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  ملخص

ة  دفت الدراس رف اھ ىلتع ارزة  ال ة للمب ات العربي دى المنتخب ي ل ور العقل توى التص مس
اً ) ٨٠(اشتملت عينة الدراسة على  وقد. ن فئة األشبال والناشئين وعالقته باالنجازبالسيف م العب

ة مشاركة ) ستة(والعبة من  ة الخامسة عشر منتخبات عربي ة العربي ي أقيمت في في البطول الت
ين  رة ب ي الفت ان ف نھج الوصفي . م٤/٨/٢٠٠٨م و٢٩/٧/٢٠٠٨عم ث الم تخدم الباح راً واس نظ

ي في  اشتملت، كما ھذه الدراسة مته لطبيعةلمالء اس التصور العقل ى مقي أدوات ھذه الدراسة عل
ارزة واستخراج ) Engarde(، وبرنامج الحاسوب المجال الرياضي الخاص بإدارة بطوالت المب

ي اس التصور العقل اص بمقي دير الخ لم التق اص وس اح التصحيح الخ ى مفت افة إل ائج، إض  .النت
لالدراسة إلى أ نتائجوأشارت  ان وبحسب س ة الدراسة ك ي لعين دير ن مستوى التصور العقل م التق

دير  د ضمن التق ه ت) المتوسط(المعتم اطوأن ة ارتب د عالق ة وج توى  إيجابي ين مس ة إحصائياً ب دال
ين الترتيب ال ا وب ة التصور العقلي بأبعاده جميعھ راد العين رد من أف ائي لكل ف  اكم). االنجاز(نھ

ة رت الدراس ة ارتب أظھ ة إحصائياً عالق هب اط دال ي ومكونات اد التصور العقل اعد  ين أبع ا س مم
ر إ: الباحث على الخروج ببعض التوصيات أھمھا ارات بھتمام بشكل أكب ة والمھ دريبات العقلي الت

ن ة م ل العقلي ة، و قب ارزة العربي ي المب دربي والعب ى م ز عل رورة التركي ي ض ور العقل  التص
ة ارات العقلي رامج ال والمھ ي الب توى األداءف ع مس ة لرف ة المختلف از تدريبي ارزة، واالنج ي المب  ف

ى ضرورة  يتضمين إضافة إل دريبات التصور العقل ف  ت ة لمختل رامج التدريبي ي الب لحة ف األس
  . والفئات في رياضة المبارزة
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Abstract 

This study aimed to investigate the level of mental imagery of the 
Arab fencing national teams (junior & cadet) and it's correlation with 
achievement. The group of this study consisted of 80 players from six 
Arab national teams that participated in the 15th Arab championship held 
in Amman between 29th July to 4th August, 2008.  The researcher used 
the descriptive approach since it suits the nature of the study, and 
includes the mental imagery criteria in sport, and the computer software 
(Engarde) relevant to fencing competitions management and reaching at 
the results.  The results indicated that the mental imagery level of the 
study group is moderate. There was also a significant correlation 
between the mental imagery level and achievement. The results showed 
also a significant correlation among the dimensions of mental imagery.  
The researcher recommended more focusing and concentration on both 
mental imagery and mental training by all Arab fencing trainers and 
players to improve the performance and achievements in the different 
kind of weapons and categories in fencing. 

  
  وأھمية الدراسة المقدمة

يتطلب التفوق في المجال الرياضي التكامل التام بين العقل والجسم على عكس بعض 
بحاجة الى قدرات بدنية ن يكون أالنتائج دون  أفضل األعمال، فقد يؤدي رجل األخرىالمجاالت 

ً ففي المجال الرياضي  أما. عالية  أھمية تكمن والتكامل بينھما، حيث يجب تطوير الجانبين معا
طاقاته في  أقصىتدفق الطاقة البدنية والعقلية في اتجاه واحد حتى يستطيع الالعب االستفادة من 

تطوير التكامل بين العقل والجسم ھو الطريق نحو اكتشاف قدراتنا إن . المرجوة األھدافتحقيق 
ً  األداءالحقيقية، وفي ھذه الحالة سوف يكون  ن ذلك يجب أ كي يتمول .من المستوى االفضل قريبا

 ً ن الالعب ، حيث أيكون لدى الالعب الرغبة في قضاء الوقت لتدريب العقل مثل الجسم تماما
ين الجانب العقلي ن مستوى االداء الفائق ھو نتاج التفاعل بالمستوى العالمي يعرف بالتأكيد أ على

  ). ٥٧ص ، ٢٠٠١شمعون وإسماعيل،(والجانب البدني،

ً  ولكنھا ،لتعليم مجرد األجھزة الحديثةوال تعني تكنولوجيا ا طريقة التفكير لوضع  تعني أيضا
ً التي تتبع منھجأي أنھا تأخذ بأسلوب المنظومات  منظومة تعليمية، ً أو أسلوب ا يسير وفق خطوات  ا

ت التعليم لتحقيق أھداف منظمة ويستخدم كل اإلمكانات التي تقدمھا التكنولوجيا وفق نظريا
  ).٥ص، ١٩٩٠الناصر،مرعي، و( المنظومة،
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أنه يمكن االستفادة من تكنولوجيا الى ، )٢٨ ، ص٢٠٠١(ويشير كل من زغلول وآخرون 
التعليم في المجال الرياضي، حيث أنھا تسھم في نجاح عملية التعلم الحركي من خالل بناء 

 استخدام عائد المعلوماتالتصور الحركي لألداء عند المتعلم، فمن خالل عمليات العرض ثم 
  . يمكن التأثير االيجابي في تحسين وتطوير التصور الحركي عند المتعلم) التغذية الراجعة(

ومن ھنا كان التفكير في كثير من الحلول التي تتركز كلھا في استحداث الوسائل واألساليب 
التعليمية المستخدمة في التعليم والتعلم الحركي وتعلم المھارات األساسية لألنشطة الرياضية 

ومنھا ربط النواحي التعليمية بالنواحي العقلية والتدريب العقلي والمھارات العقلية  لمختلفةا
  . المختلفة

ين  فھي العالقة بين الجانب العقلي والجانب البدنيأما عن  عالقة قائمة بذاتھا، ألن التوافق ب
الرياضات، سواء جميع العقل والجسم أصبح أمراً ضرورياً ومھماً في مجال البحث العلمي، وفي 

تعلم أم التطوير أم دني والخططي وفي مجال  في ال اري واإلعداد الب تحسين مستوى األداء المھ
ر عن التناسق  أنكما  .المنافسة ذي يعب دم ال وق والتق ممارسة التمرينات الرياضية من أسس التف

دني فھ التام بين العقل والجسم، أما دربين العالقة بين الجانب العقلي واألداء الب ام الم ار اھتم ي مث
اد نجاح الالعب أو ين العتم واحي  والالعب ة، والن درات البدني ين الق دى التواصل ب ى م له عل فش

  ).Annett, 1995,p7(أنيت  ،)١٣٦، ص١٩٩٦شمعون ،الجمال،(المھارية والقدرات العقلية 

واحي إلىالدراسات  أشارتو الجسمية  أھمية استخدام التدريب العقلي في تطوير مختلف الن
، Fischer (1995) فيشرز ودراسة )٢٠٠٠(الرحاحلة والمھارية، حيث ھدفت دراسة كل من 

ىلتعرف ا )٢٠٠٣(واحمد  )٢٠٠٥(ونافع  أثير استخدام ال ي مع   ت دريب العقل رامج الت  األداءب
توى  ع مس ي رف اري ف دريب المھ ي  األداءوالت ين ف اري لالعب ابالمھ ث  األلع ية حي الرياض

ق ھذ استخدمت م تطبي ة والضابطة والتي ت ي والمجموعات التجريبي نھج التجريب ه الدراسات الم
ث ابطة، حي ات الض ا دون المجموع ي عليھ دريب العقل رامج الت ذه  ب ائج ھ ع نت رت جمي أظھ

