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 : هداءإ
اهلي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال بطاعتك و ال تطيب اللحظات إال بذكرك و ال        

 تطيب اآلخرة إال بعفوك و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك.
 إىل من بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة إىل نور العاملني سيدان حممد صلى هللا عليه و سلم.

ل امسه بكل افتخار و محدت هللا ألين ابنته إىل من أحس بوجوده أين كل شيء و بدونه إىل من امح      
الشيء،  أرجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى أحالم ابنتك تتحقق وتبقى كلماتك و نصائحك مبادئ يف الغد 

 و لألبد ... والدي العزيز بلخري .
 يف أحضاهنا، اىل رمز احلب و العطاء، إىل اليت كان إىل من جعل هللا اجلنة حتت أقدامها و رماين هللا      

دعاؤها سر و بلسم جراحي إىل من أحس ابخلجل عند شكرها، إىل صديقيت و أغلى احلبايب ... والديت 
 الغالية.
أعتمد إىل أصحاب القلب الكبري إىل من وجدهتم دائما جبانيب إىل إخويت  مأكرب و عليهم إىل من أان منه      
 ب، رامي سعد الدين، رهان، مىن، رايض سيف الدين .: رحا
إىل من كان سندي و من أحس بوجوده أين حمظوظة، اىل من تقامست معه األفراح و االحزان، إىل من      

 أحبه ، إىل من هو هبة من هللا.
اسم، بلق إىل من سرت برفقتهم إىل طريق النجاح و علموين كيف أجدهم وال أضيعهم إىل: أمحد،       

عبد القادر.. إىل كل صديقايت دون استثناء الدكتور حناط ، متيم و  يدشريفة، شوقي،عبد اجمل شهرة، صهيب،
 و أصدقائي.

إىل أيب الثاين حممد بلعدل ... إىل أصدقاء والدي ... إىل عائليت .. إىل أعمامي و أخوايل .. إىل جديت     
 رمز احلنان أطال هللا يف عمرها .

 إىل من أفتقده كثريا، إىل من تركنا مع ذكراه ، إىل الروح الطاهرة يزيد بن عبد هللا.   
 .. إىل أجدادي.  ئداو املب وا لنا يف هذه احلياة مثال للقيمإىل من يرتعش قليب لذكراهم ... اىل من ترك

 إىل كل هؤالء أهدي عملي و أهديه إىل كل من وسعتهم ذاكريت و مل تسعهم مذكريت .
 

 صربين  
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 الشكر :
 

 ولئن شكرمت ألزيدنكم  قال هللا تعاىل:
حنمد هللا كثريا ونشكره ، حنمده ألنه سهل لنا املبتغى وأعاننا على إمتام هذا العمل وسهل لنا الصعاب وهون 

 علينا املتاعب. 
 ((من مل يشكر الناس مل يشكر هللا )): الرسول صلى هللا عليه و سلم عمال و 

ابب العرفان و ابجلميل ال يسعنا إال أن نتقدم ببالغ عبارات الشكر و االمتنان و التقدير و االحرتام و من 
 قنونة عبد احلميد  إىل األستاذ املشرف

توجيهاته فكان لنا العون الكبري  و هالذي مل يبخل علينا بنصائحالدكتور حناط عبد القادر   كما نشكر
 ...فجزاه هللا عنا كل خري .

علوم و  ال يفوتنا أن نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أساتذتنا يف مجيع أطوار الدراسة و إىل كل أساتذة معهدو 
 و مديره رقيق سعد .و كذا إدارة القسم تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية 

 فرتة البحث. و نوجه امتناننا وعرفاننا الكبري لكل من كان له الفضل الكبري يف هذا االجناز بدعمه لنا طوال
 فلهم منا جزيل الشكر و االحرتام.

 و لكل من ساعدان يف إمتام هذا العمل من قريب أو بعيد.
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص الدراسة :
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إىل التعرف على مهارة التصور العقلي و مدى إمكانية قياسها ومعرفة مدى أتثري هذه  الدراسة:  ت هذههدف
تسليط الضوء على أمهية التنسيق بني اجلانب الذهين  كما هدفنا إىل  املهارة على أداء بعض املهارات األرضية،

أهل االختصاص كما هدفت و القيام ببناء إختبار للتصور العقلي الذي سيستفيد منه املدرب و  واجلانب البدين
حيث كانت دراستنا  إىل معرفة أهم العمليات احلسية اليت تعمل على بناء عملية تصور العقلي للدحرجات األرضية

حتت عنوان " أثر مهارة التصور العقلي يف أداء بعض مهارات الدحرجات األمامية، اخللفي، والعالية يف رايضة 
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرايضية ابجللفة و سطرت مشكلة  اجلمباز لدى طلبة سنة اثلثة ليسانس

إىل أي مدى ميكن أن تؤثر مهارة  التصور العقلي على أداء الدحرجات األمامية اخللفية و الدراسة ابلتساؤل 
تصور الدحرجات على  و قسمت مهارة التصور العقلي إىل : تصور األستاذ ، تصور ،قاعة التدريب ، العالية ؟

 البساط، تصور املهارة أثناء االمتحان و تصور الزميل .
أثر على أداء بعض املهارات األرضية يف رايضة  -جبميع أبعاده املدروسة–للتصور العقلي  كما افرتضت الباحثة أن

 اجلمباز: الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية. 
نة اثلثة ليسانس ختصص تدريب خنبوي ختصص رايضة فردية و طالب س 23حيث أجرت هذه الدراسة على 

 .2017إىل أواخر شهر أفريل  2016أجريت هذه الدراسة ما بني شهر ديسمرب قامت هبا يف فرتة مابني 
مت يف هذه الدراسة اختيار املنهج الوصفي ، و استعملت األدوات النظرية متمثلة يف املناجد و القواميس، الكتب، 

 امعية و األدوات  امليدانية املتمثلة يف مقياس التصور العقلي و قاعة مجباز.البحوث اجل
حتققت فرضية الباحثة و هبذا مت الوصول اىل أن  ملهارة  التصور العقلي أتثري كبري على األداء مهارات الدحرجات 

توفيق الرايضي بني اجلانب البدين  األمامية، اخللفية و العالية، وله أثر كبري يف تعلم املهارات جبميع أبعاده حيث أن
 والعقلي يؤثر على أداء املهارات املطلوبة .

 وهبذا مت اقرتاح أن جترى دراسات يف هذا النوع من التدريب والتوفيق بني التدريب العقلي و التدريب البدين،و
يقرتح أن يدرس  كماإجراء دراسات مشاهبة يف ألعاب رايضية أخرى ،  توسيع الدراسة على مهارات أخرى، و 

 املوضوع على عينة اكرب و وجوب إدراج مقاييس لتصور العقلي يف سنة الثالثة ختصص مجباز.
 
 
 
 
 
 
 

 

The effect of Mental Imagery on performing some gymnastics 

skills: (forward rolls, backward rolls and dive rolls) 
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-A field study on 3th grade sport trainning bachelor degree in 

Zian Achour university Djelfa – 

Presented by: Sabrin Mokhtari 

Supervised by: Ganouna Abdelhamid  

This study aims to identify  Mental  Imagery and how it can be 

measured and how much it can affect the performance of some 

gymnastics ground skills, we aims also to highlight the importance of 

coordination between mental and physical aspects and to desing a 

mental perception test that will benefit the trainers and researchers. 

The purpose of this study was to examine the most important sensory 

processes that are based on the mental Imagery of the ground. The 

study was entitled: " Mental Imagery on performing some gymnastics 

skills: (forward rolls, backward rolls and dive rolls) A field study on 

3th grade sport elite trainning bachelor degree in Zian Achour 

university Djelfa. 

The problematic of the study was based on the question of how 

much mental Imagery can affect the performance of forward rolls, 

backward rolls and dive rolls. The researcher also hypothesized that 

the mental Imagery with all it's dimentions  affect the performance of 

some gymnastics ground skills (forward rolls, backward rolls and dive 

rolls). 

The field  study realized on 23 students 3th grade sport elite 

trainning bachelor degree ( individual sports) between the period of 

December 2016 to the end of April 2017. The researcher used a 

descriptive method and based on a theoretical references , dictionaries, 

books, University researches And the field instruments whitch are 

mental perception scale and gymnasium. 

The hypothesis of the researcher has been confirmed that the 

skill of mental Imagery has a significant impact on the performance of 

forward rolls, backward rolls and dive rolls, and also has a significant 

impact in learning those skills in all its dimensions . which lead to the 

fact that the success of athletes is depends on how much they can 

coordinate between the physical and mental side . 

 

 

 

Finnaly the researcher suggested that more studies should be 

conducted in this kind of training and how much is the importance of 

mental and physical training cordination, and the need of expanding 



6 
 

the study on other skills and conducting similar studies in other sports 

on a larger sample and measures of mental Imagery should be 

included in 3th grade sport elite trainning bachelor degree : 

gymnastics. 
Key-words: Mental Imagery, Gymnastics, Forward rolls, Backward rolls, Dive 

rolls. 
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l'impact de la compétence de la perception mentale dans l'exercice 

de certaines élément au sol : de roulade avant, arrière et .. dans le 

sport de la gymnastique chez les étudiants de troisième année 

Bachelor STAPS a Djelfa 

Travail réalisé par : Sabrin Mokhtari 

Sous la direction de: Ganouna Abdelhamid 

Cette étude visait à identifier les compétences de la perception 

mentale et la possibilité de la mesurer et de déterminer son effet  sur la 

performance de certaines elements de sol, et on a voulu aussi définir 

l’importance de la coordination entre le cote physique et le cote 

mental ,  et pour construire un test de perception mentale qui sera 

bénéfique pour le formateur et les spécialistes visait également à 

connaître les processus sensoriels les plus importants qui travaillent 

pour construire une perception mentale des éléments au sol  

Notre étude a été sous le titre de « l'impact de la compétence de 

la perception mentale dans l'exercice de certaines élément au sol : de 

roulade avant, arrière et ATR dans le sport de la gymnastique chez les 

étudiants de troisième année Bachelor STAPS a Djelfa  

Dans cette étude le problème dans quelle mesure peut la 

compétence de la perception mentale affecter les performances des 

roulade  avant, arrière et ATR ? Le chercheur a également supposé 

que la perception mentale - dans toutes ses dimensions a étudié - 

impact sur les performances de certaines éléments  au sol dans le sport 

de la gymnastique (  roulade avant, arrière et ATR )  

Cette étude a été menée sur 23 étudiants un troisième  année 

licence de  et réalisée dans la période comprise entre le mois de 

Décembre 2016 et la fin de mois Avril 2017 . Dans cette étude, on a 

choisi l'approche descriptive et utiliser les  dictionnaires , les livres , 

les thèses universitaires et des outils de recherche sur le terrain comme 

le test de la perception mentale et la sal de gymnastique de l’université 

. 

