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 تاثير تمرينات التوافك الحركي في تعلم المهارات النفسية لالعب كرة اليد
 

 أ.د رياض جمعةالمشرف                                       حيدر عماد محسن الباحث                

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

تمرٌنات تعلٌمٌة خاصة فً تعلم المهارات النفسٌة والتوافك الحركً بكرة الٌد ,والتعرؾ  عدادإل هدفت الدراسة
حةة تدنً وععؾ فً بع  المهارات النفسٌة والتوافك الحركً مما بمال تجلت المشكلةعلى اثرها فً التعلم, 

ٌؤدي سلبا على اهم المهارات الهجومٌة بكرة الٌد للناشئٌن  وٌعود هذا لملة التركٌز وللة ادخالها عمن المناهج 
مجتمع بحثه وهم ناشئً المدرسة التخصصٌة فً محافةة المادسٌة والبالػ  حيث حدد الباحث . لإلعدادالتدرٌبٌة 
( ناشئا , ولسمت الى 44البحث ومستلزماته اذ بلؽت ) إلتمام( ناشئا .اما العٌنة  تم اختٌارها عشوائٌا  24عددهم )

%( تم تمسٌمهم 24.41( ناشئا وبنسبة تصل الى )42عٌنة رئٌسٌة واستطالعٌة  ,اذ بلؽت عٌنة التجربة الرئٌسٌة )
المهارة  ( ناشئٌن , حٌث تعد4الى مجموعتٌن  )عابطة وتجرٌبٌة ( فً حٌن بلؽت عٌنة التجربة االستطالعٌة )

النفسٌة لدرة ٌمكن تعلمها واتمانها عن طرٌك التعلم والمران واٌعا المهارات النفسٌة اذ لن ٌستطٌع الالعب او 
التىافق الحركي  هى قدرة الرياضي على سرعت االداء مع دقته في تحقيق و ,لٌهاالمتعلم اتمانها اال اذا تعلمها وتدرب ع

 بتارٌخلٌة المب تم اجراء االختبارات الهدف مع االقتصاد بالجهد اذ يرتبط مع الصفاث البدنيت كالسرعت والدقت ...الخ,
للعٌنة  بعد عرعها على الخبراء  المهارىتم خاللها تصوٌر   المهارات المختارة لؽر  تمٌٌم االداء  42-3-4241

هً احتواء الهم االستنتاجات  وتوصل الباحث, 4241-4-11 بارات البعدٌة بتارٌخت,وتم اجراء االخ والمختصٌن
,ان المهارات الهجومٌة  التمرٌنات على جوانب نفسٌة وتشجٌعٌة ادى لتطور التعلم للمجموعة التجرٌبٌة فً

االٌجابً للمهارات النفسٌة انعكس  التأثٌرالحركً لدى المجموعة التجرٌبٌة ,ان التمرٌنات ساهمت بتحسٌن التوافك 
 على المتعلمٌن مما ساهم بتطوٌر المستوى والمدرة لدٌهم .

 الكلمات المفتاحية )المهارات الهجومية ,المهارات النفسية ,التوافك الحركي (

The effect of special educational and motor compatibility in handball 
exercises in learning psychological skills 

        Prof. Dr. Riyad Juma                      Haider Emad mohsen 
      Dr.Riad2011@yahoo.com                   Sp.post67@qu.edu.iq    

The study aimed to prepare special educational exercises in learning psychological skills 
and motor compatibility in handball, 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, 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), while the exploratory 
experiment sample reached (6) juniors, where psychological skill is an ability that can be 
learned and 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 tribal tests were conducted on 05/24-2021, 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 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 .The exercises contributed to improving the .motor compatibility of the 
experimental group. To develop their level and ability. 
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 :الممدمة -1

فيا  الذيعؽو وميدق ت يدمها في  العيالػ لضيرل الفعيرى عمي    ا اإلعالميةالؽسائل  ووسيمه مؼ مهػ الرياضة جزءا   تعد
جسيع السجاال  وقد اعفسد  االسس الرحيحة ب ت الحركة الرياضية خطؽا  واسعةخطاذ  .ؽقفشا الحاضربوتطؽرها خاصة 

إن لعبية كيرا اليييد واميدا ميؼ االلعيياو الفي   يضمت ميييزا الديميػ السنشي  عميي  اسيس عمسيية مشهجييا لهيا لمفطيؽر واالبييدا    والفخطيي 
واسييعا لييدق مذييجعيها ومفابعيهييا  ييايها  ييان بلييية االلعيياو السشعسيية االخييرق وايهييا تفسيييز عييؼ بلييية االلعيياو يعييرا لطنيعيية اال اء 

امييدق االلعيياو الةر ييية  الفيي  لهييا  المعبية تعييدكسييا و .ا  الفيي  أيرع  عميي  قييايؽن المعبيية الحيدث  لمعبيية وكشفيجيية لمفعييدتال  والفضييير 
تعيد ميؼ العؽاميل الجؽهريية لشجيا   أليهيامهاراتها االساسية  وان السهارا  االساسية  وال درا عم  ا ائها بديرعة وات يان امير مهيػ  

                                                                                                  .(1:56.)الالعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؼ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػ الةرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
اذ تعييد هييلل المعبيية مييؼ المعبييا  السحنبيية اليي  يةييؽس الذييباو الن الرييرا  السدييفسر والسفبييا ا لمحرييؽا عميي  ال ييرا تجييلو النشيييؼ 

