوتر وٌساعد على ابعاد المشتتات التوتر واالضطراب العصبً من المناطق الت

 (1غٌر المرغوب فٌها مثل االفكار واالنفعاالت ،.)

                                                           
1
:سمٌة محمود منصور :تأثٌر برنامج مقترح للتدرٌب العقلً على تطوٌر بعض المهارات النفسٌة ومستوى االداء لمسابقة رمً  

،  المؤتمر العلمً الدولً :التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق لتربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة ،الرمح لطالبات كلٌة ا
 .000،ص1999القاهرة ،مارس ،

0
حركً واالسترخاء العقلً فً االداء المهاري والخططً الفردي  –هٌثم محمد كاظم الجبوري ،تأثٌر تمرٌنات لإلدراك الحس  : 

 .96،ص0211باب بكرة القدم ،اطروحة دكتوراه، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة _ جامعة بابل ،لالعبٌن الش
3
 .129:هٌثم محمد كاظم الجبوري ،مصدر سبق ذكره، ص 
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اهمٌة تدرٌب االسترخاء ٌسهم فً خفض مستوٌات القلق والضغط لدى الرٌاضٌٌن 

سواء قبل او اثناء او بعد المنافسة ،و القدرة على ضبط مستوى االستثارة العضلٌة او االنفعالٌة، 

ٌضا  القدرة على خفض مستوى النشاط العضلً او التوتر العضلً تحت اي ظرف من وا

الظروف ،والمساعدة فً الوصول الى مستوٌات عالٌة من الشعور بالراحة النفسٌة والطمأنٌنة 

والهدوء  ،والتخلص من بعض التوترات العضلٌة فً بعض المجموعات العضلٌة المعنٌة طبقا 

ب القدرة على التحكم فً االستجابات البٌولوجٌة مثل معدل ضربات لرغبة الرٌاضً ، واكتسا

القلب او درجة حرارة الجسم او النشاط  الكهربائً لسطح الجلد او غٌرها من االستجابات 

الحٌوٌة ،االسهام فً تأخٌر ظهور التعب العضلً او العقلً وسرعة االستشفاء من المجهود 

 (0البدنً او العقلً ،.)

(الى ان مستوٌات االسترخاء البدنً والعقلً ٌرتبطان 1999العربً شمعون ) ٌشٌر

بعالقة قوٌة حٌث ان حدوث استثارة فً احد هذه المستوٌات ٌؤثر على المستوى االخر كما ان 

االسترخاء ٌعد القاسم المشترك فً جمٌع برامج تدرٌب المهارات العقلٌة المختلفة لما له من 

 خ للتدرٌب على مختلف المهارات واالستراتٌجٌات العقلٌة وخفض التوتر .اهمٌة فً تهٌئة المنا

 م(اٌملٌانوف، بندٌجٌكوف0220اتفقت هذه النتائج مع نتائج احمد صالح )

Emelianov,V and Bendiukov,M (1993 على اهمٌة استخدام االسترخاء فً اكتساب)

رار تدرٌب الالعبٌن على الطرق العدٌد من المهارات العقلٌة ومستوى االداء ،وبالنظر لتك

المختلفة لالسترخاء فلقد تمكن الالعبٌن من اكتساب هذه المهارة والوصول الى مستوى جٌد 

 (3للقدرة على االسترخاء فً نهاٌة البرنامج .)

اكد )لٌاو وماسترز(ان طرق االسترخاء تعمل على زٌادة قدرة الرٌاضً على االداء 

 (4تفكٌر السلبً.)وخفض القلق وٌحد من عملٌة ال

(اهمٌة تطوٌر قدرة الالعب على توجٌه االنتباه نحو 1996ٌؤكد محمد العربً شمعون )

المثٌرات المرتبطة باألداء حٌث ان ذلك ٌساعد على تعبئة قواه البدنٌة والعقلٌة واالنفعالٌة  على 

 (5الداء.)نحو افضل ،باإلضافة لتجنب االفكار السلبٌة التً هً اهم اسباب االخفاق فً ا

ذكر مصطفى باهً ان مهارات االنتباه هً مجموعة من المهارات النفسٌة الحٌوٌة 

إلنجاز االداء بصورة جٌدة ،هذا وٌظهر االنجاز عندما ٌكون الرٌاضٌون فً افضل مستوى 

                                                                                                                                                                      
1
:محمد وجٌه سكر ،تأثٌر برنامج مقترح للتصور العقلً على تعلم مهارات المبارزة وتطوٌر تركٌز االنتباه والقدرة على االسترخاء  

 .390،ص 1999، القاهرة ،مارس ، العلمً الدولً :التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقالمؤتمر ،
0
، 0212، بغداد ، مكتب النور،1:حسٌن علً العلً و عامر فاخر شغاتً ،استراتٌجٌات طرائق واسالٌب التدرٌب الرٌاضً ، ط 

 .343ص
3
المهارات العقلٌة ومستوي االداء لدى بعض العبً المستوٌات العلٌا ،المجلة  احمد صالح الدٌن خلٌل ،موجات الفا كمؤشر لتطوٌر : 

 .55،ص0225، 52العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد 
4
حركً واالسترخاء العقلً فً االداء المهاري والخططً الفردي  –هٌثم محمد كاظم الجبوري ،تأثٌر تمرٌنات لإلدراك الحس  : 

 .94،ص0211ة القدم ،اطروحة دكتوراه، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة _ جامعة بابل ،لالعبٌن الشباب بكر
5
 .59:احمد صالح الدٌن خلٌل ،المصدر السابق نفسه،ص 



 67            عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها   

 

 

الفصل الرابع 

لتوجٌه االنتباه كلٌا الى عملٌة انجاز المهارة وال شًء اخر اذ ان هذا ٌعتمد على وجود عوامل 

 ( 1وداخلٌة تهًء للفرد عملٌة انتباه صحٌحة .)خارجٌة 

ٌؤكد محمد عالوي ان ارتفاع درجة االتقان للمهارات الحركٌة  ٌرتبط  بقدرة الفرد 

 Coober،وٌذكر كل من كوبر ال ٌرتبط فقط بمؤهالت التدرٌب  على تركٌز االنتباه كما ان

(ان التركٌز 1990)  EBERTوابٌرت CHEATM (،وشٌتوم1955) Siedentopسٌدنتوب 

مناطق التركٌز البصرٌة ٌعنً فً المقام االول القدرة على العزل التام حٌال ما ٌحٌط او ٌقع ب

من ناحٌة االهمٌة بتركٌز االنتباه  وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة ودٌع ٌاسٌن على الهدف

تركٌز االنتباه  ونتٌجة الرفعة وكذلك تمتع الرباعٌن ذو المستوٌات العالٌة بدرجة كبٌرة من

التً اظهرت نتائجها وجود عالقة طردٌة دالة احصائٌا بٌن مقٌاس القدرة  دراسة احمد الشاذلً

 (0على التركٌز كأحد عناصر االنتباه وبٌن مستوى االداء المهاري على جمٌع اجهزة الجمباز.)

تأثٌرا كما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت الٌه وفاء دروٌش وصباح صقر من ان هناك 

 اٌجابٌا لبرامج تمرٌنات االسترخاء التدرٌجً على مستوى اداء المهارات .

كما تتفق هذه النتائج مع تأكٌد كال من محمد العربً وعبد النبً الجمال على ان 

اسهامات التصور العقلً فً استرجاع الخبرات المهارٌة والحركٌة التً اكتسبها الالعب فً 

 قت المناسب اثناء المبارٌات .التدرٌب الستخدامها فً الو

الطالب ٌسترجع المهارات التً درسها فً مواقف االختبارات العلمٌة ٌقلل من توتره   

وٌدعم ثقته فً نفسه وٌضفً على ادائه طابع السهولة والدقة وفً ادائه المهاري اذ ان برنامج 

هو من االبعاد الهامة التصور العقلً المقترح ٌساعد على التركٌز على جوانب المهارة ككل و

للتفوق فً االداء المهاري لزٌادة استخدام الحواس السمعٌة والبصرٌة والحسٌة وٌحسن من 

 التصور العقلً للمهارة مما ٌنعكس اٌجابا على االداء المهاري .

وبسمة  ونجالء فتحً مهدي عربً وماجدة اسماعٌلتتفق هذه النتائج مع كل من محمد ال

ً اثبتت تأثٌر برنامج التدرٌب العقلً تأثرا اٌجابٌا على تنمٌة القدرة على الت وصالح نجا شرٌف

 تركٌز االنتباه .

من ان االنتباه والتركٌز ٌعد من العوامل المؤثرة تفق مع ما اكده محمد العربً كما ت

 (3بصورة مباشرة على االداء لمهارات الرٌاضٌة المختلفة.)

 UNGER وانجرلٌدر عزه خلٌل بسمة حٌدر النتائج هذه مع دراسة مرفت محمد تتفق

LEIDER   حٌث أشاروا الى ان هناك عالقة اٌجابٌة بٌن تركٌز االنتباه والتصور العقلً والقدرة

 على االسترخاء ومستوى االداء.

                                                           
1
رشا محمد اشراف شداد و هند سلٌمان على حسن ،استراتٌجٌات التفكٌر وتركٌز االنتباه وعالقتها بنتائج البطولة لدى العبً  : 

 .035،ص0225، 52المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد  البولٌنج الدولٌٌن،
0
ابراهٌم خالف ابو زٌد و جالل كمال علً سالم :قلق المنافسة الرٌاضٌة وعالقته بتركٌز االنتباه واالداء المهاري فً كرة الٌد  

 .19، ص1995، 31،المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد 
3
سكر ،تأثٌر برنامج مقترح للتصور العقلً على تعلم مهارات المبارزة وتطوٌر تركٌز االنتباه والقدرة على االسترخاء  :محمد وجٌه 

 .391،ص1999، القاهرة ،مارس ، المؤتمر العلمً الدولً :التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق،
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وٌشٌر محمد العربً شمعون ان االنتباه ٌمثل بعدا حٌوٌا فً مجال التدرٌب والمنافسة 

من االنتباه والتركٌز من العوامل المؤثرة بصورة مباشرة  وقدرة الرٌاضً على توظٌف كل

 على اداء المهارات الرٌاضٌة المختلفة .

وٌؤكد ذلك اسامة كامل راتب حٌث ٌشٌر الى ان تطوٌر مقدرة الرٌاضً على تركٌز 

االنتباه على المثٌرات المرتبطة باألداء الرٌاضً ٌسمح للرٌاضً بتحقٌق الطاقة النفسٌة المثلى 

 واٌضا تجنب االفكار السلبٌة التً هً مصدر القلق .

وٌضٌف عالوي الى ان التدرٌب االسترخائً ٌعد من الوسائل الناجحة فً تعدٌل 

وضبط الحالة البدنٌة والنفسٌة لالعب اذا تستخدم مع الالعبٌن الذٌن ٌتمٌزون بدرجات منخفضة 

 واكسابهم التوتر االمثل لكل منهمٌطهم كانت او عالٌة من التوتر إلمكان التأثٌر على مستوى تنش

(ان التصور الذهنً النشط ألداء مهارات معٌنة ٌنتج 1995وٌذكر اسامة كامل راتب) 

عنه نشاط عضلً وٌظهر هذا من خالل تقوٌة الممرات العصبٌة الخاصة باإلشارات المرسلة 

على التحكم فً من الجهاز العصبً الى العضالت العاملة كما انه ٌكسب الالعب المقدرة 

استجاباته االنفعالٌة وٌتم ذلك باستخدام الشهٌق والزفٌر العمٌق مع التركٌز على التنفس 

 (1الستحضار الصورة االٌجابٌة فً االداء وبناء الثقة بالنفس وتحسٌن القدرة على التركٌز.)

م(ان الرٌاضٌٌن ٌتمٌزون بخصائص معٌنة من االنتباه 1953ٌذكر عبد الحمٌد احمد )

،تنمو بالتدرٌب تبعا لشدته ونوعه وحجمه وتختلف طبقا لنوع النشاط الممارس وطبٌعته ،كما 

وتتضح اهمٌة االنتباه فً كافة االنشطة الرٌاضٌة نظرا لما تحتاج الٌه خالل مواقف االدراكٌة 

واٌضا اشار الى ان مظاهر االنتباه عب على درجة عالٌة من االنتباه التً تتطلب ان ٌكون الال

لها دور مؤثر وفعال على اداء الالعبٌن وسلوكهم خالل ممارستهم لمختلف االنشطة الرٌاضٌة 

(.0) 

على ان الفرد ٌعبئ  YERKES AND DEDSONدراسات كل من ٌركس ودٌدسون

اقصى طاقاته عندما تكون اثارة القلق معتدلة وٌقدم افضل اداء ممكن مستغال امكانٌاته اقصى 

 (3ور االداء المهاري اذا كانت اثار القلق عمٌقة .)درجة ممكنة ،بٌنما ٌتده
(وجود عالقة عكسٌة بٌن النجاح وارتفاع درجة القلق ،كذلك 1956اثبتت دراسة ثناء فؤاد )

وجود فروق دالة احصائٌا فً مستوى القلق بٌن الطالبات الناجحات والراسبات ،كما اثبتت 

لمنخفض تفوقن فً الموقف الضاغط على (ان طالبات القلق ا1992دراسة ثرٌا احمد محمود )

 ( 4طالبات القلق العالً .)