L’hypothèse de la chercheuse a été confirmé que la perception 

mentale est un impact significatif sur la performance des compétences 

sur les roulades avant , arrière , ATR , et son impact est très important 

sur touts les compétences dans toute leur démentions car il y a 

concordance dans le sport entre le coté physique et le cote mental. 
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Il a été suggéré de réalisées  des études dans ce type de 

formation et la coordination  entre la formation physique et mentale, et 

développer des études sur d'autres compétences et de mener des études 

similaires dans  autres jeux sportifs, elle aussi suggère  l’étude soit 

réaliser   sur une plus grande population. 
Mots clés: la perception mentale, gymnastique, roulade avant, roulade 

arrière, ATR. 
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 ملقدمة :ا

جزء من الرتبية العامة و مظهر من مظاهر الرتبية الكلية، وهتتم الرايضية احلديثة ابلعناية وصقل العقل الرتبية البدنية 

ما دفع أهل االختصاص إىل االهتمام ابجلانب العقلي والنفسي للرايضي يف   على قدر رعايتها ابجلسم وصحته،

  كل مرحلة من مراحل منوه.

مسة العصر الذي نعيش فيه اآلن هو التحام العلم مع العمل والنظرية مع التطبيق واجلمباز إحدى الرايضات اليت و 

ز العصيب املركزي وهى تتطلب عمل مجيع أجزاء ترمجت ذلك عمليا ونظراي حيث أهنا تلقى عبئاً كبرياً على اجلها

ميتلك العب اجلمباز  ذو اجلسم وأعضاءه بتوافق كامل وبقدر يتناسب مع األغراض املتعددة ملهارات اجلمباز و 

و هذه العمليات من حتليل و تنبؤ و تصور كلها عمليات  املستوى العايل قدرة كبرية على التحليل و التنبؤ الدائه

الرايضي تطويرها قبل ادائه للمهارات احلركية, واألداء املتقن للمهارة يتطلب استخدامات عقلية من عقلية على 

فكلما كان اجلمبازي ملماً ابجلـانب العقلي ولدية القدرة على التصور يعد ذلك من بينها قدرة التصور العقلي. 

  .متطلبات التفوق واإلجناز

األحباث يف الرايضات املختلفة واليت أثبتت أن التدريب العقلي ومن خالل مراجعة العديد من الدراسات و 

 املصاحب للتدريب البدين له األثر اإلجيايب على مستوى األداء املهاري .

و التعلم الصحيح للمهارة و اتقاهنا يتطلب تطوير مهارات نفسية وذهنية كمهارة التصور العقلي فضال عن  

 اجلوانب البدنية .

اليستطيعون استحضار الصورة بشكل واضح،ومن هناك تظهر احلاجة اىل مساعدة الالعبني  عبنيإن كثري من الال

 1للتدريب على مهارة التصور العقلي.

جيب على كل العب مراجعة املهارات واالسرتاتيجيات اليت قام أبدائها،ونظراً الن الالعب يؤدي التصور 

 2احلركات يف عقله وتكون الصورة اكثر وضوحاً وتفصيالً عن املعتاد.العقلي بعد التمرين مباشرة فإنه يشعر بوضوح 

                                                 
 132ص، 2004، القاهرة، 2أسامة كامل راتب، تدريب املهارات النفسية يف اجملال الرايضي، دار الفكر العريب، ط - 1
 138، ص2004أسامة كامل راتب، مرجع سابق،  - 2
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 اخللفية املعرفية التطبيقية وفصلني يفاخللفية املعرفية النظرية ولقد قسمنا دراستنا إىل أربعة فصول فصلني يف 
مفهوم التصور الذي هو حتت عنوان التصور العقلي تطرقنا إىل اخللفية املعرفية النظرية ففي الفصل األول من 

 العقلي و أنواعه بشكل عام مث تطرقنا إىل استخداماته و أمهيته كما مت ذكر طرق استخدامه و طرق قياسه .

أما الفصل الثاين بعنوان اجلمباز تطرقنا إىل تعريف املهارات عامة كما تطرقنا إىل رايضة اجلمباز من تعريفها وو 

 فوائدها و تصنيف حلركاهتا .

 يه عن املهارات املدروسة من دحرجة أمامية و خلفية و عالية .كذلك تكلمنا ف

املنهج املتبع يف  -االجراءات امليدانية للدراسة-فتناولنا يف الفصل األول  اخللفية املعرفية التطبيقيةأما يف 

أما الفصل الثاين  دراستنا وعينة الدراسة وخصائصها وأدوات مجع البياانت واجملال املكاين والزماين للدراسة ،

 فعرضنا النتائج اليت حتصلنا عليها وحللناها ابلربانمج اإلحصائي وانقشنا النتائج املتحصل عليها.
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 اإلشكالية: -1

التصور  على القدرة االستخدامات هذه بني من و العقلية، االستخدامات من كبريا قدرا يتطلب الرايضي األداء

 املختلفة، ابأللعاب الرايضية االهتمام لزايدة هذه، أايمنا يف احلديثة املوضوعات من العقلي التصور والعقلي .

 املستوى لتطوير تعديلها وحماولة والتدريبية، الطرائق العلمية أنواع خمتلف حنو للتوجه أدى مما املنافسة، شدة ولزايدة

 املرجوة النتائج على واحلصول

 األخرى . التعليمية الطرائق يف متوفرة غري عوامل على الحتوائه املتميزة التعليمية الطرائق من يعد فالتصور العقلي 

 حيتاج اجلمناستيكية املهارات أداء أن كما التدريب، يف متناهية دقة إىل حتتاج اليت الرايضات من اجلمباز رايضة و

 الرايضية املهارات من اجلمباز فمهارات .عصيب عضلي توافق وإىل واجلسمية العقلية الناحية من عال تنسيق إىل

 يؤدى للمهارة التام الذهين التصور أن حيث متناهية، ودقة عال ذهين وحتضري تدريب إىل حتتاج اليت املغلقة

 احلركي التوافق وقابلية اجلديد، التكتيك الكتشاف القابلية ويعطي حبركاته، النجاح إىل ابلرايضي

 منافسه أداء و ألدائه التنبؤ و التحليل على القدرة العايل املستوى ذو الرايضي ميتلك

 التصور أن معظمها أثبتت واليت املختلفة الرايضات يف واألحباث الدراسات من للعديد ةالباحث مراجعة خالل ومن

املهاري نتجت إشكالية طرح  األداء مستوى على اإلجيايب األثر له و املهاري البدين للتدريب املصاحب العقلي

إىل أي مدى ميكن أن تؤثر مهارة  التصور العقلي على أداء الدحرجات األمامية تساؤهلا على الشكل اآليت : 

 وقد نتج عن هذا التساؤل تساؤالت فرعية تتمثل يف:  اخللفية و العالية ؟

 هل يؤثر تصور األستاذ على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية؟       -1

 هل يؤثر تصور قاعة التدريب على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية؟ -2 

 هل يؤثر تصور الدحرجات على البساط على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية؟ -3 

 هل يؤثر تصور املهارة أثناء االمتحان على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العايل -4 
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   هل يؤثر تصور الزميل على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية؟ -5 

الفرضيات : -2  

 الفرضية العامة: -2-1    

 للتصور العقلي أثر على أداء بعض املهارات األرضية يف رايضة اجلمباز: الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية.   

  الفرضيات اجلزئية: -2-2    

 يؤثر تصور األستاذ على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية. -أ            

 ثر تصور قاعة التدريب على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية.يؤ  -ب           

 يؤثر تصور الدحرجات على البساط على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية.  -ج          

 يؤثر تصور املهارة أثناء االمتحان على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية.   -د          

  يؤثر تصور الزميل على أداء الدحرجات األمامية, اخللفية و العالية. -ه

 

          

 أمهية الدراسة: -3

 تتمثل أمهية هذه الدراسة يف :

 قدرة التصور العقلي. استخدام أمهية التعرف على  -

قد تفيد نتائج الدراسة يف التعرف على طريقة قياس مهارة التصور العقلي يف  -

 حتسن املهارة.