ً ن ھناك تقدمالدراسات أ ً واضح ا اري ولصالح المجموعات  ا ذا داللة إحصائية في المستوى المھ
التي والواضح لتلك البرامج التدريبية الكبير  األثرلضابطة، مما أثبت التجريبية عنه للمجموعات ا

  .اعتمدت على التدريبي العقلي المصاحب للتدريب البدني والمھاري في تلك الرياضات

 Evans et al.(2006) إيفانز وآخرونو )٢٢، ص١٩٩٩(الوسيمي  كل من أشارت دراسةو
االستجابة الكھربائية للعضالت المصابة لدى  في العقلي والتصورأھمية استخدام التدريب  إلى

ً لبرنامج  إلىھا المجموعة التجريبية ت فيالتي أخضع الالعبين برنامج تدريب عقلي مصاحبا
فقط على المجموعة الضابطة، مما أظھر وجود فروق دالة  التأھيلالتأھيل في حين طبق برنامج 

ً على  لصالح والمصابة في القياس البعدي  للعضالتاالستجابة الكھربائية  قدرةإحصائيا
  .المجموعة التجريبية

يس بر التدريب العقلي المستخدمة حتى فيأھمية برامج ذلك  يؤكدو امج التأھيل الرياضي ول
  .برامج التدريب الرياضي والمھاري والبدني فقط في
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دخول في المنافسات، و  كما ويمثل التدريب العقلي الجزء األساسي في إعداد الالعب لل فھ
وجميع  قف واألھداف واألداء وحركات المنافسيتضمن تصور الحركة وتسلسل المھارات والموا

زة  ب وأدوات وأجھ ام ومالع ن حك ة م اد المنافس س أمأبع واء الطق ة س أثيرات خارجي  وأي ت
ل أداة . الجمھور ق الخطط الموضوعة، وتحلي وھنا يجب على الالعب أن يمتلك القدرة على تطبي

ة وإصدارالمنافسة،  رارات  حيث أن اإلنجازات الرياضية تتطلب قدراً من االستخدامات العقلي الق
  .)Khasky & Smith,1999,p 33( كاسكاي وسميث بدون أي تأخير أو تردد،

ة و ه العقلي ه تطوير إمكانيات ذلك، يجب علي ام ب اء وحتى يكون الالعب قادراً على القي االرتق
إ ذا ف ا، ول ي يعبھ دريب العقل ه ن الت ع أنواع دريب الرياضي بجمي ي الت ياً ف اً وأساس زءاً مھم د ج

  ).Annett, 1995, p 6( ،ووسائله

المبارزة العربية في  ى مستويات التصور العقليالالتعرف  في الدراسة الحاليةأھمية  وتكمن
ارھم نخب ة باعتب ة العربي ة ممثلة في المنتخبات العربية لألشبال والناشئين المشاركين في البطول

ارات العقلي حد أھم أ لربط من الباحث ، في محاولةالمبارزين لھذه الفئات في بالدھم وھو  ،ةالمھ
رق  ،التصور العقلي بشكل خاص في تحقيق االنجاز من ناحية وإظھار مواطن الضعف والقوة للف

ارات الصعبة التي تعد أبعاد ھذه المھارة العقليةالمشاركة في  ارزةفرياضة . من المھ ليست  المب
ةكبقية الرياضات كونھا ذات مھارات ف ة معين ة بمسارات حركي ة محكوم ربط  ردي ى ال د عل تعتم

ذكر والتصو ز والت وة التركي ى ق اج إل ي تحت ي، فھ ل واألداء الحرك ين العق ارات ب ط المھ ر ورب
ارزة الواحدةبعض، حتى يستطيع أداء المھارة أو ب الحركية بعضھا ة،  جملة المب ة ديناميكي بطريق

ليم، ألنو ة بشكل س م وأدراك الحرك ك لضمان فھ ارة و هذل ن الضروري تصور الالعب للمھ م
دعيم المسار العصبي ال ى ت ك عل ى األداء بطريقة صحيحة وسليمة، حيث يعمل ذل ذي يساعد عل

يء حيح، ويھ وير  الص ى تط ؤدي إل ا ي أ مم ي الخط وع ف ي الوق ارة وتالف تقبال المھ ل الس العق
تواھا دفتو. مس ة ھ يل دراس ان وراش رف اا (Lianne & Rachelle,1999) لي ر لتع ى أث ل

ياستخدام التصور  اري والحركي  العقلي لدى المنتخبات الكندية ف ااألداء المھ ة قوامھ  ٣٤٨ لعين
تفيدون مختلف المستويات وقد العباً من  ى يس أظھرت نتائجھا أن الالعبين ذوي المستويات األعل

  .تطبيق المھارات المختلفة وإتقانھا جداً من مھارات التصور العقلي في

داد الرياضيين  ة إع ة في عملي ل أحد الجوانب الھام ي يمث دريب العقل د الباحث أن الت ويعتق
ا  يس عشوائياً وإنم دريب ل وع من الت ذا الن بدنياً ومھارياً وخططياً للدخول في المنافسات، وأن ھ

ل مختصين يجب اال ا والسير ضمن يسير ضمن مبادئ وشروط خاصة وضعت من قب زام بھ لت
  .قواعدھا لتحقيق األھداف المرجوة

  
  مشكلة الدراسة

 ً ائعا ي أصبح ش دريب العقل تخدام الت نين إن اس رات الس ذ عش ي من ي البحث العلم دف  ف بھ
دول  تطوير اإلعداد المھاري لتحسين العملية التعليمية حيث أجريت دراسات عديدة في مختلف ال

يم ) ١٩٨١زوف،سوسني وتو(منذ الثمانينيات  وتبعھا بعد ذلك دراسات في التسعينيات مونيت وك
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دريب ) Kim,1998,Fischer,1995 ،Monette,1998(وفيشر  وجميعھا كانت في مجال الت
زة  ائج متمي العقلي الذي يؤدي إلى تحسين اإلعداد النفسي لغايات تحسين األداء والحصول على نت

  .في المنافسات

نجر و ن س ل م ة ك ارت دراس رون وأش ة (Singer,1994)آخ ون ودراس  روجرس
(Rogerson,1998)  ى أداء ع عل ز والتوق ذھني والتركي ي وال دريب العقل ة استخدام الت إلى أھمي

ي  نس وحراس المرمى ف ي رياضة الت ة ف ارات المختلف ديالمھ وكي الجلي ة الھ ذه وأثبت. لعب ت ھ
ت ة المس ا المختلف ي بأنواعھ دريب العقل ارات الت ات أن مھ ي الدراس ة ف ة عالي ا فعالي ان لھ خدمة ك

دريباتھا  ي تلقت ت تطوير نسبة إنقاذ المرمى عند حراس المرمى في الھوكي كما أن المجموعة الت
ان  ع مك ال وتوق ة أداء اإلرس ي دق ناً ف رت تحس اري أظھ دني والمھ دريب الب ة للت ة المرافق الذھني

  . الكرة في رياضة التنس

ة كما وتشير دراسة ى مدى ) ٢ص، ١٩٩٩( أبو كشك، وخويل ى التعرف عل ي ھدفت إل الت
از  اق الجمب ي مس ية ف ات األساس ي الحرك دى تحصيل الطالب ف ة، وم ة االنفعالي تقرار الحال اس

المجموعة (التي استخدمت فيھا المنھج التجريبي تربية الرياضية بجامعة اليرموك، لطالب كلية ال
. العقلي مصاحباً لبرنامج التدريب المھاريحيث تم تطبيق برنامج التدريب ) التجريبية والضابطة