                                                           
1
لعقلً على تطوٌر بعض المهارات النفسٌة ومستوى االداء لمسابقة رمً :سمٌة محمود منصور :تأثٌر برنامج مقترح للتدرٌب ا 

،  المؤتمر العلمً الدولً :التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق الرمح لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات بالقاهرة ،
 .039،ص1999القاهرة ،مارس ،

0
 .4سالم، مصدر سبق ذكره،ص ابراهٌم خالف ابو زٌد و جالل كمال علً :  
3
ابراهٌم خالف ابو زٌد و جالل كمال علً سالم :قلق المنافسة الرٌاضٌة وعالقته بتركٌز االنتباه واالداء المهاري فً كرة الٌد  : 

 .3،ص31،المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد 
4
نفعالٌة وعالقتهما بنتائج البطوالت لدى المبارزٌن ،المجلة العلمٌة :صباح علً محمد صقر :قلق المنافسة الرٌاضٌة والسمات اال 

 .110،ص1994،المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،المجلد االول ،
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(فً ان القلق ٌلعب دورا هاما لدى الرٌاضٌٌن فقد ٌؤثر 1995ٌشٌر محمد عالوي )
على ادائهم بصورة اٌجابٌة قد تدفعهم لبذل المزٌد من الجهد او بصورة سلبٌة تساهم فً اعاقة 

د وصول القلق الى مستوى معٌن ٌبدأ معه بانه عن Crtty 1953االداء ،وٌفسر كراتً 

االضطراب واالنهٌار الفسٌولوجً والنفسً لالعب مما ٌؤدي الى قلة كفاءة مستوى االداء 
المهاري ،وحٌث ٌرتبط المستوى العام لألداء المهاري فً االنشطة الرٌاضٌة بالعدٌد من 

فسه ،وٌشٌر الى ذلك حلمً الجمل االنفعاالت النفسٌة التً غالبا ما تؤدي الى عدم ثقة الالعب بن
بان االنفعاالت النفسٌة التً قد تؤدي الى نقص الجرأة واالقدام والفشل فً اداء المهارات  1994

الحركٌة والتً تؤدي بالفرد الى اختالل فً توافقه العضلً العصبً مما ٌؤثر بدرجة ملحوظة 
 (1على مستوى ادائه المهاري.)

(حٌث اظهرت وجود عالقة 1956)  MOrris FULMERدراسة مورٌس وفولمر

  Banduraموجبة دالة بٌن حالة الثقة بالنفس والتوقع االٌجابً للنجاح ،ودراسة باندورا 

(ان نوع التوقع ٌؤثر على االداء فكلما توقع ان ٌتحسن االداء 1990)  Feltz( ،وفٌلتز1955)

 (0كلما زادت الثقة بالنفس. )

ة بالنفس فان ذلك ٌساعده على تطوٌر ادائه الرٌاضً من عندما ٌتمتع الرٌاضً بالثق 

 (3).خالل طرق مختلفة اهمها

 الثقة ال تعتبر بدٌال للكفاٌة البدنٌة والمهارٌه .–الثقة تثٌر االنفعاالت االٌجابٌة .   -

 الثقة تزٌد المثابة وبذل الجهد.–الثقة تساعد على تركٌز االنتباه .   -

 داف.الثقة تؤثر فً بناء االه-

والمدرب بسبب النتائج التً ٌصالن  العبٌعطً الثقة بالنفس واالطمئنان لالتخطٌط 

 (4نعكس هذه الثقة على الالعب اثناء المباراة .)ت التدرٌب بسبب العمل المنظم اذالٌها فً 

(ان لكل نشاط رٌاضً خصائصه النفسٌة التً ٌنفرد بها عن غٌره من 1959وٌشٌر عالوي )

االنشطة الرٌاضٌة االخرى سواء بالنسبة لطبٌعة مكونات او محتوٌات النشاط او لطبٌعة 

المهارات الحركٌة او بالنسبة لما ٌتطلب من عملٌات عقلٌة علٌا او بالنسبة لما ٌتمٌز به الالعب 

 .سٌة معٌنة من سمات نف

وتعتبر الثقة بالنفس كسمة من اهم المظاهر النفسٌة التً تؤثر على اداء الالعبٌن 

بصورة اٌجابٌة تدفعهم لبذل المزٌد من الجهد لمواجهة المواقف التنافسٌة فً مجال نشاطهم 

الرٌاضً لتأكدهم من قدرتهم على تحقٌق النجاح او بصورة سلبٌة تسهم فً اعاقة االداء لعدم 

 .أكدهم من قدرتهم على تحقٌق النجاح فً مجال النشاط الرٌاضً ت

                                                           
1
حسن السٌد ابو عبده: دراسة العالقة بٌن سمة القلق التنافسً الرٌاضً وبعض مصادر الضغط النفسً لدى ناشئً كرة القدم ،المجلة  

 .101،ص1993ة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،المجلد الرابع ،العلمٌ
0
 .15ابراهٌم خالف ابو زٌد و جالل كمال علً سالم، مصدر سبق ذكره، ص : 
3
 .324، ص0215، بابل ،مؤسسة دار الصادق الثقافٌة ،1:ٌاسٌن علوان التمٌمً واخرون ،علم النفس التربوي الرٌاضً ،ط 
4
 .159،ص0224،بغداد، مكتب دار السالم ،0وعناصرها االساسٌة ،ط :احمد عرٌبً عودة ،كرة الٌد 
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(ان الشخص الذي ٌنال درجة مرتفعة من تلك السمة ٌكون متأكد 1995وٌرى عالوي )

جدا من نفسه ومن قدراته واتقانه امكاناته عن كٌفٌة التعامل مع االشٌاء ،وٌمكن ان ٌحسن 

نه القدرة على اتخاذ القرار بثبات وتجده ال ٌظهر التعامل مع المواقف غٌر المتوقعة كما فً إمكا

قلقا او توترا نحو مستوى لعبة كما نجده دائما متصفا باالستقرار والثبات وعدم التردد ،كذلك 

فان الشخص الذي ٌسجل درجة مرتفعة لقٌاس تلك السمة ٌتسم بالقدرة على التعبٌر عن افكاره 

 (1عبٌن.)واراءه بجراة سواء للمدرب او لزمالئه الال
وقد توصل الباحث في محاور سابقة ومن خالل النتائج الر تطور دافعية االنجاز نتيجة لخضوع 

ان اليدوافع ناتجية مين الرغبية والحاجية الير فيي الخاصية، والشيك  التمرينياتالير افيراد عينية البحيث 
 ان يؤكيد ميوراي انب واخيرون ابيراىيمبيشيير عممييا عممياء عميم الينفس الرياضيي اذ ألسباباالنجاز 

 التفييوق فييي والرغبيية الطمييوح عيين تعبيير التييي الحاجييات مثييل سييايكولوجي أصييل ذات دوافييع ىنيياك
 عيين منفصييمة ليسييت الحاجييات وان. (2 (التفييوق إليير الحاجيية مثييل المرموقيية المراكييز إليير والوصييول

 بوجييييود مرتبطيييية وىييييي الداخمييييية بالحيييياالت مرتبطيييية الحاجييييات أن ميييين الييييرغم عميييير السييييموك، بيئيييية
 عييين تنشيييأ الحاجييية أن ميييوراي وييييرى. (3)لمفعيييل تضيييدط أو تيييدفع التيييي المقيمييية الخارجيييية االسيييتثارة
 سييؤدي السيموك ذليك بيأن(  الحركية حريية)  الفيرد توقيع خيارجي بيئي لضدط داخمي دافع استجابة

 بالفعل الحاجة تمك إشباع أو تحقيق إلر
 

النشاط عالقة واضحة مثل  تزداد قٌمة الدافع اذا كان مصحوبا بحوافز تربطها بنوع
التشجٌع والمنافسة واستخدام نظام النقط فً االلعاب الصغٌرة او كاس التفوق الرٌاضً فً 
العاب الفرق ،كما تزداد اذا كان الهدف المطلوب تحقٌقه من النشاط فً مستوى استعدادات 

رة حتى ٌكون الدافع ذا التالمٌذ ،والبد من ان تكون االثابة بعد انجاز النشاط وتحقٌق الهدف مباش
 (4قوة فعالة .)

فالدافع اذن حالة من حاالت التوتر الناتجة عن حاجات اساسٌة تدفع الفرد للممارسة 
(بانه حالة داخلٌة بدنٌة او نفسٌة توترٌه تثٌر 1955وتعلم المهارة وهو كذلك كما ٌقول عوض)

ٌة بعٌنها واذا لم ٌتحقق السلوك فً ظروف معٌنة متواصلة حتى ٌنتهً الى هدف معٌن او غا
 هذا بقً الفرد فً حالة التوتر هذه .

والدافع فً مجال النشاط الرٌاضً وتعلم المهارة ٌعنً استجابة توترٌه داخلٌة ناتجة عن 
مثٌر خارجً ٌحرك السلوك الحركً عند المتعلم باتجاه اشباع رغباته وتحقٌق اهدافه ثم العودة 

 (5الى حالته الطبٌعٌة.)

اتفقت هذه الدراسات على وجود عالقة اٌجابٌة بٌن  لمٌاء فوزيو بتهاج عماشة دراسة ا
 مستوى دافعٌة االنجاز ومستوى االداء للفرد الرٌاضً .

                                                           
1
سنة،  16:هناء عبد الوهاب حسن و نجوي محمود والً ،وضع مقٌاس الثقة بالنفس لمسابقات المٌدان والمضمار للناشئٌن تحت  

 056،ص1994المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،المجلداالول،
 .  118ص ،1997 الصفدي، مطبعة. بدداد: 8ط ، والمعممات المعممين لمعاىد العام النفس عمم ؛واخرون الكناني الستار عبد إبراىيم( 2)

(3 ) Marx, M .H. and hillix , N . A :systeme and theories in psychology , new york , mcgrow – Hill , 1973 , P:398 .  

4
 .159، ص1995للصغار والكبار ،االسكندرٌة ،منشاة المعارف ،:اٌلٌن ودٌع فرج، خبرات فً االلعاب  
5
 .100،ص0222،بغداد، دار الكتب، 0:نجاح مهدي شلش و اكرم محمد صبحً محمود ،التعلم الحركً ،ط 
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،عطوة ،محمد ابراهٌم خلٌل،،عزة الوسٌمً ،بثٌنة فاضل دراسة شاكر فرهود
حٌث اتفقت هذه الدراسات على وجود عالقة دالة  ،نتومانٌس بٌدل ،جود الند ،دٌون،المتوى

 ( 1احصائٌة بٌن دافعٌة االنجاز الرٌاضً وبعض السمات الشخصٌة واالجتماعٌة والنفسٌة .)

( التً اوضحت ان التفوق الرٌاضً ٌتضمن اكثر من دافع 1993دراسة تهانً جرانه)

 وى االداء.وهذه الدوافع تتمٌز بالتنوع وفقا لطبٌعة المرحلة السنٌة ومست

دراسة اسامة كامل حٌث تبٌن نتائج المقارنات ان رٌاضٌو االنشطة التً ٌتطلب زمن اداء 

مسابقاتها فترة طوٌلة بارتفاع درجة السمات االنفعالٌة الخاصة باإلصرار والمسئولٌة الشخصٌة 

 (0والضبط الذاتً والثقة بالنفس هذا مع الفارق بٌن السمات الدافعٌة واالنفعالٌة .)

. (ان الدافعٌة تؤثر على كل من التعلم ومستوى االداء.1992من وجهة نظر روبرت سنجر )

(بان التفوق الرٌاضً هو منطقٌا نتاج عوامل عدٌدة من اهمها 1992ٌوضح اسامة راتب )

وعلى سبٌل المثال الدافعٌة التركٌز باإلضافة الى عوامل اخرى عدٌدة من بٌنها عوامل هً نتاج 

ار وتخٌالت الالعب تلك التً تمثل بناء او تكوٌن الثقة ،فالثقة لٌست بالشًء الذي معتقدات وافك

ٌمتلكه بعض الالعبٌن وٌفقده االخر ولكن هً بمثابة سمة متدرجة فهناك حد ادنى ومقدار اكبر 

 (3من الثقة لكل العب.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ة البدنٌة نبٌلة احمد محمود ،دافعٌة االنجاز الرٌاضً ومظاهر التنظٌم الداخلً لمراكز اللعب فً كرة الٌد ،المجلة العلمٌة للتربٌ 

 .491، ص0229، 54والرٌاضة، 
0
المجلة العلمٌة ،المجلة العلمٌة  مصطفً محمد مرسً احمد ،السمات الدافعٌة لالعبً السباحة وكرة الماء والغطس دراسة مقارنة ، 

 030،ص1994للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،المجلد االول ،
3
سنة،  16مقٌاس الثقة بالنفس لمسابقات المٌدان والمضمار للناشئٌن تحت هناء عبد الوهاب حسن و نجوي محمود والً ،وضع  : 

 055،ص1994المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،المجلداالول،
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 التىافق احلركي وحتليلها ومناقشتها :  عرض نتائج-4-3
 -وحتليلها للمجمىعة الضابطة :التىافق احلركي  نتائجعرض -4-3-1

 

 (13الجدول)
 لممجموعة الضابطة التوافق الحركي يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

 

 المتدير ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0.026 2.660 0.767 0.645 0.769 7.925 9.329 8.570 ثانية رجل عٌن توافق 1

 0.004 3.873 0.896 9.000- 9.398 7.800 9.932 6.800 عدد ذراع عٌن توافق 2

 
قيم الفروق في  (13)يبين الجدول  ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث

مبين  وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (   عين ذراعتوافق ،  توافق عين رجل) التوافق الحركي
بين معنوية  اً أظيرت فروقلممجموعة الضابطة  أفراد العينة  نتائجفي الجدول أعاله فإن 
 .    االختبارين القبمي والبعدي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (  12الشكل ) 

 لممجموعة الضابطةالتوافق الحركي في الفروق في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 
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وحتليلهررا ومناقشررتها للمجمىعررة التىافررق احلركرري  عرررض نتررائج 4-3-2
 -التجريبية :

 (14الجدول)
 لممجموعة التجريبية التوافق الحركي يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية 
 

 
 المتدير ت

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,003 4,137 0,532 0,696 0,116 7,179 0,586 7,875 ثانية رجل عٌن توافق 1
 0.009 3.308 1,434 1,500 0.843 5.600 9.524 7.900 عدد ذراع عٌن توافق 2

 
قيم الفروق في  (14)يبين الجدول  ، في ضوء البيانات المستخرجة ألفراد عينة البحث

مبين  وكمافي االختبارين القبمي والبعدي (   توافق عين ذراع،  توافق عين رجل) التوافق الحركي
بين االختبارين  اً أظيرت فروقلممجموعة الضابطة  في الجدول أعاله فإن طبيعة أفراد العينة 

 .    القبمي والبعدي
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (13الشكل )

 لممجموعة التجريبية التوافق الحركيفي الفروق في االختبارات القبمية والبعدية يوضح 
 



 67            عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها   

 

 

الفصل الرابع 

وحتليلهرا ومناقشرتها للمجمرىعتني التىافق احلركري  عرض نتائج 4-3-3
 -الضابطة والتجريبية :

 (15الجدول)
 التوافق الحركييبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي 

 