تربز هذه الدراسة أمهية تطبيق مهارة التصور العقلي و العمل على تطويرها  -

 لتحسني املهارات األرضية يف رايضة اجلمباز.
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 أهداف املوضوع : -4

 التعرف على قدرة التصور العقلي و مدى إمكانية قياسها . -

 التعرف على مدى أتثري قدرة التصور العقلي على أداء بعض املهارات األرضية. -

 معرفة أهم العمليات احلسية اليت تعمل على بناء عملية تصور العقلي للدحرجات األرضية. -

 بناء إختبار للتصور العقلي الدي سيستفيد منه املدرب و أهل االختصاص . -

 تسليط الضوء على أمهية التنسيق بني اجلانب الذهين واجلانب البدين . -

 

 أسباب اختيار املوضوع: -5

 أسباب ذاتية: -5-1

 الرغبة يف التميز وامليل إىل هذا اجلانب من التدريب.-

 التحفيز الكبري من طرف األستاذ املشرف الختيار هذا املوضوع .-

 التحفيز من طرف أهل االختصاص.-

 

 :أسباب موضوعية -5-2

أمهية ممارسة التصور العقلي يف حتسني أداء  الرغبة يف تسليط الضوء على -

 .بعض مهارات اجلمباز األرضي

 قابلية املوضوع للدراسة و القدرة على مناقشته . -

 نقص الوعي والتوجيه والتوعية ألمهية هذه املهارة. -
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 إبراز أمهية دراسة آلية أداء احلركات األرضية يف رايضة اجلمباز. -

 

 املصطلحات وحتديد املفاهيم: -6

 التصور العقلي : -6-1

 1ذهنه, التقط صورة لهتصور، تصورا ] تصورا[ الشيء: ختيله يف  * لغة:

وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تصورات اخلربات سابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل  * اصطالحا:

بغرض اإلعداد العقلي لألداء:ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية،حبيث كلما كانت هذه 

 . 2إرسال إشارات واضحة ألجزاء اجلسم حتدد ما هو مطلوب منه اخلريطة واضحة يف عقل الالعب أمكن للمخ

 جمموعة خربات حسية يشعر هبا العقل الواعي و اليت تستدعي ظهور نظريها احلركي. * التعريف اإلجرائي:

 :    املهارة -6-2

 . 3احلذق؛ الرباعة؛ الفطنة والذكاء لغة:*   

يعرف عصام عبد اخلالق املهارة على أهنا خاصية حركية للفرد الرايضي اليت تظهر إمكانية التوافق  اصطالحا:* 

 .4اجليد بني اجلهاز العصيب املركزي وأجهزة اجلسم احلركي

 هي أفضل حركة يؤديها الالعب آبلية   * التعريف اإلجرائي:

 اجلمباز: -6-3

تعترب رايضة اجلمباز من أنواع الرايضة الفنية اجلمالية الصعبة، واليت تتطلب من الرايضي مهارات عالية          

وإعداد بدين ومهاري ونفسي من أجل ممارستها، وتتطلب عنصر القوة العضلية والسرعة والرشاقة ابإلضافة إىل 

ن أجل الوصول ابلالعبني إىل مستوى اجلرأة والشجاعة والتصميم من أجل الوصول إىل مستوايت متقدمة، وم
                                                 

  .216، بريوت، لبنان، ص1املرام، دار راتب، ط -1
 . 131، ص 2004 مرجع سابق،أسامة كامل راتب،   -2
  .815املرام، مرجع سابق، ص  -3
  21، ص1998اهرة، حممد حسن علوي، اختبارات املهارات و الفنية يف اجملال الرايضي، دار الفكر العريب، الق  -4
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أن رايضة اجلمباز هي إحدى أنواع الرايضة الفردية اليت متتاز ابلنواحي الفنية، ويعتمد فيها ، اإلتقان املهاري العايل

 ي.الالعب على قدراته يف إجناز املهارة احلرك

 الدراسات السابقة و املشاهبة : -7

 ت نيل شهادة املاسرت للباحثني رتيمي حممد و طمار سعيدجند دراسة من متطلباالدراسة األوىل :  -1

  حتت عنوان :

 ". أثر ممارسة التصور العقلي يف حتسني األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز "

 2014سنة •

 إشكالية البحث :*

احلركية هو ساعات هناك اعتقاد خاطئا يف اجملال الرايضي وهو أن الطريقة الوحيدة الكتساب وتعلم املهارات 

عنيفة وطويلة من التدريب البدين وتكرار املمارسة على املهارة مما يؤدي إىل إتقاهنا إن التدريب احلديث يعتمد 

على أساليب وعلوم حديثة تعمل على اكتساب املهارة احلركية وسرعة تعلمها ومن هذه األساليب والطرق املختلفة 

التدريب الذهين عن طريق التصور الذهين وتركيز االنتباه وقراءة الوصف  واملستخدمة هي التدريب الذهين ويقدم

 الفين للمهارة ومشاهدة النماذج واألفالم.

وقد جاءت العلوم الباحثة يف اجلانب العقلي أو القدرات العقلية يف طليعة هذه العلوم حيث هتتم بدراسة  

عقلي هذا األخري الذي هو موضوع هاته الدراسة حيث أن قدرات التفكري والتذكر والذكاء والتخيل وكذا التصور ال

التصور العقلي ميثل حمورا أو جانبا رئيسيا يف القيام أبداء جيد ألي حركة رايضية يف اجلانب املهاري أو احلركات 

 األكثر تعقيدا مثل رايضة اجلمباز هلذا فقد مت طرح إشكالية هذه الدراسة على النحو التايل:

ن أن تؤثر مهارة  التصور العقلي على حتسني األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز ؟، وقد إىل أي مدى ميك

 نتج عن هذا التساؤل تساؤالت فرعية تتمثل يف:

 هل هناك عالقة بني قدرة التصور العقلي وفن األداء املهاري لبعض احلركات األساسية يف اجلمباز؟. -1     
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 صور العقلي ومستوى األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز؟هل هناك عالقة بني قدرة الت -2

 

 فرضيات البحث:*

 الفرضية العامة:

 للتصور العقلي أثر على تطوير األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز.   

 الفرضيات اجلزئية:    

 لبعض احلركات األساسية يف اجلمباز. توجد عالقة بني قدرة التصور العقلي وفن األداء املهاري -أ            

 توجد عالقة بني قدرة التصور العقلي ومستوى األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز. -ب           

 

 عينة البحث:*

 ممارس ميثلون اجملتمع األصلي. 60ممارس للجمباز من  26

 :*وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

 نستخلص من نتائج احملور األول )عالقة التصور العقلي بفن األداء املهاري لبعض احلركات األساسية( أن :  أوال:

 توجد عالقة معنوية بني بعض القدرات العقلية وفن األداء املهاري لبعض املهارات األساسية.•

 لقدرة التصور العقلي أتثري كبري على األداء اجليد للمهارات الرايضية.•

 ة التصور العقلي يف أوقات خمتلفة تساعد على تطوير فن األداء املهاري.ممارس•

للحركات وإبمكانه مساعدة املمارسني على فهم  التصور العقلي للمهارة يساعد يف حتسني فن األداء املهاري•

 حركاهتم.
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لدى ممارسي رايضة اجلمباز(  )عالقة التصور العقلي مبستوى األداء املهاري نستخلص من نتائج احملور الثاين اثنيا :

 توجد عالقة معنوية بني قدرة التصور العقلي ومستوى األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز. أن :

 األداء اجليد  للمهارات الرايضية يتأتى من خالل توفيق الرايضي بني اجلانب البدين والعقلي.•

 أنه كلما كانت قدرة الرايضي على التصور كبرية كلما زاد مستوى االجناز املهاري.•

 إشراك مجيع احلواس له دور مهم يف الوصول إىل أداء جيد للمهارة.•

 جند دراسة االستاذ املساعد ابلعيد عقيل عبد القادرالدراسة الثانية :  -2

  حتت عنوان :

 فعالية تطبيق برانمج للتصور العقلي البصري يف تطوير مستوى االداء املهاري لرايضيي الكرايت دو ". "

  2011سنة •

 إشكالية البحث :*

يف رايضة املستوى العايل،التدريب العقلي ابسرتاتيجية التصور العقلي أصبح اليوم عنصر ضروري للغاية لتحسن 

 الرايضية سواءااألداء الرايضي.و مهما كانت التخصصات 

ألعاب القوى،املالكمة او رايضة الكرايت دو...اخل، فإن احلاجة إىل العقل ضرورية للوصول اىل أداء رايضي عايل 

تعتمد جل التخصصات الرايضية و منها رايضة الكرايت دو على كم هائل مركب من خمتلف املهارات الدفاعية و 

ألداء الرايضي.و للوصول إىل هذا األخري وجب على الالعب اهلجومية، و اليت تعطي يف جمملها ما يسمى اب

استعمال شكل من أشكال التدريب العقلي،أال و هو التصور العقلي. و خري دليل على ذلك ما أشارت إليه 

 العبة التنس "كريس إفرت " أبهنا قبل أن تشرتك يف أي مباراة حتاول أن تتصور املواقف احملتمل

على استخدام النموذج األمثل  االستجابة هلا و يؤكد كل من ماهوين، جربايل و ابركن حدوثها عقليا و كيفية 

ويدعم ذلك ايضا ما أشارت إليه دراسة كل من مورو و   لألداء يف عملية التصور العقلي أثناء التدريب العقلي
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 مانسي داين ،كالرك و قورين

لرايضي اىل أداء رايضي مثايل كذلك من بن الدراسات أبن االستعمال اجليد ملهارة التصور العقلي يدعم وصول ا

 احلديثة اليت بينت أمهية استخدام التصور العقلي يف اجملال الرايضيي دراسة "كلوديو اببلوين و آخرون

ابيطاليا الذي اهتم بقياس الكفاءة العصبية للدماغ لنخبة من رايضيي املستوى العايل لرايضة الكرايت دو 2009

لنوع من أنواع برامج التصور العقلي و م خالل ممارسة الباحث لرايضة الكرايت دو، و إطالعه بعد إخضاعهم 

ميدانيا على مناهج و أساليب التدريب املستخدمة من طرف املدربني يف خمتلف اندية النخبة الوطنية 

لنواحي العقلية للرايضني اجلزائرية،الحظ أبن هناك اهتمام واضح ابإلعداد البدين و املهاري مقارنة ابالهتمام اب

أثناء احلصص التدريبية. و من هنا ارأتى الباحث دراسة هذه املشكلة من خالل برانمج أعد هلذا الغرض يتضمن 

استعمال التصور العقلي كوسيلة مساعدة و مصاحبة للتدريب املهاري،و ذلك ملعرفة أثر هذا النوع من املهارات 

فهل ميكن الرفع من مستوى األداء الرايضي ابستعمال برانمج للتصور  .ء الرايضيالعقلية يف االرتقاء مبستوى األدا