اليد مؼ االمؽر السع دا اأالقا  فيان ل يا ال يرا تعد االسس والسهارا  الةشية لرياضة كرا  والنشا  ال  هلل المعبة جلبا  دثدا  وال
ان العسيل في  . (6:51)د سين  لهيػ معرففهيا مشيل وقيت بعييد.ورميها كعشريريؼ اساسيييؼ لمعبية مركيا  االبيا ميا تتيؽن الفالمييل قي

لييد ميؼ خيالا مؼ الفؽاف  ما بيؼ الجهاز العرن  والعزم  وتنرز اهسية الفؽافي  في  كيرا ا ثفطم   رجةا اء الحركا  الرياضية 
تنةييٌم المييوة قييدرا الالعيي  فيي  تشعيييػ االفعيياا الحركييية فيي  السهييارا  االساسييية لمعبيية مشهييا االسييفالا والفدييميػ والفرييؽي   اذ ان 

الجسييمٌة جمٌعهييا التييً ٌسييٌطر علٌهييا الجهيياز المركييزي ,وٌؤكييد الكثٌيير ميين العلميياء ان  لألجهييزةالداخلٌيية هييو تنةييٌم 

وان لمسهيارا   , التوافك الحركً هو التعلم الحركً بحٌيث تتوافيك الحركيات والمهيارات وتكيون منسيجمة ميع المحيٌط
تعطي  بيرام  الرياض  مؼ قنل الالع   اذ الشةدية الدور ال نير ف  ا اء الالعنيؼ مؼ خالا الدافعية والرغبة ف  مزاولة الشذاط 

الشةد  لمشا ئيؼ  باعفبار ان االعدا  الشةدي  مهيارا  تحفيال الي  الفيدري  عميهيا وتديير  لإلعدا الفدري  الرياض  مدثثا اهفساما 
قيدرا  ومهيارا   جشبا ال  جش  مع تدري  ال درا  النديية والسهارا  الرياضية  والشفيجة ايشا يالمظ ان بعض الالعنييؼ تسفم يؽن 

يةدية تداعدهػ عم  مؽاجهية الزيضؽط  وتركييز االيفبيال  ووضيع اهيداى تديفثير الفحيدص ول يؼ بريؽرا واقعيية  والفريؽر الع مي  
ومييؼ امثميية السهييارا  الشةدييية الذييائعة فيي  النريييام  الفييدرين  لمشا ييئيؼ 5الفعامييل مييع  مهيياراتهػ فيي  السشافديية بدقيية .....اليي . أل اء

و تيير ر الفسريشيا  عميي   (. 0350)ل  الث يية بيالشةس وءشيياء االهيداى .الرياضيية  والفرييؽر الع مي   تركيييز االيفبيا ضيضؽط السشافديية
سيفرخاء وهيلا االدافعيية و الو االيفبيال السهارا  الشةدية وهؽ تأ ير فعاا اذ ساعد  الالعنيؼ عم  ت ؽية مهاراتهػ الشةدية مؼ تركييز 

ا  فائدا ف  مجريا  المع  وكللغ ساعد  في  زييا ا مديفؽيا  الفؽافي  الحركي  لالعنييؼ بالفال  ت ؽن يفيجفه واضحة عميهػ وذ
تجمت اهسية البح  ف  محاولية تحدييؼ بعيض السهيارا  الشةديية والسهيارا  الهجؽميية ميؼ خيالا  اقفيرا  تسريشيا  تعميسيية هلا و .

 اء لسا لها مؼ اهسية ف  ترحيح اوضا  الجديػ خاصة والف  ت ؽن مذابه لطنيعة اال اء لفعسل عم  تطؽير وتعدثل مدفؽق اال
 .ف  تشسية السهارا  الشةدية لمشا ئيؼ  ية والفعرى عم   ورهاا شاء ا اء السهارا  الهجؽم

 
 الغرض من الدراسة :-2

والفعالٌات الرٌاعٌة تتطلب االهتمام بالعدٌد من المتطلبات   لأللعابان العملٌة التدرٌبٌة لمرحلة الناشئٌن  
ودلتها ومن ثم تحسٌنها وتطوٌرها وتثبٌتها لدى الالعبٌن   المهاري  باألداءالعرورٌة التً لها عاللة وطٌدة 

وللة حة تدنً وععؾ فً بع  المهارات النفسٌة والتوافك الحركً لووالبحث خالل المشاهدة والمتابعة  ومن
للة تركٌز العدٌد من المدربٌن بخصوص هذه الناحٌة وللة ادخالها عمن المناهج التدرٌبٌة  واٌعا  تطرق الٌهاال

مما ٌؤدي سلبا على اهم المهارات الهجومٌة  لألداءانعدام او للة التمرٌنات التعلٌمٌة الخاصة المشابهة , لإلعداد
 للناشئٌن. بكرة الٌد
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الطريمة واالجراءات:-3  
:العينة 3-1  