 المتديرات ت
وحدة 
 القياس

 t المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س الداللة

 0,007 3,035 0,116 7,179 0,769 7,925 ثانية رجل عٌن توافق 9
 0,001 3,939 0,789 9,800 1,398 7,800 درجة ذراع عٌن توافق 2

 
قيييم الفييروق فييي  (15)يبييين الجييدول ،البحييث فييي ضييوء البيانييات المسييتخرجة ألفييراد عينيية

الجيدول أعياله ب مبيين كميافي االختبار البعدي (توافق عين ذراع، توافق عين رجل)التوافق الحركي
 .   االختبار البعدي في اً أظيرت فروقالمجموعتين الضابطة والتجريبية فإن طبيعة أفراد العينة 

 

 

 

 

 

 

 

 (14الشكل )
 لممجموعتين  الضابطة والتجريبية التوافق الحركيفي الفروق في االختبار البعدية يوضح 

 
مين خييالل مييا تقييدم مين عييرض وتحميييل لمجييداول السيابقة يتضيي  ان ىنيياك تطييور فييي 

لممجموعة الضابطة ويعيزو الباحيث سيبب ىيذا التطيور الحاصيل الير تياثير المينيج  قدرات التوافق 
وكييذلك  ام الالعبييين فييي الوحييداتباالضييافة اليير اسييتمرار وانتظيياالعتيييادي الييذي وضييعو المييدرب 
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الدور الواض  في ىذا التطور وأكده أيضًا )حنفي محمود( ب يمعب االستمرار دورًا  التكرار  كان لو
ىامييًا فيييي وصييول الالعيييب إليير المسيييتوى العيييالي ميين حييييث األداء الفنييي لممييييارة ميين حييييث الدقييية 

 .(1)الفني العاليوالتكامل وتثبيت والية األداء 
واظيرت النتائج ايضا ىناليك فيروق معنويية وافضيمية لممجموعية التجريبيية فيي تطيور 

. ويعييزو الباحييث سييبب ىييذا التطييور الحاصييل اليير تيياثير التمرينييات الخاصيية التييي قييدرات التوافييق
بكييرة اليييد  ناشييئينلييدى الالعبييين ال التوافييقأعيدىا الباحييث حيييث سيياىمت ىييذه التمرينييات فييي تطيور 

مييؤثرة وفتييرات راحيية كافييية وكانييت تتسييم  بصييورةوتييم أداء التمرينييات الخاصيية بشييكل ميينظم ومرتييب 
 االداء .بالتنويع والتشويق مقاربة في متطمباتيا إلر طبيعة 

أن الممارسيية  ب(  2111وكيذلك يتفيق ومييا جياء بييو ) نجياح مييدي شييمش ، أكيرم محمييد صيبحي ، 
عاميل ضيروري فيي  عممرات المستمرة ضرورية في عمميية اليتعمم ، واليتوبذل الجيد بالتدريب والتكرا

عممييية تفاعيييل الفييرد ميييع المييييارة والسيييطرة عمييير حركاتييو وتحقييييق التناسيييق بييين الحركيييات المكونييية 
لمميارة في أداء متتابع سميم وزمن مناسب و التدريب المستمر وحده يزيد مين تطيوير تعميم المييارة 

تقانيا   . (2)بوتطورىا وا 
عميمييية خييالل الوحييدات التعمم كمييا يعييزو الباحييث إليير اسييتجابة الالعبييين لكافيية متطمبييات الييت      

كانت تمثل أىم الوسائل الفاعمية إلبيراز الطاقيات والمحافظية عمير المسيتوى وتحقييق األىيداف وقيد 
أن الرياضيييي الييذي يتمييرن نحييو ىييدف معيييين  ب(  2111أشييار ) نييزار الطالييب ، كامييل الييويس ، 

ن لو حافز فيي عمميو وأن العميل مين دون ىيدف ىيو عميل عقييم ومميل فيجيب عمير الميدرب سيكو 
أن يسيياعد الرياضييي فييي وضييع ىييدف مناسييب لييو يسييتطيع تحقيقييو كييي يكييون لمتمييرين قيميية وكييي 

 . (3)بيعرف الرياضي مدى تقدمو 
إنها تعكس قابلٌة الرٌاضً ألداء حركات من مختلف وان درجة مستوى التوافق اذ 

الصعوبة وبسرعة مع دقة كبٌرة وفعالة ،وطبقا لخصوصٌة اهداف التدرٌب ،هذا وٌمكن درجات 

اعتبار الرٌاضً الذي ٌمتلك توافقا جٌدا ٌكون قادرا على اداء المهارة بشكل دقٌق ،باإلضافة الى 

(، ٌمثل اكتساب 4قدرته على الواجب التدرٌبً الذي ٌتعرض له بصورة فجائٌة بشكل سرٌع .)

عام القاعدة التً ٌستطٌع فٌها الرٌاضً تنمٌة التوافق الخاص ،ٌكون التوافق الخاص التوافق ال

                                                           
(

1
 54، ص  1994.  القاهرة : دار الفكر العربً ،  1. ط مدرب كرة القدم( حنفً محمود .  

(0)
،  0222، جامعااة الموصاال ، دار الكتااب للطباعااة والنشاار ،  الااتعلم الحركااًنجاااح مهاادي شاالش ، أكاارم محمااد صاابحً محمااود :  

 .  132ـ  109ص
(3)

  102، ص 0222، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  علم النفس الرٌاضً:  ٌسنزار الطالب ، كامل الو 
4
، 0229،بغداد، مكتب الفضلً ،0،التطبٌق المٌدانً لنظرٌات وطرائق التدرٌب الرٌاضً ،ط :محمد رضا ابراهٌم اسماعٌل المدامغة 

 .590ص
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الفصل الرابع 

مرتبطا مع خصوصٌة المهارات الحركٌة بقوة وٌزود الرٌاضً بقابلٌات اضافٌة الستعمالها 

 (1بشكل فعال فً التدرٌب والسباقات. )

 Galant نت التحكم العصبً له دور كبٌر فً المحافظة على قوام جٌد حٌث ٌذكر جال

(انه ٌمكن االحتفاظ بقوام جٌد وذلك عن طرٌق التحكم العصبً فكٌنونة القوام ٌحافظ 1995)

علٌه بواسطة التوافق العضلً والعصبً مع صدور موجه من النبضات تمر عبر مصادر 

 االحساس ،فاألعصاب فالنخاع الشوكً الى المخ ثن النخاع الشوكً فاألعصاب فالعضالت .

(ان التوافق ٌعتمد على سالمة ودقة وظائف 1995صبحً حسانٌن)ٌذكر محمد 

 (0العضالت واالعصاب وارتباطهما معا فً عمل واحد .)

(ان ممارسة البرنامج التدرٌبً تؤدي الى مستوى 1994ٌذكر طلحة حسام الدٌن )

خاص من التكٌف العصبً العضلً ،حٌث تحدث تغٌرات فً الخصائص المورفولوجٌا للخالٌا 

ٌة سواء الوصالت العصبٌة ،او فً الخالٌا العصبٌة الحركٌة ،كما تحدث تغٌرات فً العصب

 (9:94نظام نقل االشارات واالستجابات الفارماكولوجٌة وتردد وصول االشارات.)

ان البرنامج كان ٌتضمن العدٌد من تمرٌنات التوافق العضلً العصبً والتً ادت 

والذي كان له اكبر االثر فً اشتراك اكبر عدد من  بدورها الى ارتفاع مستوى النشاط العصبً

االلٌاف العضلٌة فً الحركة المطلوبة ، هذا ما ٌتفق مع ما ذكره ابو العال احمد عبد الفتاح 

(من انه اذا ارتفع مستوى نشاط الجهاز العصبً زاد تبعا لذلك تعبئة 1993واحمد نصر الدٌن )

 (3( .)0:95االنقباض العضلً .) عدد اكبر من االلٌاف العضلٌة للمشاركة فً

اثبتت  1992عام  mc geeومك جً  barrowتجدر االشارة الى ان ناتج دراسة بارو 

انه ٌوجد ارتباط مرتفع بٌن التوافق الحركً وكل من التوازن والسرعة والرشاقة ،بٌنما ٌوجد 

 ارتباط منخفض مع كل من القوة العضلٌة والتحمل .

 

                                                           
1
 .593محمد رضا ابراهٌم اسماعٌل المدامغة ،المصدر السابق نفسه ،ص : 
0
هاز العصبً المركزي :السٌد عبد العظٌم درباله ،فعالٌة استخدام تمرٌنات التوافق العضلً العصبً والتوازن فً الكفاءة الوظٌفٌة للج 

 45،ص1995، 31المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ،العدد  لطلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بطنطا ،
3
 .55:السٌد عبد العظٌم درباله ،المصر السابق نفسه، ص 



 الباب الخامس
 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات  5-1

 التوصيات  5-2
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اخلامس الفصل 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات-5

  -االستنتاجات : 5-1

 بناء على ما جاء من نتائج وتحلٌل ومناقشة استنتج الباحث:

الى تطور التعلم لدى المجموعة حتواء التمرٌنات على جوانب نفسٌة وتشجٌعٌة ادى ان ا-1

 التجرٌبٌة فً المهارات الهجومٌة .

 على اداء المهارة وفق سٌاقات علمٌة انعكس بشكل اٌجابً على العملٌة التعلٌمٌة . التأكٌدان -2

ان التمرٌنات التً وضعها الباحث ساهمت بتحسٌن التوافق الحركً لدى المجموعة التجرٌبٌة -3

. 

بً للمهارات النفسٌة انعكس على المتعلمٌن مما ساهم بتطوٌر المستوى االٌجا التأثٌران -4

 والقدرة لدٌهم .
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اخلامس الفصل 

 التوصيات : 5-2

 بناء على ما جاء من استنتاجات فان الباحث ٌوصً باالتً :_

والمراكز التخصصٌة  لالعبٌن الناشئٌناستخدام التمرٌنات التً اعدها الباحث للتدرٌب علٌها -1

. 

 من الضروري احتواء التمرٌنات عند التعلم او التدرٌب على المهارات النفسٌة .-2

 اجراء دراسات مشابهة على فئات عمرٌة مختلفة .-3

 من الضروري احتواء التمرٌنات على قدرات التوافق . -4



 المصادر العربية واالجنبية 
 
 المصادر العربية :.-1
 المصادر االجنبية :.-2
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 املصادر 

 المصادر العربية :.-1
  

 : قمق المنافسة الرياضية وعالقتو ابراىيم خالف ابو زيد و جالل كمال عمي سالم
 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضةبتركيز االنتباه واالداء المياري في كرة اليد ,

 .3991, 13,العدد 

  : كرة اليد الحديثة المبادئ المهارية احمد خمٌس السودانً ومحمد محمود كاظم

 .7102, بغداد, مطبعة المٌزان , والخططية 

 , موجات الفا كمؤشر لتطوير الميارات العقمية ومستوي االداء احمد صالح الدين خميل
, 35,العدد  المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضةالعبي المستويات العميا ,لدى بعض 

7551. 
 , بغداد, مكتب دار السالم 7,ط كرة اليد وعناصرىا االساسيةاحمد عريبي عودة,

,7552. 
  : االعداد النفسي للناشئين )دليل لإلرشاد والتوجيه للمدربين ـ اسامة كامل راتب

 .7110, القاهرة , دار الفكر العربً ,  0, طمور االداريين ـ اولياء اال

  : 0,ط تدريب المهارات النفسية :تطبيقات في المجال الرياضياسامة كامل راتب  ,

 .7111القاهرة , دار الفكر العربً , 

 : القاهرة ,  النمو الحركي :مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهقاسامة كامل راتب ,

 .0111دار الفكر العربً , 

 : ة ر القاى3,ط تدريب الميارات النفسية :تطبيقات في المجال الرياضياسامة كامل راتب
 .7555,دار الفكر العربي ,

 : القاهرة , دار  4, ط علم نفس الرياضة :المفاهيم والتطبيقاتاسامة كامل راتب ,

 .7112الفكر العربً , 

 االسكندرية ,منشاة المعارف  خبرات في االلعاب لمصغار والكبار, ايمين وديع فرج,
,3991. 

  ,ترجمة ) كمال  كرة اليد للناشئين وتالمذة المدارسجٌرد النجر بوف وتٌواندرت ,

 .0124عبد الحمٌد( , القاهرة, دار الفكر العربً , 

  :عض دراسة العالقة بين سمة القمق التنافسي الرياضي وبحسن السيد ابو عبده
 مصادر الضغط النفسي لدى ناشئي كرة القدم ,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة

 .3991,المجمد الرابع ,
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 املصادر 

 , استراتيجيات طرائق واساليب التدريب حسين عمي العمي و عامر فاخر شغاتي
 .7535, بغداد , مكتب النور,3, ط الرياضي

  . ص  0114.  القاهرة : دار الفكر العربً ,  0. ط مدرب كرة القدمحنفً محمود ,
44 

  ,التوافق العضلي العصبي وعالقته بالمهارات النفسية ودقة رائد عبد االمٌر عباس

, مجلة جامعة بابل ,العلوم االنسانٌة .المجلد التصويب من القفز لدى العبي كرة اليد

 .444,ص7104, 4,العدد 77

 استراتيجيات التفكير وتركيز االنتباه مان عمى حسن ,رشا محمد اشراف شداد و ىند سمي
 , المجمة العممية لمتربية وعالقتيا بنتائج البطولة لدى العبي البولينج الدوليين

 : ميدان تعليمي لتطوير االدراك الحس حركي والتوافق بين نسب زاهد محسن كرٌم

,رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة  المساهمة واثره في اداء التصويب بكرة اليد للناشئين

 .7102جامعة بابل , –البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 : تأثير برنامج مقترح لمتدريب العقمي عمى تطوير بعض الميارات سمية محمود منصور
النفسية ومستوى االداء لمسابقة رمي الرمح لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات 

,  :التربية البدنية والرياضية بين النظرية والتطبيق المؤتمر العممي الدولي , بالقاىرة
 .3999القاىرة ,مارس ,

 , فعالية استخدام تمرينات التوافق العضمي العصبي والتوازن السيد عبد العظيم دربالو
,  في الكفاءة الوظيفية لمجياز العصبي المركزي لطمبة كمية التربية الرياضية بطنطا

 .3991, 13نية والرياضة ,العدد المجمة العممية لمتربية البد

 : قمق المنافسة الرياضية والسمات االنفعالية وعالقتيما بنتائج صباح عمي محمد صقر
,المجمة العممية ,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة  البطوالت لدى المبارزين

 .3992,المجمد االول ,

 : والتفكير االبداعي لبعض  اثر اسلوب االكتشاف الحر في التعلمضحى شاكر محمد

,رسالة  انواع التصويب لكرة اليد لدى طالب كلية التربية الرياضية المرحلة الثانية

 .  7102جامعة القادسٌة , –ماجستٌر , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 : تأثير تمرينات تعليمية مع جهاز )ضحى شاكر محمد الٌاسريcogni plus في  

ط والنشاط الكهربائي للعضلة وبعض اشكال التصويب تركيز االنتباه وادراك المحي

جامعة القادسٌة ,  –, اطروحة دكتوراه , كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة بكرة اليد 

7104. 

