اثر تدريبات لمتصور العقمي في تطوير بعض الميارات االساسية بكرة القدم
م0د 0فاضل دحام منصور
ممخص البحث

كرة القدم من االلعاب الجماعية التي حظيت باىتمام كبير نتيجة الرتفاع المستوى الفني والبدني والخططي مما
يثير الرغبة والتشويق في متابعة احداثيا و ىذا التطور لم يكن نتيجة المصادفة بل باستخدام االسس واالساليب

العممية والوسائل المساعدة في نجاح عممية التدريب واالعداد  ,ومن ىذه االساليب استخدام تدريبات التصور

الذىني(العقمي) لزيادة العالقة العممية ما بين العقل والجسم الذي ينعكس إيجابيا" عمى مستوى أداء الالعبين .

تمثمت مشكمة البحث بعدم قدرة المدربين عمى وضع مفردات تدريبية تأخذ بنظر االعتبار القدرات العقمية لالعبين
وزيادة امكاناتيم في فيم طبيعة الحركات قبل تطبيقيا بعد مشاىدة العرض او سماع الشرح والوصف الحركي .

ىدفت الدراسة الى اعداد تدريبات لمتصور الذىني (العقمي) لتطوير االداء المياري والتعرف عمى اثر التدريبات
في تطوير التصور العقمي اجرى الباحث تجربتو عمى عينة من طمبة كمية التربية الرياضية –جامعة واسط

وعددىم ( )41طالبا" تم تقسيميم الى مجموعتين تجريبية وضابطة ,خضعت المجموعتين الى نفس البرنامج
التدريبي المعد من قبل الباحث ,فيما خضعت المجموعة التجريبية فقط الى التدريب الذىني (العقمي),وقد تدربت
المجموعتان من قبل فريق العمل المساعد و بإشراف الباحث .

كانت مدة التجربة ( )5اسابيع من  1144/44/14لغاية 1141/4/12وبمعدل ( )3وحدات تدريبية اسبوعيا",
استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة المشكمة وقد استعمل الباحث الوسائل االحصائية المناسبة

لمعالجة نتائج البحث .

استنتج الباحث ان لمتصور العقمي دورا" ىاما" في تطوير قابمية االفراد الذىنية مما يسيم في تسييل عممية
التدريب والتعميم واحداث التطور المطموب ,فيما اوصى الباحث بضرورة التأكيد عمى استخدام تدريبات التصور

العقمي عند التدريب عمى الميارات االساسية من قبل المدربين او المدرسين ووضع مفرداتو ضمن المناىج

التدريبية .

Abstract
Fadhil daham mansour
Football is one of the collective sports that takes a lot of interest because of increasing
of the artisticalphysicalandTactical levels .so, it creates an intention and wishing to
see its events . and this development was not a result of an accident ,but because of
using the basis and the scientific mannersand secondary devices to succeedthe training
and identification operation , one of these manners is using the mental imagination
training for increasing the practical relationship between the mind and the body which
. gives a positive results on the level of the players
The problem of the research was that the coaches were not able to put
vocabularies of training that give enough interest to the mental abilities of the players
, and increased their chances to understand the nature of the movements before its
applied after watching the show or explaining and the description of the movements ,
the research planned to identify a training for mental imagination and the empatheticlocomotion realizing for developing the skills and knowing the effect of these
trainings for developing the mental imagination and the empathetic- locomotion
realizing , the researcher made his experiment on asample of students from the
university of wasit , college of physical education, they were 14 student, and they
divided into two groups, experimental and controlling ,the groups obeyed the
training program which was made from the researcher, while the experimental group
obeyed the trainings of the mental imagination and the training made from the
. assistant team and an intendancy from the research
The time of the experiment were 8 weeks from 21-11-2011 to 25-1-2012 and they
were 3 units in the week, the researcher used the experimental course because it is
suitable with the nature of the problem ,and the researcher used the suitable statistical
. devices to exhaust the result of the research
The researcher conclude that the mental imagination has an important effect to
develop the ability of the players which helps to relent the training operation and
learning and makes the developing required , and the researcher recommended that it
is necessary to assure on using the mental imagination training when the players
exercises on the fundamental skills from the coaches or from the teachers, and put its
. vocabularies in the training courses

 -1-1مقدمة البحث واىميتو :
التطور الحاصل في المجال الرياضي عموما" ولعبة كرة القدم تحديدا" لم يكن نتيجة المصادفة وانما وفقا" لمجيد
العممي المتواصل لمباحثين والمتخصصين وقدرتيم عمى توظيف ىذه العموم عبر التخطيط السميم لمعمل التدريبي

وتحقيق اإلنجاز ,ألن التفوق الرياضي والوصول لممستويات العميا المتميزة يحتاج لمبحث عن كل ما ىو مبتكر

من وسائل عممية عن طريق تجنيد العمماء في جميع االختصاصات لممزاوجة بين العموم واستخداميا لتحقيق
السبق والريادة في المجال الرياضي .

حظيت كرة القدم باىتمام كبير ومتزايد من مختمف دول العالم وبكافة المستويات مما دفع الباحثين والمتخصصين
بالسعي والبحث عن مختمف الوسائل واألدوات والطرائق التي من شأنيا اإلسيام في تطوير المستوى الفني

والبدني والذىني والخططي وتحقيق اإلنجاز ألن ذلك ال يتم إال بالعمل المتكامل بين العقل والجسم  ,ليذا زاد

االىتمام باإلعداد العقمي لمرياضين نظرا" ألىميتو باالرتقاء بسرعة تعمم الميارات .

أداء الميارات في كرة القدم يرتبط بشكل كبير بالتصور العقمي ليا وارتفاع مستوى اإلدراك الحس حركي والذي

ينعكس بشكل مباشر عمى أداء الالعبين وىذا يحتم عمى المدربين إيجاد واستخدام أفضل الوسائل العممية التي
تساعد عمى زيادة قدرة الالعبين عمى تصور الميارة وكيفية أدائيا مما يسيم في رفع إمكاناتيم عمى إدراك اجزائيا

واالحساس بزمن ومكان وكيفية األداء وىذا ينعكس إيجابيا" عمى تطور المسار الحركي ليذه الميارات .

ان قدرة المدربين عمى إيصال المعمومة الخاصة بالميارات بالشكل الذي يتوافق مع قدرات وامكانات الرياضيين

العقمية يعد من العوامل االساسية لكفاءة التصور العقمي ليا وبالتالي القدرة عمى ادائيا بشكل منفرد فضال" عن

ربط ىذه الميارات الستثمار قدراتيم في ىذا االطار .

إذ ان اإلدراك عممية ليست سيمة الرتباطيا بمستوى

التصور الذىني الناتج عن التفاعل مع المؤثرات الخارجية المتمثمة باألجيزة واالدوات المستخدمة فضال" عن
المعمومات التي يحصل عمييا الرياضي من المدرب مباشرة ,يعد التصور العقمي أداة او وسيمة يمكن من خالليا
تصور الخبرات السابقة او التصورات التب بحصل عمييا الرياضي آنيا" كتييئة عقمية لألداء القادم ويذكر أسامة

(

كامل راتب بأنو " خبرة معينة مشابية لمخبرات الحسية تحدث عند غياب المؤثرات الخارجية المتعارف عمييا "

.)4

ان التعمم والتطور في اداء الميارات يتضمن جوانب متعددة بدنية ميارية خططية نفسية عقمية كونيا تمثل

األساس ف ي النجاح لتحقيق االنجاز  ,من ىنا تتجمى اىمية البحث في التعرف عمى دور التصور العقمي في
تطوير قدرات الالعبين عمى االداء المياري الفعال في لعبة كرة القدم1
 -2-1مشكمة البحث :

1

-اعايح كايم ساتة :ػهى َفظ انشٚاضح ,انًفاْٛى – انتطثٛقاخ ,ط(,2انقاْشج ,داس انفكش انؼشت,)2222,ٙص.316

االتجاه الحديث في التدريب الرياضي يتطمب استخدام االنماط و الوسائل واالساليب العممية التي تؤثر بشكل
فاعل في تطوير إستراتيجيات التدريب وصوال" الى تحقيق االنجازات ,الن النجاح في االداء المياري يؤثر بشكل

كبير في حسم نتائج المنافسات وىذا يعتمد عمى الفيم العميق والقدرة من جانب المدربين في كيفية اختيار

واستخدام ىذه االنماط واالساليب فضال" عن ارتفاع مستوى التصور ألداء الميارات من قبل الالعبين بالشكل
الذي يسمح بالوصول لدرجة متقدمة من الفاعمية والنجاح ,ومن خالل خبرة الباحث في مجال العمل التدريبي في

كرة القدم الحظ ان الكثير من المدربين يركزون عمى اداء الالعبين لمميارات المختمفة باستخدام التدريبات العممية
دون االىتمام بتطوير قدراتيم عمى تصور ىذه الميارات قبل ادائيا من خالل ربط المعمومة النظرية (شرح

الميارة)وعرض االداء المصور لما لو من دور ىام في زيادة التوافق الجيد بين التصور الذىني وادراك الالعبين

ألجزاء الحركة ومساراتيا واالحساس بالعوامل المؤثرة فييا الن االدراك الذىني يطور من قدرات الالعبين عمى
االداء الجيد وتحقيق اليدف المطموب1

لذا ارتأى الباحث الخوض في ىذه المشكمة باستخدامو لتدريبات اعدت لتطوير قدرات الالعبين عمى التصور

العقمي إلنجاز االداء المياري بشكل فاعل خصوصا" لدى فئة عمرية لدييا االستعداد لمعمل وتحقيق نسبة عالية
من التطور عند خضوعيا لتدريبات تستند إلى أسس عممية 1
– 3-1أىداف البحث
ييدف البحث إلى :

 -4إعداد تدريبات لمتصور العقمي لتطوير بعض الميارات األساسية بكرة القدم لدى طمبة المرحمة الثالثة /كمية
التربية الرياضية  -جامعة واسط .

