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The role of mental imagery in improving technical and tactical
performance and injury prevention from the point view of senior
soccer players
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ملخص:
كان الهدف من هذه الدراسة هو محاولة التعرف على دور التصور العقلي في تحسين األداء التقني والتكتيكي
والوقاية من اإلصابات من وجهة نظر العبي كرة القدم صنف أكابر ،وقد شملت عينة الدراسة  30العبا تم اختيارهم
بطريقة عشوائية من فريقي بلدية عين قشرة والية سكيكدة ( )CRBAK،CRBصنف أكابر ،واعتمد الباحثين على االستبيان
كوسيلة لجمع البيانات .وقد تم التوصل إلى أن للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني والتكتيكي وكذلك الوقاية من
اإلصابات لالعبي كرة القدم.
كلمات مفتاحية :التصور العقلي ،األداء التقني ،األداء التكتيكي ،الوقاية من اإلصابات ،كرة القدم.
Abstract:
The aim of this study was to try to identify the role of mental imagery in improving
technical and tactical performance and preventing injuries from the viewpoint of senior
soccer players. The study sample included 30 senior players randomly selected from the
municipality team of Ain Kachra, State of Skikda (CRB, CRBAK), and researchers relied
on the questionnaire as a way to collect data. It has been found that mental imagery has a
role in improving technical and tactical performance as well as preventing injuries for
soccer players.
Keywords: mental imagery, technical performance, tactical performance, injury
prevention, soccer.
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الجانب النظري:
 .1مقدمة وإشكالية الدراسة:
مما ال شك فيه أن كرة القدم هي الرياضة الشعبية في العالم ،وذلك بحوالي  270مليون مشارك من جميع أنحاء
العالم ( ،)FIFA, 2007ويمكن القول أن كرة القدم هي رياضة جماعية متعددة العوامل وهي عبارة عن تكامل مجموعة من
الجوانب ،كالجانب التقني والتكتيكي ،البدني ،والنفس ي واإلجتماعي ( ،)Turner, 2018فهي تتطلب الدقة في أداء مختلف
املهارات ،تجسيد خطط اللعب بكفاءة على أرضية امليدان ،ومستوى بدني عالي من أجل القدرة على األداء املهاري
والخططي ،كما أنها تتطلب مهارات نفسية واجتماعية معينة ،ولذلك فهي بحاجة إلى إعداد بدني ،مهاري ،خططي وعقلي.
إن اإلعداد العقلي من أهم عناصر التدريب لتحقيق أفضل أداء رياض ي ،حيث يتعلم الرياض ي أن يتحمل ساعات
التدريب الطويلة الشاقة دون ملل أو ضجر ،كأن يتعامل مع حاالت الحظ العاثر من إصابة غير متوقعة أو عوامل غير قابلة
للتحكم فيها تؤثر على نشاطه الرياض ي ،ومن ثم يتحمل الضغوط التي تواجه الرياض ي( .باهي ،وجاد، 1999 ،ص)09.
إن التصور العقلي من بين أهم التقنيات املستخدمة في التدريب العقلي ( ،)Hall, 1998حيث يعتبر بمثابة وسيلة
مساعدة على التدریب البدني والخططي واملهاري والحركي كما أنه لم یستطع منح الالعب قدرات خارقة للعادة وال یتخطى
أقص ى قدراته الفسیولوجیة ،إنما هو عامل یساعد على إظهار أقص ى لقدراته الكامنة كالثقة بالنفس والتركيز خالل األداء.
(عالوي ،2002 ،ص(249.
لقد تم اقتراح أن التصور العقلي يعزز األداء من خالل تحسين العوامل العقلية الرئيسية التي تؤثر بشدة على
األداء الرياض ي ( ،(Callow & Hardy, 2001ولعل أشهر النظريات عن التصور العقلي نجد النظرية النفسية العصبية
العضلية ( ،)Carpenter, 1894والتي تؤكد على أنه عندما يتم تخيل حركة ما بشكل حيوي ومكثف ،تحدث عمليات إطالق