 : 7101, عمان , دار الخلٌج ,  0,ط علم النفس في الرياضةعبد الستار جبار الضمد. 
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 املصادر 

 : ها :المبادئ التعليمية والتدريبيةكرة اليد مالها وما عليعبد الوهاب غازي حمودي 

 . 7114, بغداد , دار الكتب والوثائق,  0,ط

  ًتطبيقات الهجوم بكرة عماد الدٌن عباس ابو زٌد ومدحت محمود عبد العال الشافع :

 . 7112,  اليد تعليم ـ تدريب

 , معهد تقنٌات االنشطة البدنٌة والرٌاضٌة 7102,  التوافق الحركيعٌسى محمد الطٌب,

 ,جامعة عمار ثلٌجً االغوط . 

  : االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضيقٌس ناجً وبسطوٌسً احمد  .

 . 020.ص 0142بغداد : مطبعة التعلٌم العالً , 

  , احب تمرينات التوافق الحركي المصكزال كاكة حمه سعٌد وفرٌدون محمود امٌن

للوحدات التدريبية وتأثيرها في تطوير فن ودقة مهارتي المناولة والتصويب لكرة 

 .7104,  22, مجلة كلٌة تربٌة رٌاضٌة , العدد  اليد للناشئين

  : مركز الكتاب  ,القاهرة ,القياس واالختبار في التربية الرياضيةلٌلى السٌد فرحات

 .  044.   ص  7110للنشر , 

  :القاهرة ,مركز 0,ط موسوعة االختبارات النفسية للرياضيينمحمد حسن عالوي ,

 0114الكتاب للنشر , 

 , التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب محمد رضا ابراىيم اسماعيل المدامغة
 .7559,بغداد, مكتب الفضمي ,7,ط الرياضي

 , دار , القاهرة 4, ط القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحً حسانٌن ,

 .7110الفكر العربً , 

 , تأثير برنامج مقترح لمتصور العقمي عمى تعمم ميارات المبارزة محمد وجيو سكر
المؤتمر العممي الدولي :التربية البدنية , وتطوير تركيز االنتباه والقدرة عمى االسترخاء

 .3999, القاىرة ,مارس , والرياضية بين النظرية والتطبيق
  ,الدافعية الرياضية وعالقتها بمستوى االداء لالعبي كرة السلةمدحت صالح سٌد 

 .0141,المجلة العلمٌة للتربٌة الرٌاضٌة والرٌاضة ,العدد الرابع ,

 : عمان , الدار العلمٌة  0, ط النمو البدني والتعلم الحركيمروان عبد المجٌد ابراهٌم,

 .7112الدولٌة ودار الثقافة , 

 سيكولوجية التفوق الرياضي :تنمية القادر جاد : مصطفى حسٌن باهً وسمٌر عبد

 .0111, القاهرة , مكتبة النهضة المصرٌة , المهارة العقلية

 , السمات الدافعية لالعبي السباحة وكرة الماء والغطس مصطفي محمد مرسي احمد
, المجمة العممية ,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة ,المجمد االول  دراسة مقارنة

,3992. 

  : ًعمان , الدار المنهجٌة , 0, ط اساسيات في التعلم الحركيناهدة عبد الزٌد الدلٌم ,

7102. 
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 املصادر 

 : ًالتمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركيناهدة عبد الزٌد الدلٌم . 

 , االنجاز الرياضي ومظاىر التنظيم الداخمي لمراكز المعب في  دافعيةنبيمة احمد محمود
 .7559, 32,المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة,  كرة اليد

 , بغداد, دار 7,ط التعمم الحركينجاح ميدي شمش و اكرم محمد صبحي محمود,
 .7555الكتب, 

  الموصل :  7. ترجمة )عبد علً نصٌف( . ط أصول التدريب الرياضي. ( هارا .

 .11, ص  0111مطبعة التعلٌم العالً , 
 , استراتيجية مقترحة الكتساب التوافق ىدي مصطفي درويش و عميو ابراىيم زىدي

الجيد لألداء الحركي في كرة السمة وفقا لألسموب المفضل لطالبات شعبة التعميم بكمية 
, 35, المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة ,العدد التربية الرياضية باإلسكندرية 

7551. 

 , وضع مقياس الثقة بالنفس لمسابقات ىناء عبد الوىاب حسن و نجوي محمود والي
, المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة سنة 61الميدان والمضمار لمناشئين تحت 

 .3992,المجمداالول,
 , حركي واالسترخاء العقمي  –تأثير تمرينات لإلدراك الحس ىيثم محمد كاظم الجبوري

,اطروحة دكتوراه, كمية  في االداء المياري والخططي الفردي لالعبين الشباب بكرة القدم
 .7533التربية الرياضية _ جامعة بابل ,

 , 7553, عمان ,دار وائل ,3,ط التعميم وجدولة التدريب الرياضيوجيو محجوب. 
 تعلم الحركي وتطبيقاته في التربية حسٌن وسامر ٌوسف متعب : وسام صالح عبد ال

 .7104, بٌروت , دار الكتب العلمٌة ,  البدنية والرياضية

 : التعمم الحركي وتطبيقاتو في التربية وسام صالح عبد الحسين وسامر يوسف متعب
 .7532,بيروت  ,دار الكتب العممية , البدنية والرياضية

  بابل ,مؤسسة دار 3,ط عمم النفس التربوي الرياضياخرون ,ياسين عموان التميمي و ,
 .7531الصادق الثقافية ,
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 املصادر 

 ةالمواقع االلكترونٌالمصادر االجنبٌة و

 Marx, M .H. and hillix , N . A :systeme and theories in psychology , 

new york , mcgrow – Hill , 1973 , P:398 .  
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 (1ملحق )
 

 استبيان رأي الخبراء
 تحديد اختبارات بعض المهارات الهجومية بكرة اليد

 األستاذ الفاضل .................................... المحترم
 

 -تحية طيبة :
اثرر تمريارات تعميميرة خا رة )  (رسرال  الااجسررير الاوسروا ) يروم الباحث أجررا  بحهرو 
( ونظررا  لارا ررارنرو   تعمم بعض المهارات الهجومية والافسية والتوافق الحركي في كرة اليدفي 

برو ارر  ةبررري  وايرر  و اويرر  خررا اجرراج اةرضاضر م يرجررر رلىررو م بالريةررير  وررر  رجرر  ا ىايرر  
اناولر  ار  اسررول الررا  -لنرو ي  ىارا )الةربارات الايارات اليجواي  وىا االسرالم و الاناول  

 –الرضرررروي  ارررر  الالرررر  ااااررررا -لنررررو ي  ىاررررا )والرضرررروي  لرررر  ارررر  اسرررررول خررررو  الرررررا  (اناو –
 ب ري الي  . الرضوي  ا  االرر ا  (

 
 

 مع الشكر والتقدير                           
 -االسررررررم :

 -الرةضص ال قي  :
 -ا ا  النارررج :

  -الراريرررررخ :
 -الروقيرررررع :

 
 
 

 الباحث                                            
 حيدر عماد محسن                                            
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 ( أمام  الحية االختبار  الرجاء وضع إشارة )                    

 كلها تصلح االختبارات ال تصلح تصلح المهارات األساسٌة ت

   االستالم  1
خرررال  . سررر ال ارتر عررر  ااررر  ار ررر    1

 ( ث نعل.33)

 

    
. اختبرر   سرر ال ارتر عرر  ماالسررتالم ررر  2

 ( رت .3اررستمى ارع ري ر  رس فل )

 

  ارات 01الرارير واالسرالم  ور حائط . 3    

   اررن مرل  2
اررن مرررررررل ررررررر  فررررررم  اررررررر ا  اررررررر  . 1

 اررست عالت اررتداخال بك ة ارعد.

 

    

اررن مرررررل ررررر  رسررررتمى اررررر ا  مررررر  . 2

م 23 ز ب تج ه ارهدف ر  ر بع عبعرد اال تك

 ا  ارهدف

 

    
اررن مررررررل رررررر  رسرررررتمى ارررررر ا  ارررررر  . 3

 اررست عالت اررتداخال بك ة ارعد.

 

    

اررن مرل ر  رسرتمى ارر ا  اار   رك  . 4

بعضررررررمم ر سررررررمم اارررررر   رررررر    رررررررردة 

 م.3ث (مر  رس فل 33)

 

  اةربار الاناول  السوطي .. 5    

    
جان   ور حائط اسرو لار ي اناول  ال خع لو. 6
 م0ها اساخ   01

 

   ارتصمعب )ارتهدعف(. 3
اداء ارتصرررمعب رررر  ارامرررز ار رررر  ااررر  . 1

 ر بع ت دقل ارتصمعب .

 

 7. اختبار دقة التصويب من  خفنخ خن   2    

 امتار( 

 

    
الرضرروي  ارر  السرراوط ا اررااا  وررر اربنررات  .3

  ق  الرضوي 
 

    
رررر  رسرررتمى ارتصرررمعب رررر  اال تكررر ز . 4

 ار ا  اا  ر بع ت دقل ارتصمعب .
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 كلها تصلح االختبارات ال تصلح تصلح المهارات األساسٌة ت

  . ارتصمعب اا  اردما   اررتداخال.5    

  الرضوي  ا  الال   اليا  . 6    
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 (2الممحق )
 الخبراء والمخت ين 

 

 

 

اللقب 
العلم
 ي

 مكان العمل االختصاص االسم
استبٌان 
اختبارات 
 التوافق  

استبٌان 
االختبارا

ت 
 لمهارٌةا

المقابالت 
 الشخصٌة

 حكمت عادل الالمً  أ. د
فسلجة التدرٌب 

 دٌكرة 

البدنٌة كلٌة التربٌة 
وعلوم الرٌاضة 

جامعة –الرٌاضٌة 
 القادسٌة

* * * 

 تعلم كرة الٌد سامر ٌوسف .دأ

البدنٌة كلٌة التربٌة 
وعلوم الرٌاضة 

جامعة  –الرٌاضة 
  بابل

*  * 

 قاسم حسن  أ.د
 تدرٌب

 ٌدكرة ال 

البدنٌة كلٌة التربٌة 
وعلوم الرٌاضة 

جامعة –الرٌاضٌة 
 بابل

 *  

 خالد شاكر دأ.
 تعلم

 كرة الٌد

البدنٌة كلٌة التربٌة 
وعلوم الرٌاضة 

جامعة –الرٌاضٌة 
 الكوفه

 * * 

 كرة ٌد تعلم   علً خومان  أ

البدنٌة كلٌة التربٌة 
وعلوم الرٌاضة 

جامعة  -الرٌاضٌة 
 القادسٌة

  * 

 كرة ٌد مدرس م عبد الحسٌناكر .دم

كلٌة التربٌة 
البدنٌةوعلوم 

جامعة -الرٌاضٌة
  القادسٌة 

*   

 .دم
ٌوسف حسٌن 

 عباس 
 كرة ٌد تدرٌب 

مدٌرٌة تربٌة 
 القادسٌة 

* * * 

 التعلم كرة ٌد  حسن جابر عاجل  م.م
مدٌرٌة تربٌة 

  القادسٌة 
* * * 
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 (3ملحق ) 

 خدامها التمرٌنات التعلٌمٌة التً تم است

د( ررررررررر  خررررررررال  5تررررررررد عب االسررررررررت خ ء رررررررررردة ) -1

 رألااررررر االسرررررتاا ء ماخرررررع ار رررررهع  ررررررع  فرررررع اررررررب   

ماخررررع ارهررررماء ررررر  االنررررف ماخ اجرررر  ررررر  ارمررررم خررررال  

ارزفعرررررر  ا بعرررررردب  عاررررررمم ارالاررررررب مب مزترررررر  اركرررررر ة 

 ب ري ارك ة رألاا  ماردم ا  ماالستالم.

 داالدمات : ك ة ع -ارهدف :اداء االستالم          -

  

نمررررر  ارترررررر ع  ارسررررر ب  ركررررر  انرررررد  رررررري اركررررر ة  -2

رألاارررر  عاررررمم ارالاررررب برررر داء  رررراابل رألررررر م ماسررررتالم 

 ارك ة.

 ارهدف: اداء االستالم   االدمات :ك ة عد  -

 

ب رررررررري اركررررررر ة  اركررررررر ه عارررررررمم ارالارررررررب ررسرررررررك  -3

بإ ررررررردى عدعررررررر  ااررررررر  فخرررررررعه ام بادرررررررر  ام  اسررررررر  ام 

 دع  .كتم   رألاا  معستام ارك ة اند نزمره  بع

 ارهدف :اداء االستالم      االدمات :ك ة عد  -

 

ررررررع  فرررررع ارررررر كبتع  مضرررررع اركررررر ة برررررع  اراررررردرع  -4

رالارررررب معارررررمم بكاتررررر  قدرعررررر  م رررررري اركررررر ة رألااررررر  

 ره  .ستاعممعامم  ر مرإلم

 ارهدف :اداء االستالم      االدمات :ك ة عد  -

نم  ارتر ع  ارس ب  رك  ارالاب عكم  اا  اال ض  -5

رادرع  مانثن ء ب ر كبتع  ماالستن د اا  كات  عدع  رع رد ا

 مارك ة بع  ارادرع  معامم ب ري ارك ة رألاا  بادرع 

الستالم ارك ة ارتي مارمقمف ما معص  به   ري ك ة اخ ى

. عخب ه به  ارزرع )االمر  ام ارث نعل (  

2 االدمات :ك ة عد      ت كعز انتب ه-ارهدف: اداء االستالم   
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م ارالاررررب ب مزترررر  كرررر ه برررر رامز اارررر   اارررر ت عاررررم -6

از  ( بارررررردم ما رررررردة اررررررر  االررررررر م –باررررررمنع  )ا ررررررر  

رررررر ة ررررررع  رررررري اركررررر ه ااررررر  ار ررررر    ر سرررررمم ااعررررر  

سرررررررم ( برررررررنم  االررررررررما  ررررررررع 13سرررررررم  13ر بعررررررر   )

ر اارررر ة نمرررر  رررررم  ار ارررر  رررررع ار ررررري اارررر  ارر بررررع 

 السررررررتالمرررررررنم  اراررررررم  ثررررررم  ار جررررررم  اررررررر  ارخاررررررف 

 ارك ة.