دريب  أثير أفضل من الت ه ت اري ل دريب المھ ي المصاحب للت وأظھرت نتائجھا أن التدريب العقل
التي  (Monette,R. 1998, p1) وأيدت ذلك دراسة. البدني منفصالً في تعلم المھارات الحركية

ي ا ي لالعب ة التصور العقل ل عملي د وتحلي وع التصور ھدفت إلى تحدي ا ھو ن ة م زلج، ولمعرف لت
دريب  ة الت ات عملي ين مكون ة ب العقلي الطبيعي المستخدم خالل عملية التدريب ؟ وھل ھناك عالق
العقلي وبين مستوى األداء ؟ وأظھرت نتائجھا أن ھناك نوعين من رموز التصور العقلي، ووجد 

  .ي ومستوى األداء البدنيبأنه توجد عالقة إرتباطية بين مكونات عملية التدريب العقل

ة ولم يحدث بمحض الصدفة ف في رياضة المبارزة العالمية التطورأما  إنما جاء نتيجة منطقي
ى  ة دراسة تساعد عل إلتباع المنھج العلمي السليم، والطرق الحديثة التي تھدف إلى دراسة الحرك

ول  أثناء األداء، والعمل على تفادي في الوقوف على مواطن القوة والضعف الضعف، بإيجاد الحل
يةإوالمناسبة بما يتناسب  ة النفس ا أن اإلعداد  .مكانيات الفرد البدني يوبم والنفسي للرياضي  العقل

ة إضاف ة التدريبي ا العملي دريب يعتبر أحد األعمدة المھمة التي ترتكز عليھ ة عناصر الت ى بقي ة إل
ة ال األخرى، ه كمدرس للتربي رى الباحث ومن خالل عمل ذا ي درباً ل ارزة رياضية وم اً للمب دولي
المتبعة من قبل المدربين  الوسائل، وأن للتدريب أفضل مساعدة وسائل، أنه البد من إيجاد بالسيف

د بالدرجة األ الي والتي تعتم اً للمستوى الع ة فقط ال تصنع العب ة والفني واحي البدني ى الن ى عل ول
 ذلك الالعب إن .ركته في البطولة الواحدةوإنما تجعل العب المبارزة بمستوى متذبذب خالل مشا

ا أ ال يستطيع الحفاظ على ذلك المستوىدور االول بمستوى فني وال يؤدي اني، كم ه في الدور الث ن
دة اراة الواح س المب ي نف ف ف توى أن يختل ن للمس ود . يمك ذا يع رأي الباحث –وھ دم  - ب ى ع ال

  .جاھزية الالعبين النفسية والعقلية لتلك البطولة
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يم  قيام الباحثند وع دريب باستطالع آراء الخبراء وأصحاب االختصاص في مجال تعل وت
ة بنسبة المبارزة اليب البدني ى األس دريبھم عل دون في ت دربين يعتم ، الحظ أن عدداً من ھؤالء الم

دروس  ة ل داف الحركي ت األھ داً، وكان ة ج ارزةعالي ى  ال المب ك إل زى ذل اً، ويع ق إال جزئي تتحق
تخدام األ اليب اس ةس ي ال القديم يمف دريب والتعل ن دروس  ت د م ة العدي اھدة ومالحظ د مش وعن

ز وتدريبات المبارزة ى  وجد الباحث عدم تركي ي في المراحل األول ى الجانب العقل دربين عل الم
ة  وال. لصياغة المھارة وكذلك في مراحل التعمق في التعليم ي إال بنسبة قليل دريب العقل يحظى الت

زى ا داً، ويع ين ج دربين والمدرس ام الم دم إلم ى ع ك إل اٍف لباحث ذل كل ك ارات بش  ةالعقليبالمھ
ة اه( المختلف ز االنتب ترخاء، التصور، اإلدراك، تركي دريب ) .... االس ائل الت وفر وس دم ت ى ع وإل

ة الباحث . ساليباألالرسومات، األفالم، وغير ذلك من  العقلي مثل األشرطة، ومن خالل مراجع
ات و اثلدراس دة أبح احب  عدي ي المص دريب العقل ت أن الت ي أثبت ة الت ات المختلف ي الرياض ف

ر اإل ه األث دني ل دريب الب اري، للت توى األداء المھ ى مس ابي عل الكي يج ارد  ،)١٩٩٨(الم وجيب
(Gabbard et al, 2008)،  رج ر  ،)Weinberg, 2008(ووينبي ي األث دريب العقل وجد أن للت
ى اإليجابي في عملية التعليم والت وم عل دريب واإلعداد البدني والخططي واإلنجاز، الذي بدوره يق

ا ككل م ربطھ ا أشارت دراسة كل من.  تحليل المھارات الصعبة ومن ث ك كم  & Lianneوذل
Rachelle, 1999)(، سة ميريس ودرا(Mirisse, 2000)  التي ھدفت إلى دراسة أھمية وتأثير

يضتحديد األھداف والتأمل كأنواع من التدريب ا ز في األداء وتخف ى التمي الضغوطات  لعقلي عل
ارات  بالفعل النتائج وقد أشارت. عند الشباب والرياضيين ذه المھ ثالً بھ إلى أن التدريب العقلي مم

د الشباب والرياضيين العقلية . له أكبر األثر في تحسين وتطوير األداء وتخفيف الضغوطات عن
مستوى التصور العقلي لدى المنتخبات ھدف التعرف على ب ھذه الدراسةارتأى الباحث القيام ب وقد

ي  توى الحقيق ى المس وف عل از، للوق ه باالنج ارزة وعالقت ي المب ئين ف بال والناش ة لألش العربي
ارزة بالسيف  ا العب المب ي يجب أن يمتلكھ ة الت ارات العقلي للتصور العقلي لديھم كأحد أھم المھ

اد حل لمشكلة حتى يرتفع مستواه البدني والمھاري والخ ه اليج ة من ططي والتنافسي، في محاول
  .  تذبذب مستوى الالعب الواحد في بطولة معينة، أو في مباراة واحدة

  
   أھداف الدراسة

  إلىلتعرف ھدفت ھذه الدراسة ا

ة لألشبال والناشئين العبي والعبات التصور العقلي لدى مستوى .١ ارزة العربي  منتخبات المب
  .وعالقته باالنجاز

ة  لدى االنجازالتصور العقلي و أبعاد بين عالقةال .٢ ارزة العربي ات المب ات منتخب العبي والعب
 .لألشبال والناشئين
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  الدراسة  تساؤالت

 ؟العربية لألشبال والناشئينالمبارزة للمنتخبات  لدى العبي مستوى التصور العقلي ما .١

ل ت .٢ ات الھ ي والعب دى العب ي ل توى التصور العقل ين مس ة ب د عالق ة وج ات العربي منتخب
 ؟والناشئين في المبارزة واالنجاز لألشبال

   بعاد التصور العقلي وبين االنجاز؟العالقة بين أ ما  .٣
  

  مجاالت الدراسة 

عمان / البطولة العربية الخامسة عشر لألشبال والناشئين للمبارزة  في أثناء :المجال الزمني
  .م٤/٨/٢٠٠٨ – ٢٦/٧/٢٠٠٨

  .االردن -عمان /  المدينة الرياضية/ تحاد الرياضي للمعاقين االصالة  :المجال المكاني

ري ال البش و :المج ات العب ات  والعب تة منتخب ةس ة ا عربي ارزة فئ ئللمب بال والناش ين ألش
  .المشاركون في البطولة العربية الخامسة عشر في عمان

  
  مصطلحات الدراسة

ؤثرة أحد طرائ: بأنه) Morgan(عرفه مورجان :  يالتدريب العقل دريب الخاصة الم ق الت
ا : بأنه) Suinn(وعرفه سوين . على تغيير السلوك لتعزيز التعلم ي تستخدم بھ تراتيجيات الت اإلس