وهم العبً المركز التخصصً بمحافةة اما عٌنة البحث فمد تم اختٌارها عشوائٌا التمام البحث ومستلزماته 
( ناشئا , تم تمسٌمها الى عٌنة رئٌسٌة وعٌنة استطالعٌة  وكما مبٌن فً 44اذ بلؽت عٌنة البحث )المادسٌة 
%( تم تمسٌمهم الى 24.41بة تصل الى )( ناشئا وبنس42( اذ بلؽت عٌنة التجربة الرئٌسٌة )1جدول )

( ناشئٌن وبنسبة تصل الى ) 4مجموعتٌن  )عابطة وتجرٌبٌة ( فً حٌن بلؽت عٌنة التجربة االستطالعٌة )
 . (التوزٌع الطبٌعً لعٌنة البحث فً كافة متؽٌرات البحث4%( كما ٌبٌن جدول رلم )12.41

 
 (1جدول رلم )

واالستطالعية يبين مجتمع البحث والعينة الرئيسية  
 

 المجتمع

  العٌنة الرئٌسٌة

 مج عابطة مج تجرٌبٌة العٌنة االستطالعٌة 

24 12 12        4 

 

:تصميم الدراسة 3-2  
استخدم الباحث المنهج التجرٌبً فً اجراء هذه الدراسة لما ٌمتاز به من توافر للبٌانات والحمائك عن مشكلة 

التفسٌر والولوؾ على دالالتها حٌث ٌعتبر الطرٌك الذي ٌسلكه الباحث الدراسة موعوع البحث اعافة الى 
لتحمٌك اهدافه مستندا على جملة من المواعد واالسس لعل اهمها معرفة طبٌعة المشكلة لٌد الدراسة والتً تفر  
ً على الباحث اختٌار المنهج المناسب للكشؾ عن الحمٌمة المطروحة حٌث استخدم الباحث المنهج التجرٌب
بتصمٌم )المجموعتٌن المتكافئتٌن ( لمالئمته المشكلة المراد بحثها لتحمٌك اهداؾ البحث , فعال عن انه  ٌمثل 

 الت العلمٌة بصورة علمٌة ونةرٌة .االلتراب االكثر صدلا لحل العدٌد من المشك
  

المتغيرات المدروسة:3-3  
بعد االستئناس برأي السٌد المشرؾ و موافمة السادة أععاء اللجنة العلمٌة  اعتمد الباحث على ممٌاس المهارات 

 Shambrookوكرٌستوفر شامبرون  Albinsonوجون البنسون  Bullالنفسٌة الذي صممه كل من ستٌفان بل 

 (321:2( :وهً ( لمٌاس بع  الجوانب العملٌة )النفسٌة ( الهامة لالداء الرٌاع1994ً)

 المدرة على االسترخاء.–المدرة على التصور .             -
 المدرة على مواجهة الملك .–المدرة على تركٌز االنتباه .        -
 دافعٌة االنجاز الرٌاعً .–الثمة بالنفس .                    -

ت وٌموم الالعب باالجابة على عبارات عبارا 2عبارة وكل بعد من االبعاد الستة تمثله  42وٌتعمن الممٌاس 
الممٌاس على ممٌاس سداسً الدرجات ) تنطبك علً بدرجة كبٌرة جدا , بدرجة كبٌرة , بدرجة متوسطة , 

 بدرجة للٌلة , بدرجة للٌلة جدا , التنطبك علً تماما (.
 حٌث التبسه وعدله دمحم حسن عالوي.

 

االختبارات المستخدمة: 3-4  
المهارات النفسية:ممياس 3-4-1  

 لمٌاس بع  الجوانب العملٌة )النفسٌة (الهامة لالداء الرٌاعً وهً:
المدرة على مواجهة –المدرة على تركٌز االنتباه .     –المدرة على االسترخاء .    –المدرة على التصور.   -

 دافعٌة االنجاز الرٌاعً .  -الثمة بالنفس    -الملك . 
رات النفسٌة صممه بل و)جون البنسون(و كرٌستوفر شامبرون ولد لام )دمحم حسن تم تحدٌد ممٌاس المها 

 عالوي (بالتباسه وتعدٌله وٌتكون ابعاده من العبارات المذكوره اعاله.
 عبارات كاالتً: 2ابعاد تمثله  4فمرة وٌتعمن  42والممٌاس ٌتعمن  

 فً عكس اتجاه البعد. 11 (كلها اٌجابٌه عدا عبارة174711719المدرة على التصور تشمل )-
 فهً عكس اتجاه البعد. 1(كلها اٌجابٌه عدا 427127174المدرة على االسترخاء تشمل)-
 (كلها عبارات فً عكس  اتجاه البعد.417137971المدرة على تركٌز االنتباه وٌشمل)-
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 (كلها عبارات فً عكس اتجاه البعد.4471471272المدرة على مواجهة الملك وٌشمل )-
 (فً عكس اتجاه البعد.41711)(فً اتجاه البعد1473(العبارتان )4171471173لثمة بالنفس وتشمل العبارات )ا -
 (كلها فً اتجاه البعد.4271171474دافعٌة االنجاز الرٌاعً تشمل )-
 اختبارات التوافك الحركي:3-4-2

 (141:3)اختبار رمً واستمبال الكرات :اسم االختبار :.
 لٌاس التوافك بٌن العٌنٌن والذراعٌن .: الهدف من االختبار