 :العقلي مصاحب للتدريب الرايضي لرايضيي املستوى العايل لرايضة الكرايت دو؟ و ان كان كذلك

ر هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بن االختبارين القبلي و البعدي يف مستوى التصور العقلي لصاحل االختبا

  .البعدي للمجموعة التجريبية

هل هناك فروق دالة إحصائيا بن االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى أداء مهارة قياكو 

 تسوكي لصاحل االختبار البعدي

 فرضيات البحث:*

هناك فروق دالة إحصائيا بن االختبارين القبلي و ألبعدي يف مستوى التصور العقلي لصاحل االختبار البعدي  -1

 .للمجموعة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بن االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى أداء مهارة  -2 

 لصاحل االختبار البعدي. قياكو تسوكي
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 عينة البحث:*

رايضي خنبة ، وهم رايضيني ذوي ألقاب وطنية  12 اختيار عينة الدراسة كان بشكل مقصود حيث اشتملت على

،السن و الوزن، متساويتني من حيث العدد،  مت تقسيمهم إىل جمموعتني متجانستني من حيث املستوى و دولية،

 :كاآليت و كانت اجملموعتني

 .للتدريب على التصور العقلي إىل تدريبهم العادي برانمج رايضيني يضاف06 ي علىحتتو  اجملموعة التجريبية:1 -

 تدريبهم عادي أي كالسيكي. رايضيني ويبقى06 حتتوي على اجملموعة الضابطة:2 -

 :*وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

إجيابية بني تطور مستوى التصور العقلي البصري و مستوى  أوضحت النتائج املتوصل إليها،أبن هناك عالقة طردية

األداء املهاري عند رايضيي الكرايت دو، إثر برانمج للتدريب العقلي مربمج و منتظم قدم ألفراد العينة التجريبية، 

ل من أجل تنمية قدرات التصور العقلي البصري، و اإلملام جبميع املعارف و األسس اليت متكنهم من االستعما

اجليد ملهارات التدريب العقلي ضمن العملية التدريبية. و عليه يوصي الباحث جبدوى استعمال مثل هاته الربامج 

 العقلية

الضفة  –, جامعة النجاح الوطنية  كلية الرتبية الرايضية عماد صاحل عبد احلقللدكتور الدراسة الثالثة :  -3

  حتت عنوان : فلسطني –الغربية 

 أثر برانمج تدرييب عقلي مصاحب للتدريب املهاري يف حتسني مستوى األداء"

 ".املهاري يف رايضة اجلمناستك لطلبة كلية الرتبية الرايضية

 إشكالية البحث :*

و يف مستوى   هل توجد فروق ذات دالة إحصائية بـني القياسـني القبلـي والبعـدي للمجموعة الضابطة  و التجريبية

 اري للحركات األساسية على بساط احلركات األرضـية واملتوازيني وحصان املقابض ؟األداء امله

 فرضيات البحث:*
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 :سعت الدراسة احلالية إىل فحص الفرضيات العلمية اآلتية

توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى األداء املهاري يف بعض املهارات على بساط احلركات األرضية واملتوازيني 1-

 .ابض بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل البعدي عند أفراد اجملموعة التجريبيةوحصان املق

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء املهاري يف بعض املهارات احلركات على بساط احلركات 2-

 األرضية واملتوازيني وحصان املقابض بني أفراد اجملموعتني .

 عينة البحث:*

طالباً وهم عبارة عن شعبتني متساويتني، وقد اعتربت كل شعبة جمموعة، 36)  اسة من )تكونت عينة الدر 

طالباً، اجملموعة التجريبية وهي اليت طبق عليها برانمج التدريب العقلي املصاحب 18)وتكونت كل جمموعة من )

  .عادي فقطلألداء املهاري، واجملموعة الضابطة وهي اليت طبق عليها برانمج التدريب املهاري ال

 

 :*وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

استخدام التدريب العقلي أثر أتثرياً إجيابياً يف تعلم بعض املهارات األساسية على بساط احلركات األرضية  -1

  .واملتوازيني وحصان املقابض يف رايضة اجلمناستك،وخباصة للمبتدئني

استخدام التدريب التقليدي أثر أتثرياً إجيابياً يف تعلم بعض املهارات األساسية على بساط احلركات األرضية  -2

 .واملتوازيني وحصان احللق يف رايضة اجلمناستك

 

 

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة : -8
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املدروسة و املنهج املتبع و  الباحثني رتيمي حممد و طمار سعيد يف املهارة تشاهبت دراستنا مع دراسة -1

 مقياس. استعملنا  حنن ختالفها من انحية األداة مجع البياانت حيث استعمل الباحثان استبان و

 

عبد القادر يف الصفة املدروسة و ختالفها  دراسة األستاذ املساعد ابلعيد عقيلكما تشاهبت دراستنا مع   -2

 يف أداة مجع البياانت و املنهج املتبع و جمتمع الدراسة.

 

 

عماد صاحل عبد احلق يف جمتمع الدراسة و الصفة املدروسة و الدكتور تشاهبت دراستنا مع دراسة  -3

 ختالفها يف املنهج املتبع و أداة مجع البياانت .
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 اخللفية املعرفية النظرية
 الفصل األول : التصور العقلي -1

 الفصل الثاين : اجلمباز  -2
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 التصور العقلي الفصل األول:
 متهيد -1

 مفهوم التصور العقلي -2

 أنواع التصور العقلي -3

 استخدامات التصور العقلي -4

 طريقة استخدام التصور العقلي -5

 أمهية التصور العقلي -6

 مقاييس التصور العقلي -7

 خالصة -8
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  الثاين: اجلمبازالفصل 
 متهيد -1

 ماهية املهارات -2

 ماهية اجلمباز -3

 فوائد اجلمباز -4

 تصنيف حركات اجلمباز -5

 احلركات األرضية -6

 خالصة -7
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 اخللفية املعرفية التطبيقية
 الفصل األول : االجراءات امليدانية للدراسة -1

 الفصل الثاين : عرض النتائج و تفسريها و مناقشتها  -2
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 الفصل األول: االجراءات امليدانية للدراسة
 متهيد -1

 الدراسة االستطالعية -2

 املنهج املتبع -3

 جماالت البحث -4

 جمتمع و عينة البحث -5

 أدوات مجع البياانت -6

 اجراءات التطبيق امليداين لألداة -7

 الوسائل االحصائية املستعملة -8

 خالصة -9
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 متهيد :

فمن أجل الوصول إيل نتائج ذات داللة ودقة علمية  .قابال للدراسةيشرتط كل حبث نظري أتكيده ميدانيا إذ كان 

تساهم يف تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة املدروسة، ويف تقدم البحث العلمي بصفة عامة، تطلب من 

علومات الباحثة  توخي الدقة يف اختيار املنهج العلمي املالئم واملناسب ملوضوع الدراسة، واألدوات املناسبة جلمع امل

اليت يعتمد عليها يف ما بعد، وكذا حسن استخدام الوسائل اإلحصائية وتوظيفها،وهذا من أجل الوصول إيل نتائج 

ذات داللة ودقة علمية تساهم يف تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة املدروسة،ويف تقدم البحث العلمي بصفة 

 عامة.

ى قابليته للموضوعية العلمية وهذا ال يتحقق إال إذا اتبع كما هو معروف فان الذي مييز أي حبث علمي،هو مد

 الباحث منهجية علمية دقيقة وموضوعية.

ويف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف الدراسة واألدوات والوسائل 

ها،وكل هذا من أجل احلصول على اإلحصائية املستخدمة، واملنهج العلمي املتبع حسب متطلبات الدراسة وتصنيف

 نتائج علمية ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى.
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 الدراسة االستطالعية :-1

تعترب الدراسة االستطالعية عملية يقوم هبا الباحث قصد جتربة وسائل حبثه ملعرفة صالحيتها, وصدقها لضمان دقة 

 1.احملصل عليها يف النهاية وتسبق هذه الدراسة االستطالعية العمل امليداينوموضوعية النتائج 

 وقد قمنا قبل املباشرة إبجراء الدراسة امليدانية بدراسة استطالعية كان الغرض منها ما يلي:

 معرفة مدى مالئمة املقياس املستخدم لقياس املتغريات املطلوبة. -

 البحث.التأكد من مدى مالئمة املقياس لعينة -

 شرح عبارات املقياس و التأكد من كفاءة العينة .-

 املنهج املتبع:-2 

إن دراسة طبيعة الظاهرة اليت يتطرق إليها الباحث هي اليت حتدد طبيعة املنهج الن املنهج هو عبارة عن طريقة 

 2يصل هبا اإلنسان إىل احلقيقة.

للحقيقة يف العلم،أو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف  واملنهج هو جمموعة القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول

دراسته للمشكلة من أجل اكتشاف احلقيقة،أو هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار أو اإلجراءات من 

 3أجل الكشف عن احلقيقة اليت جنهلها.

 بشري صاحل الرشيديو استخدم الباحث املنهج الوصفي لطبيعة املشكلة املدروسة لكون هذا املنهج كما عرفه 

أبنه جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادا على مجع احلقائق والبياانت 

الالهتا والوصول إىل نتائج أو تعميمات على وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا. ودقيقا الستخالص د

 .4الظاهرة أو املوضوع حمل البحث

                                                 
 .91ص ,1995اجلزائر,  حمي الدن خمتار, بعض تقنيات البحث و كتابة التقرير يف املنهجية, ديوان املطبوعات اجلامعية, -1

 .19ص ،1986 بغداد، مطبعة الديواين، ،9ط منهج البحث العلمي األديب، على جواد الطاهر، -2

 .217ص1999العلمي يف الرتبية وعلم النفس الرايضي،دار الفكر العريب،أسامة كامل راتب،البحث  حممد حسن عالوي، -3
  .59،ص 2000بشري صاحل الرشيدي: مناهج الرتبوي, دار الكتاب احلديث. -4
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يف تصنيفه للمناهج "أبنه يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات مث مقارنتها وحتليلها وتفسريها  هوييتوقد عرفه  

 1للوصول إىل تعميمات مقبولة".