 الم ااررن مرل ات كعز انتب ه اتماف  ارهدف: االست-

 االدمات : ااتع  اك ة ا  ع  الص  -

 

مضررررررررع  رررررررربكل اارررررررر   ررررررررك  ر بررررررررع ام  رررررررريء  -7

انرررررد رالابرررررع  ا  ر ررررر  ي ب رررررك  ر  ررررر  رألرررررر م را باررررر

اع عصرررررر ف ارالابررررررع  اارررررر   ررررررك  خرررررر  م 7خرررررر  ا 

رسرررررتاعم ارررررر  ار ررررربكل معارررررمم ارالارررررب االم  ب مزتررررر  

سررررركه  ارالارررررب ركررررر ة ب رررررري اركررررر ة ااررررر  ار ررررربكل رع

رررررر   رعارررررف اخررررر  ارصرررررف ععرررررمداررررررعم عارررررف خامررررر  م

ارترررررررررر ع  مبكرررررررررعا عسرررررررررتر  االداء رمقرررررررررت ارخارررررررررف 

 .اررخصص

 ارهدف :اداء االستالم      -

 ك ة عد –االدمات : بكل ر   عل  -

 

الابررررع  ب مزتهررررر  كرررر ه بعررررر  دا رررر ة فعررررر  ارعاررررمم  -8

بعنهررررررر  مارتر عرررررر  ماالسررررررتالم بعررررررنهم خررررررال  ار  كررررررل 

  ا ررررر  ة ارصررررر ف ة عامرررررر   بت عررررر  سرررررع  مانرررررد ا رررررال

 ار  كل )اك  ارسع  (ماالداء عستر  بعنهر  .

     ت كعز انتب ه-ارهدف :اداء اررن مرل ماالستالم -

 االدمات :ك ة عد   -
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الابرررررع  را بررررر  5مقرررررمف ارالابرررررع  ااررررر  خ رررررع  )-9

م( تكررررررم  اركرررررر ة فرررررري ج نررررررب 7( اررسرررررر فل بعنهررررررر  )5

اررن مرررررل ماالسررررتالم بررررع  ما ررررد معاررررمم ارالابررررع  برررر داء 

ارالابررررررع  معررررررر) خررررررال  ارامررررررز )ارامررررررز بارررررردم ما رررررردة 

اارامرررررز بكاتررررر  اراررررردرع  اارامرررررز رألرررررر م مرخارررررف اارامرررررز 

نررررما  ارامررررز تبعرررر  عرررررع  معسرررر   (معررررتم ارتبرررردع  بررررع  ا

 إل ال  ارص ف ة.

االسررررررررررررتالم      االدمات –ارهرررررررررررردف :اداء اررن مرررررررررررررل 

 5ادد  :ك ة عد

 

ع  عارررررررررمم ارالارررررررررب مقرررررررررمف ارالابرررررررررع  بخ ررررررررر-13

بررررررررر رمقمف ااررررررررر  قررررررررردم ما ررررررررردة ااررررررررر  رصررررررررر بل 

سررررررررم 23م( ما تمرررررررر   2سررررررررم م ررررررررم  )13بعرررررررر ض

ماررن مررررررررل ماالسرررررررتالم ررررررررع ارزرعررررررر  اررا بررررررر  اررررررررعم 

 م)ثم ارتبدع  اا  ارادم االخ ى(.3عبعد

االسرررررررررررتالم       االدمات  –ارهررررررررررردف: اداء اررن مررررررررررررل 

 5ادد  ك ة عد –:رص بل 

 

( م كرررررررر  6) مضررررررررع ارالابررررررررع  داخرررررررر  رن اررررررررل -11

الابررررع  اثنررررع  سررررمع  انررررد ا ررررال  ا رررر  ة اربرررردء عاررررمم 

االسرررررتالم اررن مررررررل كررررر  اثنرررررع  سرررررمع   بررررر داءارالابرررررع  

ر رررررع  سرررررر   ارصررررر ف ة متبررررردع   بررررر  داءماالسرررررتر ا  

 نم  اررن مرل .

االسرررررررررتالم          االدمات  –ارهررررررررردف :اداء اررن مررررررررررل 

 5ادد :ك ة عد 

 

عررررر  اررسررررر  ل اع نمررررر  ارترررررر ع  ارسررررر ب  ركررررر  بتكب -12

 (م .9ت ر  جرعع رن ال ا )

االسررررررررررتالم       االدمات  –ارهرررررررررردف : اداء اررن مرررررررررررل 

 :ك ة عد
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  سرررررررم ثرررررررالا ر بعررررررر ت ااررررررر   ررررررر    باعررررررر    -13

سرررررم مع سرررررر    13سرررررم ( اربعرررررد بعنهرررررر  43-سرررررم43)

م معارررررف 7ااررررر  خررررر  رسرررررتاعم معارررررف ارالارررررب ااررررر  

الاررررب زرعرررر  بارررر ب ارر بعرررر ت ع ررررر  ااالررررر  بررررنم  

ارر بعرررررر ت مانررررررد  فررررررع اراررررررم  عاررررررمم برررررر داء  ارررررررما 

اررن مرررررل اارررر  نمرررر  ارر بررررع رررررنم  اراررررم  رررررع ر اارررر ة 

ارنظرررررر  عكررررررم  رمجرررررر  اررررررر  ارر بعرررررر ت مرررررررع  اررررررر  

 ارزرع  .

  ت كعز انتب ه –رن مرل –ارهدف :استالم 

  

 3عا) –  ع  الص  -3االدمات :ك ات عد ادد 

 

 نم  ارتر ع  رك  بت ع  نم  اررن مرل . -14

 

(ارررررررررررر ارررررررررر  1-0يرررررررررررو ع الطررررررررررال   وررررررررررر بنرررررررررر  )ررررررررررر 01
جررررررر ار الاا ررررررر  الرياىررررررري  بينيارررررررا اسررررررراخ   اخيررررررر  يرررررررؤ و  
اناولرررررررررررر  ال ررررررررررررري ورسرررررررررررروايا   بنرررررررررررر  ا  يسررررررررررررروم الال رررررررررررر  
ال ررررررررررري ارررررررررر  ال ايررررررررررج الواقرررررررررر  ةولررررررررررو وبنرررررررررر   رررررررررر   ارررررررررر  
الر رررررررررررررررارات يربررررررررررررررا ج اررررررررررررررع ال ايررررررررررررررج الرررررررررررررر   ةولررررررررررررررو ... 

 وى  ا.

االسرررررررررررررررررررررررالم    اال وات -اليرررررررررررررررررررررر   :ا ا  الاناولرررررررررررررررررررررر  -
 1     ي ي : ر 
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يارررررررررر  الطررررررررررال  باجاررررررررررو ري  اررررررررررواجيري  ويارررررررررر  -01
 وررررررررر يارررررررري   ررررررررج اجاو رررررررر  اسررررررررا     يارررررررروم الطالرررررررر  
ا وج اررررررر   ررررررررج اجاو رررررررر  خررررررررا الوقررررررررت نلسررررررررو باناولرررررررر  

وم انررررررررو ال ررررررررري رال ررررررررري إلررررررررر الاسررررررررا   هررررررررم يررررررررر   ليسرررررررر
ويناوليررررررررررررررررا إلررررررررررررررررر الطالرررررررررررررررر  ا وج ارررررررررررررررر  الاجاو رررررررررررررررر  
الااابورررررررررررر  ويررررررررررررر   ليارررررررررررر  ةورررررررررررر  الاجاو رررررررررررر  اررررررررررررع 

اررررررررررري  بورررررررررررونيي  )اضرررررررررررلر واةىرررررررررررر (  نررررررررررر  وىرررررررررررع  و
 ) ايرررررررررج ياررررررررروم بررررررررر ل (اال ا  يررررررررررم اظيرررررررررار احررررررررر  النواي 

ليررررررررر ج  ورررررررررر نررررررررروع الاناولررررررررر  الررررررررررا يجررررررررر  ا ا ىرررررررررا ... 
 وى  ا .

اال وات االسررررررررررررررررررررررالم     -:ا ا  الاناولررررررررررررررررررررر  اليررررررررررررررررررررر   
 اةىر( – وم )اضلر  –: ري ي  

مقرررررررررمف الابرررررررررع  اثنرررررررررع  االم  قبررررررررر  خررررررررر  -17

ني بعرررررررد خررررررر  اررنتصرررررررف رنصرررررررف ارراعرررررررب مارثررررررر 

اررنتصرررررف برسررررر فل رععنرررررل ررررررع مقرررررمف الارررررب انرررررد 

خرررررر  ارر ررررررر  رررررررع مجررررررمد الاررررررب زرعرررررر  عاررررررف 

بررررررر را ب رنررررررر  ع رررررررر  ااررررررررع  بارررررررمنع  رختامرررررررع  

اسرررررررررمد( اعا  رررررررررر  ارعارررررررررم عم ارارررررررررم   –)ا رررررررررر  

اال ررررر  عاررررمم برن مرررررل ررررر  رسررررتمى اررررر    رالاررررب 

قبرررررر  خرررررر  اررنتصررررررف ماعا  ررررررر  ارعاررررررم عم اراررررررم  

مرررررررل رالاررررررب بعررررررد خرررررر  االسررررررمد عاررررررمم بررررررنم  اررن 

 اررنتصف .

 استالم  –رن مرل -ارهدف :ت كعز انتب ه 

 ك ة عد  – 2االدمات :عا) ادد

نمررررررر  ارترررررررر ع  ارسررررررر ب  ركررررررر  بت عررررررر  نرررررررم   -18

 اررن مرل ار  رن مرل ر  فم  ار ا  .

ف عرررر  ركررررم  ررررر  الابررررع  عاررررمم برررر داء اررن مرررررل -19

فعرررر  بعرررنهم رن مررررل رررر  رسرررتمى ارررر ا  مانرررد  رررري 

بارررررم  رعرررررع  عامررررررم  بت عررررر  اررن مررررررل فعرررررر   ارعارررررم

 .)اند ا ال  ص ف ة(بعنهم 



                              018     

 

 

املالحق 

باجاررررررررررررو ري  ب رررررررررررررات أاررررررررررررام  الال برررررررررررري يارررررررررررر  -01
اررررررررررر وياررررررررروم ا وج اررررررررر   7الارارررررررررر ةوررررررررر  ةرررررررررط الرررررررررر

 رررررررررررج اجاو ررررررررررر  بالرضررررررررررروي   ورررررررررررر  وايرررررررررررا اليررررررررررر   
 الرررررررررروا ارررررررررع وىررررررررررع  الررررررررررا أاااررررررررررو بةطررررررررروي ارر ررررررررررا  

  ورررررررررر  وايرررررررررا اليررررررررر   و نررررررررر  اطرررررررررال  ضررررررررراخري ي يرررررررررر
 بارجاه ال اوي  االةرل . الىرب 

 اال وات : رات ي        الي   :ا ا  الرضوي

نمررررررر  ارترررررررر ع  ارسررررررر ب  ركررررررر  بت عررررررر  نرررررررم  -21

 ارتصمعب ار  ارتصمعب ر  ارامز ار ر  .

 

خررررررررررررررا اجاررررررررررررررو ري  ب رررررررررررررررات  ال برررررررررررررري يارررررررررررررر  ال-00
ويارررررررر  إلررررررررر أاررررررررام جانرررررررر   ررررررررج اجاو رررررررر  اسررررررررا     
إ  يارررررررررروم ا وج ارررررررررر   ررررررررررج اجاو رررررررررر  باناولرررررررررر  ال ررررررررررري 

الاسررررررررا   الواقرررررررر  أاااررررررررو والرحررررررررر  خررررررررا ارجرررررررراه  إلررررررررر
الارارررررررررررررررر السرررررررررررررررراباج ال رررررررررررررررري والرضررررررررررررررروي  بةطررررررررررررررروي 
 ارر رررررررررررررا  أو أ هرررررررررررررر اررررررررررررر  ةطررررررررررررروي  ورررررررررررررر الارارررررررررررررر 
ووىررررررررررررع اةرررررررررررررط  الضررررررررررررا   وررررررررررررر  وايررررررررررررا الاونرررررررررررر  

اةرولررررررررر  و نررررررررر  اسررررررررررالم الال ررررررررر   برررررررررا لوا لرووينيرررررررررا 
ال رررررررررررررري اررررررررررررر  الاسرررررررررررررا   ليةبرررررررررررررره برررررررررررررالوو  ليضرررررررررررررو  

 بارجاه ال اوي  لنل  الوو .

رر يررررررررررررررررر   –الاناولررررررررررررررررر  -   :ا ا  الرضررررررررررررررررروي  اليرررررررررررررررر
اال وات : ررررررررررررات يررررررررررر  .    الهاررررررررررر  برررررررررررالنل  -االنربررررررررررراه

 .اةرط  الضا -

نلرررررررررررررررررر  الراررررررررررررررررررري  السرررررررررررررررررراب  ل رررررررررررررررررر  بر يررررررررررررررررررر -00
 الرضوي  الر الرضوي  ا  الال  ااااا .
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 x53 53مضررررررررع اارررررررر  ارهرررررررردف ر بعرررررررر ت  -42

ا رررررررر  ا از  ا ’ سرررررررم بررررررر رما  رختامرررررررل )اصرررررررم  
ع ارجثرررررم ااررررر  اخضررررر ( معكرررررم  االداء رررررر  مضررررر

 كبرررررل ما ررررردة مب مزتررررر  كررررر ة ررررررع مجرررررمد زرعررررر  
م ع ررررررر  ااررررررر  باررررررم  )ر رررررر ب   7اارررررر  خرررررر  ا 

رألرررررررررما  ارر بعرررررررر ت(  مانررررررررد اا رررررررر ء اال رررررررر  ة 
ب ربررررردء عارررررف ارررررررتعام مع خرررررع خ رررررمة ام خ رررررمتع  
رألررررررررر م ماال تكرررررررر ز مارتصررررررررمعب )انررررررررد مقمفرررررررر  
ررررررألداء عظهررررر  ارالارررررب ارزرعررررر  اارررررر  ركررررري عررررر اه 

 ه ارر بع رنم  ارام (اارالاب معصمب ب تج 

 -   ثارررررررررررل بررررررررررر رنم - اداء ارتصرررررررررررمعب ارهررررررررررردف:
 ت كعز انتب ه –تماف 

-سرررررررررررررم   x53 53االدمات :.ر بعررررررررررررر ت دقرررررررررررررل 

 ااالم  –ك ة عد -ا   ل الصال  

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  ركرررررررررر  بت عرررررررررر   -25

 ارتصمعب ار  ارتصمعب ر  ارامز ا رع  .