 م من الحائط .3( كرة تنس ,حائط له ارتداد خط ٌرسم على بعد 42):االدوات 

ٌمؾ المختبر امام الحائط وخلؾ الخط المرسوم على االر  حٌث ٌتم االختبار وفما لتسلسل مواصفات االداء :
 االتً :
 .د ارتدادها من الحائط بنفس الٌدلى ان ٌستمبل المختبر الكرة بعرمً الكرة خمس مرات متتالٌة بالٌد الٌمنى ع-1
رمً الكرة خمس مرات متتالٌة بالٌد الٌسرى على ان ٌتم استمبال الكرة من لبل المختبر بعد ارتدادها من  -4

 الحائط بنفس الٌد .
ها من الحائط بالٌد رمً خمس الكرة خمس مرات بالٌد الٌمنى على ان ٌستمبل المختبر الكرة بعد ارتداد -1

 الٌسرى .
 رمً الكرة خمس مرات بالٌد الٌسرى على ان ٌستمبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط بالٌد الٌمنى . -2

 (.42لكل محاولة صحٌحة تحسب للمختبر درجة أي ان الدرجة النهائٌة ) *التسجيل :
 

 اختبار الدوائر المرلمة : اسم االختبار :
 لٌاس التوافك بٌن العٌن والرجلٌن . ختبار :الغرض من اال

(سم ,ترلم الدوائر 42ساعة اٌماؾ ,ٌرسم على االر  ثمانً دوائر على ان ٌكون لطر كل منها ) االدوات :
 كما هو وارد بالشكل ادناه .

ا الى ,عند سماع اشارة البدء ٌموم بالوثب بالمدمٌن مع 1ٌمؾ المختبر داخل الدائرة رلم  مواصفات االداء :
 سرعة . بألصى,ٌتم ذلن  1حتى الدائرة رلم  2ثم الدائرة رلم   1,ثم الى الدائرة رلم  4الدائرة 

 الزمن الذي ٌستؽرله فً االنتمال عبر الثمانً الدوائر . ٌسجل للمختبر *التسجيل :

 

التجربة الرئيسية : 3-5  
وتم  ناشئا  (42المادسٌة والبالػ عددهم ) على العبً المركز التخصصً بمحافةة   الرئٌسة  التجربة  تم اجراء

 بدء  وتم بمساعدة فرٌك العمل المساعد حٌث(, 4241-4-11(واستمرت لؽاٌة )4241-3-11اجرائها بتارٌخ ) 
العمل اوال بتنفٌذ االختبارات المختارة و المدرجة اعاله من حٌث اختبارات التوافك الحركً واالستمارة الخاصة 

نحو   سعٌا  دلٌمة  بالمهارات النفسٌة واٌعا بتنفٌذ المنهج التعلٌمً وان الؽر  من التجربة الوصول الى نتائج
 تحمٌك اهداؾ البحث من اجل تخفٌؾ حدة مشكلة البحث .

 
النفسية وتحليلها ومنالشتها للمجموعتين الضابطة المهارات بعض  عرض نتائج-4-1

 -والتجريبية :

 

الشةدية ) السهارا   يػ بعض ( الةروق ف  1ثنيؼ الجدوا )   ف  ضؽء النيايا  السدفخرجة ألفرا  عيشة البح 
  افعية االيجاز الرياض    الث ة بالشةس   مؽاجهة ال م    تركيز االيفبال   قدرا   االسفرخاء   قدرا عم  الفرؽر

السجسؽعفيؼ الزابطة والفجرينية فإن أنيعة عفرا  العيشة   يالمنيؼ ف  الجدوا ع وكساف  االخفبار البعدص (  
 .   االخفبار البعدص ف  ا  عظهر  فروق

 (2الجدول)
 

 النفسيةالمهارات يبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لبعض 

 السفضيرا   
 T السجسؽعة الفجرينية  السجسؽعة الزابطة 

 السحدؽءة
مدفؽق 
   س   س الداللة

 3.333 11:.. 3.100 33..:6 3.0.0 33..61 قدرا عم  الفرؽر 1



 

 

3 

 3.333 .6... 0:..3 60.133 ..6.1 333..6 قدرا   االسفرخاء 2
 3.333 .10.: 61:.3 133.:1 61:.3 333..1 تركيز االيفبال 3
 3.333 .0..1 10:.3 33..16 3.100 33..60 مؽاجهة ال م  4
 3.333 1:3.: ::6.6 60.333 6.110 61.133 الث ة بالشةس 5
 3.336 3.3.. :6.60 33:..6 61:.3 61.333  افعية االيجاز الرياض  6

 
  يسهابمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مةقدرا عم  الفرؽر وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا  فة  مفضير 
لمسجسؽعفيؼ    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة )11:..السحدؽءة )

 .الزابطة والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 
  يسهابمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مةقدرا   االسفرخاء وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا  عما ف  مفضير 

لمسجسؽعفيؼ    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة ).6...السحدؽءة )
 .الزابطة والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 

  يسهابمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مةااليفبال وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا  تركيز وف  مفضير 
لمسجسؽعفيؼ    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة ).10.:السحدؽءة )

 .    الزابطة والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 
  يسهابمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مةاا اخفبار )   ( لمعيشا  مؽاجهة ال م  وءاسفخدعما ف  مفضير 

لمسجسؽعفيؼ    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة ).0..1السحدؽءة )
 .الزابطة والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 