 جماالت البحث:-3

 اجملال البشري:-3-1

عينة من طلبة السنة اثلثة ليسانس من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرايضية يف  متت الدراسة على

 جامعة اجللفة.

 اجملال املكاين:-3-2

 . ابجلامعة ( "قاعة اجلمباز"2جرى تطبيق املقياس يف القاعة رقم )

 اجملال الزماين:-3-3

وهذا بعد احلصول عل موافقة اإلشراف من  2016لقد شرعنا يف هذه الدراسة انطالقا من أواخر الشهر ديسمرب 

 طرف األستاذ املشرف.

، وهذا بعد اجناز املقياس و حتكيمه من 2017وفيما خيص اجلانب التطبيقي فقد مت االنطالق فيه يف شهر مارس 

 طرف جمموع أساتذة خمتصني يف علم النفس وهذا من االستفادة من خرباهتم والتأكد من صدق وثبات األداة.

و قمنا بفرز النتائج  ووضعها يف جداول من أجل حتليلها  2017أفريل  05 ومت تقدمي هذا املقياس للعينة يف يوم

 .2017إىل غاية هناية شهر أفريل الدراسة وعرض نتائجها و انتهاء مبرحلة مناقشتها وقد امتدت 

 

 

 

 

                                                 
 .224،ص1979أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة املطبوعات الكويت ،-1
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 جمتمع و عينة البحث: -4

 جمتمع البحث: -4-1

مفردات الظاهرة اليت يقوم بدراستها الباحث،وميثل جمتمع الدراسة يف حبثنا هذا طلبة سنة جمتمع الدراسة هو مجيع 

 اثلثة ليسانس ختصص تدريب.

 عينة البحث: -4-2

العينة هي ذلك اجلزء من اجملتمع، يتم اختيارها وفق قواعد وطرق علمية، حبيث متثل اجملتمع متثيال صحيحا ،إن 

هو احلصول على معلومات عن اجملتمع األصلي للبحث، وليس من السهل على اهلدف األساسي من اختيار عينة 

 الباحث أن يقوم بتطبيق حبثه على مجيع أفراد اجملتمع األصلي.

فاالختيار اجليد للعينة جيعل النتائج قابلة للتعميم على اجملتمع الذي اشتقت منه،ومبقدار متثيل العينة للمجتمع 

مميزات كثرية فهي توفر الوقت واجلهد واملال ،كما تيسر استخدام 1له ولطريقة العينة تكون نتائجها صادقة ابلنسبة 

جمموعة صغرية من الباحثني املدربني ،وتتيح للباحث فرصة مجع معلومات وافية ودقيقة هتيئ له إصدار أحكام أكثر 

 1تعمقا.

عدد أفراد اجملتمع األصلي معروفني متاما و وقد احتوى البحث على عينة واحدة مت اختيارها بطريقة قصدية لكون 

 تناسب هذا النوع مع طبيعة دراستنا.

 متثلت هذه العينة يف :

 طالب 113من أصل  صص رايضة فردية : اجلمبازخت و طالب سنة اثلثة ليسانس ختصص تدريب خنبوي 23

 

 

 

                                                 
 .129، ص2000طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، مركز الكتاب للنشر،  حممد عبد احلفيظ، مصطفى حسني ابهي، إخالص -1
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 أدوات مجع البياانت:-5

إن املنهج العلمي الذي استعملناه هو املنهج الوصفي الذي يعتمد على حتليل العالقات بني املتغريات وحماولة  

كأداة للبحث لكونه وسيلة علمية جلمع البياانت واملعلومات مباشرة من  قياسها, واستعملنا مقياس للتصور العقلي

خمتصني كما مت حساب  و حتكيمه من طرف  عبد القادر حناطمصدرها األصلي، و مت تعديله من طرف الدكتور 

 كل من صدق و ثبات هذا املقياس للتحقق من مصداقيته.

 ألبعاد حسب فرضيات الدراسة . 05وهو عبارة عن جمموعة من العبارات املرتبة بطريقة منهجية قسم لـ 

الرابع إىل و البعد  عبارات 04الث إىل عبارات و بعد الث 03عبارات و البعد الثاين إىل  04قسم البعد األول إىل 

 عبارات ) أنظر املالحق( . 03عبارات و البعد اخلامس إىل  04

 كما استعملنا ي هذه العملية جمموعة من املراجع العربية واألجنبية .

 إجراءات التطبيق امليداين لألداة :-6

 املدروسة.مت تقسيم استمارات املقياس على العينة بعد أدائهم للمهارات 

حيث مت حضور الباحثة لشرح العبارات و التأكد من فهمها و حبضور أستاذ املسؤول على احلصة يف القاعة 

 أي القاعة اليت مت فيها أداء هذه املهارات و تعلمها  02الرايضية رقم 

 و هبذا مت مجع املعلومات .

 :املستعملة اإلحصائية الوسائل-7

 : الوصفي اإلحصاء-7-1

 إبراز قصد املختلفة للظواهر املميزة القياسات حتليل و تنظيم و جبمع يهتم الذي العلم أبنه اإلحصاء يعرف

 .1بينها العالقة دراسة و خصائصها،

 
                                                 

 .10،ص2005ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،اإلنسانية،  و االجتماعية العلوم يف املطبق اإلحصاء حفص، بو الكرمي عبد - 1
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 : 1النسبة-7-1-1

   تساوي : املئوية النسب 

  العينة / X 100 التكرارات عدد

          %100              ع               

 س                ت

 *ت/100 ع =س

  العينات عدد هي:  ع

  التكرارات عدد : ت

 النسبة املئوية هي : س

 :احلسايب املتوسط -7-1-2

 جمموعة قسمة حاصل فهو اإلحصائي التحليل مراحل يف خاصة استعماال األكثر اإلحصائية الطرق أحد يعترب

و  ن، القيم هذه عدد على ،نس ، ...،3س ،2س ،1س :القياس عليها أجري اليت اجملموعة يف قيم أو مفردات

 2عادة "س". عليه يصطلح

 :املعياري االحنراف-7-1-3

 للتباين الرتبيعي اجلذر هو املعياري االحنراف .احلسايب متوسطها عن القيم احنراف متوسط هو و "S"ابلرمز له يرمز

S .1بـ له يرمز و احلسايب املتوسط عن قيم كل احنراف مربع جمموع أبنه تعريفه ميكن الذي

 

                                                 
 .75ص ،  1977بغداد جامعة ، الرايضية و البدنية الرتبية يف اإلحصاء طرق السامراين، صيف ، علي عبده-1
 .76-75، ص 1973على لصيف، حممود السامراين، اإلحصاء يف الرتبية الرايضية، جامعة بغداد،  - 2
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 :االستداليل اإلحصاء-7-2

يعين العملية املنطقية اليت تؤدي إىل استخالص النتائج العامة من النتائج اجلزئية، وفقا لقوانني إحصائية معينة. إنه 

إىل جمموعة كلية تكون  يعين بتعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها، من جمموعة جزئية يتم اختيارها بصورة معينة،

 2اجملموعة اجلزئية اليت ندرسها جزءا منها.

 

   T testاستخدمنا يف دراستنا :

وهو طريقة إحصائية من الطرق اليت تستخدم يف حساب الفروق بني املتوسطات احلسابية، ويستخدم هذا 

يستطيع تقييم الفرق بني املتوسطات احلسابية تقييما جمردا  االختبار لقبول أو رفض العدم مبعىن آخر اختبار )ت(

 .3من التدخل الشخصي

 املستخدم هو يف حالة عينتني مستقلتني غري متساويتني يف العدد الختبار داللة الفرق . T testحيث 

 

 

 " . SPSS 22"  مالحظة : متت املعاجلة اإلحصائية ابستخدام برانمج 

                                                                                                                                                         
 .75عبد الكرمي بو حفص، مرجع سابق، ص - 1
 .13، ص2008عبد اجلبار توفيق البيايت، اإلحصاء و تطبيقاته يف العلوم الرتبوية و النفسية، دار إثراء، بغداد، -1
 .55، ص 1975نزار الطالب، حممود السامراين، مبادئ اإلحصاء واالختبارات البدنية والرايضية، دار الكتاب والطباعة والنشر، جامعة املوصل،  - 3
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 :خالصة

فكان االستطالع متهيدا للعمل ابإلضافة إىل  تناول هذا الفصل أغلب اإلجراءات امليدانية اليت قامت هبا الباحثة،

 األجزاء األخرى للبحث فيما خيص العينة و تقدمي املقياس، وكذا الدراسة اإلحصائية.

كون دراسة علمية ترتكز حيث أن هذه اإلجراءات الزمة العتبارها أسلوب منهجي يف أي حبث، يسعى إىل أن ي

 عليه الدراسات األخرى.