صغيرة متتابعة للمسارات العصبية املكافئة لتلك الحركة ويتم تخزينها في خالصة عقلية تساعد الرياضيين على أداء هذا
النشاط املحدد بشكل أسهل .ومن أجل ذلك تم طرح التساؤل التالي:
هل للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني والتكتيكي والوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم؟
 .1.1التساؤالت الفرعية:
 هل للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني لدى العبي كرة القدم؟ هل للتصور العقلي دور في تحسين األداء التكتيكي لدى العبي كرة القدم؟ هل للتصور العقلي دور في الوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم؟ .2الفرضيات:
 .1.2الفرضية العامة:
 للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني والتكتيكي والوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم. .2.2الفرضيات الفرعية:
 للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني لدى العبي كرة القدم. للتصور العقلي دور في تحسين األداء التكتيكي لدى العبي كرة القدم.556
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 للتصور العقلي دور في الوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم. .3أهداف الدراسة:
 معرفة دور التصور العقلي في تحسين األداء التقني لدى العبي كرة القدم. معرفة دور التصور العقلي في تحسين األداء التكتيكي لدى العبي كرة القدم. معرفة دور التصور العقلي في الوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم. .4مفاهيم الدراسة:
 .1.4التصور العقلي" :وسيلة عقلية یمكن من خاللها تكوين صورة عن الخبرات السابقة أو تصورات جدیدة ملا تحدث من
قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء ،ويطلق على هذا النوع من التصورات العقلية (الخریطة العقلیة) بحیث كلما كانت هذه
الخریطة واضحة في عقل الالعب ،أمكن للمخ إرسال إرشادات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما هو مطلوب منه"( .راتب،
 ،2004ص)131.
 .2.4األداء التقني" :هو سلوك معين للفرد يحدده عامل السرعة والدقة واألداء ويحكمها عامل النجاح والفرض املوجود،
وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية التي تفسر مميزات االقتصاد الثابث في الجهد"( .غازي ،هاشم ،2012 ،ص)26.
وهو أيضا "مستوى الالعبين ومدى إتقانهم للمهارات التي تتضمنها اللعبـة ،كمـا أنـه یشير إلـى الصـورة املثاليـة لألداء الفني و
الطريقة الفعالة لتنفيذ مهمة حركية معینة"( .البساطي ،1998 ،ص)27.
 .3.4األداء التكتيكي :هو "فن أداء املهارات في املنافسات بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشرة وذلك من خالل صياغة مفاهيم
تتفق وإمكانية إحراز الفـوز"( .الجبالي ،2000 ،ص)103.
ً
وهو "وسيلة الستخدام القدرات البدنية واملهارية والذهنية والنفسية لالعبي الفريق من خالل تحركات معينة طبقا لظروف
املباراة بهدف الحد من مميـزات الفريق املنافس واالستفادة من نقاط ضعفه لتحقيق الفوز للفريق في اإلطار القانوني
للعبـه" ( .مفتي ،1997 ،ص)29.
 .4.4اإلصابات الرياضية" :تشتق كلمة إصابة  Injuryمن الالتينية ،وهي تلف او إعاقة ،فاإلصابة هي أي تلف سواء كان
هذا التلف مصاحبا أو غير مصاحب بتهتك االنسجة نتيجة ألي تأثير خارجي سواء كان هذا التأثير (ميكانيكيا أو 4عضويا
،أو كيميائيا) .وعادة مايكون هذا التأثير الخارجي مفاجئا وشديدا"( .العالم ،1998 ،ص)79.
واإلصابات الرياضية "هي اسم جماعي لجميع أنواع األضرار التي يمكن أن تحدث فيما يتعلق باألنشطة الرياضية"Kolt, & ( .
)Snyder-Mackler, 2007, P.242
 .5الدراسات السابقة واملشابهة:
 .1.5دراسة بن هيبة وآخرون ( )2019بعنوان :دراسة العالقة بين مستوى التصور الذهني وبعض املهارات األساسية لالعبي