 -1التعرف عمى اثر تدريبات التصور العقمي في تطوير بعض الميارات األساسية بكرة القدم لدى طمبة المرحمة
الثالثة /كمية التربية الرياضية – جامعة واسط .

 -4-1فروض البحث :
-4

لمتدريبات المستخدمة تأثيرا" ايجابيا" في تطوير التصور العقمي وأداء بعض الميارات األساسية لعينة

البحث .

-1

ىناك فروقا" معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية في التصور العقمي و بعض الميارات األساسية بكرة

القدم لعينة البحث .

 -5-1مجاالت البحث :
-

المجال البشري  :طمبة المرحمة الثالثة كمية التربية الرياضية –جامعة واسط .

-

المجال المكاني  :ممعب وقاعة كمية التربية الرياضية –جامعة واسط .

-

المجال الزماني  :من  1144/44/4ولغاية  1141/4/12م

 6-1تحديد المصطمحات :

التصور العقمي " :الصورة التي يتخذىا المتعمم عن طريق النظر والشرح والتوضيح لمحركة
وتنطبع بالدماغ وتكون اساس لتأدية المتعمم لمحركة "

( )1

 -1-2الدراسات النظرية

 -1-1-2التصور العقمي
تعد القدرة عمى التصور العقمي في المجال الرياضي من المتغيرات الميمة التي تعكس تأثير التدريب العقمي عمى

االداء كونو يستخدم لتجسيد االداء عن طريق مراجعة الميارة عقميا" وتصور االسموب الصحيح لإلداء الفني الن
التميز في االداء ال يتم دون ا لتكامل ما بين العقل والجسم ,من ىنا يمكن تعريف التصور العقمي بأنو " وسيمة
عقمية يمكن من خالليا تكوين تصورات لمخبرات السابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل لغرض االعداد

العقمي لألداء"

( .)3

ان تطوير االداء يعتمد عمى التحكم في الصورة العقمية لمميارات ألنيا تعد االساس الذي ينطمق منو االداء وعرفو

ريتشاردسون )) Richardsonبأنو "جميع انواع الخبرات شبو الحسية التي نشعر بيا في العقل الواعي في حال

غياب المؤثرات الشرطية التي تستدعي ظيور نظائرىا الحسية واالدراكية الحقيقية "(  , )1ان ىذا التعريف يبين

عدم الحاجة الى مثيرات معمومة مسبقا" كما يجب ان يكون الالعب واعيا" لما يتصوره فضال" عن ان الفرد يحس
بالحركة ويمارسيا عن طريق المشاىدة واالحساس بشكل اكثر واقعية أثناء عممية االسترجاع .

أغمب الرياضيين الذين لدييم فكرة مسبقة وواضحة عن االداء نجدىم يستطيعون بواسطة التصور العقمي مقارنة

استجاباتيم باإلداء االمثل ومن ثم تصحيح االستجابات الخاطئة  ,إن التصور العقمي ال يعتمد عمى حاسة البصر
فقط ولكن يجب ان يشمل حواس متعددة ألجل تحقيق التكامل في التصور والذي يسيل من عممية التطبيق
بالشكل االيجابي وىذا يتطمب استقرار البرامج الحركية في الدماغ وتطورىا كما يدلل عمى قدرة الرياضي في

استذكارىا بالشكل الذي يسمح بحصول االداء دون تمكؤ .

ويرى الباحث التصور العقمي بأنو وسيمة عقمية يتم من خالليا استرجاع تفاصيل حركية ميمة لميارة ما او

ميارات سبق ان تعمميا او شاىدىا الفرد مع تجسيد لخبرات الفرد وانفعاالتو المرتبطة بموقف االداء .

ٔ - 2ج ّٛيذجٕب َ:ظشٚاخ انتؼهى ٔانتطٕس انذشك (,ٙػًاٌ ,داس ٔائم نهطثاػح ٔانُشش , )2222,ص. 44
 - 3اعايح كايم ساتة ,يصذس عثق ركشِ ,ط,2222, 2ص111
 - 4يذًذ انؼشت ٙشًؼٌٕ ٔػثذ انُث ٙانجًال :انتذسٚة انؼقه ٙف ٙانتُظ,ط ,1انقاْشج ,داسانفكش انؼشت,1446,ٙص221

-1-1-1-2أىميةالتصورالعقمي
لمتصور العقمي أىمية في مساعدة الرياضي عمى اداء االستجابات الصحيحة من خالل استحضار الصورة

العقمية لمميارات المتوقع ممارستيا ويمنع تشتت افكاره مما يجعمو اكثر تركيزا" عمى االداء فضال" عن زيادة الثقة
بالنفس والدافعية في بناء انماط جديدة تسيم في تحقيق االىداف المطموبة ,ان استخدام التصور العقمي عند

ممارسة االنشطة الرياضية سيساعد الالعب عمى االداء الصحيح نتيجة تصور نقاط الضعف ومحاولة اصالحيا
ونقاط القوة وتعزيزىا وبالتالي تطوير طريقة المعب واكتساب الميارات الحركية وحصر االنتباه عمييا من خالل

االحساس باإلداء االمثل ,إذ غن التركيز عمى خبرات النجاح يقوي العالقة بين المثير واالستجابة وبيذا يتم

االرتقاء بمستوى االداء وسرعتو التي يجب ان تكون بنفس سرعة التصور العقمية ,ان التصور العقمي يساعد
عمى

( )2

-:

-4التركيز عمى االشياء المراد عمميا ويساعد عمى االنتباه وعدم تشتت االفكار .

-1استبدال مواقف التوتر والقمق بمواقف تتميز بالثقة بالنفس .

-3استبعاد التفكير السمبي وزيادة الدافعية وبناء انماط االداء االيجابي .

-1يمكن استعمال التصور العقمي في ممارسة الميارات الرياضية فضال" عن تصور نقاط القوة والضعف .
-2يساىم في استدعاء االحساس باإلداء االمثل وتركيز االنتباه وتحقيق اليدف .

-3االستعمال اليومي لمتصور العقمي يساعد عمى اكتساب وممارسة وتطوير الميارات الحركية وذلك من خالل
استعادة الخبرات السابقة واسترجاع االستراتيجيات الواجب اتباعيا في المنافسة .
يتوقف االستعمال الجيد لمتصور العقمي عمى مجموعة من المبادئ :

-4التصور العقمي لإلداء ونتائجو .
-1االنتباه الى التفاصيل .

 -3تصور نقاط الضعف لتجاوزىا .
-1التركيز عمى االيجابيات وخب ار ت النجاح ألنيا تقوي العالقة بين المثير واالستجابة .

-2سرعة االداء إذ يجب ان يكون التصور بنفس سرعة االداء وليس اسرع من االداء الفعمي .

لقد بات واضحا" بأن التصور العقمي ىو طريقة فاعمة لمتأثير إيجابيا "عمى االداء الحركي وباإلمكان تطبيقو
بأشكال مختمفة ويكون لو اىداف متعددة ,ليذا فأنو يمثل القاعدة االساسي لمكونات الذاكرة ويكون استخدامو في

الميارات المغمقة اقل صعوبة وتعقيدا عنو في الميارات المفتوحة الن نوع التصور " يعتمد عمى نوع الميارة فمنيا
ما يتأثر بالمحيط ومنيا ما يعتمد عمى قابميات الرياضي الداخمية"(  , )3فضال" عن خبراتو السابقة وما يتعرض لو

من اساليب تدريبية مطبقة لدوره الكبير في تطوير خبرات ومعمومات الرياضي مما يساعده عمى احداث تصور

عقمي واستدعاء لممعمومات بشكل سريع وفاعل .

 - 5يذًذ انؼشت ٙشًؼٌٕ  :يصذس عثق ركشِ , 1446 ,ص.54-53
َ - 6شٕاٌ ػثذهللا َشٕاٌ ؛تأثٛش انتذسٚة انزُْ(ٙانؼقه)ٙف ٙتؼهى تؼض انًٓاساخ االعاعٛح ف ٙانًالكًح كهٛح انتشتٛح انشٚاضٛح ,جايؼح
تغذاد,2222,ص,.35سعانح ياجغتٛش

في رياضة المستويات العميا نرى درجة التصور تتحكم الى حد كبير بمواصفات االداء الحركي خصوصا" في

االلعاب التي يتم التقييم فييا من خالل تحميل مواصفات االداء نفسو حيث يزداد احساس الالعب بكل مراحل
الحركة شعوريا" ,وفي لعبة كرة القدم نجد التصور العقمي لو دور ىام في ارتفاع مستوى االداء خصوصا عندما
تكون ىناك ممارسات يومية لمتدريب وان ىناك عالقة طردية بين مستوى الميارة ومستوى التصور العقمي ويتميز

التصور العقمي بالمميزات التالية :

-4التصور العقمي اقل وضوحا" من االدراك .