 ابإلضافة إىل أهنا تساعد الباحث على حتليل النتائج اليت توصل إليها.
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 الفصل الثاين: عرض النتائج و مناقشتها و تفسريها
 متهيد -1

 عرض و حتليل النتائج -2

 مناقشة و تقدير النتائج -3

 استنتاجات عامة  -4

 اقرتاحات -5
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 متهيد :

حيتوي هذا الفصل على دراسة وحتليل النتائج املدونة يف اجلداول و توضيح التغري الواقع نتيجة هلذه الدراسة و 

توضيح االختالفات والتشاهبات اليت يصل إليها البحث إلزالة الغموض على النتائج املسجلة خالل الدراسة و ال 

 لتحليل واملناقشة و تفسريها .تبقى جمرد أرقام ،و فيما يلي عرض النتائج مع ا
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  عرض و حتليل النتائج :-1

 : األوىل عرض و حتليل نتائج الفرضية -1-1

 .العالية و اخللفية ,األمامية الدحرجات أداء على األستاذ تصور يؤثر : الفرضية نص

 : العبارات احنراف و متوسط و نسب و تكرار يبني جدول -1-1-1

 متموجة صورة صورة ال توجد 
 متوسطة صورة

 الوضوح
 واضحة صورة

 واضحة صورة

 جدا
x s 

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 1.379 2.09 17.4 4 26.1 6 21.7 5 17.4 4 17.4 4 1ع

 1.576 1.37 17.4 4 26.1 6 17.4 4 4.3 1 34.8 8 2ع

 1.474 2.09 17.4 4 30.4 7 21.7 5 4.3 1 26.1 6 3ع

 1.080 3.43 69.6 16 17.4 4 4.3 1 4.3 1 4.3 1 4ع

 : النتائج حتليل

 هيئة : العبارة يف " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد أن أعاله اجلدول يف املعروضة النتائج تبني -

 الذين و 17.4 بنسبة 4 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة 4 هو وجهه ,كتفيه ,األستاذ

 و 26.1 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 21.7 بنسبة 5 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا

  .17.4 بنسبة  4 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين

  1.379 بلغ املعياري االحنراف و 2.09 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ  حيث

 و 34.8 بنسبة  8 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد املعتادة مشيته طريقة : العبارة يف أما -

 بنسبة 4 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3 بنسبة 1 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين
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 4 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 26.1 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 17.4

 .1.576 بلغ  املعياري االحنراف و1.37 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ .و 17.4 بنسبة

 و 26.1 بنسبة  6 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد املعتادة بذلته ألوأن خمتلف : العبارة يف و -

 بنسبة 5 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3 بنسبة 1 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين

 4 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 30.4 بنسبة 7 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 21.7

 .1.474 املعياري  االحنراف و 2.09 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و 17.4 بنسبة

 4.3 بنسبة  1 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد عمله طريقة و األستاذ صوت : العبارة يف و -

  1 هو هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3 بنسبة 1 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و

 " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة 4 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما  4.3 بنسبة

 .1.080   املعياري االحنراف بلغ و 3.43 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ .و69.6 بنسبة 16 هم

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -1-1-2

 X S T df Α sig الداللة 

 1.46 5.14 واضح غري
 دال 0.00 0.05 21 6.93

 2.15 11.37 واضح

 

 : النتائج حتليل

 ابحنراف 5.14 بـ يقدر واضح غري  األستاذ تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن اجلدول من نالحظ

 املعياري االحنراف بـ 11.37 بـ يقدر واضح لألستاذ تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما ,1.46 املعياري

  α =0.05   داللة مستوى عند Df  21 حرية بدرجة T test 6.93 قيمة كانت و ,2.15
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 الغري و الواضحة) الصورتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أي sig 0.00 املعنوية الداللة من اكرب وهي

 أداء على  االستاذ لصورة أتثري يوجد أنه أي حمققة األوىل الفرضية منه و الواضحة الصورة لصاحل (واضحة

 . العالية و اخللفية ,األمامية  الدحرجات

 : الثانية عرض و حتليل نتائج الفرضية -1-2

 .العالية و اخللفية ,األمامية الدحرجات أداء على التدريب قاعة تصور يؤثر  : الفرضية نص

 : العبارات احنراف و متوسط و نسب و تكرار يبني جدول -1-2-1

 
 متموجة صورة صورة ال توجد

 متوسطة صورة

 الوضوح
 واضحة صورة

 واضحة صورة

 جدا
x s 

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 1.203 2.09 13.0 3 26.1 6 26.1 6 26.1 6 8.7 2 5ع

 1.082 2.52 17.4 4 39.1 9 26.1 6 13.0 3 4.3 1 6ع

 1.196 2.39 21.7 5 26.1 6 26.1 6 21.7 5 4.3 1 7ع

 : النتائج حتليل

 و الشكل : العبارة يف " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد أن أعاله اجلدول يف املعروضة النتائج تبني -

 و 26.1 بنسبة 6 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 8.7 بنسبة 2 هو ابلتفصيل الوسائل و العتاد كل

 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 26.1 بنسبة 6 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين

 . 13.0  بنسبة 3 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و  26.1

 . 1.203 بلغ املعياري االحنراف و 2.09 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ  حيث

 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد التنقل و األداء أثناء البساط بلمس اإلحساس : العبارة يف أما -

 متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 13.0 بنسبة 3 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3 بنسبة  1
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 " بـ أجابوا الذين و 39.1 بنسبة 9 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 26.1 بنسبة 6 هو " الوضوح

 . 17.4 بنسبة 4 هم " جدا واضحة صورة

 .. 1.082 بلغ املعياري االحنراف و 2.52 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و

 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد التدريب أثناء الزمالء حركات و أصوات مساع : العبارة يف أما -

 متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 21.7 بنسبة 5 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3 بنسبة  1

 " بـ أجابوا الذين و 26.1 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 26.1 بنسبة 6 هو " الوضوح

 . 21.7 بنسبة 5 هم " جدا واضحة صورة

 .. 1.196 بلغ املعياري االحنراف و 2.39 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -1-2-2

 X S T df Α sig الداللة 

 0.68 5.54 واضح غري
 دال 0.00 0.05 21 6.95

 1.15 8.33 واضح

 : النتائج حتليل

 بـ يقدر واضح غري التدريب لقاعة تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن  أعاله اجلدول من نالحظ

 8.33 بـ يقدر واضح التدريب لقاعة تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما ,0.68 املعياري ابحنراف 5.54

   داللة مستوى عند Df  21 حرية بدرجة T test 6.95 قيمة كانت و ,1.15 املعياري االحنراف بـ

0.05= α املعنوية الداللة من اكرب وهي sig 0.00 الصورتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أي 

 قاعة لصورة أتثري يوجد أنه أي حمققة األوىل الفرضية منه و الواضحة( الصورة لصاحل (واضحة الغري و الواضحة

 . العالية و اخللفية ,األمامية  الدحرجات أداء على التدريب
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 : الثالثة الفرضيةعرض و حتليل نتائج  -1-3

 .العالية و اخللفية ,األمامية الدحرجات أداء على البساط على الدحرجات تصور يؤثر : الفرضية نص -

 : العبارات احنراف و متوسط و نسب و تكرار يبني جدول -1-3-1

 
 متموجة صورة صورة ال توجد

 متوسطة صورة

 الوضوح
 واضحة صورة

 واضحة صورة

 جدا
x s 

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 1.430 2.04 21.7 5 21.7 5 8.7 2 34.8 8 13 3 8ع

 1.238 2.52 26.1 6 26.1 6 30.4 7 8.7 2 8.7 2 9ع

 1.118 1.39 4.3 1 8.7 2 34.8 8 26.1 6 26.1 6 10ع

 1.592 1.43 17.4 4 13.0 3 13.0 3 13.0 3 43.5 10 11ع

 : النتائج حتليل

 دحرجتك : العبارة يف " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد أن أعاله اجلدول يف املعروضة النتائج تبني -

 الذين و 34.8 بنسبة  8 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 13 بنسبة 3 هو فيلم يف كما منسجمة

 و 21.7 بنسبة 5 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 8.7 بنسبة 2 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا

 . 21.7  بنسبة 5 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين

 .1.430 بلغ  املعياري االحنراف و 2.04 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ  حيث

 و 8.7 بنسبة 2 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد اجلسم حركات بكل حتس : العبارة يف أما -

 بنسبة 7 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 8.7 بنسبة 2 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين

 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 26.1 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما  30.4

 . 26.1 بنسبة 6

 . 1.238  بلغ املعياري االحنراف و 2.52 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و



47 
 

 الذين و 26.1 بنسبة  6 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد القاعة رائحة تشم : العبارة يف و -

 . 26.1 بنسبة 6 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا

 2 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 34.8 بنسبة 8 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و

 . 4.3  بنسبة 1 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 8.7 بنسبة

 .1.118   املعياري االحنراف بلغ و 1.39 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و

 10 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد الدحرجات أداء أثناء البساط رائحة تشم : العبارة يف و -

 الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 13 بنسبة 3 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 43.5 بنسبة 

 واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 13 بنسبة 3 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 13 بنسبة 3 هو هو "

 .1.592   املعياري االحنراف بلغ و 1.43 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ .و 17.4 بنسبة 4 هم " جدا

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -1-3-2

 X S T Df Α sig الداللة 

 1.99 5.16 واضح غري
 دال 0.000 0.05 21 6.38

 1.51 9.90 واضح

 : النتائج حتليل

 واضح غري  البساط على للدحرجات تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن  أعاله اجلدول من نالحظ

 البساط على للدحرجات تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما ,1.99 املعياري ابحنراف 5.16 بـ يقدر

 عند Df  21 حرية بدرجة T test 6.38 قيمة كانت و ,1.51 املعياري االحنراف بـ  9.90 بـ يقدر واضح

 بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أي sig 0.00 املعنوية الداللة من اكرب وهي α =0.05   داللة مستوى

 لصورة أتثري يوجد أنه أي حمققة الثالثة الفرضية منه و الواضحة الصورة لصاحل (واضحة الغري و الواضحة) الصورتني

 . العالية و اخللفية ,األمامية  الدحرجات أداء على  البساط على الدحرجات
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 : الرابعة عرض و حتليل نتائج الفرضية-1-4

   .العالية و اخللفية ,األمامية الدحرجات أداء على االمتحان أثناء املهارة تصور يؤثر : الفرضية نص

 : العبارات احنراف و متوسط و نسب و تكرار يبني جدول -1-4-1

 متموجة صورة صورة توجدال  
 متوسطة صورة

 الوضوح
 واضحة صورة

 واضحة صورة

 جدا
x s 

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 1.466 2.17 26.1 6 17.4 4 21.7 5 17.4 4 17.4 4 12ع