كرة القدم.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التصور الذهني لالعبي كرة القدم ،معرفة العالقة بين مستوى التصور
الذهني و املهارات األساسية قيد الدراسة لالعبي كرة القدم وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة املنهج الوصفي ملالئمته
طبيعة البحث ،كما اشتملت عينة الدراسة على  15العبا من فريق جمعية الشلف و 15العبا من فريق سريع غليزان لفئة
أقل من  19سنة ،ومن أجل التعرف على مستوى التصور الذهني والعالقة بين األداء املهاري ،استخدام الباحثون كل من
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مقياس التصور الذهني " مارتنز" وكذا مجموعة من االختبارات املهارية ،ولتحليل نتائج الدراسة تم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية (النسب املئوية  ،املتوسط الحسابي  ،االنحراف املعياري  ،معامل االرتباط بيرسون) وقد توصل الباحثون
إلى النتائج التالية :
 يقع مستوى التصور الذهني لالعبي كرة القدم ضمن تقدير قريب من الجيد . هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التصور الذهني و املهارات األساسية قيد الدراسة لالعبي كرة القدم. .2.5دراسة ) Fekih el al. (2020بعنوان تأثيرات التدريب على التصور العقلي على أداء اإلرسال في التنس خالل صيام
رمضان.
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثيرات تدريب التصور العقلي على أداء اإلرسال في التنس لالعبين الذين يصومون خالل
ً
عشوائيا إلى مجموعتين :تجريبية ( 18العب) ومجموعة
شهر رمضان .شارك في الدراسة  38العب تنس شاب ،تم تقسيمهم
ضابطة ( 20العب) .قامت املجموعة الضابطة بمشاهدة مقاطع فيديو عن تاريخ األلعاب األوملبية ،بينما اتبعت املجموعة
التجريبية برنامجا تدريبيا في التصوير العقلي .تم قياس بعض مؤشرات اإلرسال (الدقة والسرعة) .وقد توصل الباحثون إلى
وجود تحسن ملهارة االرسال للمجموعة التجريبية .وبالتالي فالتدريب على التصور العقلي يمكن أن يكون استراتيجية فعالة
لتخفيف ومواجهة اآلثار السلبية التي قد يسببها الصيام على أداء اإلرسال.
 .3.5دراسة عرابي وآخرون ( )2021بعنوان :التصور العقلي وعالقته بالتفكير الخططي في منطقة الهجوم من وجهة نظر
العبي كرة السلة.
هدفت الدراسة إلى إبراز عالقة التصور الع قلي بالتفكير الخططي من وجهة نظر العبي كرة السلة ،وكذلك معرفة
مكانة التصور العقلي في تنفيذ الخطط لدى العبي كرة السلة ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي بالدراسة املسحية
املناسبة وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية وكانت نسبتها ( )%83من املجتمع األصلي لالعبين ( 36العب)،كما تم االعتماد
على أداة االستبيان املكونة من محورين (التصور العقلي ،املواقف التفكير الخططي) .وأسفرت نتائج الدراسة على وجود
عالقة ارتباطية بين التصور العقلي والتفكير الخططي من وجهة نظر الالعبين تبعا ملتغيرات القدرة على التخيل واإلعداد
العقلي ،والثقة بالنفس والتعامل مع القلق ،واقترح الباحثون ضرورة اعتماد األندية الرياضية على مدربين يمتلكون خبرات
علمية ومبدئية لتدريب الالعبين الناشئين والشباب وكذلك يجب استعمال تقنيات التصور العقلي خاصة التدريب العقلي
عامة قبل أي أداء مهارات التصور العقلي حتى يتمكن من تحكم فيها واستغاللها في تنفيذ الخطط.
الجانب التطبيقي:
 .1مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع هذه الدراسة في فرق بلدية عين قشرة لوالية سكيكدة ( )CRBAK،CRBصنف األكابر ،والبالغ عددهم
اثنين (فريقين) بمجموع  50العبا ،كما هو موضح في الجدول التالي.
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الجدول  :1يبين أفراد مجتمع الدراسة.
الرقم