-1يتميز التصور العقمي بعدم الثبات اذ يتغير لون االشياء وحجميا وشكميا .
-3عدم القدرة عمى التركيز وقد بقفز من حركة الى اخرى .
 -2-1-1-2انواع التصور العقمي
-1التصور العقمي الداخمي

تعتمد فكرة التصور العقمي الداخمي عمى ان الالعب " يستحضر الصورة العقمية ألداء ميارة محددة سبق ان
تعمميا او شاىدىا فيي نابعة من داخمو وليس كنتيجة لمشاىدة خارجية وىنا ينتقي الرياضي ما يريد مشاىدتو عند

تنفيذ الميارات المقصودة "( , )4والدليل عمى التصور الداخمي نرى ان العب كرة القدم عند التصويب فأنو يشاىد
مكان وقوف حارس المرمى ودرجة االستعداد لديو والتركيز وكيفية ارسال الكرة في المكان المناسب والتأكد من

تحقيق النتيجة سواء" النجاح او الفشل بحيث ينحصر مدى وزاوية الرؤية بيذه الحالة فقط .
-2التصور العقمي الخارجي

تعتمد فكرة التصور الخارجي عمى رؤية الالعب نفسو كما لو كان يشاىد فمما" سينمائيا" إذ "يسترجع جميع

الجوانب المرتبطة باألداء في محاولة إليجاد العالقات لتوظيفيا في طريقة االداء المناسبة لمتعرف عمى االخطاء
او وضع الخطط المستقبمية

( )5

,ىذا يعني قيام الالعب باستحضار صورة االداء لشخص آخر متميز بكل

تفاصيمو ويراىا ماثمة امامو وكأنو يتفرج عمى نموذج االداء فعندما يريد العب كرة القدم اجتياز او المرور من

المنافس فأنو يستحضر اسموب وطريقة االداء المتميز لالعب مشيور وبنفس الوقت تعمل جميع اعضاء

االحساس بمراقبة طريقة وقوف ودفاع المنافس ودرجة تركيزه وعندىا يستخدم الالعب كل امكانياتو لممرور من

المنافس والتغمب عميو .

 -3-1-1- 2نظريات التصور العقمي

 - 1اعايح كايم ساتة ؛يصذس عثق ركشِ ,ط,222202ص.114
 - 8يذًذ انؼشت ٙشًؼٌٕ ؛يصذس عثق ركشِ, 1446,ص84

توجد العديد من النظريات التي تفسر التصور العقمي وكيفية حدوثو

() 6

-1نظرية الحدثAction theory

تعد احدث النظريات التي تفسر التصور العقمي ولقد وضعيا جورن موتزرت عام ( )4666وفحواىا ان الحركات
الرياضية او االحداث الحركية ىي تنظيم لالنتباه يعقبو تصرف حركي وفي ىذا المجال يعتبر جورن التصور

شكل من اشكال توقع الحدث وفي حالة استخدام الذاكرة فأن ىذه النظرية تعني استرجاع مفردات االحداث من
الذاكرة المخزونة والتي يمكن استخداميا عمى شكل احداث متعاقبة ,ويمكن القول ان مفيوم الحدث يتوزع بين

الالعب والميارة والمحيط فإذا كان التطور مركزا" عمى األداء المياري فيذا يعني ان الالعب جزء من الحالة إذ ال

يمكن تصور الحرك ة بدون العب منفذ اما الميارة وكيفية ادائيا فأنيا تعتمد عمى التصور الحركي وفي حالة
تحديد الحدث او الحالة فأن ذلك مرتبط بظروف المحيط ,اما مدى تدخل ظروف المحيط في التصور فيتوقف

عمى طبيعة الميارة ,ففي الميارات التي يجب ان يرتبط الالعب مع الظروف الخارجية لغرض التنفيذ فيجب ان
يأخذ التصور الظروف المحيطة  ,اما اذا كانت الميارة تعتمد عمى قابمية الالعب الداخمية فيمكن اىمال الظروف

الخارجية الى حدما ,لذلك فإن نوع التصور يعتمد عمى نوع الميارة .
-النظرية االفتراضية

تقوم ىذه النظرية عمى اساس المعمومات اآلنية و ترتكز عمى خبرات ومعمومات سابقة وضعت ليا رموز في
الذاكرة وعمى الرغم من شيوع ىذه النظرية اال انو تم توجيو النقد الييا وطرح التساؤل ىل ان الذاكرة االنسيابية

افتراضية توجد في شكل ()3رموز متصمة (ممخص-افتراضية –لفظية مرئية) ويرى الباحث ان عممية وضع رموز

لممعمومات ناتج عن ثباتيا بسبب الممارسة المنتظمة لمعمل وتطوير البرامج الحركية الخاصة بكل حركة باستخدام
تدريبات مركبة تسيم في رفع درجة التميز ليذه المعمومات وتعطي القدرة عمى استدعائيا بشكل سريع عند الحاجة

.
-4-1-1-2مبادىء التصور العقمي

() 10

يتوقف االستخدام الجيد لمتصور العقمي عمى مجموعة من المبادئ:

-4التصور العقمي لإلداء والنتيجة .
-1االنتباه الى التفاصيل.

-3التركيز عمى االيجابيات .

-1تصور أخطاء االداء لتجاوزىا.

 - 4يذًذ انؼشت ٙشًؼٌٕ  ,يصذس عثق ركشِ , 1446 ,ص23
 - 12يذًذ انؼشت ٙشًؼٌٕ ,انًصذس انغاتق ,ص22

ويستخدم التصور العقمي في مختمف اوقات التدريب لكنو يكون اكثر فائدة عندما يستخدم في االوقات التالية( قبل

وبعد التمرين –قبل وبعد المنافسة –الفترات بين المسابقات –االستشفاء من االصابة) .

 -5-1-1-2دور التصور العقمي في تعمم الميارة الحركية .

من الميم معرفة ما يدور في عقل الالعب عند تعممو الميارة الحركية وكيفية إتقانيا الن اتقان

االداء والتفوق يتطمب التكامل بين وظائف العقل والجسم ,ان مفيوم الميارة يعني "عمل او وظيفة ليا ىدف محدد

او غرض يستوجب الوصول اليو ويتطمب حركة طوعية لمجسم او احد أعضائو لكي يؤدي الحركة أداءا" سميما"
"

() 44

إذ تعتمد الحركة عمى ارتفاع مستوى التوافق الحركي كونو يحسن وينظم ويرتب المجموعات العضمية وفقا" لحاجة

الحركة من القوة والجيد وسيولة االداء وىذا ال يتم دون الممارسة العممية المتتابعة بتخطيط عممي سميم ألنيا
ركيزة اساسية لمنجاح في عممية التعمم وزيادة الخبرات ,ولعبة كرة القدم من االلعاب الجماعية التي تتميز باختالف
الجيود المبذولة وبتنوع المؤثرات الخارجية مثل المالعب ,الجميور ,االداة ,الظروف االخرى كميا في تفاعل

مستمر

ليذا يتميز االداء المياري بحادتو الى إرتفاع مستوى العمميات العقمية ألنيا كفيمة بالنجاح ومنعا القدرة عمى

التصور العقمي السميم وتظير اىميتو في تعمم الميارات الحركية كون الالعب
يستخدم نفس الممرات العصبية اثناء الممارسة وقد توصل مارتينز Martenzالى ان "التصور العقمي الداء
ميارات معينة ينتج عنو نشاط عقمي تتضح فائدتو في تقوية الممرات العصبية الخاصة باإلشارة العصبية التي

يرسميا الجياز العصبي الى العضالت العاممة

( .)41

كما ان التجارب التي التي اجراىا الخبراء والباحثين اثبتت وجود عالقة إيجابية وان التصور العقمي يسيم بشكل

كبير في اكتساب الميارات الحركية ألنو يساعد الرياضي عمى طبيعة اداء الميارات ,ولنجاح تطور الميارات
يتطمب تحسين الصورة العقمية التي ترسم وتطبع في عقمو خالل تكرار ممارسة الميارة ,إذ أن استعمال التصور

العقمي في اكتساب وتطوير الميارة الحركية يتطمب المثابر والعمل الجدي ويذل الجيد واالنتظام اليومي في
التدريب ومواجية مواقف الفشل واالصرار عمى تجاوزىا وصوال" الى النجاح .

 -6-1-1-2الميارات األساسية بكرة القدم

كل فعالية او نشاط من االنشطة الرياضية يعتمد عمى مجموعة من الميارات االساسية التي

تشكل القاعدة التي يرتكز عمييا تعميم وتدريب الميارات لدى الالعبين لذا فإن االعداد المياري ىدفو االساس

إكتساب واتقان اداء الميارات كميا  ,الن اتقانيا وامكانية التطبيق الجيد يساعد الرياضي عمى تحقيق األداء

َ - 11جاح يٓذ٘ شهش ٔاكشو صثذ ٙ؛انتؼهى انذشك, ٙط(,2انًٕصم ,داس انكتة نهطثاػحٔانُشش,)2222,ص245
 1- Martenz .Q .using ;mental Imagery to Enhance Intrinsiemothation . journal of sport and Exercise phsyology .No ,17 ,1987 ,pp 54

المتكامل من حيث الدقة والجمالية واإلقتصاد بالجيد والوقت مما يعني قدرة الرياضي عمى "ترتيب المجموعات
العضمية وتنظيميا بما ينسجم وىدف الحركة واإلقتصاد بالجيد والوقت "

( .)43

ويرى الباحث ان الميارة ىي قدرة الرياضي عمى األداء المنسجم مع إرتفاع مستوى التوافق العصبي العضمي مما

يدل عم ى االستخدام المثالي لممجاميع العضمية والذي ينعكس عمى جمالية االداء الحركي إذ يعني االداء الجيد
"الدقة والتحكم والسيولة واإلنسيابية فضال" عن التوافق واالقتصاد باإلداء الحركي ,وتقسم الميارات االساسية الى
(:) 41