السحدؽءة   يسهابمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مة الث ة بالشةس وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا وف  مفضير 
لمسجسؽعفيؼ الزابطة    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة )1:3.:)

 .    والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 
بمضت    إذالسفخرال الةروق  السدف مة افعية االيجاز الرياض  وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا  عما ف  مفضير 

لمسجسؽعفيؼ    ف  االخفبار البعدص(  :6 رجة مرية ) و  (3.333( عشد مدفؽق  اللة )3.3..السحدؽءة )  يسها
 .الزابطة والفجرينية ولرالح السجسؽعة الفجرينية 

عميسييية والفيي  سيياهست ويعييزو الباميي  ذلييغ اليي  فاعمييية وا يير الفسريشييا  الفيي  اسييفخدمت وأب ييت خييالا الؽمييدا الف
بذييتل فعيياا وميير ر فيي  هييلل الشفييائ  وهييل الشفييائ  تعييؽ  اليي  أنيعيية الفضيييرا  النديييية والسهارييية الفيي  أييرع  عميي  

والفي  ايعتديت ميؼ خيالا اسيالي  الفي  اتبعاهيا البامي   فزيال مدفؽق العيشة ف  السرممة الفي  يةيل عميهيا السيشه  
ذ قراراتييه وايعتاسييها عميي  عالقفييه مييع زمالئييه فيي  الةرييي  ومجفسعييه عييؼ ال ييدرا عميي  تح ييي  اهييداى الالعيي  واتخييا

الخارج   كل ذلغ تر  ف  الذخرية ويةدية الالع  وميا تفزيسشه ميؼ جؽايي  ارت ائيية تطؽيريية تفسثيل بفح يي  
اعميي  مدييفؽيا  السثييابرا وءييلا الجهييد وتركيييز االيفبييال والفرييؽر الع ميي  واالسييفرخاء والث يية بييالشةس خييالا الفييدري  

 لمؽصؽا ال  اعم  السدفؽيا . 
ان الفرييؽر الع ميي  الشذيي  أل اء مهييارا  معيشيية ثشييف  عشييه يذيياط لمعزييال  العامميية فيي  تمييغ السهييارا  اذ تفزييح 
فائدته ف  ت ؽيية السسيرا  الخاصية باإل يارا  العرينية السرسيمة ميؼ الجهياز العرين  لفميغ العزيال   كيللغ فاييه 

كييية فيي  مؽاقييا المعيي  او السشافديية مييؼ خييالا تح ييي  السزيييد مييؼ السعرفيية تديياعد الالعيي  فيي  ا اء السهييارا  الحر 
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والةهييييػ وكسييييا تديييياعد عميييي  تحدييييؼ السهييييارا  النديييييية واتزييييا تدييييفخدا كييييأ اا لسسارسيييية مععييييػ السهييييارا  الشةدييييية 
(.66051) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1الشكل )
 للمجموعتين  الضابطة والتجريبية  بعض المهارات النفسيةفي الفروق في االختبار البعدية يوضح 
 

عرب الكرة بلوح خشبً نحو هدؾ معٌن  ٌمارسوا(ٌجعل الطالب 1949وروتشن, مان برائددراسة لام بها )
حٌث تم تمسٌم الطالب الى ثالث مجامٌع المجموعة البدنٌة والمجموعة الذهنٌة والمجموعة البدنٌة الذهنٌة ولد 

ت عملٌا بٌنما المجموعة الثانٌة مارست العمل بصورة ذهنٌة اما مارست المجموعة االولى عرب الكرا
,لمد اةهرت  والذهنٌةالمجموعة الثالثة فمد لامت بعرب الكرة فعلٌا وعلى نحو متناوب من الناحٌتٌن البدنٌة 

المجموعة المركبة من التمرٌن الذهنً والبدنً افعل حاالت التحسن بذلن تدعم فاعلٌة التمرٌن الذهنً عند 
 (191:4)ارتباطه مع التمرٌن البدنً من اجل تسهٌل عملٌة اكتساب الموى المحركة .

مستوى المهارة والتمرٌن الذهنً :حٌث ان اؼلب االبحاث على التمرٌن الذهنً اجرٌت مع المبتدئٌن ولد تم 
التوصل والحصول على معدالت فهم جٌدة, ٌتوجب على التمارٌن الذهنٌة ان تكون اكثر فاعلٌة خصوصا مع 

راكٌة فً هذه المرحلة من العمل نةرٌة وان المفاهٌم االد وألسبابالمبتدئٌن هذا ما اكد عدة باحثون علٌه 
ٌكون صورة عن هدؾ العمل وعن الكٌفٌة التً ٌحمك فٌها هذا  المبتدئانواعحة فً الولت الذي ٌحاول فٌه 

 الهدؾ.
ٌساعد  (فً ان التصور العملً ٌسهم فً تحسٌن المهارات البدنٌة والنفسٌة النه1994اشار اسامة كامل راتب )

 (431:1)على التحكم فً االستجابات االنفعالٌة وٌزٌد من ثمة الالعب بنفسه وتحسٌن تركٌز االنتباه .
( الى ان التصور العملً مهارة نفسٌة تحتاج الى تعلم خالل الممارسة على ان 1993وٌشٌر اسامة كامل راتب )

وهو اعم واشمل من التصور البصري اذ انه  ٌسبمه وٌصحبه اعداد بدنً ومهاري ٌساعد على بناء الثمة بالنفس
 (444:9)ٌشمل على حواس السمع واللمس الحركً .