فرق بلدية عين قشرة

عدد الالعبين

1

الشباب الرياض ي لبلدية عين قشرة CRBAK

25

2

الشباب الرياض ي بودوخة CRB

25

 .2عينة الدراسة:
تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية املنتظمة ،وقد بلغت  30العبا بنسبة %60من مجتمع الدراسة ،كما هو
موضح في الجدول اآلتي:
الجدول :2يبين أفراد عينة الدراسة.
الفريق

عدد أفراد املجتمع

عدد أفراد العينة

الشباب الرياض ي لبلدية عين قشرة CRBAK

25

15

الشباب الرياض ي بودوخة CRB

25

15

 .3متغيرات الدراسة:
 .1.3املتغيراملستقل :التصور العقلي.
 .2.3املتغيرالتابع :األداء التقني والتكتيكي والوقاية من اإلصابات.
 .4أدوات الدراسة:
تم استخدام تقنية االستبيان كأداة أساسية لهذه الدراسة ،والذي يعتبر من أنسب الطرق للتحقق من اإلشكالية
املطروحة ،وقد تم بناء أسئلته باالعتماد على املراجع العلمية املتناولة ملوضوع التصور العقلي ،األداء التقني ،األداء
التكتيكي ،واإلصابات الرياضية ،حيث تضمن االستبيان  21سؤاال موزعين على ثالثة محاور كالتالي:
 املحور األول :خاص بالفرضیة الفرعية األولى ،والتي مفادها أن "للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني لدى العبيكرة القدم" حيث اشتمل على  07أسئلة مرقمة من  1إلى  ،7وكانت جميعها أسئلة مغلقة.
 املحور الثاني :خاص بالفرضیة الفرعية الثانية ،والتي مفادها أن "للتصور العقلي دور في تحسين األداء التكتيكي لدىالعبي كرة القدم" و قد اشتمل على  07أسئلة مرقمة من  8إلى  ،14وكانت جميعها أسئلة مغلقة.
 املحور الثالث :خاص بالفرضیة الفرعية الثالثة ،والتي مفادها أن "للتصور العقلي دور في الوقاية من اإلصابات لدىالعبي كرة القدم" و قد اشتمل على  07مرقمة من  15إلى  ،21وكانت جميعها أسئلة مغلقة.
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وقد تم اختبار صدق هذه األداة عن طریق صدق املحكمين ،حيث تم توزيعها على أربعة أساتذة متخصصين في
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،من أجل التأكد من كفاية األسئلة ومالءمتها للفرضيات الفرعية املطروحة،
وعليه تم إجراء التعديالت املناسبة وفقا للمطلوب.
 .5األساليب اإلحصائية:
تم االعتماد في هذه الدراسة على ما يلي:
 النسبة املئوية :لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة وتعرف على اتجاهاتهم نحو أسئلة االستبيان. اختباركا :2للداللة اإلحصائية على وجود فروق في إجابات العينة على أسئة االستبيان. .6النتائج واملناقشة:
 .1.6عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى :للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني لدى العبي كرة
القدم.
الجدول :3يبين إجابات الالعبين حول أسئلة املحور األول.
األسئلة

اإلجابة

هل تعتقد أن التصور العقلي له
تأثير على األداء التقني ؟
في رأیك ھل عدم االھتمام
بتدریبات التصور العقلي یؤثر
على تعلم بعض مھارات كرة
القدم؟
ھل القیام بتصور املھارة قبل
تنفیذیھا مباشرة تحسن وتطور
ھذه املھارة لديك ؟
هل يساعدك التصور العقلي في
تحسين مهارة التمرير لديك؟
هل يساعدك التصور العقلي في
تحسين دقة التسديد والركالت
الثابثة لديك؟
هل يساعدك التصور العقلي في
تحسين مهارة املراوغة ؟

نعم
ال
نعم
ال

ماهو نوع التصور العقلي الذي
تعتمد عليه في تحسين مهاراتك؟

النسبة
التكرار
%
100
30
0
0
60
18
3.3
1

ليس بالضرورة

11

36.7

نعم
ال
ليس بالضرورة
نعم
ال

26
1
3
25
5

86.7
3.3
10
83.3
16.7

نعم

28

93.3

ال

2

6.7

نعم
ال
الداخلي
الخارجي
كالهما

27
3
2
4
24

90
10
6.7
13.3
80
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مستوى
الداللة