نوعين

-4ميارات اساسية بدون كرة مثل (الجري بدون كرة ,الجري وتغيير االتجاه ,الوثب ,الخداع والتمويو بالجسم ).
-1ميارات اساسية بالكرة مثل (ضرب الكرة بالقدم ,الجري بالكرة ,السيطرة عمة الكرة ,المراوغة ,الرمية الجانبية
,ميارات حارس المرمى ),وفي ما يمي بعض الميارات :

-1

التسمم والمناولة

تعد اكثر الميارات استخداما" في مختمف االلعاب الجماعية وخصوصا" كرة القدم وبيا يتم اختصار المسافات

داخل الممعب وامكانية الوصول الى مرمى الفريق المنافس بوقت قصير وتغيير مسارات المعب واتجاىاتو وتقسم
الى (قصير –متوسطة –طويمة ) ولضمان النجاح في ذلك يتطمب ارتفاع المستوى الفني لالعبين كونيا تساعد
عمى نجاح خطط الفريق في تحقيق النتيجة االيجابية "ان احسن المناوالت ىي التي تصل الى ىدفيا بسيولة

وبكفاية عالية وتمكن من تحقيق االنجاز "(. ) 42

-2الجري بالكرة (الدحرجة )

تعد من الميارات التي يتطمب من العب كرة القدم إتقانيا ألىميتيا العالية عند المناورة والخداع الجتياز المنافس
او تنفيذىا في مناطق خالية من العبي الفريق اآلخر ,إذ يتطمب من الالعب التوفيق بين سرعتو وقدرتو عمى

التحكم بالكرة الن فقدان السيطرة عمييا سيعطي الفريق المنافس فرصة القيام بالعمل اليجومي مما يؤدي الى
ضياع جيد الفريق .

-3التيديف

يمك ن اعتبار التيديف من اىم الميارات اليجومية االمر الذي يتطمب تركيزا" عاليا "واالىتمام بيا وتدريباتيا ألنو
بواسطتيا يتم حسم نتائج المباريات وكل الجيود المبذولة من الالعبين من ميارات او خطط لموصول الى مرمى

الفريق المنافس تصبح عديمة الجدوى ان لم تتم بالتيديف عمى المرمى ,ولمتيديف اوضاع مختمفة واشكال متعددة

وينفذ من مسافات متباينة والتنفيذ الجيد يحتاج امتالك الالعب الثقة بالنفس والذكاء الميداني وارتفاع المستوى
البدني والفني مع إرادة قوية الن التيديف يعد من "وسائل اليجوم الفردي الذي يتسمح بو الالعب إلصابة ىدف

المنافس

"( )43

,ويمكن تنفيذه من حالة الثبات او الحركة وحسب مواقف وظروف المنافسة .

ٔ - 13ج ّٛيذجٕب,ادًذ تذس٘؛اصٕل انتؼهى انذشك(, ٙانذاس انجايؼٛح نهطثاػح ٔانُشش,انًٕصم, )2222,
 - 14يذًذ صانخ انٕدش ,يفت ٙاتشاْٛى؛ اعاعٛاخ كشج انقذو ,يطثؼح داس انٕفاء,1444,ص.14
 - 15نٛغاط َٛم,دٚك يٕتا؛كشج انغهح اعاعٛاخ ٔفٌُٕ(,تشجًح)(ػه ٙعًاكح),تغذاد,يطاتغ انتؼهٛى انؼان,1441,ٙص.16
 - 16صانخ ساض ٙأيٛش ؛تأثٛش أْى ػُاصش انهٛاقح انثذَٛح ٔانًٓاساخ انشٚاضٛح ف ٙيغتٕٖ االَجاص  ,سعانح ياجغتٛش ,كهٛح انتشتٛح انشٚاضٛح ,جايؼح ٚغذاد
, 1442,ص33
ص.114

 -2-2الدراسات المشابية

 -1-2-2دراسة نشوان عبداهلل نشوان

( )17

اىداف الدراسة :

معرفة تأثير التدريب العقمي المصاحب لمتعمم المياري في تعميم بعض الميارات االساسية في المالكمة .
-مجتمع وعينة البحث :تحدد مجتمع البحث بطمبة المرحمة الثالثة كمية التربية الرياضية /جامعة بغداد واختار

الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية وعددىا ( )31طالبا" .

استخدم الباحث المنيج التجريبي بالمجموعتين التجريبية والضابطة

نتائج الدراسة :

ىناك اىمية لكل من التعمم المياري والتدريب العقمي في تعمم بعض الميارات االساسية في المالكمة .-ان التدريب العقمي المصاحب لمتعمم المياري ذو تأثير فعال في تعمم ىذه الميارات .

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 -1-3منيج البحث

طبيعة المشكمة المطموب دراستيا تحتم عمى الباحث اختيار المنيج ,لذلك استخدم الباحث المنيج التجريبي (
المجموعتين المتكافئتين) ذات االختبارين القبمي والبعدي كونو "الطريقة التي يتوقف عمييا نجاح البحث إذ يعتمد

عمى طبيعة المشكمة واليدف المراد تحقيقو "

( .)45

 -2-3مجتمع وعينة البحث

تحدد مجتمع البحث بطمبة المرحمة الثالثة كمية التربية الرياضية -جامعة واسط وعددىم ( )41طالبا" وتم اختيار
عينة البحث بطريقة القرعة إذ تم اختيار ( )41طالبا" يمثمون نسبة  %46من مجتمع البحث ,تم تقسيميم الى

مجموعتين تخضع المجموعة االولى الى تدريبات التصور العقمي بينما ال تخضع المجموعة الثانية ليذه التدريبات

مع التأكيد عمى خضوع المجموعتين الى نفس التدريبات العممية .

 -3-3تجانس العينة

ألجل تجنب العوامل التي قد تؤثر في نتائج التجربة وحتى يتمكن الباحث من إعادة التباين الى العامل
التجريبي(تدريبات التصور العقمي ) فقد تم اعتماد القياسات الخاصة بمتغيرات الطول والعمر والوزن والعمر
التدريبي) وقد دلت عمى ان جميع القياسات تحقق المنحنى االعتدالي والذي يوضح انيا تتراوح ما بين()3_+مما

يدل عمى حسن توزيع افراد العينة ينظر الجدول رقم (. )4

َ - 11شٕاٌ ػثذهللا َشٕاٌ ؛يصذس عثق ركشِ .2222,
ٔ - 18ج ّٛيذجٕب ؛طشائق انثذث انؼهًٔ ٙيُاْجّ ,تغذاد ,داس انذكًح نهطثاػح ٔانُشش ,1443,ص.312

جدول()1
يبين اقيام االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وقيمة معامل اإللتواء لعينة البحث
وحدة القياس

الوسائل
اإلحصائية

الوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الوسيط

قيمة معامل
اإللتواء

العمر

سنة

11,2

1,34

11,3

1,63-

الطول

سم

436,3

4,45

441

1,21-

الوزن

كغم

36,4

4,31

41

1,35-

العمر

سنة

4,1

1,14

4,2

1,43-

التدريبي

 -4-3وسائل جمع المعمومات واالجيزة المستخدمة
-4
-1
-3
-

إستمارات اإلستبانة

شبكة المعمومات الدولية ( االنترنت )
الوسائل اإلحصائية

االجيزة واالدوات المستخدمة

-4

ساعة توقيت الكترونية نوع  Sonyعدد()1

-3

كرات قدم عدد()41

-2

ميزان طبي ارضي عدد()4

-1
-1
-3
-4

شواخص بالستيكية عدد()11

حاسبة يدوية Casio

شريط قياس معدني

جياز حاسوب نوعCanon

 -5-3تحديد الميارات االساسية واختباراتيا واختبار التصور العقمي
 -1-5-3تحديد الميارات االساسية واختباراتيا

لتحديد الميارات االساسية ذات العالقة بطبيعة البحث تم توزيع استمارة استبانة عمى مجموعة من الخبراء إذ تم
تحديد الميارات االساسية والضرورية لكل العب التي يتوجب عمى المدربين اإلىتمام بيا وتطويرىا ,كما تم تحديد

االختبارات الخاصة بيذه الميارات من خالل استمارة االستبانة التي تم توزيعيا عمى الخبراء ينظر الممحق (-4

)1وتم االتفاق عمى ()3الميارات اساسية حصمت عمى أعمى نسبة ترشيح من قبل الخبراء ينظر الجدول (. )1
جدول()2
يبين اتفاق الخبراء وذوي االختصاص عمى الميارات االساسية واختباراتيا
عدد المئوية
الميارات النسبة
االساسية الخبراء
المرشحة الموافقين

النسبة

االختبارات

عدد

النسبة

المرشحة

الخب ار

المئوية القيا

ء

المئوية

وحد

ىدف
االختبار

س

الموا
فقين
-1التسمم من

التسمم
والمناولة

8775
%

7

8

مسافة15م

100

درجة

%

قياس الدقة
في االستالم
والمناولة

والمناولة عمى
ىدف صغير عمى
بعد  15م
-1التيديف من

التيديف
8

100

الحركة من

 %مسافة 35م

8

100
%

درجة

قياس الدقة
والقدرة عمى
التيديف
من الحركة

الجري

-1التحكم بالكرة

الكرة

(الجري بالكرة بين

(الدحرجة

لشواخص)مسافة

7

)

8775

7

%

التحكم
والسيطرة

35 8775م
%

-1اختبار الجري المتعرج بالكرة بين الشواخص مسافة 35م

ثانية

القدرة عمى

عمى الكرة

( )19

.