  يسهابمضت    إذقدرا   االسفرخاء وءاسفخداا اخفبار )   ( لمعيشا  السفرابطة السفخرال الةروق اما ف  مفضير 
لمسجسؽعة ريؼ ال نم  والبعدص بيؼ االخفبا  (  0 رجة مرية ) و  (3.330( عشد مدفؽق  اللة ):61..السحدؽءة )
 ولرالح االخفبار البعدص  .الزابطة  

تصل الى حالة من االسترخاء اكثر مما كانت علٌه لبل  انبساطهااشار العلماء انه فً حالة انمبا  الععلة ثم 
من االنمبا  حٌث ذلن ٌساعد فً انمبا  مجموعة كبٌرة من االلٌاؾ الععلٌة بالتالً ٌؤدي الى درجة عالٌة 

 االسترخاء فً الععلة كلها .
وٌلعب االسترخاء دورا هاما فً تفادي االعطرابات النفسٌة الناتجة من عؽوط المنافسة او التدرٌب على 

(من ان التدرٌب 41واٌعا تملٌل االجهاد, وٌتفك مع هذا دمحم حسن عالوي ) باألداءمهارة تتسم بالسرعة والدلة 
 مة لعبط وتعدٌل الحالة البدنٌة والنفسٌة لالعب .ٌعتبر من الوسائل المه االسترخاء
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(واحمد  السوٌفً 2( ونسمه شرٌؾ )19كما تتفك هذه النتائج مع كل من دمحم العربً شمعون ,وماجدة اسماعٌل )
اٌجابً  تأثٌر( من ان تدرٌبات االسترخاء لها 43( ونادٌه عبد المادر )13ومحاسن عامر ونجوى عبد الفتاح )

 على تحسٌن مستوى المدرة على االسترخاء هذا بدوره  ٌساعد على السهولة واالنسٌابٌة فً االداء المهاري.
كما وٌعتبر تطبٌك تمرٌنات التحكم بالتنفس مفتاحا لالسترخاء الععلً وتسهم فً ازالة التوتر واالعطراب ,

بعاد المشتتات ؼٌر المرؼوب فٌها مثل االفكار العصبً من المناطك التً ٌتمركز فٌها التوتر وٌساعد على ا
 (194:12.)واالنفعاالت

اهمٌة تدرٌب االسترخاء ٌسهم فً خف  مستوٌات الملك والعؽط لدى الرٌاعٌٌن سواء لبل او اثناء او بعد 
المنافسة ,و المدرة على عبط مستوى االستثارة الععلٌة او االنفعالٌة, واٌعا  المدرة على خف  مستوى 

اط الععلً او التوتر الععلً تحت اي ةرؾ من الةروؾ ,والمساعدة فً الوصول الى مستوٌات عالٌة النش
من الشعور بالراحة النفسٌة والطمأنٌنة والهدوء  ,والتخلص من بع  التوترات الععلٌة فً بع  المجموعات 

بات البٌولوجٌة مثل معدل الععلٌة المعنٌة طبما لرؼبة الرٌاعً , واكتساب المدرة على التحكم فً االستجا
عربات الملب او درجة حرارة الجسم او النشاط  الكهربائً لسطح الجلد او ؼٌرها من االستجابات الحٌوٌة 

 (121:11اء من المجهود البدنً او العملً.)ةهور التعب الععلً او العملً وسرعة االستشف تأخٌر,االسهام فً 
ل على زٌادة لدرة الرٌاعً على االداء وخف  الملك وٌحد من وماسترز(ان طرق االسترخاء تعم لٌوااكد )

 (92:14)عملٌة التفكٌر السلبً.
 باألداء(اهمٌة تطوٌر لدرة الالعب على توجٌه االنتباه نحو المثٌرات المرتبطة 1994ٌؤكد دمحم العربً شمعون )

لتجنب االفكار  باإلعافةافعل ,حٌث ان ذلن ٌساعد على تعبئة لواه البدنٌة والعملٌة واالنفعالٌة  على نحو 
 (39:11)السلبٌة التً هً اهم اسباب االخفاق فً االداء.

(ان ارتفاع درجة االتمان للمهارات الحركٌة  ٌرتبط  بمدرة الفرد على تركٌز االنتباه 1943ٌؤكد دمحم عالوي )

 Siedentop سٌد نتوب Cooberفمط بمؤهالت التدرٌب  ,وٌذكر كل من كوبر  ال ٌرتبطكما ان 

(ان التركٌز ٌعنً فً الممام االول المدرة على العزل التام 1914)  EBERTوابٌرت CHEATM وشٌتم(,1943)

حٌال ماٌحٌط اوٌمع بمناطك التركٌز البصرٌة على الهدؾ وتتفك هذه الدراسة مع نتائج دراسة ودٌع ٌاسٌن 
لن تمتع الرباعٌن ذو المستوٌات العالٌة بدرجة ( من ناحٌة االهمٌة بتركٌز االنتباه ونتٌجة الرفعة وكذ1941)