كا2
املحسوبة

كا2
الجدولية

30

3,84

دال

14.6

5,99

دال

الداللة

دال

38.6

5.99

13.32

3,84

22.52

3.84

دال

19.2

3,84

دال

29.6

5.99

دال

0.05

دال

دور التصور العقلي يف حتسني األداء التقنوتكتيكي والوقاية من اإلصاابت من وجهة نظر العيب كرة القدم صنف أكابر
من خالل إجابات الالعبين حول املحور األول ،يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في السؤال األول ولصالح
اإلجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا 2املحسوبة  30وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3,84عند مستوى داللة
 0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما يفسر على أن كل الالعبين والبالغة نسبتهم  %100يعتقدون بأن التصور العقلي يؤثر على
األداء التقني .أما في السؤال الثاني نجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا 2املحسوبة
 14,6وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  5,99عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،02وهو ما يفسر على أن
أغلبية الالعبين البالغة نسبتهم  %60يرون بأن عدم االھتمام بتدریبات التصور العقلي یؤثر على تعلم بعض مھارات كرة
القدم .أما في السؤال الثالث فنجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا 2املحسوبة 38.6
وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  5.99عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،02وهو ما يفسر على أن أغلبية
الالعبين بنسبة  %86يقرون بأن القیام بالتصور العقلي للمھارة قبل تنفیذیھا مباشرة يحسن ويطور ھذه املھارة .وفي
السؤال الرابع نجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت قيمة كا 2املحسوبة  13.32وهي أكبر من
قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما يفسر على أن أغلبية الالعبين
البالغة نسبتهم  %83,3يساعدهم التصور العقلي في تحسين مهارة التمرير لدديهم .وفي السؤال الخامس نجد ما نسبتهم
 %93.3كانت اجاباتهم بنعم ،أي أن التصور العقلي يساعدهم في تحسين دقة التسديد والركالت الثابثة لديهم ،وبالرجوع
الى قيما كا 2املحتسبة نجد أنها بلغت  22.52وهي أكبر من كا 2الجدولية والبالغة  3,84وهذا عند درجة حرية  01ومستوى
داللة  ،0,05وبالتالي وجود داللة احصائية .وفي السؤال السادس كانت أغلب إجابات الالعبين "نعم" أي أن التصور العقلي
يساعدهم على تحسين مهارة املراوغة ،وذلك بنسبة مقدرة بـ  %90وبالرجوع إلى قيمة كا 2املحتسبة نجد أنها بلغت  19.2وهي
أكبر من كا 2الجدولية البالغة  3,84وهذا عند درجة حرية  01ومستوى داللة  .،0,05وفيما يخص السؤال السابع نجد ما
نسبتهم  %80كانت إجاباتهم بـ "كالهما" ،وبالرجوع الى قيمة كا 2املحتسبة نجد أنها بلغت  29.6وهي أكبر من كا 2الجدولية
والبالغة  5.99وهذا عند درجة حرية  02ومستوى داللة  ،0,05وبالتالي وجود داللة احصائية ،وهو ما يفسر بأن الالعبين
يقومون بكال نوعي التصور العقلي (الداخلي والخارجي).
من خالل نتائج املحور األول ،تم االستنتج بأن للتصور العقلي يساعد الالعبين في تحسين األداء التقني ،وهذا
حسب االجابات السابقة لكل األسئلة ،وهو ما يدل على صحة الفرضية األولى التي تنص بأن للتصور العقلي دور في تحسين
األداء التقني لالعبي كرة القدم ،وهو ما تأكده نتائج دراسة بن هيبة وآخرون (.)2019
هذا ويعتبر عالوي ( )2002أن التصور العقلي يساعد على سرعة تعلم املهارات الحركية املختلفـة عن طريق
استدعاء الطريقة الصحيحة لتنفيذ املهارات في العقل ومحاولة تقليدها ،كما يؤكد ) Weinberg and Gould (1997بأن
التصور العقلي يساعد على تقنين وتصحيح املهارات الخاصة بالرياضة مثل ضربة مخالفة في كرة القدم ،وذلك من خالل
تكرار تصور هذه التقنيات .كما يؤكد الطالب ولويس ( )1993أن التصور العقلي ألداء املهارة واملتبوع باألداء الفعلي لها يكون
ذا فاعلية عالية ويحقق نتائج أفضل مما لو كان ذلك التعلم مقتصرا على الناحية التطبيقية لألداء فقط.
 .2.6عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :للتصور العقلي دور في تحسين األداء التكتيكي لدى العبي
كرة القدم.
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الجدول :4يبين إجابات الالعبين حول أسئلة املحور الثاني.
األسئلة