ر بعرررر ت دقررررل اارررر  ارهرررردف باعرررر    4ـرررر مضررررع 26

53 x53  سرررررررم بررررررر رما  رختامرررررررل )اصرررررررم  . از   ا

ا رررررررر ا اخضررررررر ( عارررررررف ارالابرررررررع  قررررررر ب خررررررر  

ااررررر   زرعررررر اررنتصرررررف مع رارررررم  كررررر ات معارررررف 

م ررررررع مضرررررع سرررررام ااررررر  اال ض )سرررررام  9خررررر  ا 

بالسررررررررت)( معاررررررررمم اررررررررررتعام ب ربداعررررررررل ب ررن مرررررررررل 

راررررررررد ب مارامرررررررز ااررررررر  ارسرررررررام ماالسرررررررتالم رررررررر  

اررررررررد ب مكررررررعر) عاررررررمم برن مرررررررل ث نعررررررل رارررررررد ب 

ر  عنتهرررررري ررررررر  ارسررررررام عسررررررتام اركرررررر ة ررررررر  مانررررررد

 ا تكرررررررر ز اررررررررررد ب مع خررررررررع خ ررررررررمة ام خ ررررررررمتع 

معصرررررررمب ااررررررر  ارر رررررررر ) قبررررررر  ارامرررررررز عخبررررررر  

 تجررررررررر ه ب معصرررررررررمباررررررررررد ب ارالارررررررررب برررررررر رام  

 .ارر بع ارراصمد(

ت كعرررررررز  –تمافررررررر -تصرررررررمعب  -ارهررررررردف: رن مررررررررل 

 تصم  اااي- انتب ه

 –سررررررررررررررم  x53 53االدمات :ر بعرررررررررررررر ت دقررررررررررررررل 

 ااالم  –عد ك ة  –ا   ل الصال 

نمرررررر  ارتررررررر ع  ارسرررررر ب  ركرررررر  بت عرررررر  نررررررم   -27

 .(ارتصمعب ر  ارامز ار ر  ارتصمعب )
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م انرررررررد  13ـررررررر  سرررررررم ر برررررررع ااررررررر  خررررررر  ا 28

مصررررررم  اررررررررتعام اررررررر  ارر بررررررع عامررررررز اارررررر  قرررررردم 

ما ررررردة داخررررر  ارر برررررع راعررررررع  رررررر ة مععرررررمد رررررر ة 

اخرررر ى ثررررم عامررررز راعسرررر   ثررررم ععررررمد راررررداخ  مع خررررع 

مرررررر  ارر برررررع عع ررررري خ رررررمة ارررررر  االرررررر م )قبررررر  دخ

م مانررررررد 7رن مرررررررل رزرعرررررر  ماقررررررف اارررررر  خرررررر  ا 

االنتهرررررر ء عسررررررتام كرررررر ة ررررررر  ارزرعرررررر  ثررررررم عصررررررمب 

ارر رررررر  رررررر  ارامرررررز ار رررررر  ارزماعررررر  اسرررررم  ب تجررررر ه 

 (1,2متكم  ر قرل )

 ثال ب رنم  .-تماف   -تصمعب ارارهدف :اداء 

 .دما   رامنل-ك ة عد-االدمات :ا   ل الص 

عرررررررررر  نررررررررررم  نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت  -29

 . (ارتصمعب ر  اال تك ز)ارتصمعب 

 

ـرررررر مضررررررع ا بررررررع دما رررررر  برررررر رما  رختامررررررل فرررررري 33

زماعرررر  ارهرررردف ثررررم عررررتم  سررررم ثررررالا ا رررر  ل اررررر م 

سرررررررم  13م معكرررررررم  اررررررر ض ار ررررررر ع  9خررررررر  ا 

سرررررررم عكرررررررم  43ماررسررررررر فل برررررررع   ررررررر ع  ماخررررررر  

م رررررررع 1اررررررررتعام ماقررررررف قبرررررر  اال رررررر  ل برسرررررر فل 

م معكررررررم  7مقررررررمف الاررررررب زرعرررررر  اارررررر  خرررررر  ا 

ررررررررتعام برررررر ر كض ن ررررررم اال رررررر  ل ب ررررررردخم  اداء ا

مارخرررررر مي ررررررر  بررررررع  اال رررررر  ل ارررررررثالا مارعررررررمدة 

بعنررررر  رررررر ة اخررررر ى مخرررررال  االداء تكرررررم  رنررررر مالت 

مانررررد ارنه عررررل ررررر  اال رررر  ل عسررررتام مبررررع  ارزرعرررر  

رررررررررررر  ارزرعررررررررررر  ماخرررررررررررع خ رررررررررررمة امخ متررررررررررر   

مارتصررررررمعب ررررررر  اال تكرررررر ز اارررررر  اررررررردما  )ارزرع  

ب عخبررررررر ه بررررررر رام  اررررررررعم عجرررررررب ااعررررررر  ارتصرررررررمع

 ب تج ه اردا  ة ارتي تكم  بنم  ارام  (

 تمافررررررررررر  -تصرررررررررررمعب -ارهررررررررررردف:. اداء رن مررررررررررررل 

 ا   ل –ك ة عد  -االدمات :دما  

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم   -31

 .(ارتصمعب ر  ارامز ار ر  ارتصمعب )
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ارهررررردف زماعررررر  ـررررر مضرررررع ر بعررررري دقرررررل اااررررر  32

تكرررم  رامنررر  )ا رررر  ـ اصرررم ( ررررع مضرررع ثرررالا 

م رمازعرررررررل رار رررررررر  13خررررررر  ا   رررررررماخص ااررررررر 

سررررررم رررررررع مقررررررمف الارررررررب  23اررسرررررر فل بعنرهررررررر  

م . عكرررررررم  االداء ارررررررررتعام 8زرعررررررر  ااررررررر  خررررررر  ا 

برررر رامز اارررر  بررررعه ار ررررماخص بارررردم اال تارررر ء مانررررد 

االنتهرررر ء ع خررررع خ ررررمة امخ ررررمتع  معصررررمب ااررررر  

ارر رررررر  ررررررر  اال تكرررررر ز )قبررررر  ارتصررررررمعب عخرررررر ي 

 (ارعم عجب ارتصمعب ااع ارزرع  ارام  

–اسررررررررررتالم  –رن مرررررررررررل –:اداء تصررررررررررمعبارهرررررررررردف

        اردافععل )ت جعع ارالاب( –تماف  

 ك ة عد-ر بع ت دقل-االدمات:  ماخص

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم   -33

 .(رتصمعب ر  ارامز ار ر  )اارتصمعب 

 

ـررررر مضرررررع  رررررماجز رررررر  االسرررررمن  ااررررر  ا تمررررر   34

سرررررم ااررررر  جررررر نبي ارراعرررررب )ر اكرررررز ارسرررررمااد(  25

م معكررررررم  االداء بررررررع  3 فل بعنهررررررر  متكررررررم  اررسرررررر

الابررررررررع  اثنررررررررع  ررررررررر  كررررررررال ارجهتررررررررع  متبرررررررر د  

اررنررررررر مالت بعنهرررررررر  خرررررررال  ابرررررررم  ار ماجز)ررررررررع 

م ع رررررررررررر  7مجرررررررررررمد الارررررررررررب ااررررررررررر  خررررررررررر  ا 

ك تع (ع رررررررري اركررررررر ة ا ررررررردبر  معارررررررمم ارالارررررررب 

بت دعررررررد اتجررررررر ه ارالارررررررب عررررررررع  ام عسررررررر   معرررررررر) 

بإا   ررررر  رن مررررررل معصرررررمب ن رررررم ارر رررررر  ب تجررررر ه 

 ي استام رنه  ارك ة ارزامعل ارت

 -ارتصررررررررمعب -االسررررررررتالم -ارهرررررررردف :اداء اررن مرررررررررل

 .     ارتماف  

  ماجز اسمن .-ك ات عد  االدمات:  

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم  -35

ارتصررررررررررمعب رانررررررررررم  ارثرررررررررر ني )تصررررررررررمعب ررررررررررر  

 اال تك ز(.
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سررررررم  35ـرررررر مضررررررع  رررررر جز ام  اارررررر  ا تمرررررر   36

م ررررر  ارر ررررر  م رررر جز اخرررر  اارررر  13اارررر  بعررررد 

م(بررررررررنم  اراع سرررررررر ت 2سرررررررر   ار رررررررر جز االم  ب )ع

ج نرررررب ارر رررررر  انرررررد كررررر  ب زررررررعال ررررررع مقرررررمف 

ا  ضررررررررررل ع راررررررررررم  صررررررررررم  اتا عكررررررررررم  االداء 

ارررررررررتعام بررررررر رمقمف قبررررررر  ار ررررررر جز االم  مارامرررررررز 

ااعررررر  ررررررع اخرررررع خ رررررمات تا بررررر  را ررررر جز ارثررررر ني 

مفررررري برررررعا ارمقرررررت تن اررررر  صررررر ف ة رررررر  ماجتعررررر زه 

معب ا رررررد ارالابرررررع  اع عجرررررب ااررررر  ارالارررررب ارتصررررر

رررررر  اال تكررررر ز  ب خرررررع خ رررررمة ام اثنرررررع  مارتصرررررمعب

 )ا دى زماع  ارهدف(.ب تج ه صمت ارص ف ة

           .ارهدف : اداء ارتصمعب ا ارتماف  

 ك ات عد .-2االدمات :  جز ادد 

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم  -37

 ارتصمعب ار  ارتصمعب ر  ارامز ار ر  .

 

 

  قبررررر  ـررررر مضرررررع ثرررررالا  رررررماخص ارررررر م ارر رررررر38

م ررررررررع مضرررررررع ر بعررررررر ت اردقرررررررل اسرررررررم  9خررررررر  ا 

ارر رررررر  عارررررمم ارررررررتعام ب ربررررردء رررررر  ارعسررررر   بررررر رامز 

ب راررررردم ارعسررررر ى فاررررر  ارررررر  ارعررررررع  مععرررررمد بررررر رامز 

اارررر  ارارررردم االخرررر ى ارعرررررع  فارررر  ررررر  ارعرررررع  اررررر  

ارعسررررررررر   مع خرررررررررع خ رررررررررمة امخ متررررررررر   معامرررررررررز 

معصررررررررررمب اارررررررررر  ارر ررررررررررر  ب تجرررررررررر ه االسررررررررررم  

 .)ر بع ت اردقل( 

  اداء ارتصمعبا تماف . :’ارهدف 

 .ر بع ت دقل –ك ات - 3االدمات : ماخص 

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم   -39

 ارتصمعب ار  ارامز ار ر  .

 

 



                              003     

 

 

املالحق 

 اررررر مسررررم  33ـرررر مضررررع صررررندم  اارررر  ا تمرررر   43

م معكررررررررررم  اررررررررررررتعام ماقررررررررررف اارررررررررر  9خرررررررررر  ا 

ارصرررررررندم  مظهررررررر ة ااررررررر  ارهررررررردف ررررررررع مقرررررررمف 

م ررسرررررك  كررررر ة ررررررع 7الارررررب زرعررررر  ااررررر  خررررر  ا 

عرسررررر)  مد الارررررب ام ررررررد ب داخررررر  ارر رررررر مجررررر

( اع عسرررررر   خضرررررر رررررررع  ااا ررررررر  ع) بعدعرررررر  اراررررررم 

عاررررررررمم اررررررررررتعام برررررررر رامز ررررررررر  اارررررررر  ارصررررررررندم  

ماالرتمرررررررر ف ررماجهرررررررر  ارهرررررررردف ماالسررررررررتالم ررررررررر  

ارزرعرررررر  ماخررررررع خ ررررررمة ام خ ررررررمتع  مارتصررررررمعب 

رررررر  اال تكررررر زاا  ارر رررررر  ب تجررررر ه ارزامعرررررل ارتررررري 

ع ررررررررررددب  ارالاررررررررررب ارماقررررررررررف خاررررررررررف  رررررررررر    

 ر )داخررررررررر  ارهررررررررردف( كررررررررر   ع فرررررررررع ارارررررررررم  ارر

اال رررررر  ام ع رعررررر   عرررررا عصرررررمب ارالارررررب ب تجررررر ه 

 ارزامعل ارر  ب  رام  .

ارهررررررردف :ا تصرررررررمعبا اسرررررررتالم كررررررر ة ا تمافررررررر  ا 

                              ت كعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز انتبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ه

 ااالم . –صندم  -االدمات :ك ات 

 نم  ارتر ع  ارس ب  بت ع  نم  ارتصمعب . -41

 

سرررررم ( فررررري x53 53 بعررررر ت اردقرررررل )ـررررر مضرررررع ر42

ااارررررر  ارهرررررردف رررررررع مضررررررع رصرررررر بل )برررررر ر م ( 

م ررررررع مجرررررمد الابرررررع  اثنرررررع  ااررررر  9ارررررر م خررررر  ا 

جرررررررر نبي اررصرررررررر بل مارالاررررررررب اررنمررررررررع اع عاررررررررف 

ل رماجهررررر  سررررر  ل اراعرررررب ارالارررررب ارررررر م اررصررررر ب

عسررررتام كرررر ة ررررر  ا ررررد ارالابررررع   ممظهرررر ة راهرررردف 

)عرررررع  معسرررر   ( فرررري   رررررل اسررررتالر  ررررر  )الاررررب 

ة ام   ( عاترررررف ب تجررررر ه ارعررررررع  مع خرررررع خ رررررمارعررررررع

ارزامعررررل  اكرررر خ ررررمتع  معصررررمب ررررر  اال تكرررر ز 

 مارعك  في   رل استالر  ر  الاب ارعس  .