ارات ا وير األداء،المھ اوالت تط ي مح ة ف معون،( لعقلي  )٣٣ص،١٩٩٦،الجمالش
معون،(و ه   .)٢٩ص،١٩٩٦ش تأون"وعرف ه UNESTAHL" الس ل : بأن تظم طوي دريب من ت

دى للمھ ةالم ين  ارات العقلي دين أساس من بع ات يتض تويات واالتجاھ ى المس ول إل ا الوص ھم
  ).٣٠، ص٢٠٠١شمعون وإسماعيل، . (الرياضية العالية وتطوير اإلرادة

رة الحسية وتظھر في أ": Robert"فه روبرت عرّ :  التصور العقلي ة للخب رة مماثل ه خب ن
ارجي ر الخ اب المثي ه و  .غي دفير عّرف ه أ "Nidffer"ن ادةن وين  إع ي  أوتك رة ف ترجاع الخب اس

ة  ألجزاءاسترجاع من الذاكرة  نهأ :"Dorothy"دوروثيعّرفه و  .العقل من المعلومات المختزن
رات  ع الخب ن جمي ادةم ى وإع ة ذات معن كيلھا بطريق ماعيل،( ،تش معون واس   ).٣٠ص، ٠٠١ ش

ة : اء مباشرة ھوقبل األد العقلي، إلى أن التصور )٨٩، ص ١٩٨٢(جالل و يشير عالوي،و عملي
األداء  ى الظروف المحيطة المرتبطة ب األداء إل ر المرتبطة ب االنتقال من الظروف المحيطة غي
م  اب وتعل رعة اكتس ن س د م اري، ويزي توى األداء المھ ين مس ى تحس ل عل ذي يعم رة، ال مباش

ن األداء  تخلص م ى ال درة عل ه الق ة، ويمنح ن الثق د م ب المزي ي الالع ارات، ويعط ر المھ غي
  .المرغوب فيه
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  إجراءات الدراسة

 .طبيعة الدراسةستخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته ا: منھج الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من العبي والعبات المبارزة األشبال والناشئين في  :مجتمع الدراسة
 .الدول العربية

ة الدراسة ار :عين م اختي ة  ت ة العمدي ة بالطريق ة الدراس ي عين ون الت اتك ن  أفرادھ ع م جمي
ة، ) ٨٠(وعددھم  والناشئين ألشباللعربية للمبارزة  منتخبات ستة العبي والعبات اً والعب العب

ة الخامسة  )األردن، الكويت، مصر، قطر، فلسطين، البحرين(من  المشاركين في البطولة العربي
 .م٤/٨/٢٠٠٨ولغاية  ٢٦/٧/٢٠٠٨في عمان من تاريخ  التي إقيمتعشر للمبارزة بالسيف 

  
 الدراسة واتأد

م  ".التصور العقلي في المجال الرياضي"استخدم الباحث في ھذه الدراسة مقياس  ملحق رق
)١.( 

ي  اس ف ذا المقي ارتينز" األصلوضع ھ ان من  ،Martens,1982" م ةوك اد أربع ھي  أبع
ة المصاحبة واإلحساسالتصور البصري والسمعي  ة االنفعالي كل من وأضافت . الحركي والحال

الي" ر"و" في دين  ،Vealey&Walter,1993" والت ىبع اس  إل ذا المقي تم ھ ذي ي تحكم ال ا ال ھم
تحكم  ىتقويمه من خالل مقياس تقدير من خمس نقاط تبدأ من عدم ال ل، والتصور  إل تحكم الكام ال

ا من داخل رة ھل يمكن رؤيتھ  من خارجه أو الجسم الداخلي من خالل عبارة تسأل عن كل خب
ي شمعون وماجدة إسماعيلم"وقام بتعريب وتقنين ھذا المقياس  .ال أوبنعم  ةباإلجاب " حمد العرب

رهوتم تطبيقه في مجموعة من البحوث تحت المسمى ) ١٩٩٦( ، ١٩٩٩شمعون، (، السابق ذك
  ).٣٤٢ص

  
  )المقياس(ثبات االختبار 

ار  ادة االختب ة إع اس بطريق ى  )Test – Retest(قام الباحث بايجاد معامل الثبات للمقي عل
ن  ة م ة مكون ات ١٠عين ات المنتخب ي والعب ن العب ات م ين والعب ي  العب اركة ف ة المش العربي

ھا ثم أعيد تطبيق المقياس مرة ثانية على العينة. الذين تم استبعادھم من عينة الدراسةالبطولة   نفس
ين ، وتم إيجاد معنفسھا والظروف بعد ثالثة أيام من التطبيق االول وتحت الشروط امل االرتباط ب

غ  ذي بل ين وال اس في التطبيق ذا ا )٠،٨٨٥(نتائج القي ق ل باً لتحقي اس مناس ذا المقي ر الباحث ھ عتب
  .ثبات المقياس) ١(ويوضح الجدول رقم . أھداف الدراسة
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  .يوضح ثبات مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي  :)١(جدول 

  القياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

عدد 
  ن=العينة

معامل 
  االرتباط

  الداللة

  ** ٠،٠٠٠  ٠،٨٨٥  ١٠  ١٠،٤١٥  ٦٧،٠٥٠  االول
  ** ٠،٠٠٠  ٠،٨٨٥  ١٠  ٩،٤٠١  ٧١،٢٠٠  الثاني

  .)٠،٠١(ال عند مستوى د  **

امج خاص : بطوالت المبارزة بإدارةالخاص ) االونجارد(برنامج الحاسوب  إدارةھو برن  ب
د من ا ارزة وھو معتم ه في وتنظيم بطوالت المب تفادة من م االس ارزة، حيث ت دولي للمب اد ال التح

  . استخراج الترتيب النھائي لكل العب والعبة من أفراد عينة الدراسة
  

  ).١(ملحق رقم . التصور العقلي في المجال الرياضيمفتاح تصحيح مقياس 
  

 متغيرات الدراسة

 التصور العقليمستوى : المتغير المستقل.  

 في البطولة العربية الخامسة عشر االنجاز: غير التابعالمت.  
 

 احل اإلجرائية للدراسةالمر

دربين  قام الباحث بطلب زيارة كل منتخب من المنتخبات عينة الدراسة من رئيس الوفد والم
ارة. وأخذ الموافقة على ذلك رق ثم قام بزي ة الدراسة كلٍ  ف ة عين ات العربي ى حدة في  المنتخب عل

ً مقر إقامته بالفنادق المختلفة ات شرحا تفصيلياً  ، حيث قام بشرح الدراسة لجميع الالعبين والالعب
ي في المجال(كما قام بشرح طريقة االستجابة على أداة الدراسة  الرياضي  مقياس التصور العقل

ة ذه الدراس تخدم لھ ذه األداةأو) والمس اد ھ يل وأبع ع تفاص ع . وضح للجمي م توزي ك ت د ذل م بع ث
اً المقياس على الالعبين والال ة تقريب دة دقيق م لم عبات، وقام الباحث ومساعد واحد له بالتوقيت لھ

ذه  رار ھ ثم الطلب منھم اإلجابة عن أسئلة المقياس لكل موقف من مواقف المقياس األربعة وتم تك
      .  العملية مع جميع أفراد عينة الدراسة
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 ھا عرض النتائج ومناقشت

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل االول  :أوالً 

ام  .العربية لألشبال والناشئينما مستوى التصور العقلي لدى العبي المبارزة للمنتخبات  ق
اس لتصور العقلي بأبعاده المختلفة التكرارات والنسبة المئوية لالباحث بحساب  ا المقي التي احتواھ

اسبوتم تصنيفھا  )أداة الدراسة( نفس المقي ا في . حسب مفتاح التصحيح الخاص ب م كم جدول رق
)٢.(  