 1.201 2.48 17.4 4 43.5 10 17.4 4 13.0 3 8.7 2 13ع

 1.335 1.65 13.0 3 8.7 2 34.8 8 17.4 4 26.1 6 14ع

 1.100 2.87 39.1 9 21.7 5 26.1 6 13.0 3 0 0 15ع

 : النتائج حتليل

 تستطيع : العبارة يف " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد أن أعاله اجلدول يف املعروضة النتائج تبني -

 بنسبة 4 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة 4 هو االجتاهات كل من نفسك مشاهدة

 4 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 21.7 بنسبة 5 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4

 . 26.1 بنسبة 6 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة

 .1.466 بلغ  املعياري االحنراف و 2.17 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ  حيث

 8.7 بنسبة  2 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد احلركة إحساسات بكل تشعر : العبارة يف أما -

 بنسبة 4 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 13 بنسبة 3 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و

 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 43.5 بنسبة 10 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما  17.4

 . 17.4 بنسبة 4

 .1.201 بلغ  املعياري االحنراف و 2.48 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و
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  بنسبة 6 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد احملسوسة ابالنفعاالت واع أنت : العبارة يف و -

 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة 4 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و  26.1

 واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 8.7 بنسبة  2 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 34.8 بنسبة  8  هو

 . 1.335   املعياري االحنراف بلغ و1.65 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ .و 13 بنسبة 3 هم " جدا

 ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد العالية و األمامية و اخللفية الدحرجة بني الفرق تستشعر : العبارة يف و -

 متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 13 بنسبة 3 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 0 بنسبة 0 هو " صورة

 " بـ أجابوا الذين و 21.7 بنسبة 5  هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 26.1 بنسبة 6 هو هو " الوضوح

   املعياري االحنراف بلغ و 2.87 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ .و39.1 بنسبة  9 هم " جدا واضحة صورة

1.100 . 

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -1-4-2

 X S T df Α sig الداللة 

 1.67 5.40 واضح غري
 دال 0.00 0.05 21 6.42

 1.43 10.22 واضح

 : النتائج حتليل

 واضح غري االمتحأن أثناء للمهارة تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن  أعاله اجلدول من نالحظ

 االمتحأن أثناء للمهارة  تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما ,1.67 املعياري ابحنراف 5.40 بـ يقدر

 Df  21 حرية بدرجة T test 6.42 قيمة كانت و ,1.43 املعياري االحنراف بـ 10.22 بـ يقدر واضح

 إحصائية داللة ذات فروق توجد أي sig 0.00 املعنوية الداللة من اكرب وهي α =0.05   داللة مستوى عند

 أتثري يوجد أنه أي حمققة الرابعة الفرضية منه و الواضحة الصورة لصاحل (واضحة الغري و الواضحة) الصورتني بني

 . العالية و اخللفية ,األمامية  الدحرجات أداء على االمتحان أثناء املهارة  لصورة
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 : اخلامسة عرض و حتليل نتائج الفرضية -1-5

 .العالية و اخللفية ,األمامية الدحرجات أداء على الزميل تصور يؤثر  : الفرضية نص

 : العبارات احنراف و متوسط و نسب و تكرار يبني جدول -1-5-1

 صورة ال توجد 
 صورة

 متموجة

 متوسطة صورة

 الوضوح
 واضحة صورة

 واضحة صورة

 جدا
x s 

   النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 1.445 1.78 13.0 3 26.1 6 13.0 3 21.7 5 26.1 6 16ع

 1.118 2.39 17.4 4 30.4 7 30.4 7 17.4 4 4.3 1 17ع

 1.314 2.00 13.0 3 30.4 7 13.0 3 30.4 7 13.0 3 18ع

 : النتائج حتليل

 تشاهد : العبارة يف " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد أن أعاله اجلدول يف املعروضة النتائج تبني -

 و  21.7 بنسبة 5 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 26.1 بنسبة 6 هو احلركة تشوه دون ابلتفصيل

 بنسبة 6 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 13.0 بنسبة 3 " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين

 .13.0 بنسبة  3 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و  26.1

 . 1.445 بلغ املعياري االحنراف و 1.78 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ  حيث

 بنسبة  1 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد للمهارة أداءك و حضورك تشاهد : العبارة يف أما -

 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 17.4 بنسبة 4 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين و 4.3

 واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و 30.4 بنسبة 7 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما 30.4 بنسبة 7

 . 17.4 بنسبة 4 هم " جدا

 .. 1.118 بلغ املعياري االحنراف و 2.39 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و
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 و 13.0 بنسبة 3 هو " صورة ال توجد "بـ أجابوا الذين الطلبة عدد الزمالء ضجيج تسمع : العبارة يف أما -

 بنسبة 3 هو " الوضوح متوسطة صورة " بـ أجابوا الذين و 30.4 بنسبة 7 هو  " متموجة صورة " بـ أجابوا الذين

 هم " جدا واضحة صورة " بـ أجابوا الذين و  30.4 بنسبة 7 هم " واضحة صورة " بـ أجابوا الذين أما  13.0

 . 13.0 بنسبة 3

 .1.314  بلغ املعياري االحنراف و 2.00 العبارة هلذه احلسايب املتوسط بلغ و

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -1-5-2

 X S T df Α sig الداللة 

 1.03 4.93 واضح غري
 دال 0.00 0.05 21 8.16

 0.92 8.30 واضح

 : النتائج حتليل

 4.93 بـ يقدر واضح غري للزميل تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن  أعاله اجلدول من نالحظ

 االحنراف بـ 8.30 بـ يقدر واضح للزميل  تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما ,1.03 املعياري ابحنراف

 وهي α =0.05   داللة مستوى عند Df  21 حرية بدرجة T test 8.16 قيمة كانت و ,0.92 املعياري

 الغري و الواضحة) الصورتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أي sig 0.00 املعنوية الداللة من اكرب

 أداء على للزميل  لصورة أتثري يوجد أنه أي حمققة اخلامسة الفرضية منه و الواضحة الصورة لصاحل (واضحة

 . العالية و اخللفية األمامية،  الدحرجات
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 العامة: عرض و حتليل نتائج الفرضية -1-6

 : وضوح الصورة  عدم و وضوح الصورة  بني الفروق يبني جدول -

 X S T df α sig الداللة 

 3,56 32,7 واضح غري
 دال 0.00 0.05 21 6,58

 4,60 44,3 واضح

 : النتائج حتليل

 32,7 بـ يقدر واضح غري عقلي تصور  لديهم الذين للطلبة احلسايب املتوسط أن  أعاله اجلدول من نالحظ

 االحنراف بـ 44.3 بـ يقدر واضح للزميل  تصورهم كأن للذين احلسايب املتوسط أما 3,56 املعياري ابحنراف

 وهي α =0.05   داللة مستوى عند Df  21 حرية بدرجة T test 6.58 قيمة كانت و 4.6 املعياري

 الغري و الواضحة) الصورتني بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أي sig 0.00 املعنوية الداللة من اكرب

 أداء على للزميل  لصورة أتثري يوجد أنه أي حمققة العامة الفرضية منه و الواضحة الصورة لصاحل (واضحة

 . العالية و اخللفية ,األمامية  الدحرجات
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 مناقشة و تفسري النتائج : -2

 من املعاجلة اإلحصائية للبياانت تبني أن الفرضيات حتققت أي أن التصور العقلي جبميع إبعاده 

) تصور األستاذ، تصور القاعة، تصور الدحرجة، تصور املهارة أثناء  االمتحان، تصور الزميل ( له أتثري على أداء  

 و العالية.مهارات الدحرجات األمامية ، اخللفية  

إىل أن التصـور العقلـي  أسامة كامل راتبأشـار إذ و ميكن تفسري هذه النتائج على أساس املعطيات النظرية التالية :

برغم أن حاسة البصر متثل عنصرا هامـا، و لكـن   Visualisation على النحو السابق ليس جمرد الرؤية البصرية 

 1اللمس، السمع، الشم أو تركيبات من هذه احلواس.يعتمد على استخدام احلواس األخرى مثل 

التصور العقلي النشط ألداء مهارات معينة ينتج عنه نشاط للعضالت العاملة يف تلك املهارة، و أشار أيضا إىل أن 

رمبا يكون حمدوداً ولكن فائدته تتضح يف تقوية املمرات اخلاصة ابإلشارات العصبية املرسلة من اجلهاز العصيب إىل 

تلك العضالت.كذلك فإن التصور العقلي يساعد الالعب يف حتقيق املزيد من املعرفة والفهم ألداء املهارات 

 2احلركية يف مواقف اللعب أو املنافسة.

أثر ممارسة بعنوان " 2014جامعة اجللفة سنة  ، طمار سعيدو هذا ما توافق مع دراسة كل من  رتيمي حممد

 التصور العقلي يف حتسني األداء املهاري لدى ممارسي رايضة اجلمباز"

" فعالية تطبيق برانمج للتصور العقلي البصري يف  حتت عنوان :  2011ابلعيد عقيل عبد القادر سنة و دراسة 

 تطوير مستوى األداء املهاري لرايضيي الكرايت دو ".

حتت فلسطني  –الضفة الغربية  –, جامعة النجاح الوطنية  لرتبية الرايضيةكلية ا عماد صاحل عبد احلقو دراسة 

أثر برانمج تدرييب عقلي مصاحب للتدريب املهاري يف حتسني مستوى األداء املهاري يف رايضة عنوان : "

 ".اجلمناستك لطلبة كلية الرتبية الرايضية

 

                                                 
  .131ص، 2004مرجع سابق،أسامة كامل راتب، -1

  .133ص، 2004أسامة كامل راتب، مرجع سابق،  -2
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  استنتاجات عامة : -3

بعد حتليلنا و مناقشتنا و تفسريان للنتائج املتحصل عليها توصلنا إىل إثبات وجود أثر لكامل أبعاد التصور العقلي 

املدروسة على بعض املهارات األساسية ) الدحرجات : األمامية، اخللفية و العالية( يف رايضة اجلمباز لدى طلبة 

 البدنية و الرايضية ابجللفة .سنة اثلثة ليسانس مبعهد علوم و تقنيات النشاطات 

فالتصور العقلي  له أثر كبري يف تعلم املهارات جبميع أبعاده و هذا ما أثبتته الدراسة امليدانية اليت اعتمدان فيها على 

 عينة من اجملتمع املدروس.