 تالم . ارتصرررررررررررمعب ا تمافررررررررررر  ارهررررررررررردف:ا االسررررررررررر

 ر بع ت دقل. –رص بل -االدمات :ك ات عد 

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم  -43

 ارتصمعب )ارتصمعب ر  ارامز ار ر (.
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ع رررررر  ررررررمنع   داخررررر  ارر رررررر  ف زرعررررر مقرررررم -44
ابعض(خاررررررف رختامررررررع  )ارعرررررررع  االسررررررمد مارعسرررررر   

دقررررررل فرررررري اسررررررم  ار رررررر    رررررررع مجررررررمد ر بعرررررر ت 
م 7اارررررر  خرررررر  ا  زرعرررررر  اخرررررر ارر ررررررر  معاررررررف 

م  13اارررررررر  خرررررررر  ا  الارررررررربمعكررررررررم  مقررررررررمف ار
ب مزترررر  كرررر ة اع عاررررمم بتر عرررر  اركرررر ة بررررع  قدرعرررر  
ماخرررررعب  ماا ررررر ء رن مررررررل رالارررررب ارماقرررررف ااررررر  

م ماالسررررررررررتالم رنرررررررررر  مارامررررررررررز ار ررررررررررر   7  ا خرررررررررر
مارتصررررررمعب ااررررررر  ارر رررررررر  )انرررررررد ارامرررررررز عارررررررمم 
ارالاررررب داخرررر  ارر ررررر  ع ررررر  ا ررررد اراررررمنع  اارررر  
ا ررررردى اررررررزامعتع  معصرررررمب ب تج بهررررر  ا )ام عارررررمم 

 ه ماخررررعب  ارالاررررب ب ررررري اركرررر ة ررررر  خاررررف ظهرررر
 ماراع م بنم  ارتر ع (

رن مرررررررررررل اسررررررررررتالم ا تصررررررررررمعب ا  ارهرررررررررردف:ا اداء
 تماف  

دمات : ر بعررررررر ت دقرررررررل . كررررررر ات عرررررررد ا ت رررررررع ت ا
 ب  رما  اررعكم ة 

نمرررررررررر  ارتررررررررررر ع  ارسرررررررررر ب  بت عرررررررررر  نررررررررررم  -45

 ارتصمعب )تصمعب ر  اال تك ز(.

 

ارررررر  جرررررر نبي ارر ررررررر  الابررررررع  اثنررررررع  امقررررررمف -46

اارررررررر  ارخ ررررررررم  ارج نبعررررررررل رررررررررع مجررررررررمد الاررررررررب 

ب ررنتصررررررررف بعررررررررنهم اع عاررررررررمم امال ب السررررررررتالم ررررررررر  

م رالاررررب ب ارا عررررب ارالاررررب اربععررررد   معاتررررف معسررررا

ااعررررر  مبررررردم ه عارررررمم ارالارررررب  ب  برن مررررررل رالارررررب 

رررررررر     مبكرررررررعا عسرررررررتر  االداء رمتررررررر ة رررررررر  اررررررررزر 

ارع مجرررررررمد صررررررر ف ة ار  كرررررررل رارنتصرررررررف ارراعرررررررب

 اند ان القه  عتم ت ع  نم  اررن مرل بعنهم .

 االدمات :ك ة عد..       االستالم  –ارهدف :اداء اررن مرل 
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خرررررررر  قرررررررر ب اارررررررر   مقررررررررمف الاررررررررب ما ررررررررد-47

الابرررررع   خررررر  ارر رررررر   ارررررر م تصرررررف مب ررا بررررر اررن

 م( رررررررع مقررررررمف الاررررررب6تكررررررم  اررسرررررر فل بعررررررنهم )

زرعرررر  خاررررف الاررررب اررنتصررررف ع ررررر  ارررررما  نمرررر  

ارررررماقمع  )ا تررررداء عارررر) (اارررر  خرررر   ارررررما  ارالابررررع 

ارر ررررر  مانررررد  فررررع اراررررم  ارر رررر ب  ال ررررد ارالابررررع  

صررررم  مارم رررررع نررررم  اررن مرررررل اررن مرررررلبتبرررر د  عاررررمم 

 م مارتصرررررررمعب رررررررر  ارامرررررررز ار رررررررر 9قررررررر ب خررررررر  ا 

زعررررررررر دة ارسررررررررر ال مبكرررررررررعا عسرررررررررتر  االداء كرررررررررعر) 

 )رع ارت جعع(.بس ال  فع االاالم

تصرررررمعب رررررر  ارامرررررز –رن مررررررل  –االسرررررتالم ارهررررردف :

 اردافععل  –ت كعز االنتب ه 

 ااالم . –عا)  -االدمات :ك ات عد 

 نم  ارتر ع  ارس ب  بت ع  نم  ارتصمعب .-48

 

 

مقررررررررمف رجرررررررررماتع  اارررررررر  جرررررررر نبي ارراعررررررررب -49

مت دعررررل اررنرررر مالت فعررررر  بعررررنهم بكرررر ة ما رررردة  مانررررد 

ت عرررررر  نررررررم  رصرررررر ف ة ررررررر  قبرررررر  اررررررررد ب ا ررررررال  ا

ب مزترررررر  مارالاررررررب ارررررررعم  رنرررررر مالت ( 5اررن مرررررررل )

 .ر  اا  ارر ر ب رامز ار  عصمب ارك ة 

ارتصررررررررمعب  –الم االسررررررررت –ارهرررررررردف :اداء اررن مرررررررررل 

 ت كعز االنتب ه  –

 دمات: ك ة عد اال
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نمررررر  ارترررررر ع  ارسررررر ب  ركررررر  انرررررد  رررررري ارعارررررم -53

اال رررررررر  عارررررررمم ارالارررررررب اررررررررعم ب مزتررررررر  اركررررررر ة 

)رررررع ار رررر ء ب رتصررررمعب اارررر  ارر ررررر  ررررر  اال تكرررر ز 

 .ارص ف ة(

ارتصررررررررمعب  –تالم االسرررررررر –ارهرررررررردف :اداء اررن مرررررررررل 

 ت كعز االنتب ه –

 االدمات :ك ة عد
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 (2ملحق ) 

 اس المهارات النفسٌةمقٌ

 

 

 الدرجة العبارات   ت

 6 5 2 3 4 1 استطٌع ان اقوم بتصور أي مهارة حركٌة فً مخٌلتً بصورة واضحة  1

 6 5 2 3 4 1 اعرف جٌدا كٌف اقوم باالسترخاء فً االوقات الحساسة من المباراة  4

ركٌز افكار كثٌرة تدور فً ذهنً اثناء اشتراكً فً المباراة وتتدخل فً ت 3
 انتباهً 

1 4 3 2 5 6 

 6 5 2 3 4 1 اشعر غالبا باحتمال هزٌمتً فً المنافسة التً اشترك فٌها  2

 6 5 2 3 4 1 اشترك فً جمٌع المنافسات وافكاري كلها تتضمن الثقة فً نفسً  5

 6 5 2 3 4 1 قبل اشتراكً فً المنافسة اكون معد نسبٌا لبذل اقصى جهد  6

 6 5 2 3 4 1 ً تصور ادائً للحركات دون ان اقوم بإدائها فعال استطٌع فً مخٌلت 7

 6 5 2 3 4 1 عضالتً تكون متوترة قبل اشتراكً فً المنافسة  8

 6 5 2 3 4 1 ٌضاٌقنً عدم قدرتً على تركٌز انتباهً فً االوقات الحساسة من المباراة  9

 6 5 2 3 4 1 اخشى من عدم االجادة فً اللعب اثناء المباراة  11

عندما ال تكون نتٌجة المباراة فً صالحً فان ثقتً فً نفسً تقل كلما قاربت  11
 المباراة على االنتهاء 

1 4 3 2 5 6 

 6 5 2 3 4 1 افضل دائما االشتراك فً المبارٌات الحساسة والهامة  14

 6 5 2 3 4 1 ٌصعب علً ان اتصور فً مخٌلتً ما سوف اقوم به من اداء حركً  13

من السهولة بالنسبة لً قدرتً على استرخاء عضالتً قبل اشتراكً فً  12
 المنافسة 

1 4 3 2 5 6 

 6 5 2 3 4 1 مشكلتً هً فقدانً للقدرة على التركٌز االنتباه فً بعض اوقات المباراة  15

 6 5 2 3 4 1 عندما اشترك فً منافسة فإننً اشعر بالمزٌد من القلق  16

 6 5 2 3 4 1 سة استطٌع االحتفاظ بدرجة عالٌة من ثقتً فً نفسً طول فترة المناف 17

 6 5 2 3 4 1 استطٌع دائما استثارة حماسً بنفسً اثناء المباراة  18

اقوم دائما بعملٌة تصور لما سوف اقوم به من اداء فً المنافسة التً سوف  19
 اشترك فٌها 

1 4 3 2 5 6 

ة واسترخاء نفسً بسرعة قبل من صفاتً الواضحة قدرتً على تهدئ 41
 اشتراكً فً منافسة رٌاضٌة 

1 4 3 2 5 6 

االحداث او الضوضاء التً تحدث خارج الملعب تساعد على تشتٌت انتباهً  41
 فً الملعب 

1 4 3 2 5 6 

 6 5 2 3 4 1 ٌنتابنً االنزعاج عندما ارتكب بعض االخطاء اثناء المنافسة  44

اء بعض المهارات الحركٌة اثناء اشتراكً فً اعانً من عدم ثقتً فً اد 43
 المنافسة 

1 4 3 2 5 6 

 6 5 2 3 4 1 اشعر دائما باننً اقوم ببذل اقصى جهدي طوال فترة المنافسة  42



                              008     

 

 

املالحق 

 اختبارات المهارات النفسٌة فً الرٌاضة .

–    القدرة على تركٌز االنتباه . –القدرة على االسترخاء .    –القدرة على التصور.   -

 دافعٌة االنجاز الرٌاضً .    -الثقة بالنفس    -القدرة على مواجهة القلق . 

صممه بل و)جون البنسون(و كرٌستوفر شامبروك وقد قام )محمد حسن عالوي (باقتباسه 

 وتعدٌله وٌتكون ابعاده من العبارات المذكورة اعاله.

 كاالتً: عبارات 2ابعاد تمثله  6فقرة وٌتضمن  42والمقٌاس ٌتضمن  

 فً عكس اتجاه البعد. 13(كلها اٌجابٌه عدا عبارة 177713719القدرة على التصور تشمل )-

 فهً عكس اتجاه البعد. 8(كلها اٌجابٌه عدا 417127874القدرة على االسترخاء تشمل)-

 (كلها عبارات فً عكس  اتجاه البعد.417157973القدرة على تركٌز االنتباه وٌشمل)-

 (كلها عبارات فً عكس اتجاه البعد.4471671172واجهة القلق وٌشمل )القدرة على م-

(فً اتجاه 1775(العبارتان )4371771175الثقة بالنفس وتشمل العبارات )-

 (فً عكس اتجاه البعد.43711البعد)

 (كلها فً اتجاه البعد.       4271871476دافعٌة االنجاز الرٌاضً تشمل )-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              011     

 

 

املالحق 

 (5ملحق) 

   عي ارم دات ارتعاعرعلنر
          

 د 91الوقت : الوحدة التعلٌمٌة :االولى      
 11عدد الالعبٌن:  االستالم  –الهدف :تعلم االسترخاء      
 االسبوع : االول شواخص    -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

سم الق
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5
 
 

 االحماء 
  د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

 التأكٌد على
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن االول -1
 
 ـ التمرٌن الثانً 4
 
 ـ  التمرٌن الثالث 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              010     

 

 

املالحق 

   نر عي ارم دات ارتعاعرعل
         

 د 91الوقت : ثانٌةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11ن: عدد الالعبٌ االستالم  –الهدف :تعلم االسترخاء      
 االسبوع : االول شواخص    -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5
 
 

 االحماء 
  د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 لعضالت ومفاصل الجسم .تمارٌن تهٌئة ل

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

مراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة شرح المهارة ال
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن االول -1
 
 التمرٌن الثانًـ 4
 
  التمرٌن الرابع ـ 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              011     

 

 

املالحق 

   نر عي ارم دات ارتعاعرعل
         

 د 91الوقت : ثالثةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  االستالم  –الهدف :تعلم االسترخاء      
 االسبوع : االول شواخص    -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5
 
 

 االحماء 
  د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

على  التأكٌد
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الرابع -1
 
 التمرٌن الخامسـ 4
 
 التمرٌن السابعـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              012     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت : الوحدة التعلٌمٌة :الرابعة      
   11عدد الالعبٌن:  االستالم   – االسترخاءالهدف :تعلم      

 االسبوع : االول اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثالث-1
 
 التمرٌن الخامسـ 4
 
 ـ التمرٌن السابع3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              013     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت : الوحدة التعلٌمٌة :الخامسة      
 11عدد الالعبٌن:  المناولة    –الهدف :تعلم التصور العقلً      
 االسبوع : الثانً اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 صطفاف وتسجٌل الحضور اال
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
بصورة االحماء 
 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 السادسالتمرٌن -1
 
 الثامنـ التمرٌن 4
 
 التاسعـ  التمرٌن 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  رك

تر ع  
د 2

  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المناولة من فوق 
 الراس 

 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              014     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت : سادسةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  المناولة    –دف :تعلم التصور العقلً اله     
 االسبوع : الثانً اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 فاصل الجسم .تمارٌن تهٌئة للعضالت وم

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

ها والتمارٌن مع تأدٌة شرح المهارة المراد تعلم
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن العاشر  -1
 
 التمرٌن الحادي عشر ـ 4
 
 التمرٌن الثانً عشرـ  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المناولة من فوق 
 الراس 

 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     احة او لعبة تروٌحٌةتمارٌن ر 



                              015     

 

 

املالحق 

 نماذج لوحدات تعلٌمٌة 
 

 د 91الوقت : الوحدة التعلٌمٌة :السابعة       
 11عدد الالعبٌن:  االستالم و  المناولة    –  التصور العقلًالهدف :تعلم      
 االسبوع : الثانً  اشرطة الصقة  –ص شواخ -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  دة التعلٌمٌة اقسام الوح