دول  ي:  )٢(ج ور العقل ور التص اد ومنظ ة ألبع ب المئوي رارات والنس ح التك تويات ( يوض مس
  .ألفراد عينة الدراسة) التصور العقلي
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 )٢(تابع جدول رقم ... 
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ي) ٢(يتضح من الجدول رقم  اد التصور العقل د من أبع ة لكل بع  التكرارات والنسب المئوي

ي في مجملھا مستوى ال تشكل التي بالقياس إلى التقديرات المعتمدة من المقياس نفسه، تصور العقل
ان رار األ ألفراد عينة الدراسة، حيث ك دير التك ى في التق از ( عل د اإلحساس الحركي لب) ممت ع

ان  ذي ك ب )١٥(ال ىوكانت نس ة من المجموع ھي األعل ي  %).١٨,٨( وبلغت ته المئوي اله ف وت
د التصو دير بع نفس التق ب ل ه الترتي ت تكرارات ذي كان ن ) ١٣(ر البصري ال ة م بته المئوي ونس

وع  د %).١٦,٣(المجم ت لبع د كان ى فق رارات األدن ا التك ت  أم ث كان معي حي ) ٩(التصور الس
ً ) ممتاز(لتقدير) %١١,٣(ونسبتھا المئوية من المجموع بلغت  بنتيجة  ذلك الباحثوقد فسر  .أيضا

ى  ة عل ة واليومي دريبھم العادي د طرق ت ذين تعتم ارزة بالسيف ال ين المب ى العب منطقية بالنسبة إل
ة حركات الخصم  تدريبات اإلحساس الحركي واالعتماد على اإلدراك البصري في رؤية ومراقب

ا ال تشكل  معية ألنھ ارات الس ى المھ دريبات عل د الت ا تعتم ل م ة، وق ة والدفاعي افس الھجومي المن
يف ارزة بالس ي المب ية ف ارة رئيس ن .مھ ل م ار ك ا أش دين، ( كم ي، (و) ١٩٨٤عاب  )١٩٨٤الرمل

اميري، (و أ" )١٩٩٩الزم دد أوالً ب ارزة يح دف أو  ن العب المب العين الھ ك ب ي ذل ه يل زءا من ج
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ً . استخدامه لذراعه المسلحة ً  أي أن العين تشترك اشتراكا ً  أساسيا . في كل المھارات الحركية وفعليا
ارز والمبارزة تسھم إلى حد كبير جدا في توفير الحضور ا أن المب ر في  الذھني والعقلي، كم الفقي

 ".حاجة إلى التخيالت والتصوراتبضعيف  كالجيش المتدرب جيدا ويرأسه قائدتفكيره الفني ھو 
كرارات التي حققت فقد كانت الت) خارجي/ داخلي (أما بالنسبة للتصور العقلي من حيث المنظور 

ات  ة إجاب م(أربع داخلي ھ) نع ور ال ى المنظ كل ) ٢٧(ي عل ا تش ي م بة وھ ن %) ٣٣,٨(نس م
ة ة الدراس راد عين وع أف ة و. مجم ابوا بأربع ن أج رارات م ات تك ور ع) ال(إجاب س المنظ ى نف ل

ا ) ٢٢(الداخلي فكانت  بته وھي م د  ومن. من المجموع%) ٢٧,٥(نس ة فق راد العين تبقى من أف
  . أجابوا بإجابات مختلفة بالنسبة للمنظور الداخلي والخارجي ألبعاد التصور

  نيالنتائج المتعلقة بالتساؤل الثا  :ثانياً 

ل ت ي ھ دى العب ي ل توى التصور العقل ين مس ة ب د عالق ة وج ات العربي ات المنتخب والعب
اد وقام الباحث .؟لألشبال والناشئين في المبارزة واالنجاز ة  بإيج ين العالق ائي في ب الترتيب النھ

 ).٣(كما في الجدول رقم  مستوى التصور العقلي العام لديھم،ألفراد العينة و )االنجاز( البطولة

دول  ح:  )٣(ج ات الم يوض ابية واالنحراف طات الحس ة والمتوس ينالعياري ة ب رين عالق  المتغي
ة  )وبين مستوى التصور العقلي العام) االنجاز(ترتيب عينة الدراسة في البطولة ( راد عين دى أف ل

  .الدراسة

 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٨٠= ن 
الترتيب في 
  البطولة

التصور 
  العقلي العام

الترتيب في 
البطولة 

  )االنجاز(
٥.٦٠٨٣ ٧.٣٠٠٠ 

- ,٤٧١ ١.٠٠٠  تباط االر  

**, ٠٠٠ .  الداللة  

التصور 
   العام العقلي

٢.٥٤٤٦ ١٣.٨٦٧٥ 
 ١.٠٠٠ ,٤٧١-  االرتباط 
**,٠٠٠  الداللة  . 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

م  اط )٣(ويتضح من الجدول رق ة ارتب د مستوى  وجود عالق ة إحصائية عن ةذات دالل  دالل
ائ) ٠.٠١( د البحث،بين متوسطي التصور العقلي والترتيب النھ ة الدراسة قي راد عين وھي  ي ألف

ي حيث أ ، )-٠.٤٧١( سلبيةعالقة ارتباط  ع مستوى التصور العقل ا ارتف ه كلم ام ن دى بشكل ع ل
ان  م ب ا نعل ة، وكم ائي للبطول ة الترتيب النھ ى الئح ل عل م أق ق رق ك بتحقي بط ذل ة ارت راد العين أف

دأف ين االنجاز   .ضل ترتيب لالنجاز ھو المركز رقم واح ة ب ذه العالق عالي المستوى  واألداءوھ
ة  وبين التدريب العقلي بشكل عام والتصور العقلي بشكل خاص ھي برأي الباحث ھي عالقة ھام

ار في  أنجداً يجب  ين االعتب ة بحيث  إعدادتؤخذ بع ارزة العربي ات المب دريب لمنتخب رامج الت ب
ون  صيك ت والتخص ن الوق يباً م ا نص ا . لھ و م ارت وھ هأش ة  إلي اً دراس ورون أيض   ب

 )Boron, 2002,p2 ( دفت ي ھ ةللتعرف اوالت ى أھمي ة ل ةو الدافعي ارات العقلي تخدام  المھ واس
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ا ي وعالقتھ ث  التصور العقل نس، حي وع السالح الرئيسي والج رة ون اري والخب توى المھ بالمس
ى  ة عل ت الدراس ر ١٣٢أجري ارزة  ١١٦و  اً ذك ي المب ن العب ى م دوري أنث ي ال ون ف ذين يلعب ال

ة  أن إلىتوصلت نتائجھا و ٢٠٠٠للعام  األمريكي وا بصورة دال ً إالمبارزين لم يختلف في  حصائيا
ي ق االنجاز االفضل، الدافعية والمھارات العقلية واستخدام التصور العقل ك  لتحقي   من خالل وذل

)IUQ (Imagery Use Questionnaire .  