 حيث أن توفيق الرايضي بني اجلانب البدين والعقلي يؤثر على أداء املهارات املطلوبة .

رمبا أفضل فائدة للتصور العقلي هو استخدامه ملمارسة املهارات الرايضية مثل أنه  أسامة كامل راتبر كما أشا

تصور أداء حركة الرمي للرمح، سباحة الظهر، حركة اخلطف يف املصارعة، مجلة حركية يف اجلمباز أو الغطس..اخل.  

الح اخلطأ كما ميكن أن يطلب من كذلك ميكن تصور بعض نقاط الضعف يف أداء مهارة ما مث كيف يتم إص

 1الالعب تصور األداء الصحيح للمهارة قبل أدائها.

 

                                                 
  .134ص ،2004أسامة كامل راتب، مرجع سابق،  -1
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 االقرتاحات : -4

وإجراءاته وبناًء على ما توصل إليه من نتائج توصي الباحثة فيما يلي ابالقرتاحات العلمية يف حدود عينة البحث 

 والعملية اليت رأت أهنا تتناسب مع نتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة :

 *إجراء دراسات يف هذا النوع من التدريب والتوفيق بني التدريب العقلي و التدريب البدين .

 اسة على مهارات أخرى.* توسيع الدر 

 *إجراء دراسات مشاهبة يف ألعاب رايضية أخرى .

 *دراسة املوضوع على عينة اكرب

 *وجوب إدراج مقاييس لتصور العقلي يف سنة الثالثة ختصص مجباز.
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 اخلامتة : -5

وجدان أثر للتصور العقلي يف أداء مهارات الدحرجات  من خالل البحث النظري ، والدراسة امليدانية اليت قمنا هبا

املدروسة و لألسف الشديد انه مل تعطى أمهية ومكانة للتصور العقلي يف هذه الرايضة رغم النتائج املتحصل عليها، 

وهذا راجع إىل غياب املختصني و نقص من جانب التدريب العقلي هلذه الرايضة وهذا ما يعود ابلسلب على 

 من اجلانب أداء املهارة ، خاصة أداء الدحرجات األساسية . الرايضيني

إن رايضة اجلمباز تتطلب جهد بدين  ابإلضافة اىل جهد عقلي تصوري كبري للمهارات . لتميزها ابلطابع اجلمايل 

 و من هذا املنطلق نرجو من املختصني يف اجملال الرايضي بشىت ختصصاهتم وضع و الشكلي و انسيابية احلركات ،

برامج تدريبية للتصور العقلي حسب متطلبات كل رايضة ووضعها يف مناهج تدريبية مكملة للتدريب البدين من 

 خالل ختصيص حصص أو فرتات للتدريب العقلي.

برغم من أن نتائج الدراستنا ابقية يف حدود العّينة املدروسة، إال أهنا ستكون مؤشرا لدراسات مستقبلية، كما كانت 

سابق يف هذا اجملال الذي يبقى مفتوحا لتوسيع الدراسات حيث أن البحوث حول التصور العقلي الدراسات ال

ضئيلة جداً يف بالدان ، و هذا بسبب االهتمام املائل لصاحل التدريب البدين فرمبا علينا اهتمام أكثر هبذا اجملال يف 

حبوث علمّية ودراسات ميدانّية لتطبيقها  بالدان حىت نصل لتطبيقها يف اجملال االقتصادي واالجتماعي، وإجناز

 ميدانّيا.   
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 : و املصادر قائمة املراجع

 قائمة املصادر -1

 قائمة املراجع -2
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 : صادرقائمة امل

  

 القرآن الكرمي، سورة ابراهيم

 الرتميذي،كتاب الربو الصلة، رواية الرتميذي
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 قائمة املراجع :

 : العربيةاملراجع 

 .1979أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة املطبوعات الكويت ، -1

حممد عبد احلفيظ، مصطفى حسني ابهي، طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي،  إخالص -2

 .2000مركز الكتاب للنشر، 

القاهرة، ، 2أسامة كامل راتب، تدريب املهارات النفسية يف اجملال الرايضي، دار الفكر العريب، ط -3

2004. 

 .1997، دار الفكر العريب، القاهرة 2أسامة كامل راتب، علم النفس الرايضي، ط -4

تقنيات وكيفية تطبيقها يف اجملال الرايضي،معهد الرتبية  : إفروجـن نبيـل، التصور و التدريب العقلـي -5

 .2014البدنية والرايضية جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف،

  . 2000هج الرتبوي, دار الكتاب احلديث. بشري صاحل الرشيدي: منا -6

، أثر ممارسة التصور العقلي يف حتسني األداء املهاري لدى ممارسي رايضة رتيمي حممد، طمار سعيد -7

 .2014، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت، جامعة اجللفة ، اجلزائر  اجلمباز

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1طمشعون حممد العريب ، علم النفس الرايضي و القياس النفسي، -1

1999 . 

، دار الفكر العريب، القاهرة 1مشعون حممد العريب، اجلمال عبد النيب، التدريب العقلي يف التنس، ط -2

1996. 

  . 1993طلحة حسام الدين امليكانيكية احليوية: القاهرة، دار الفكر العريب، -3

 عادل عبد البصري علي،اسس و نظرايت اجلمباز احلديث،املكتبة املصرية، مصر. -4
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عبد اجلبار توفيق البيايت، اإلحصاء و تطبيقاته يف العلوم الرتبوية و النفسية، دار إثراء، بغداد، - -5

2008. 

ديوان املطبوعات اإلنسانية،  و االجتماعية العلوم يف املطبق اإلحصاء حفص، بو الكرمي عبد -6
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 : 1امللحق 
 

أن  حاول  قبل االجابة,
 تسرتخي جيدا مث أجب مع العلم أن كل موضوع مستقل عن اآلخر.

 التوجد صورة صورة متموجة, عري دقيقة متوسطة الوضوح و االحكام واضحة, حمكمة واضحة جدا, حمكمة جدا

4 3 2 1 0 
 أنت تفكر يف أستاذك-1

 1 هيئة األستاذ, كتفيه, وجهه 
 2 طريقة مشيته املعتادة 
 3 ألوان بذلته املعتادةخمتلف  
 4 صوت األستاذ و طريقة عمله 

 أنت تفكر يف قاعة التدريب :-2
 5 الشكل و كل العتاد و الوسائل ابلتفصيل 
 6 االحساس بلمس البساط أثناء األداء و التنقل 
 7 مساع أصوات و حركات الزمالء أثناء التدريب 

 تقوم ابلدحرجات على البساط-3
 8 منسجمة كما يف فيلمدحرجتك  
 9 حتس بكل حركات اجلسم 
 10 تشم رائحة القاعة 

 11 تشم رائحة البساط أثناء أداء الدحرجات 

 تصور وضعك تؤدي مهارة أثناء االمتحان :-4
 12 تستطيع مشاهدة نفسك من كل االجتاهات 

 13 تشعر بكل احساسات احلركة 

 14 أنت واع ابالنفعاالت احملسوسة 

 15 تستشعر الفرق بني الدحرجة اخللفية و األمامية و العالية 

 ختيل زميال لك يؤدي مهارات الدحرجة ابتقان :-5
 16 تشاهد ابلتفصيل دون تشوه احلركة 

 17 تشاهد حضورك و أداءك للمهارة 

 18 تسمع ضجيج الزمالء 

 مقياس قدرة التصور العقلي
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 : 2امللحق 
 القياس :استمارة رأي السادة املختصني حول علم النفس و 

 -اجللفة–جامعة زاين عاشور 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 حضرة الدكتور اخلبري احملرتم............................................... ...........................   
 الشهادة املتحصل عليها :...........................................................................   
 االختصاص:........................................................... ...........................   
 .............................................شهادات أخرى:.......................................   
 املهنة :............................................................................................   
 مكان العمل:......................................................................................   

 وتقدير:حتية 
تقوم الباحثة بدراسة  حتت عنوان "أثر مهارة التصور العقلي على أداء بعض مهارات الدحرجات : االمامية    

واخللفية والعالية يف رايضة اجلمباز ،"وذلك استكماال ملتطلبات نيل شهادة الليسانس يف علوم وتقنيات النشطات 
ا ملكانتكم العلمية  وخربتكم العملية يف جمال االختصاص البدنية والرايضية ختصص تدريب رايضي خنبوي، ونظر 

،فإان نرجوا منكم التكرم مبوافاتنا وإبداء توجيهاتكم  حول أهم املهارات االرضية على البساط اليت جيب توفرها 
لدى العيب اجلمباز ،كما نرجو من حضرتكم ترشيح هذا االختبار اخلاص بقياس مهارة التصور العقلي ،وكذلك 

 فة أو تعديل أو حذف بعض العباراتإضا
إن تعاونكم وإبداء رأيكم له أمهية ابلغة  يف مساعدتنا  على إجناز هذه الدراسة ابلشكل األمثل واليت تشكل    

 خطوة  هامة يف مساري التكويين.
 مع جزيل الشكر والتقدير سلفا .

 
 االمضاء                           الطالبة الباحثة:                                 
 خمتاري صربين           
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 : 3ملحق 

 : قائمة أمساء احملكمني

 

 األستاذ جنداوي عبد الرمحان : دكتوراه ، إختصاص اإلرشاد النفسي الرايضي ، جامعة اجللفة . •

 

 دكتوراه ، إختصاص علوم نفسية و إجتماعية ، جامعة اجللفة . األستاذ خاضر صاحل :  •

 

 ، جامعة اجللفة. االرشاد النفسي الرايضياألستاذ حناط عبد القادر : دكتوراه ، إختصاص  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 