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .تمارٌن 
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
  الثالث عشر مرٌن الت-1
 
 الرابع عشر ـ التمرٌن 4
 
 الخامس عشرـ  التمرٌن 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 

  مناولة  من فوق 
 الراس 

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              016     

 

 

املالحق 

 نماذج لوحدات تعلٌمٌة 
 

 د 91الوقت :  ثامنةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  االستالم و  المناولة    –  التصور العقلًالهدف :تعلم      
 االسبوع : الثانً  اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 ام والحضورالنظ
 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن السادس عشر  -1
 
 التمرٌن السابع عشر ـ 4
 
 عشر التمرٌن الثامن ـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 

مناولة  من 
 الراس   مستوى

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              017     

 

 

املالحق 

 لٌمٌة نماذج لوحدات تع
 

 د 91الوقت :   تاسعةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  االستالم و  المناولة    –الهدف :تعلم التركٌز االنتباه       
  لثاالسبوع : الثا اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 الحضور االصطفاف وتسجٌل 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

لقسم ا
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن السادس عشر  -1
 
  السادس واالربعونالتمرٌن ـ 4
 
 التمرٌن التاسع عشر ـ  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 

مناولة  من 
 الراس   مستوى

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              018     

 

 

املالحق 

 نماذج لوحدات تعلٌمٌة 
 

 د 91الوقت :  عاشرةالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  االستالم و  المناولة    –الهدف :تعلم التركٌز االنتباه       
  لثاالسبوع : الثا اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–عبٌن رفع الك–تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 ًقسم تطبٌق

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثالث عشر  -1
 
 التمرٌن الخامس عشر ـ 4
 
 التمرٌن السابع عشر ـ  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 

مناولة  من 
 س الرا  مستوى

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              021     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت :  الوحدة التعلٌمٌة :الحادي عشر      
 11عدد الالعبٌن:      التصوٌب  –الهدف :تعلم تركٌز االنتباه       
 االسبوع : الثالث  اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –ة تمارٌن احساس بالكر

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 لتمرٌن الذي سوف ٌعطىنموذج من ا

 
 
 
 
 
 
    العشرونالتمرٌن -1
 
 الحادي والعشرونـ التمرٌن 4
 
    الرابع والعشرونـ  التمرٌن 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التصوٌب من 
 القفز اماما 

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     ٌحٌةتمارٌن راحة او لعبة ترو 



                              020     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    ثانًالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   تركٌز االنتباهالهدف :تعلم      
 االسبوع : الثالث  مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11د عدد االدوات :كرات ٌ     

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  مٌة اقسام الوحدة التعلٌ

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 
 جسم للقسم الرئٌسً .تمارٌن لتهٌئة ال

 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 رون    التمرٌن العش-1
 
 و العشرون       رابعـ التمرٌن ال4
 
 و العشرون     خامسـ  التمرٌن ال3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
 القفز اماما  

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              021     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    الثثالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   الثقة بالنفسالهدف :تعلم      
  رابعاالسبوع : ال مربعات دقة   – اشرطة الصقة –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة كرارالت الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الخامس والعشرون  -1
 
 ٌن الثالث والعشرونالتمرـ 4
 
 التمرٌن الثانً والعشرونـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
 القفز اماما  

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              022     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    رابعالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   الثقة بالنفسالهدف :تعلم      
  بعرااالسبوع : ال مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 ام والحضورالنظ
 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثانً والعشرون  -1
 
 التمرٌن السادس والعشرونـ 4
 
 ن الثامن والعشرونالتمرٌـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
 القفز اماما  

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              023     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    خامسالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   الثقة بالنفسالهدف :تعلم      

 رابعاالسبوع : ال مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 
 اءاالحم
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

 التأكٌد على تنفٌذ
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثامن والعشرون -1
 
 التمرٌن الرابع والثالثونـ 4
 
 التمرٌن الخامس والثالثونـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
 القفز اماما  

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              024     

 

 

املالحق 

 ارتعاعرعل نر عي ارم دات     
 

 د 91الوقت : عشر   سادس الوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      – الثقة بالنفسالهدف :تعلم      

 رابعاالسبوع : ال مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 ئٌسًالر

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الخامس والثالثون -1
 
 التمرٌن السادس والثالثونـ 4
 
 التمرٌن السابع والثالثونـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
 القفز اماما  

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              025     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    سابعة :الالوحدة التعلٌمٌ     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   مواجهة القلقالهدف :تعلم      

 خامساالسبوع : ال مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –ن تدوٌر ذراعٌ–هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن التاسع  والعشرون -1
 
 التمرٌن الثالثونـ 4
 
 التمرٌن الواحد والثالثونـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
من   صوٌبالت

 القفز اماما  
 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              026     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : عشر    ثامنالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   مواجهة القلقدف :تعلم اله     

 خامساالسبوع : ال مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 ومفاصل الجسم .تمارٌن تهٌئة للعضالت 
 

مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 
 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .

 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

لمها والتمارٌن مع تأدٌة شرح المهارة المراد تع
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثانً والثالثون -1
 
 التمرٌن الثالث والثالثونـ 4
 
 التمرٌن الخامس والثالثونـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

من   التصوٌب
   االرتكاز

 
 
 
 

م القس
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              027     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت : الوحدة التعلٌمٌة :التاسع  عشر        
 11عدد الالعبٌن:  وٌب    التص  –   مواجهة القلقالهدف :تعلم      
 االسبوع : الخامس   مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –لكرة تمارٌن احساس با

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 ن التمرٌن الذي سوف ٌعطىنموذج م

 
 
 
 
 
 
 السادس والثالثونالتمرٌن -1
 
 الثامن والثالثونـ التمرٌن 4
 
 التاسع والثالثونـ  التمرٌن 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التصوٌب من 
 االرتكاز 

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     ة تروٌحٌةتمارٌن راحة او لعب 



                              028     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت :    العشرونالوحدة التعلٌمٌة :     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   مواجهة القلقالهدف :تعلم      
 االسبوع : الخامس   مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  دة التعلٌمٌة اقسام الوح

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .تمارٌن 
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 تمرٌن التاسع والثالثونال -1
 
 التمرٌن االربعونـ 4
 
  التمرٌن الواحد واالربعونـ 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التصوٌب من 
 االرتكاز 

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 
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املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل     
 

 د 91الوقت :    الواحد والعشرونالوحدة التعلٌمٌة :     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –   الدافعٌة الهدف :تعلم      
 سادساالسبوع : ال قة  مربعات د –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن االربعون -1
 
      ربعونالتمرٌن الواحد واالـ 4

 
 التمرٌن الثانً واالربعونـ  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التصوٌب من 
 االرتكاز 

 
 
 
 

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 
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املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت : و العشرون     ثانًالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –الهدف :تعلم دافعٌة االنجاز الرٌاضً        
 ادس   االسبوع : الس مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 

 
 
 
 
 
 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 ام والحضورالنظ
 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
االحماء بصورة 

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
   الثالث واالربعونالتمرٌن -1
 
 و االربعون        رابعـ التمرٌن ال4
 
 الخامس واالربعونـ  التمرٌن 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتصمعب ر  
 اال تك ز

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 



                              031     

 

 

املالحق 

 نر عي ارم دات ارتعاعرعل
 

 د 91الوقت : و العشرون     ثالثالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –الهدف :تعلم دافعٌة االنجاز الرٌاضً        
 االسبوع : السادس    مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 لحضورا
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 
لتأكٌد على تنفٌذ ا

االحماء بصورة 
 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن السابع واالربعون -1
 
 التمرٌن الثامن واالربعونـ 4
 
 ربعونالتمرٌن السادس واالـ  3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتصمعب ر  
 اال تك ز

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 
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املالحق 

 م دات ارتعاعرعلنر عي ار
 

 د 91الوقت : و العشرون     رابعالوحدة التعلٌمٌة :ال     
 11عدد الالعبٌن:  التصوٌب      –الهدف :تعلم دافعٌة االنجاز الرٌاضً        
 االسبوع : السادس   مربعات دقة   –اشرطة الصقة  –شواخص  -11االدوات :كرات ٌد عدد      

 

 
 
 
 
 
 

 

 المالحظات  الراحة التكرار الزمن المحتوى  اقسام الوحدة التعلٌمٌة 

القسم 
 التحضٌري

 د41

 الحضور
 د5

 
 

 االحماء
 د15

 االصطفاف وتسجٌل الحضور 
 
 

–رفع الكعبٌن –تدوٌر ذراعٌن –هرولة –االصطفاف 
 تمارٌن تهٌئة للعضالت ومفاصل الجسم .

 
مع –تمارٌن  مع الزمٌل –تمارٌن احساس بالكرة 

 تمارٌن لتهٌئة الجسم للقسم الرئٌسً .
 

 
 
 

 د11
 
 
 د5

  
 

 

التأكٌد على 
 النظام والحضور

 
 

التأكٌد على تنفٌذ 
ء بصورة االحما

 صحٌحة

القسم 
 الرئٌسً

 د61

 قسم تعلٌمً
 د15
 

 
 
 
 
 

 
 قسم تطبٌقً

 د25

شرح المهارة المراد تعلمها والتمارٌن مع تأدٌة 
 نموذج من التمرٌن الذي سوف ٌعطى

 
 
 
 
 
 
 التمرٌن الثامن واالربعون -1
 
 التمرٌن التاسع واالربعونـ 4
 
   التمرٌن الخمسٌن ـ3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 د13
 
 د13
 
 د13

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 تك ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رك  
تر ع  

د 2
  ا ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتصمعب ر  
 اال تك ز

القسم 
 الختامً

 د11

     تمارٌن راحة او لعبة تروٌحٌة 
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املالحق 

 (1اوح  )
 اسرااري ررةيح ارا 

 ةرضي  لرح ي  اةربارات الرواخ  النضبا والنىواالةبرا  والا
 االسرا  اللاىج..........................................الاحررم

تأثير تمرياات تعميمية خا ة في بحهيا الاوسوم ) إجرا اتحوج  آرائ م  الباحث اسرطالع يو 
البحث النواا ا  ( ونظرا  لاا يرطو  تعمم بعض المهارات الهجومية والافسية بكرة اليد

ااام االةربار الاناس    االسرنان  خا اجاج رةضضار م حوج ررةيح االةربارات لوىع  الا  
 او اىاخ  اةربار ررونو اناسبا  ول م خائ  الة ر واالحررام.

  اسم الةبير:                  
  الوا  النواا:
 ا ا  الناج:

 الروقيع:
 الراريخ:

 الباحث  
 حي ر  اا  احس  

 
 الريةير االةربار ت
  اةربار راا واسراباج ال رات اةربار رواخ  الني  اع ال راع 0

  االة اج الين سي  اةربار 
  نط الحبج اةربار رواخ  الني  اع الرجج 0

  ال وائر الارقا 
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املالحق 

 (7الممحق )
 

 

المقب  ت
 العممي

 سبب المقابمة مكان العمل  االخت اص االسم

ت  ا ج ح ا  . ا 1
 الالاا 

خسوج  الر ري  
  ري الي –

 وي  –جاان  الاا سي  
    الط 

 
ا  أجج الري   

 ا 
الرارينات 
الرنوياي  

الةاض  وايىا 
 الانيج الرنوياا 
وا ل االئارياا 
 لنين  البحث
 
 
 

رنوم حر ا /  ري  ةال  ةا ر   .أ 2
 ي 

 وي  / جاان  ال وخو
الرربي  الب ني  و ووم 

  الرياى  
يوس  حسي    م.  3

  با     
   ا يري  رربي  الاا سي   ر ري  /  ري ي 

حس  جابر  م.م  4
  اجج 

 ا يري  رربي  الاا سي  رنوم /  ري ي 

 ا يري  رربي  بابج  ر ري  /  ري ي   اى  احس  .مم 5
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Abstract 

The effect of special educational exercises in learning some 

offensive and psychological skills and motor compatibility in 

handball 

     Researcher Supervised  

 Hayder Emad Mohsen                           Prof. Dr. Riyad Juma 

 Sp.post67@qu.edu.iq                          Dr.Riad2011@yahoo.com 

The study aimed to prepare special educational exercises in 

learning psychological skills and motor compatibility in 

handball, as well as for some offensive skills, and to identify 

their impact on learning, as the problem was manifested by 

noticing a decline and weakness in some psychological skills 

and motor compatibility, which negatively affects the most 

important offensive skills in handball for juniors and this is due 

to this Due to the lack of focus and the lack of its inclusion in 

the training curricula for preparation, as well as the absence or 

lack of exercises similar to performance. Where the researcher 

identified his research community and they are the juniors of 

the specialized school in the province of Qadisiyah, and their 

number is (42) youth. 

As for the sample, it was randomly selected to complete the 

research and its requirements, as it amounted to (26) youth, 

and was divided into a main and an exploratory sample. 

Educational (educational exercises) and the control group 

learned through the curriculum followed by the trainer, while 

the exploratory experiment sample reached (6) juniors, where 

psychological skill is an ability that can be learned and 

mailto:Sp.post67@qu.edu.iq
mailto:Sp.post67@qu.edu.iq


B 
 

mastered through learning and practice, as well as 

psychological skills, as the player or learner will not be able to 

master it unless Learn it and practice it. And motor 

compatibility is the athlete's ability to speed performance with 

his accuracy in achieving the goal with economy of effort, as it 

is linked with physical attributes such as speed and accuracy ... 

etc., 

 The attack in handball begins as soon as one of the players 

acquires the ball during the defensive work through a lightning 

attack or an organized one. 

 It is employed to do the tactical work. The tribal tests were 

conducted on 05/24-2021 on Wednesday, during which the 

selected skills were photographed for the purpose of evaluating 

the skill performance of the sample after they were presented 

to experts and specialists. The post tests were conducted on 

Tuesday 7/13/2021, and the researcher reached the most 

important conclusions It is that the exercises contained 

psychological and encouraging aspects that led to the 

development of learning for the experimental group in 

offensive skills, and the emphasis on the performance of the 

skill according to scientific contexts reflected positively on the 

educational process. The exercises contributed to improving 

the motor compatibility of the experimental group. To develop 

their level and ability. 
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