(التً اةهرت نتائجها وجود عاللة طردٌة دالة احصائٌا 1919كبٌرة من تركٌز االنتباه ودراسة احمد الشاذلً )
 .عناصر االنتباه وبٌن مستوى االداء المهاري على جمٌع اجهزة الجمباز كأحدبٌن ممٌاس المدرة على التركٌز 

(11:12) 

الصى طالاته عندما تكون  ٌعبئعلى ان الفرد  YERKES AND DEDSONوٌدسونكل من ٌركس  دراسات

 المهارىاثارة الملك معتدلة وٌمدم افعل اداء ممكن مستؽال امكانٌاته الصى درجة ممكنة ,بٌنما ٌتدهور االداء 
 (1:13)اذا كانت اثار الملك عمٌمة .
ة بٌن النجاح وارتفاع درجة الملك ,كذلن وجود فروق دالة (وجود عاللة عكس1944ٌاثبتت دراسة ثناء فؤاد )

(ان 1912احصائٌا فً مستوى الملك بٌن الطالبات الناجحات والراسبات ,كما اثبتت دراسة ثرٌا احمد محمود )
  (114:14العاؼط على طالبات الملك العالً.) طالبات الملك المنخف  تفولن فً المولؾ

النفس فان ذلن ٌساعده على تطوٌر ادائه الرٌاعً من خالل طرق مختلفة عندما ٌتمتع الرٌاعً بالثمة ب

 (122:14).اهمها

 بدٌال للكفاٌة البدنٌة والمهارٌة . ال تعتبرالثمة –الثمة تثٌر االنفعاالت االٌجابٌة .   -
 .الجهدالثمة تزٌد المثابة وبذل –الثمة تساعد على تركٌز االنتباه .   -
 االهداؾ.الثمة تؤثر فً بناء -

تزداد لٌمة الدافع اذا كان مصحوبا بحوافز تربطها بنوع النشاط عاللة واعحة مثل التشجٌع والمنافسة واستخدام 
نةام النمط فً االلعاب الصؽٌرة او كاس التفوق الرٌاعً فً العاب الفرق ,كما تزداد اذا كان الهدؾ المطلوب 

,والبد من ان تكون االثابة بعد انجاز النشاط وتحمٌك الهدؾ تحمٌمه من النشاط فً مستوى استعدادات التالمٌذ 
 (149:11)مباشرة حتى ٌكون الدافع ذا لوة فعالة .

(اتفمت هذه الدراسات على وجود عاللة اٌجابٌة بٌن 13()4222(,لمٌاء فوزي)1()1991دراسة ابتهاج عماشة )
 مستوى دافعٌة االنجاز ومستوى االداء للفرد الرٌاعً .

(,دمحم ابراهٌم 14()4222)الوسمً(,عزة 4()1999(,بثٌنة فاعل )12()1991كر فرهود )دراسة شا
( 43()1991بٌدل) ما نٌس (,نتو42()1994(,جود الند ,دٌون)12()4221)المثوى(,عطوة 14()4221خلٌل)

حٌث اتفمت هذه الدراسات على وجود عاللة دالة احصائٌة بٌن دافعٌة االنجاز الرٌاعً وبع  السمات 
  (291:19)خصٌة واالجتماعٌة والنفسٌة .الش

كما ٌرى ولٌام  (ان الدافعٌة تؤثر على كل من التعلم ومستوى االداء.1912من وجهة نةر روبرت سنجر )
% من واجبات 92%الى 42(ان استثارة الدافع لدى الالعب لتحمٌك االنجاز الرٌاعً ٌمثل من 1911وارن )
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دور  ٌأتًثم  لألداء الخططٌه  و ب اكتساب الالعب للنواحً المهارٌهٌتطل التدرٌبٌة باعتبار ان التفوق الرٌاعً
 (432:42)الدافعٌة لٌحثهم على بذل المجهود.

 
 

 عرض نتائج التوافك الحركي وتحليلها ومنالشتها للمجموعتين الضابطة والتجريبية :-4-2

 
التوافك الحركً )توافك  الفروق فً لٌم( 1فً عوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )

عٌن رجل , توافك عٌن ذراع (  فً االختبار البعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة 
 المجموعتٌن العابطة والتجرٌبٌة أةهرت فرولاً فً االختبار البعدي.   

 (3)الجدول
 االختبار البعدي التوافق الحركي يبين الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في

 السفضيرا   
 T السجسؽعة الفجرينية  السجسؽعة الزابطة 

 السحدؽءة
مدفؽق 
   س   س الداللة

 .3.33 :0.30 3.661 6.0.. 10..3 :01.. رجل عٌن توافك 1
 3.336 0.000 0:..3 33:.0 :6.00 33:.. ذراع عٌن توافك 2
 

وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المستملة الستخراج الفروق , إذ بلؽت لٌمها ففً متؽٌر توافك عٌن رجل 
( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن  11( ودرجة حرٌة ) 2.224( عند مستوى داللة )1.213المحسوبة )

 العابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
ت ( للعٌنات المستملة الستخراج الفروق , إذ بلؽت لٌمها  أما فً متؽٌر توافك عٌن ذراع وباستخدام اختبار )

( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن  11( ودرجة حرٌة ) 2.221( عند مستوى داللة )1.919المحسوبة )
 العابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ( 1الذتل )