إوب ام ف دير نشكل ع الغ  تق ة الدراسة والب راد عين ي ألف  )13.8675(مستوى التصور العقل
ة  برأي الباحث وھومتوسطاً ر يعتب وبحسب مفتاح التصحيح الخاص بالمقياس نفسه نتيجة منطقي

ة  دريبات البدني وازي الت ة ت ارات العقلي ي والمھ دريب العقل دريبات خاصة بالت وذلك لعدم وجود ت
وا والمھا ذا المجال ليعمل رية لالعبي المبارزة في الوطن العربي وعدم وجود متخصصين في ھ

ة ارات العقلي ي المھ ين ف وية الالعب ع س ى رف ن .عل ون م ه الالعب ا يمتلك ي  وم الي ف توى ح مس
ي  دير(التصور العقل ط )متوسط التق ة فق و نتيج ة  ھ ارزة العادي دريبات المب ى لت د عل ي تعتم الت

   .لمھارات واإلحساس الحركي بھااإلدراك البصري ل

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثالثا: ثالثاً 

از؟ ين االنج ي وب اد التصور العقل ين أبع ة ب ا ھي العالق ام  م اؤل ق ذا التس ة عن ھ ولإلجاب
ي اد التصور العقل التصور ( الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبع

عي، اإلحساس الحركي، الحالة االنفعالية المصاحبة، التحكم في الصورة، البصري، التصور السم
داخلي  ي ال اد التصور ) الخارجي/ التصور العقل ا أبع رتبط بھ ي ت ات الت م استخراج العالق ا ت كم

بعض بعضھا بالعقلي منفردة مع الترتيب النھائي والعالقات التي ترتبط بھا أبعاد التصور العقلي 
  .)٤(جدول كما في . اسةألفراد عينة الدر

دول  ة يوضح:  )٤(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ات و المتوس اد العالق تويات أبع لمس
 .عينة الدراسةأفراد  لدى )االنجاز(الترتيب النھائي في البطولة مع التصور العقلي 
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التصور 
  السمعي

اإلحساس 
  الحركي

الحالة 
االنفعالية 
  المصاحبة

التحكم 
  بالصورة

الترتيب 
في 
 البطولة

  )االنجاز(

٥.٦٠٨٣ ٧.٣٠٠٠ 

- ,٣٤٣ ١.٠٠٠  االرتباط  ٢٢٨, -  ٤٤١, -  ٤٥٥, -  ٥١٩, -  

**,٠٠٢ .  الداللة  ٠٤٢,*  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  

التصور 
  البصري

٢.٤٧٧٠ ١٥.٠٦٢٥ 
- ,٣٤٣  طاالرتبا  ٥٥٢ ٥٥٢ ٧٢٣ ,٥٧١ ١.٠٠٠,  
**,٠٠٢  الداللة  . ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  

التصور 
  السمعي

٣.١٦٠٣ ١٣.٠١٢٥ 
- ,٢٢٨  االرتباط  ٥٢٦ ٧٠٣ ٦١٠ ١.٠٠٠ ,٥٧١,  
*٠٤٢  الداللة  ٠٠٠ .  **,٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  
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  )٤(تابع جدول رقم ... 

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

= ن 
٨٠  

الترتيب 
في 

البطولة 
)االنجاز(  

التصور 
 البصري

التصور 
 السمعي

اإلحساس 
 الحركي

الحالة 
االنفعالية 
المصاحب

 ة

التحكم 
 بالصورة

إلحساس 
  الحركي

- ,٤٤١  االرتباط ٣.٢٧٨٢ ١٤.٠١٢٥  ٧٠٢ ٦٩٣ ١.٠٠٠ ,٦١٠ ,٧٢٣,  
**,٠٠٠  الداللة  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  . ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  

الحالة 
ية االنفعال

  المصاحبة

- ,٤٥٥  االرتباط ٣.٠٥٦٣ ١٣.٥٢٥٠  ٧٠٣ ,٥٥٢,  ٧٧٦ ١.٠٠٠ ٦٩٣,  
**,٠٠٠  الداللة  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  . ٠٠٠,**  

التحكم 
  بالصورة

- ,٥١٩  االرتباط ٣.٠٦٠٥ ١٣.٧٢٥٠  ٥٢٦ ,٥٥٢,  ١.٠٠٠ ٧٧٦ ٧٠٢ 
**,٠٠٠  الداللة  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  ٠٠٠,**  . 

التصور 
  الداخلي

  ,٤٠٩  ٣٥١  ٤٨٩  ٢٠٥  ,٣٥٨  ٦٠٤  االرتباط  ١.٦٥٧٣  ١.٩٨٧٥
**,٠٠٠  الداللة  ٠٠٠  ,٠٦٧  **,٠٠١,**  ٠٠٠ **,٠٠١,**  

التصور 
  الخارجي

 - ,٤٠٩ - ,٣٥١ - ,٤٨٩  - ,٢٠٥  - ,٣٥٨  - ,٦٠٤  االرتباط  ١.٦٥٧٣  ٢.٠١٢٥
**,٠٠٠  الداللة  ٠٠٠  ,٠٦٧. **,٠٠١,**  ٠٠٠ **,٠٠١,**  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

م  دول رق ن الج ة ) ٤(يتضح م توى دالل د مس ائياً عن ة إحص اط دال ة ارتب د عالق ه يوج فان
عينة الدراسة في البطولة وبين أبعاد التصور العقلي المختلفة  ألفراديب النھائي تبين التر) 0.01(

هتفسر  سلبيةعالقة وھي  ع مستوى  بأن ا ارتف ي كلم اد التصور العقل د من أبع ك في  بع ساھم ذل
ة  ،في المنافسات وتحقيق االنجاز والميداليات أكثرإحراز مركز متقدم  وىحيث كانت العالق  األق

ا غ معامل االرتب ة وبل تحكم بالتصور والصورة العقلي ى ال درة عل ين الق ط ارتباطاً بين االنجاز وب
ا  م ) 0.519 -(بينھم ة المصاحبة للتصور ث ة االنفعالي د الحال ب بع ي الترتي ا ف اسوتالھ  اإلحس

ة  نفسه كما يوضح الجدول. على التوالي) 0.441 -(و) 0.455 -(الحركي بمعامل ارتباط  العالق
د) 0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة ال االرتباطية الطردية اخلي بين االنجاز وبين المنظور ال

ا  اط بينھم ل االرتب غ معام ث بل ي حي ور العقل ين ا) 0.604(للتص ية ب ة العكس از والعالق النج
اط بوالمنظور الخارجي للتصور  غ معامل االرتب ذي بل ا يال ى )0.604 -(نھم د عل ا يؤك ، وھو م

داخلي بشكل  ي من المنظور ال ام والتصور العقل ة بشكل ع ارات العقلي ى المھ أھمية التدريب عل
   .تحقيق االنجازات والميدالياتخاص ل

اندلر و) Weinberg, 2008(وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دارسة كل من  ستراشان وش
)Strachan& chandler,2006 ( ور ارة التص ة مھ ى أھمي ات إل ذه الدراس ارت ھ ث أش حي

لي على مفھوم العقلي لتحسين األداء للرياضيين النخبة من فئة الصغار، وأيضاً تأثير التصور العق
اتين الدراستين  ائج ھ ام، حيث أظھرت نت ة بشكل ع ارات العقلي ى المھ النفس وعل ة ب الذات والثق
اري  ى األداء المھ ام وعل كل ع ي بش ي للرياض ور العقل ة التص ك بأھمي ل الش كل ال يقب وبش
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ا .والخططي والفني دى عين ت كما أظھرت أيضا تأثيره على تحسين المھارات العقلية بشكل عام ل
النفس ة ب ذات والثق وم ال ا دراسة كل من. الدراسة ومنھا مفھ اللو أم ) Callow et al. 2006( ك

ولزيو رن ) ٢٠٠٤السويدي، (و) Ploszay, et al, 2006( ب ل وواي  ,Erin,&Lionel(ليوني
ا االت) 2007 دفت جميعھ ى األداء ي ھ ي عل دريب العقل ي والت ور العقل ر التص ى أث رف إل لتع

ز ةالمھاري في الت ة العام وة البدني رة الطائرة والق ذه الدراسات  .لج والجولف والك واستخدمت ھ
ا من استخدم دراسة  ة ومنھ ا استخدم ثالث مجموعات تجريبي ا م ة منھ واع مختلف ات من أن عين

ين تجريبيتينالحالة ومنھا من استخد اختالف .م عينيت ا ب ا بينھ ة فيم  وكانت أدوات الدراسة مختلف
داف م ة واألھ ة إالالعين ل دراس ة والتصور  ن ك ارات العقلي ة المھ ى أھمي اً عل ت جميع ا اتفق أنھ