ىدف االختبار  :قياس القدرة عمى التحكم والرشاقة
-

-4
-1
-3
-1

-2

االدوات المستخدمة :
اعالم عدد 3 /

اىداف صغيرة بارتفاع ()21سم وعرض (4م) عدد. 1

ساعة

كرات قدم عدد . 2/

شريط قياس

-طريقة اداء االختيار :

يقف الالعب خمف خط البداية ومعو كرة قدم وعند سماعو اشارة البدء ينطمق الالعب مدحرجا الكرة بين

الشواخص بسرعة وعند اجتياز الشاخص االخير يضرب الكرة نحو أحد االىداف الصغيرة الموضوعة عمى
الجوانب ثم يجري سريعا" الى خط النياية.
-

التسجيل :

يسجل الزمن بالثواني ألقرب  41/4من ا لثانية ولمحاولتين متتاليتين لكال القدمين( مرة بقدم اليمين ومرة بقدم

اليسار)ويؤخذ الوسط الحسابي لممحاولتين.

 - 14قاعى نضاو (ٔآخشٌٔ)؛ اعظ انتؼهى ٔانتؼهٛى ٔتطثٛقاتّ ف ٙكشج انقذو ,2225,ص.285

-

التوصيات :

يحدد خط البداية لالختبار من مسافة 32م عن خط الجزاء لممعب كرة القدم وتثبت ( )1شواخص

حيث يبعد

الشاخص االول مسافة ()42م عن خط الجزاء والثاني يبعد مسافة ()11م والثالث يبعد مسافة ( )12والرابع

مسافة ()31م وخط البداية مسافة ()32م ويوضع ىدفان صغيران بعرض (4م)وارتفاع (21سم)وبمسافة
(4,2م)عن خط الجزاء و(2م)عن طرف الشاخص .
() 11

-4

اختبار التيديف من الحركة

-

ىدف االختبار  :قياس الدقة والقدرة عمى التيديف من الحركة .

-4

شواخص عدد 3./

-3

شريط لقياس المسافة .

-1

االدوات المستخدمة :
كرات قدم عدد3/

-1

شريط لتقسيم اليدف .

-

طريقة اداء االختبار :

-2

.

ساعة توقيت الكترونية .

توضع ( )3شواخص المسافة بين شاخص وآخر(1م) والشاخص االخير يكون عمى بعد (1م)عن خط الجزاء
لممرمى الخالي من حامي اليدف ,يتم تقسيم اليدف الى ثالثة اجزاء ,الجزء االول يبعد عن احد القائمين مسافة

(4م)وكذلك الجزء الثاني عن القائم اآلخر والجزء الثالث في الوسط وبمسافة طوليا(2,11م),ويوجد خط البداية
الذي يبعد عن الشاخص االول مسافة ( 1م),يبدأ الالعب بالدحرجة بين الشواخص من خط البداية وحتى

الشاخص االخير وعند اجتيازه لمشاخص االخير يقوم بالتيديف عمى المرمى الخالي ويجب ان يكون التيديف بقوة
ومن خارج منطقة الجزاء وفي حالة عدم التصويب بقوة يتم اعادة المحاولة وعند تكرارىا مرة اخرى تعتبر فاشمة .
-

التسجيل :

يتم منح الالعب عند التصويب عمى الجزئيين االول والثاني عمى الجوانب نقطتين بينما يتم منح الالعب نقطة
واحدة عند التصويب في الجزء الثالث (الوسط)وفي حالة خروج الكرة خارج اليدف ال يتم منح الالعب أية نقطة

وتعتبر المحاولة فاشمة ,يتم إعطاء الالعب ()1محاوالت اثنان لقدم اليمين ومثميما لميسار.

-4

إختبار التسمم والمناولة عمى ىدف صغير :

( .)14

 - 22ثايش يذغٍ (ٔآخشٌٔ) ؛االختثاس ٔانتذهٛم تكشج انقذو ٔ,صاسج انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثذث انؼهً, ٙيطثؼح جايؼح انًٕصم ,1441,ص212-211
 - 21يصطفٗ صثذ ٙادًذ ؛ تأثٛش اعتخذاو اعهٕت ٙانتًش ٍٚانًٕصع ٔانًكثف ف ٙتؼض انًتغٛشاخ انًٓاسٚح ٔانثذَٛح ٔانٕظٛفٛح تكشج انقذو ,سعا نح ياجغتٛش
,كهٛح انتشتٛح انشٚاضٛح ,جايؼح تغذاد , 2224,ص.52

-

ىدف االختبار  :قياس دقة التسمم والمناولة .

-4

شواخص عدد . 2/

-1
-3
-1
-2

االدوات المستخدمة :
كرات قدم عدد2./

اىداف صغيرة بعرض (4م) وارتفاع (21سم)عدد (. )2

شريط قياس المسافة .
بورك .

-3

صافرة .

-

طريقة اداء االختبار :

يقف ( )2بخط عرضي والمسافة بين العب وآخر(1م) ويكون مقابل كل العب من الالعبين الخمسة ىدف
صغير والمسافة بين الالعب والمختبر واليدف المقابل (31م) ويقف الالعب المختبر في وسط المسافة في
منطقة تحدد عمى طول الخط العرضي واالىداف المقابمة بعرض(1م)  ,وعند سماع إشارة البدء يقوم كل العب

وبالتسمسل بإعطاء مناولة الى الالعب

المختبر الذي يقوم بإخمادىا والسيطرة عمييا ضمن ىذه المنطقة ودون ان تخرج والدوران بالكرة عمى جية اليسار

وارسال الكرة عمى شكل مناولة نحو اليدف الصغير ويتحرك ليكون امام الالعب رقمن ( )1ليؤدي العمل نفسو

وىكذا الى ان يكمل الالعب االختبار بتسمم الكرة من الالعبين الخمسة وتسديدىا نحو االىداف الخمسة وىكذا

لبقية الالعبين  ,يسمح لالعبين الخمسة بمناولة الكرة بوضعيات مختمفة (أرضية –متوسطة االرتفاع –عالية ).
-التسجيل :

بالنسبة الى تسمم الكرة واخمادىا تعطى درجة واحدة لإلخماد والذي يتم داخل المنطقة المحددة بمسافة (1م) وال

تعطى درجة لإلخماد الذي تخرج فيو الكرة خارج المنطقة ,أما بالنسبة لممناولة فيتم إعطاء درجة لممناولة التي
تصيب اليدف وال يعطى أية درجة في حالة عدم إصابة اليدف

 -2-5-3تحديد إختبار التصور العقمي

نتيجة إطالع الباحث عمى العديد من المصادر والمراجع وجد ان ىناك اختبا ار" مناسب" ومالئما" لطبيعة البحث

لرينر مارتيز ()4663والذي اعد صورتو العربية اسامة كامل راتب

ويتميز بقمة فقراتو و البالغة ()1فقرات وبعد عرضو عمى مجموعة من الخبراء * في مجال التعمم الحركي

واالختبار والقياس والعموم النفسية والتربوية ينظر الممحق ( )3إذ اتفقت آرائيم عمى ان المقياس يتالئم مع عينة

البحث ويتضمن المقياس اربعة مواقف رياضية كاآلتي-:

( )11

 - 22ضٛاء جاتش يذًذ ؛تأثٛش اعانٛة يختهفح ف ٙانتذسٚة انزُْٔ ٙتؼهى ػذد يٍ يٓاساخ كشج انقذو ,سعانح ياجغتٛش ,كهٛح انتشتٛح انشٚاضٛح ,جايؼح تاتم
,2222,ص.111-121

(الممارسة بمفردك  ,الممارسة مع اآلخرين  ,مشاىدة الزميل  ,األداء في المسابقة )

كما يتضمن المقياس اربعة محاور وىي :
-4

المحور البصري  :لقياس قدرة الرياضي عمى رؤية الصورة عقميا" والتي يشاىدىا اثناء االداء الفعمي (

-1

المحور السمعي  :لقياس قدرة الرياضي عمى سماع االصوات عقميا" والتي يشاىدىا اثناء االداء الفعمي

-3

المحور الحس حركي :لقياس قدرة عضالت الجسم عمى االحساس بالحركة عقميا"(كيف تشعر بعضالت

كيف ترى الصورة)

(ما مدى سماعك لألصوات )
جسمك اثناء االداء )

-1

المحور االنفعالي :لقياس حالة الرياضي االنفعالية ومشاعره مثل القمق –الغضب –االلم اثناء االداء

عقميا"( كيف تميز حالتك االنفعالية ).

ويتم التقويم وفقا" لميزان تقدير من ( )2ابعاد وعمى النحو التالي

-4

عدم وجود صورة عقمية

-1

وجود الصورة بشكل غير واضح

-3

4

-2صورة واضحة جدا"

-6-3التجربةاإلستطالعية:

1

4

3 1

3 1

1

4

3 1

1

وجود صورة واضحة بشكل متوسط 4

 -1صورة واضحة بدرجة كبيرة

3 1

4

3 1

2

1

2

2

1

2
2

ألجل التعرف عمى الصعوبات والمعوقات التي قد تظير أثناء التجربة الرئيسة ومعرفة التوقيتات المناسبة
لالختبارات فضال" عن معرفة صالحية إختبارات التصور العقمي ,اجرى الباحث التجربة االستطالعية عمى
مجموعة من طمبة المرحمة الثالثة خارج عينة البحث وعددىم ( )2بتأريخ , 1144/44/2وقد اعطى الباحث
وحدتين تعميميتين لمتصور العقمي االولى يوم  1144/44/2والثانية يوم 1144/44/4واجرى الباحث االختبارات

الميارية يوم  1144/44/5واختبارات التصور العقمي يوم  1144/44/6وبعد ()2ايام تم إعادة االختبارات
وبنفس الظروف التي تم اجراء االختبارات االولى  ,إذ اشتممت التدريبات الميارية عمى الميارات االساسية التي

تسيم في تنمية وتطوير مستوى الرياضي سواء" كانت بشكل منفرد او مركب ألكثر من ميارة مما اسيم في
تحسين وتطوير مستوى الرياضيين بشكل تجمى في االختبارات البعدية ,اما تدريبات التصور العقمي فقد ركزت

عمى زيادة قدرة الرياضي في استعمال اعضاء االحساس لديو أثناء االداء الرياضي إذ يتمكن الالعب من رؤية
ذاتو عن طريق التصور العقمي وقدرتو في استخدام الحواس بشكل متصاعد يزيد فرصة تكوين صورة عقمية

واضحة لخبراتو الميارية فضال" عن الممارسة المستمرة ليذه التدريبات ستؤدي الى وضوح ونقاء الصورة التي
يحصل عمييا الرياضي وتزداد قربا" وتشابيا" مع الصورة الحقيقية لألداء وكمما زادت إمكانات الرياضي في

استعمال حواسو بشكل إيجابي مع تطور مستوى التصور العقمي ساعد ذلك في رفع قدرتو عمى التحكم االرادي

لمتصور العقمي .