 للمجموعتين  الضابطة والتجريبية الحركي في التوافقالفروق في االختبار البعدية يوضح 
لدور االنشطة الرٌاعٌة المعتمدة على اسالٌب علمٌة حدٌثة فً التأثٌر االٌجابً واٌعا كما ٌعزو الباحث هذه النتٌجة 

 ارتباط التوافك بكفاءة الجهاز العصبً من خالل السٌاالت العصبٌة المتناسمة بٌن اٌعازات الدماغ الموزعة لجمٌع اجزاء
الجسم وخاصة منها للعٌن والذراعٌن والمدمٌن الداء حركة متناسمة ,اذ ان التوافك من الصفات الحركٌة المركبة المهمة 
درجة جدا الداء جمٌع انواع النشاطات الرٌاعٌة المختلفة وٌعتمد بشكل جوهري على عمل الجهازٌن العصبً والععلً ,
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حركات من مختلؾ درجات الصعوبة وبسرعة مع دلة كبٌرة وفعالة  داء التعكس لابلٌة الرٌاعً  فأنهامستوى التوافك 
,وطبما لخصوصٌة اهداؾ التدرٌب ,هذا وٌمكن اعتبار الرٌاعً الذي ٌمتلن توافما جٌدا ٌكون لادرا على اداء المهارة 

, ٌمثل              . عر  له بصورة فجائٌة بشكل سرٌع الى لدرته على الواجب التدرٌبً الذي ٌت باإلعافةبشكل دلٌك ,
اكتساب التوافك العام الماعدة التً ٌستطٌع فٌها الرٌاعً تنمٌة التوافك الخاص ,ٌكون التوافك الخاص مرتبطا مع 

خصوصٌة المهارات الحركٌة بموة وٌزود الرٌاعً بمابلٌات اعافٌة الستعمالها بشكل فعال فً التدرٌب 
 (311:41)(.4222والسبالات )بومبا,

(انه ٌمكن 1993) Gallant  جالتعصبً له دور كبٌر فً المحافةة على لوام جٌد حٌث ٌذكر التحكم ال

االحتفاة بموام جٌد وذلن عن طرٌك التحكم العصبً فكٌنونة الموام ٌحافة علٌه بواسطة التوافك الععلً 
فالنخاع الشوكً الى المخ ثن  فاألعصابوالعصبً مع صدور موجه من النبعات تمر عبر مصادر االحساس ,

 فالععالت . فاألعصابالنخاع الشوكً 
(ان ممارسة البرنامج التدرٌبً تؤدي الى مستوى خاص من التكٌؾ العصبً 1992ٌذكر طلحة حسام الدٌن )

للخالٌا العصبٌة سواء الوصالت العصبٌة ,او فً  ولوجٌافالمورالععلً ,حٌث تحدث تؽٌرات فً الخصائص 
وتردد وصول  المورفولوجٌاصبٌة الحركٌة ,كما تحدث تؽٌرات فً نةام نمل االشارات واالستجابات الخالٌا الع
 االشارات.

ان البرنامج كان ٌتعمن العدٌد من تمرٌنات التوافك الععلً العصبً والتً ادت بدورها الى ارتفاع مستوى 
لٌاؾ الععلٌة فً الحركة المطلوبة , هذا النشاط العصبً والذي كان له اكبر االثر فً اشتران اكبر عدد من اال

(من انه اذا ارتفع مستوى نشاط 1991ٌتفك مع ما ذكره ابو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدٌن ) امم
 (33:44)الجهاز العصبً زاد تبعا لذلن تعبئة عدد اكبر من االلٌاؾ الععلٌة للمشاركة فً االنمبا  الععلً.

اثبتت انه ٌوجد ارتباط مرتفع  1912عام  mc geeومن جً  barrowدراسة بارو  جتجدر االشارة الى ان نات

بٌن التوافك الحركً وكل من التوازن والسرعة والرشالة ,بٌنما ٌوجد ارتباط منخف  مع كل من الموة الععلٌة 
 والتحمل .

اطراؾ الجسم , او  هذا وتوجد انماط عدٌدة للتعبٌر عن التوافك الحركً للطفل ,منها حركات التوافك بٌن
 (111:41.)التوافك الكلً للجسم ,او التوافك بٌن الذراع والعٌن او المدم والعٌن 

 

 االستنتاجات : -5
 بناء على ما جاء من نتائج وتحلٌل ومنالشة استنتج الباحث:

التجرٌبٌة فً حتواء التمرٌنات على جوانب نفسٌة وتشجٌعٌة ادى الى تطور التعلم لدى المجموعة ان اال-1
 المهارات الهجومٌة .

 كٌد على اداء المهارة وفك سٌالات علمٌة انعكس بشكل اٌجابً على العملٌة التعلٌمٌة .أان الت-4
 ثٌر االٌجابً للمهارات النفسٌة انعكس على المتعلمٌن مما ساهم بتطوٌر المستوى والمدرة لدٌهم .أان الت-1
 

 التوصيات : -6
 ستنتاجات فان الباحث ٌوصً باالتً :_بناء على ما جاء من ا

 من العروري احتواء التمرٌنات عند التعلم او التدرٌب على المهارات النفسٌة .-1
 اجراء دراسات مشابهة على فئات عمرٌة مختلفة .-4
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