ف  ي مختل ين ف ة لالعب ة والفني ة والمھاري ية والبدني ة النفس ين الحال ي تحس ذات ف ي بال الحرك
  .    الرياضات

  
 تنتاجاتاالس

 :االستنتاجات التالية إلىنتائجھا أمكن الباحث التوصل وفي ضوء أھداف الدراسة 

ع ضمن إن مس .١ ارزة للناشئين واألشبال تق ة للمب ات العربي دى المنتخب توى التصور العقلي ل
 .الدراسةعلى سلم المقياس المستخدم في  التقدير المتوسط

ة .٢ د بعالق ي الجي ھم مستوى التصور العقل ً  يس ة إحصائيا ي  دال داليات ف از والمي ق االنج تحقي
 .لالعبي والعبات المبارزة بالسيف

د العبو الم يمتاز .٣ ي تعتم ي الت اد التصور العقل ة من الناشئين واألشبال في أبع بارزة العربي
ي ام وينقصھم على تدريبات اإلدراك البصري واإلحساس الحرك ي  بشكل ع دريب العقل الت

 .للتصور العقلي والمھارات العقلية األخرى
  

 التوصيات

  :في ضوء اھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحث بما يلي

 . العقلية والمھارات العقليةبو المبارزة العربية إھتماماً أكبر للتدريبات ان يولي مدر .١

ام  .٢ ز واالھتم رورة التركي يض ور العقل ة بالتص ارات العقلي ة  والمھ رامج التدريبي ي الب ف
 .في المبارزة واالنجاز المختلفة لرفع مستوى األداء

ات في مختلف في البرامج التدريبية ل تدريبات التصور العقليتضمين مراعاة  .٣ األسلحة والفئ
 . رياضة المبارزة

ين  .٤ ي تطوير أداء الالعب اھم ف اعدة أخرى تس ة مس ة وتدريبي ائل تعليمي ضرورة دراسة وس
 .والالعبات في رياضة المبارزة بالسيف، سعياً وراء االنجازات األفضل
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  المراجع العربية واالجنبية 

 ا). ١٩٩٩. (قاسم ،خويلةو .محمد ،كشك أبو ر برن ى مدى أث ي عل دريب العقل رح للت مج مقت
ة  ة التربي ة كلي از لطلب استقرار الحالة االنفعالية ومستوى تحصيل الطالب في مساق الجمب

  .مجلة التربية الرياضية. الرياضية

 يد ،احمد ارة حائط ). ٢٠٠٣. (محمد فكري س ى أداء مھ ي عل دريب العقل أثير استخدام الت ت
 .مجلة الرياضة علوم وفنون. بالمملكة العربية السعودية الصد الدفاعي لدى العبي كرة اليد 

٢٩٠ – ٢٧١. )١(١٨.  

 الل عيد ،ج الوي .س د ،وع ي).  ١٩٨٢. (محم وي الرياض نفس الترب م ال دار . ١ط. عل
  .مصر .القاھرة. المعارف

 ة د ،الرحاحل ى ). ٢٠٠٠(. ولي ي عل اري والعقل دني والمھ دريب الب رح للت امج مقت ر برن أث
دا اءة ع افات القصيرةتحسين كف ة دراسات.  ئي المس ة مجل وم التربوي  – ٩٤. )١(٢٧ .العل

١٠٣ .  

 اح ،الرملي د الفت ارزة ).  ١٩٨٤. (عباس عب ي.  ٢ط. سالح الشيش -المب . دار الفكر العرب
  .مصر .القاھرة

 ٢٠٠١( .ھاني سعيد ،وعبد المنعم .مكارم حلمي ،أبو ھرجةو .محمد سعد ،زغلول  .(
 .مصر .القاھرة. مركز الكتاب للنشر. ١ط. ساليبھا في التربية الرياضيةتكنولوجيا التعليم وأ

 يم  ). "١٩٩٩(. القادر نزار محمود عبد ،الزماميري ذھني المصاحب للتعل دريب ال تأثير الت
ر منشورة. "المھاري في تعلم بعض المھارات األساسية للعبة المبارزة . رسالة ماجستير غي

  .العراق .بغداد جامعة. كلية التربية الرياضية

 ار ).١٩٨١. (ف ،توزفو .أ ،يسوسن د خط الن ة عن ة  .تأثير التدريب العقلي في الرماي مجل
  . ١٠العدد . موسكومجلة جامعة . نظريات التربية الرياضية

 اثر استخدام أسلوبي التدريب الذھني المباشر وغير ). "٢٠٠٤( .احمد حامد احمد ،السويدي
كلية التربية ". معرفية والمھارية بالكرة الطائرةحي الالمباشر في تطوير بعض النوا

 .العراق. جامعة الموصل. الرياضية

 ي في المجال الرياضي  ).١٩٩٦. (محمد العربي ،شمعون دار الفكر .  ١ط. التدريب العقل
 . مصر .القاھرة. العربي

 اب  دار.  ١ط. علم النفس الرياضي والقياس النفسي).  ١٩٩٩( .محمد العربي ،شمعون الكت
  .مصر .القاھرة. للنشر
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 ١ط  .الالعب والتدريب العقلي).  ٢٠٠١( .ماجدة ،إسماعيلو .محمد العربي ،شمعون  .
    .مصر .القاھرة. دار الكتاب للنشر

 ي ،شمعون ال .محمد العرب ي ،والجم د النب نس).  ١٩٩٦. (عب ي في الت دريب العقل .  ١ط. الت
  .مصر .القاھرة. دار الفكر العربي

 دين د ،عاب د الحمي ال عب ارزة ). ١٩٨٤. (جم ول المب دريب –أص يم وت دار .  ١ط. تعل
 .مصر .اإلسكندرية. المعارف

 دار النھضة العربية.  ١ط. تكنولوجيا المواقف التعليمية).  ١٩٨٧( .الفرجاني ،عبد العظيم .
 .مصر .القاھرة

 ١ط  .لقدماالتجاھات الحديثة في إعداد مدربي كرة ا).  ٢٠٠٠. (السيد يوسف ،غازي  .
  .مصر .الزقازيق. مكتب العزيزي للكمبيوتر

 الكي د ،الم د عب ين محم ارات " ).١٩٩٨. (الحس م بعض المھ ي تعل ذھني ف دريب ال ر الت أث
ة الرياضية .رسالة ماجستير غير منشورة ."األساسية بكرة القدم ة التربي داد .كلي ة بغ  .جامع

  .العراق

 مطبعة وزارة . ٢ط.  تكنولوجيا التعليم).  ١٩٩٠. (محمد رشيد ،والناصر .توفيق نمرعي
 .سلطنة عمان. التربية والتعليم والشباب

 افع ود ،ن ي "  ).٢٠٠٥. (نشوى محم ة التصور العقل ى تنمي ديا عل تخدام الھيبرمي ة اس فاعلي
ة  ات اإليقاعي ي التمرين اري ف ي االبتك ين األداء الحرك تھم بتحس اه وعالق ز االنتب وتركي

ات". الرياضية لطالبات كلية التربية ات وتطبيق ة نظري ين .مجل ة الرياضية للبن ة التربي . كلي
  .مصر. ابو قير باإلسكندرية. ٢٠١-١٣٤). ٥٦(العدد 

 د، الوسيمي ز عزة شوقي عب ى النشاط " ).١٩٩٩. (العزي ي عل دريب العقل امج للت أثير برن ت
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  )١(ملحق رقم 

  مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي 

        :نوع السالح                          :االسم

        :الجنس                    junior  /cadet:  الفئة

      :البلــــد                      :السنواتالخبرة ب
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عزيزتي الالعبة / عزيزي الالعب 