 -7-3االسس العممية لالختبار :
بما ان االختبارات التي استخدميا الباحث ىي اختبارات مقننة اال ان الباحث عرضيا عمى مجموعة من ذوي
االختصاص والخبرة الذين اكدوا صالحية االختبارات لتحقيق الغرض المطموب ىذا فضال" عن استخدام الباحث

لوحدات قياس موضوعية ال تقبل التأويل وبالتالي حققت االختبارات موضوعيتيا .
-8-3اإلختبارات القبمية :

بعد إكمال التجربة االستطالعية أجرى الباحث االختبارات القبمية الميارية والتصور العقمي لممجموعة التجريبية

بتأريخ  1144/44/ 44-43ولممجموعة الضابطة بتأريخ 1144/44/46-45وتم اجراء جميع االختبارات في
مالعب كمية التربية الرياضية جامعة – واسط .

-9-3تكافؤ العينة :
لغرض تحديد نقطة الشروع بالعمل بالشكل المالئم أجرى الباحث عممية التكافؤ بين مجموعتي البحث في
المتغيرات الميارية والتصور العقمي وكما مبين في الجدول(. )3
جدول()3
يبين تكافؤ افراد عينة البحث في االختبارات القبمية لمتغيرات البحث
المتغي ار ت

المجموعة التجريبية

قيمة(ت)

المجموعة
الضابطة

س-

ع

قيمة (ت)

المحسوبة الجدولية
ع

وحدة
القياس

داللة
الفروق

س-

التسمم

1711 0770 17625

076

7

52

1

17916

درجة

غير
معنوي

27179
المناولة
1741

0781
6

الجري بالكرة

8755

078 1711
9

54

073 8765 0739
8

07985

التيديف

التصور العقمي

39759

7

07007

درجة

غيرمعنوي

79

270 3971 2732
1

07714

ثانية

غيرمعنوي

13

076 0798 0777
5

17046

درجة

غيرمعنوي

1

07560

درجة

غيرمعنوي

41

درجة حرية( )41ومستوى داللة ()1,12
 -10-3التجربة الرئيسية
بدأ التطبيق الفعمي لمتجربة الرئيسة وتنفيذ التدريبات (الميارية والتصور العقمي ) المعدة من قبل الباحث يوم

 1144/44/11بإشرافو وفريق العمل المساعد
-

مدة التدريبات ( )5اسابيع

()

ولغاية  1141/4/12وكما موضح في ادناه :

عدد الوحدات التدريبية ( )41وحدة تدريبية

أيام التدريب االسبوعية ( االحد -الثالثاء –الخميس )
زمن الوحدة التدريبية ( )61دقيقة (تتدرب المجموعة التجريبية ()11دقيقة لمتصور العقمي واالدراك الحس

حركي ()41دقيقة لمتدريب العممي بينما وقت الوحدة التدريبية لممجموعة الضابطة ()41دقيقة فقط دون التدريب

لمتصور العقمي .
-

ومرفق صورة من التدريبات الخاصة بالميارات قيد البحث والتصور العقمي ينظر المالحق(. )2-1

 يذًذ دغ – ٍٛتكانٕسٕٚط تشتٛح سٚاضٛح
فالح ػثذ انذغٍ –تكانٕسٕٚط تشتٛح سٚاضٛح
ٔعاو يذًذ طؼًٛح -تكانٕسٕٚط تشتٛح سٚاضٛح

-11-3االختبارات البعدية
بعد اكمال تطبيق التدريبات الخاصة بالميارات االساسية والتصور العقمي أجرى الباحث االختبارات البعدية وتحت
نفس الظروف التي تم اجراء االختبارات القبمية فييا وكما نوضح فيما يمي :

-4

المجموعة التجريبية

 -االختبارات الميارية يوم االحد الموافق 1141/4/11

 -إختبارات التصور العقمي يوم االثنين الموافق1141/4/13

-1

المجموعة الضابطة

-

اختبارات التصور العقمي يوم االربعاءالموافق1141/4/12

-

االختبارات الميارية يوم الثالثاء الموافق 1141/4/11

12-3الوسائل االحصائية
استخدم الباحث الوسائل االحصائية التالية :

-4

الوسط الحسابي

-3

الوسيط

معامل االلتواء

(3س-و)

-2

(ت)لمعينات المتناظرة

ع

-1
-1
-4

االنحراف المعياري

(ت) لمعينات المستقمة

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا.

 -1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة وتحميميا ومناقشتيا في
متغيرات البحث الميارية (التسمم والمناولة ,الجري بالكرة ,التيديف )والتصور العقمي .

 -2-4عرض وتحميل ومناقشة االختبارات البعدية الميارية( التسمم والمناولة ,الجري بالكرة ,التيديف )
والتصور العقمي لممجموعتين التجريبية والضابطة .

-3-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :

لتحقيق أىداف البحث والتعرف عمى أثر التدريبات المستخدمة لتطوير قدرات الالعبين في التصور العقمي
واالدراك الحس حركي وعالقتيا بتطور المستوى المياري الفراد عينة البحث ( المجموعة التجريبية )وفي ضوء
النتائج التي توصل إلييا الباحث بعد تطبيقو ليذه التدريبات وبعد تفريغ البيانات استخدم الباحث الوسائل

اإلحصائية المناسبة لموصول الى النتائج المطموبة  ,قام الباحث بعرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا لمعرفة واقع

الفروق ودالالتيا اإلحصائية في االختبارات القبمية والبعدية لعينة البحث .

 -1-4عرض وتحميل ومناقشة االختبارات القبمية والبعدية في المتغيرات الميارية ( التسمم والمناولة  ,الجري
بالكرة  ,التيديف) والتصور العقمي لممجموعتين التجريبية والضابطة .
جدول ()4
يبين االوساط الحسابية لالختبارين القبمي والبعدي والوسط الحسابي لمفروق ومجموع مربع إنحرافات الفروق وقيمة
(ت)المحسوبة وداللة الفروق لممجموعة التجريبية

المتغي ار

وحدة

ت

القياس القبمي

التسمم

درجة

االختبار

االختبار ف-
البعدي

ف1

قيمة(ت)

قيمة(ت)

المحسوبة الجدولية
1,431 1,412 1,43

4,312

3

4,14

1,542

6,22

1,311 1,436 3,11 4,142

داللة
الفروق
معنوي

2
المناولة

درجة

1,614 1,141
1,11

1,114

2
الجري

ثانية

بالكرة

معنوي

2

التيديف درجة

1,652

التصور درجة

36,26

1,346 1,424 1,34 3,412

معنوي

2
25,4

العقمي
درجة حرية( )3ومستوى داللة ()1,12

1,332 413,4 46,2

معنوي

يبين الجدول( )1نتائج االختبارات الميارية القبمية والبعدية قيد الدراسة لعينة البحث التجريبية ,إذ اظيرت النتائج
في إختبار ( التسمم والمناولة )وجود فرق معنوي بين االختبارين ففي التسمم بمغ الوسط الحسابي لمفروق بين

االختبارين ( )1,432ومجموع مربع انحرافات الفروق ( )1,412وبإستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة

( )1,431تبين أنيا اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )1,114عند درجة حرية ( )3ومستوى داللة()1,12
,وفي المناولة بمغ الوسط الحسابي لمفروق بين االختبارين ( )1,112ومجموع مربع انحرافات الفروق ()1,141

وبإستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة ( )1,614تبين أنيا اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة( )1,114عند

درجة حرية ( )3ومستوى داللة (. )1,12

اما في اختبار الجري بالكرة فقد بمغ الوسط الحسابي لمفروق بين االختبارين القبمي والبعدي ()3,112ومجموع

مربع انحرافات الفروق()1,436وبإستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة()1,311تبين انيا اكبرمن قيمة (ت)
الجدولية البالغة ()1,114عند درجة حرية ()3ومستوى داللة ()1,12مما يدل عمى وجود فرق معنوي بين
االختبارين ولصالح االختبار البعدي ,وفي اختبار التيديف من الحركة بمغ الوسط الحسابي لمفروق بين

االختبارين القبمي والبعدي ()1,442ومجموع مربع انحرافات الفروق ()1,424وبإستخراج قيمة (ت) المحسوبة
البالغة()1,346تبين انيا اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ()1,114عند درجة حرية ()3ومستوى داللة

()1,12مما يد\ ل عمى وجود فرق معنوي بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ؟,اما في إختبار التصور
العقمي فقد بمغ الوسط الحسابي بين االختبارين القبمي والبعدي ()46,2ومجموع مربع انحرافات الفروق

()13,44وباستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة ()1,332تبين انيا اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة
()1,114مما يدل عمى وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي .

جدول ()5
يبين االوساط الحسابية لالختبارين القبمي والبعدي والوسط الحسابي لمفروق ومجموع مربع انحرافات الفروق وقيمة
(ت) المحسوبة وداللة الفروق لممجموعة الضابطة
المتغيرات وحدة

االختبار االختبار ف-

القياس

القبمي

التسمم

درجة

27450 07117 27132 17985 17117

معنوي

المناولة

درجة

17339 07590 07975 17932 17119

غيرمعنوي

الجري

ثانية

17837 07164 07643 87075

 27447غيرمعنوي

9765

البعدي

ف2

قيمة(ت) قيمة
المحسوبة

(ت)

داللة
الفروق

الجدولية

بالكرة
التيديف

درجة

17825 07332 07911 27045 07987

التصور

درجة

17707 07345 07888 41772 39711

غير
معنوي

العقمي

غير
معنوي

درجة حرية( )3ومستوى داللة ()1,12
يبين الجدول ( )2نتائج االختبارات الميارية والتصور العقمي القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة إذ اظيرت
النتائج في اختبار ( التسمم والمناولة )وجود فرق معنوي بين االختبارين القبمي والبعدي في (التسمم) اذ بمغ الوسط

الحسابي لمفروق ()1,431ومجموع مربع انحرافات الفروق( )1,261وباستخراج قيمة (ت)المحسوبة البالغة

()1,121تبين انيا اكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة (,)1,114وفي اختبار المناولة بمغ الوسط الحسابي
لمفروق ()1,642ومجموع مربع انحرافات الفروق( )1,261وباستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة( )4,336تبين
انيا اصغر من قيمة (ت) الجدولية البالغة()1,114مما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين االختبارين  ,وفي

اختبار الجري بالكرة بمغ الوسط الحسابي لمفروق ()1,313ومجموع مربع انحرافات الفروق( )1,431وباستخراج

قيمة (ت)المحسوبة البالغة()4,534تبين انيا اصغر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )1,114مما يدل عمى عدم
وجود فرق معنوي بين االختبارين ,وفي اختبار التيديف بمغ الوسط الحسابي لمفروق( )1,644ومجموع مربع

انحرافات الفروق( )1,331وباستخراج قيمة (ت) المحسوبة البالغة ( )4,512تبين انيا اصغر من قيمة (ت)
الجدولية البالغة()1,114مما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي بين االختبارين ,وفي اختبار التصور العقمي بمغ
الوسط الحسابي لمفروق ()1,555ومجموع مربع انحرافات الفروق ( )1,312وباستخراج قيمة (ت) المحسوبة

البالغة ()4,414تبين انيا اصغر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )1,114مما يدل عمى عدم وجود فرق معنوي
بين االختبارين .
 -2-4عرض وتحميل ومناقشة االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الميارية
(التسمم و المناولة ,الجري بالكرة ,التيديف) والتصور العقمي .
جدول ()6
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي (ت) المحسوبة والجدولية وداللة الفروق لالختبارات البعدية
في المتغيرات الميارية والتصور العقمي لممجموعتين التجريبية والضابطة
المتغيرات

وحدة

م التجريبية

م

القياس

(االختبارالبعدي)

الضابطة(االختبارالبعدي) المحسوبة الجدولية

س

ع

س

قيمة (ت)

قيمة (ت) داللة
الفروق

ع

التسمم

درجة

3

17985 07124

77355 07485

معنوي

المناولة

درجة

17932 07137 27875

47029 07835

معنوي

الجري

ثانية

87075 07497 77015

67272 07356

27179
معنوي

بالكرة
التيديف

درجة

27045 07587 37125

التصور

درجة

41772 47513

5877

47218 07715

معنوي

107692 37528

معنوي

العقمي
درجة حرية( )41ومستوى داللة ()1,12
يبين الجدول ()3نتائج االختبارات البعدية لبعض الميارات االساسية والتصور العقمي وكذلك قيمة (ت) المحسوبة
في جميع ىذه المتغيرات إذ دلت النتائج عمى وجود فروق معنوية في االختبارات البعدية بين المجموعتين

التجريبية والضابطة  ,وكانت عمى التوالي ( التسمم , 4,322المناولة ,1,116الجري بالكرة,3,141التيديف
 ,1,145التصور العقمي) 41,361وجميعيا تدل عمى ان قيمة (ت) المحسوبة اكبر من قيمة (ت) الجدولية عند

درجة حرية ( )41ومستوى داللة(,)1,12وتعني النتائج المعروضة في الجدول اعاله عن وجود فروق معنوية في
االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية وىذا التطور الحاصل في

مستوى المجموعة التجريبية يعود الى فاعمية التدريبات الميارية والتصور العقمي والتي ساعدت في ارتفاع القدرة
عمى معرفة التفاصيل الدقيقة لمميارات قبل واثناء االداء سواء" اثناء الشرح او العرض وبالتالي إعادة ىذه الصور

ذىنيا" وتطبيقيا عمميا" مما يسيل عممية االداء فضال" عن إستخدام التغذية الراجعة الخارجية بشكل اولي ثم
الداخمية بعد تحسن المستوى الذىني والمياري قد اسيم في تطور مستوى افراد العينة

إذ ان تدريبات التصور العقمي بشكل متسمسل وواضح مقرونة بتكرار االداء ذىنيا" بتفاصيمو الدقيقة يجعل
الرياضي قادر عمى االحساس بالحركة ومسارىا ومحاولة تشذيبيا وتصحيح االخطاء كنتيجة لتطور الصورة

الحركية لمميارة في الدماغ وتطور البرنامج الحركي الخاص بيا وعممية التكرار تسيم في تطور االشارة الحسية
الواردة الى الدماغ من الحواس والتي تعمل ايجابيا" النجاح عممية االداء الفني العالي وىذا مااكده الخولي

(" )4665عند استعمال التصور العقمي من اجل تطور سرعة االداء المياري وزيادة التعمم الحركي سوف يكون
اكثر فاعمية عند القيام بالتدريب عمى حقيقة الشعور الحسي والحركي المصاحب لمحركات "( .)13

ان افراد العينة ىم من الطمبة الذين لم يسبق ليم ان مارسوا التصور العقمي سابقا" عند اداء ميارة ما واستخدام
ىذا المؤثر ساعدىم عمى اكتساب الشكل االولي لمميارة اثناء مراحل التدريب االولى وبالتك ارر اصبحت ىناك

زيادة في وضوح الصورة لدييم مما قمل من نسبة االخطاء الحركية ومن ثم جودة في المسار الحركي وانسيابية
 - 23اي ٍٛانخٕنٔ( ٙآخشٌٔ )؛ انتشتٛح انشٚاضٛح انًذسعٛح-دنٛم يؼهى انفصم ٔيطانة انتشتٛح انتؼهًٛٛح,ط,4انقاْشج . ,داس انفكش انؼشت ٙنهطثاػح
ٔانُشش,1448,ص.144

متزايدة وارتفاع بمستوى المعمومات الخاصة بالميارات مما يطور االحساس الحركي وبالنتيجة تحسن مستوى

االداء ويؤكد نصيف (" )4654ان المتعمم في المراحل االولى يتطور عنده مستوى المعمومات واستيعابيا وىذا
التطور يظير بشكل شعور حركي دقيق فضال" عن استيعاب اكبر كمية من المعمومات المتأتية من الشرح ثم

العرض والتوضيح والتصحيح وأخيرا" التصور الواضح والدائم لمحركة

"( .)11

المعروف ان تدريبات التصور العقمي تعتمد في مراحميا االولى عمى االسترخاء والتدريب عمى التحكم في النفس
وممارسة ذلك في جميع مراحل التدريب لمحفاظ عمى مستوى معين من اإلثارة االنفعالية إلعطاء القدرة الى

الرياضي عمى استخدام المستوى االمثل من االثارة في المواقف المطموبة بالشكل المناسب والمالئم  ,الن زيادة او
نق صان اإلثارة يجب ان تتناسب مع الحالة والموقف االني الذي يتطمبو االداء ,ويرى الباحث ان التطور الممموس
الحاصل في مستوى عينة البحث التجريبية كان نتيجة لمتدريب العممي المستمر طيمة فترة التجربة والذي استند

الى تكرار مستمر لالداء فضال" عن التغذية الراجعة والمعمومات التصحيحية من قبل الباحث ادى الى حدوث
تعمم فعال ساعد عمى تطور المستوى ,إذ خضع افراد عينة البحث التجريبية الى تدريبات التصور العقمي بشكل
متزامن مع التدريبات الميارية وىذا اسيم في االرتفاع بمستوى العمميات العقمية من إنتباه وتركيز وقدرة عمى عزل

المؤثرات ال جانبية كنتيجة لتطور مستوى الخبرات بسبب التدريب المستمر المبني عمى اسس عممية صحيحة وىذا
ما اشار اليو ")Denis(1985ان التدريب العقمي يحقق فاعمية عالية إذا اندمج وترافق مع التدريب المياري خالل

مراحل التعمم بالميارات الحركية"( ,)12إذ ان تركيز االنتباه عمى نموذج العرض والشرح وكذلك الصور يساعد عمى
اعداد الالعب او الطالب قبل التدريب عمى التصور العقمي لما لو من دور ميم في التدريب كونو يعمل عمى
تثبيت الميارات التي تحتاج الى احساس عال بالكرة ومن خالل ىذه العممية يستطيع الرياضي تصور مراحل

الحركة تفصيميا" وىذا يسيل عممية التعمم ومن ثم التطور في مستوى االداء وىو المطموب ,ان ميارة التسمم
والمناولة من الميارات التي تتطور من خالل عممية التدريب المستمر إذ تحتاج الى تطور المستوى البدني كالقوة
والمرونة والسرعة والرشاقة وترتفع درجة التطور اذا ارتبط ىذا التدريب بالتصور العقمي ,اما التيديف فيو من
الميارات التي تحتاج الى الثقة بالنفس واالنتباه وعدم التوتر لكي تكون النتائج ايجابية وممارسة "االسترخاء
والتصور العقمي يساعد عمى تطوير التركيز وزيادة الثقة بالنفس وتقميل التوتر مما يسيم في ارتفاع مستوى اداء

الميارة .التصور العقمي وفر فرصة جيدة الفراد المجموعة التجريبية لمتعمم من خالل استجابات متعددة لمميارات
تنطبع بالدماغ وبالتكرار يتم تالفي االخطاء كما ام شرح وعرض الميارات وتطبيقيا وتكرار الممارسة بشكل

تفصيمي اعطى فرصة الفراد المجموعة التجريبية لتطوير قابمية االنتباه والتركيز عمى اجزاء الميارة تفصيميا" الن

" االحساس واالدراك البصري والفكري ليما اىمية كبيرة ومؤثرة في خصوصية االلعاب الرياضية وتطور مستوى
()13

ادائيا وزيادة جماليتيا "

.

 - 24ػثذ ػهَ ٙصٛف ؛ انتؼهى انذشك, ٙانًٕصم داس انكتة نهطثاػح ٔانُشش,1481,ص.141
1-Denis , M ; Mental practice and imagery Ability candionjournal of Applied sportscience .vol.1985 .pp - 25
 - 26قاعى دغٍ دغ ٍٛ؛ ػهى انُفظ انشٚاض ٙيثادئّ ٔتطثٛقّ ف ٙيجال انتذسٚة (:تغذاد ,يطاتغ انتؼهٛى انؼان,)1442, ٙص.46

-5االستنتاجات والتوصيات
 -1-5االستنتاجات :
-4
.

-1
-3

لمتصور العقمي أىمية كبيرة في تطوير قابمية االفراد الذىنية مما يسيم في تسييل عممية التدريب والتعميم
التدريب عمى التصور العقمي المصاحب لتعمم الميارات لو أثر فعال في تطوير الميارات االساسية .

التدريب عمى التصور العقمي يسيم في تطوير الناحية التصورية لمرياضيين مما ينعكس ايجابيا" عمى

تطور االداء الرياضي .
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ممحق ()1
استبانة تحديد الميارات االساسية واختباراتيا بكرة القدم
االستاذ الفاضل ................................المحترم

تحية طيبة

يروم الباحث انجاز بحثو الموسوم(اثر تدريبات لمتصور العقمي في تطوير بعض الميارات االساسية في كرة

القدم )عمى عينة من طمبة المرحمة الثالثة – كمية التربية الرياضية جامعة واسط  ,وكونكم من ذوي االختصاص
والخبرة يرجى تفضمكم بإبداء رأيكم حول الميارات االساسية المناسبة واختباراتيا مع التفضل بذكر المالحظات

التي ترونيا مناسبة إلكمال متطمبات انجاز البحث .

شاكرا" تعاونكم مع فائق التقدير واالحترام

:

االسم

المقب العممي :
االختصاص :
التوقيع

التأريخ

الباحث

:

م .د فاضل دحام منصور

:

ادناه الميارات االساسية واختباراتيا بكرة القدم
الميارة

نوع االختبار
التأشير

 1التيديف

-1التيديف من كرة ثابتةمن سافة20م
 -2التيديف من الحركةمسافة 35م
-3التيديف عمى حائط مستقيم
-4التيديف عمى دوائر بالستيكية

 2التسمم
والمناولة

-1التسمم والتسميم مع الزميل يممسة
واحدة
-2التسمم واجتياز الشواخص والتسميم
لمزميل بمناولة طويمة
-3التسمم والتيديف عمى ىدف صغير
مسافة 15م
-4التمرير بإتجاه المسطبة مدة15ثانية

 3الجري بالكرة

-1الجري بالكرة حول دائرة (الجري بالكرة
والتحكم بيا عمى خط منحني
-2الجري بالكرة في خط متعرجبين القوائم
مع التيديف
-3الجري بالكرة(50م)(قدرة الالعب عمى
التحكم اثناء
ممحق ()1

يبين اسماء الخبراء الذين تم عرض الميارات االساسية واختباراتيا عمييم
اسم الخبير

االختصاص

مكان العمل

ا.م.د نعيم عبد الحسين
م.د زينب عبد عمي
م.د وليد خالد
م.د اياد ناصر
م.د عزيز كريم
م.د قاسم حسن
م.بياء محمد تقي
م.م محمد غني

التحميل الحركي

كمية التربية الرياضية/جامعة بابل

فسمجة التدريب

كمية التربية الرياضية/جامعة واسط

التدريب الرياضي

كمية التربية الرياضية/جامعة واسط

عمم النفس الرياضي
تدريب-كرة قدم
تدريب رياضي
تدريب رياضي
تدريب رياضي –كرة
قدم

كمية التربية الرياضية/جامعة واسط
كمية التربيةالرياضية/جامعةكربالء
كمية التربيةالرياضية/جامعة بابل
كمية التربية الرياضية/جامعة واسط
كمية التربية االساسية /الجامعة
المستنصرية

ممحق ()3
يبين اسماء الخبراء الذين تم عرض اختبارات التصور العقمي عمييم
اسم الخبير
م.د اياد ناصر
م.د عايد كريم
م.د نبيل كاظم
م.د عزيز كريم

االختصاص

مكان العمل

عمم النفس الرياضي

كمية التربية الرياضية/جامعة واسط

عمم النفس الرياضي

كمية التربية الرياضية/جامعة بابل

تعمم حركي

كمية التربية الرياضية/جامعة بابل

م.د ىيثم محمد

تدريب رياضي

كمية التربية الرياضية /جامعة كربالء

عمم النفس الرياضي

كمية التربية الرياضية/جامعة بابل

ممحق ()4
نموذج لوحدة تدريبية لمتصور العقمي
الوحدة التدريبية  :االجيزة واالدوات المستعممة :

اليوم والتأريخ

:

كرات قدم –نموذج عرض -صور مكبرة

اليدف :التدريب عمى التصور العقمي لميارة التسمم والمناولة

الوقت 11 :دقيقة

-

الجموس بشكل مريح مع االسترخاء التام.

-

غمق العينين وتصور ميارة التسمم والمناولة .

-

تصور حركة الرجل وىي تالمس الكرة .

-

الربط بين تصور الميارة عقميا" والحقيقة .

-

تصور كيفية ارخاء الرجل لالستالم ومرجحتيا لتنفيذ المناولة .

-

تصور اداء الميارة بشكل كامل الكثر من مرة .

-

فتح العينين لمشاىدة صورة او عرض نموذج لمميارة كاممة .

-

غمق العينين مرة اخرى ومحاولة استرجاعيا عقميا .

-

اعادة فتح العينين واسترجاع الميارة بصريا" لمتأكد من دقة التصور العقمي الداخمي(التطبيق العممي) .

-

تكرار تصور الميارة الكثر من مرة .

ممحق ()5
نموذج لوحدة تدريبية ميارية

االجيزة واالدوات  :كرات قدم ,شواخص ,مسطبة

ىدف الوحدة التدريبية :
اليوم والتأريخ :
التمرينات المستخدمة

الوقت  41 :دقيقة
الشدة

زمن

الجزئية االداء

الحجم

الراحةبين

التدريبي التك اررات

ال ارحةبين
المجموعات

االحماء(العام والخاص)
ىرولة ثم تمارين بنائية عامة

زمن االداء

طبيعة الراحة

الكمي

15د
%70

وخاصة
العبان متقابالن المسافة بينيما

%80

30ثانية 2×4

30ثانية

90ثانية

10د

ايجابية

5م وكرة واحدة يبدأ العمل مناولة
من الالعب ()1الى()2الذي
يسرع لردىا ويعود مسرعا الى
مكانو لتكرار العمل

يقف الالعبين بخط ستقيم
اماميم شاخص عمى بعد 15م
الركض السريع من الشاخص
()1والعودة الى()2سريعا" لعمل
()5مناوالت جدارية مع المسطبة

%90

30ثانية 2×4

30ثانية

2د

11د

ايجابية

شواخص عدد ()10المسافة بين %80

20ثانية 2×4

45ثانية

2د

11740د

ايجابية

شاخص وآخر(1م) دحرجة الكرة
بين الشواخص ثم االنطالق
بالكرة مسافة  15عمل مناولة
مرتدة مع المدرب والتيديف

دائرة محيطيا 10م عمييا 5

%85

90ثانية 1×6

60ثانية

90ثانية

17د

ايجابية

العبين والعبان في وسطيا
يستمم احدىما مناولة من احد
الالعبين يقوم باخمادىا
ومناولتيا الى العب آخروتبديل
المراكز مع نفس الالعب ليكرر
الزميل نفس العمل لمدة 90ثانية

يقف الالعبين امام خط منطقة
الجزاء بمسافة 15م بمجموعات
يقوم الالعب بدحرجة الكرة
مسافة 5م ويعمل مناولة خذ
وىات(دبل باص)مع المدرب ثم
السيطرة عمى الكرة والتيديف
واعادة التمرين

%80

1د

1×4

30ثانية

2د

5730د

ايجابية