بين أيديكم ھو أداة بحثية لجمع البيانات لغايات البحث العلمي فقط، والذي يقوم به الباحث  إن ھذا المقياس الذي
في محاولة منه للتعرف على درجة التصور العقلي لدى العبي والعبات المبارزة للمنتخبات العربية للناشئين 

  .  قاء بمستوى المبارزة العربيةواألشبال، ومحاولة من الباحث للمساھمة في طرح وسائل يمكن أن تساھم في االرت

  .لذا يرجو الباحث منكم تحري أعلى درجات الدقة الممكنة في االستجابة لفقرات وأسئلة ھذا المقياس  

  ولكم جزيل الشكر

  الباحث 

  الممارسة الفردية  :الموقف األول

 .اختيار مھارة معينة او موقف معين في رياضة المبارزة .١
مع عدم تواجد ) صالة التدريب(او الموقف في المكان الذي تتدرب فيه عادة تصور نفسك تؤدي ھذه المھارة  .٢

 .اي شيء آخر
أغلق العينين لمدة دقيقة تقريبا مع محاولة ان ترى نفسك في ھذا المكان تستمع الى األصوات، وتشعر بجسمك  .٣

 .أثناء أداء الحركة
 .حاول أن تكون واعيا بحالتك العقلية واالنفعالية .٤
 .من داخل جسمكحاول أن ترى  .٥

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

  العبارات  
عدم 

وجود 
  صورة

صورة 
غير 
  واضحة

صورة 
متوسطة 
  الوضوح

صورة 
  واضحة

صورة 
واضحة 
  تماما

            كيف رأيت نفسك تؤدي المھارة المطلوبة؟  ١

٢  
صاحبة كيف رأيت نفسك تستمع لألصوات الم

  لألداء؟
          

٣  
كيف تشعر بجسمك أثناء أداء المھارة 

  المطلوبة؟
          

٤  
ما ھي درجة الوعي بالحالة االنفعالية 

  المصاحبة؟
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عدم   العبارات  
  التحكم

صعوبة 
  التحكم

تحكم 
  متوسط

تحكم فوق 
  المتوسط

تحكم 
  كامل

            إلى أي مدى يمكن التحكم في الصورة؟  ٥

  

  ال  ـــمنعــ  العبارات

      ھل يمكن رؤية الصورة من داخلك؟

  

  الممارسة مع اآلخرين: الموقف الثاني

 .التصور العقلي لنفس المھارة السابقة او الموقف ولكن في وجود كل من المدرب وحضور أعضاء الفريق .١
 .التصور العقلي ألداء خطأ أمكن مالحظته من الجميع .٢
٣.  ً  .غلق العينين لمدة دقيقة تقريبا
 .ر العقلي لألداء الخاطئ بأقصى درجة من الوضوح قدر اإلمكانالتصو .٤
 .حاول ان ترى الصورة من داخل جسمك .٥

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

  العبارات  
عدم 

وجود 
  صورة

صورة 
غير 
  واضحة

صورة 
متوسطة 
  الوضوح

صورة 
  واضحة

صورة 
واضحة 
  تماما

            كيف رأيت نفسك في ھذا الموقف؟  ١

٢  
كيف رأيت نفسك تستمع لألصوات في ھذا 

  الموقف؟
          

٣  
كيفية اإلحساس الحركي باألداء في ھذا 

  الموقف ؟
          

٤  
كيف تشعر بالحاالت االنفعالية في ھذا 

  الموقف؟
          

  

عدم   العبارات  
  التحكم

صعوبة 
  التحكم

تحكم 
  متوسط

تحكم فوق 
  المتوسط

حكم ت
  كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم في الصورة في   ٥
  ھذا الموقف؟

          

  



 ......"مستوى التصور العقلي لدى المنتخبات العربية للمبارزة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ال  نعـــــم  العبارات

      ھل يمكن رؤية الصورة من داخلك؟

  

  مشاھدة الزميل: الموقف الثالث

 .التفكير في زميل او احد الالعبين يؤدي مھارة او موقف معين في منافسة .١
 .غلق العينين لمدة دقيقة تقريبا .٢
 .صور العقلي للموقف بوضوح وواقعية قدر اإلمكان أثناء األداء الناجح في جزء ھام من المنافسةالت .٣

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

  العبارات  
عدم 

وجود 
  صورة

صورة 
غير 
  واضحة

صورة 
متوسطة 
  الوضوح

صورة 
  واضحة

صورة 
واضحة 
  تماما

            ف رأيت زميلك في ھذا الموقف؟كي  ١

٢  
كيف رأيت نفسك تستمع لألصوات في ھذا 

  الموقف؟
          

٣  
كيف شعرت بجسمك او حركاتك في ھذا 

  الموقف؟
          

٤  
كيف تشعر بالحاالت االنفعالية في ھذا 

  الموقف؟
          

  

عدم   العبارات  
  التحكم

صعوبة 
  التحكم

تحكم 
  متوسط

تحكم فوق 
  المتوسط

تحكم 
  لكام

٥ 
إلى أي مدى يمكن التحكم في الصورة في 

  ھذا الموقف؟
          

  

  ال  نعـــــم  العبارات  

      ھل يمكن رؤية الصورة من داخلك؟  ٦

  األداء في المنافسة: الموقف الرابع

 .التصور العقلي ألداء المھارة أو الموقف السابق في احد المنافسات .١
 .ور التشجيع االيجابي ألعضاء الفريق والجمھورالتصور العقلي لألداء الناجح والفائق مع تص .٢
 .غلق العينين لمدة دقيقة واحدة تقريبا .٣
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 .التصور العقلي في أقصى درجة من الوضوح قدر اإلمكان .٤

قدر درجة وضوح التصور العقلي لھذا الموقف عن طريق وضع دائرة حول الرقم على يسار العبارة والذي 
  .يتفق مع ما تراه

  العبارات  
عدم 
د وجو
  صورة

صورة 
غير 
  واضحة

صورة 
متوسطة 
  الوضوح

صورة 
  واضحة

صورة 
واضحة 
  تماما

            كيف رأيت نفسك في موقف المنافسة؟  ١

٢  
كيف استمعت إلى األصوات في موقف 

  المنافسة؟
          

            كيف شعرت باألداء الناجح في المنافسة؟  ٣

            كيف شعرت باالنفعاالت في ھذا الموقف ؟  ٤

  

عدم   راتالعبا  
  التحكم

صعوبة 
  التحكم

تحكم 
  متوسط

تحكم فوق 
  المتوسط

تحكم 
  كامل

            إلى أي مدى يمكن التحكم في الصورة؟  ٥

  

  ال  نعـــــم  العبارات

      ھل يمكن رؤية الصورة من داخلك؟

  

  مفتاح التصحيح للمقياس

  :يتم تقدير الدرجات في ھذا المقياس وفقا لما يلي

 .بارة األولى في المواقف األربعة لتمثل التصور البصريجمع الدرجات في الع .١
 .جمع الدرجات في العبارة الثانية في المواقف األربعة لتمثل التصور السمعي .٢
 .جمع الدرجات في العبارة الثالثة في المواقف األربعة لتمثل اإلحساس الحركي .٣
 .ة االنفعالية المصاحبةجمع الدرجات في العبارة الرابعة في المواقف األربعة لتمثل الحال .٤
 .جمع الدرجات في العبارة الخامسة في المواقف األربعة لتمثل القدرة على التحكم في التصور العقلي .٥
في المواقف األربعة تحدد التصور العقلي من منظور داخلي، ) ٦(على العبارة رقم ) نعم(االستجابات  .٦

 . تحدد التصور العقلي من منظور خارجي) ال(واالستجابات 
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  :تقدير المستوى

 ٢٠ – ١٨    ممتاز .١

 ١٧ – ١٥    جيد .٢

 ١٤ – ١٢  متوسط .٣

 ١١ – ٨   ضعيف .٤

 ٧ – ٤  ضعيف جداً  .٥