اإلجابة

النسبة
التكرار
%
73.3
22
26.7
8
86.7
26
13.3
4
90
27
10
3

كا2
املحسوبة

كا2
الجدولية

مستوى
الداللة

الداللة

هل تعتقد أن التصور العقلي
يؤثر على األداء التكتيكي؟
هل يساعدكم التصور العقلي في
دال
3,84
16.12
تنظيم الجانب التكتيكي؟
هل يساعدك التدريب العقلي في
دال
3,84
19.2
تنمية الوعي التكتيكي؟
ھل التصور العقلي دور في
83.3
25
نعم
دال
3.84
13.32
إتخاذكم القرارات املناسبة أثناء
16.7
5
ال
0.05
اللعب؟
93.3
28
نعم
هل يساعدكم التصور العقلي
دال
5,99
22.52
على التموقع الصحيح في
6.7
2
ال
امليدان؟
93.3
28
نعم
هل يساعدكم التدريب العقلي في
دال
3,84
22.52
فهم وتوقع تحركات الخصم؟
6.7
2
ال
10
3
بشكل فردي
كيف تقومون بالتصور العقلي
دال
5.99
18.6
20
6
خالل محاولة تحسين الجانب بشكل جماعي
التكتيكي؟
70
21
اإلثنين معا
من خالل الجدول ،يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في السؤال األول ولصالح اإلجابة "نعم" ،حيث بلغت
قيما كا 2املحسوبة  6.4وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3,84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما
يفسر على أن أغلب الالعبين والبالغة نسبتهم  %73.3يعتقدون بأن التصور العقلي يؤثر على األداء التكتيكي .أما في السؤال
الثاني فنجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا 2املحسوبة 16.12وهي أكبر من قيمة
كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما يفسر على أن أغلبية الالعبين بنسبة
 %86.7يقرون بأن التصور العقلي يساعدهم في تنظيم الجانب التكتيكي .وفي السؤال الثالث نجد فروق ذات داللة
احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت قيمة كا 2املحسوبة  19.2وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب 3.84
عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما يفسر على أن أغلبية الالعبين البالغة نسبتهم  %90يساعدهم التصور
العقلي في تنمية الوعي التكتيكي .أما في السؤال الرابع نجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث بلغت
قيما كا 2املحسوبة  13.32وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية  ،01وهو
ما يفسر على أن أغلبية الالعبين البالغة نسبتهم  %83.3يرون بأن للتصور العقلي دور في إتخاذ القرارات املناسبة أثناء
اللعب .وفي السؤالين الخامس والسادس فنجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح اإلجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا2
املحسوبة  22.52وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3,84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية ( 01في كال
السؤالين) ،وهو ما يفسر على أن أغلب الالعبين بنسبة  %93.3يقرون بأن التصور العقلي يساعدهم على التموقع الصحيح
نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال
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6.4

3,84

دال

دور التصور العقلي يف حتسني األداء التقنوتكتيكي والوقاية من اإلصاابت من وجهة نظر العيب كرة القدم صنف أكابر
في امليدان ،ويساعدهم أيضا في فهم وتوقع تحركات الخصم .وفيما يخص السؤال السابع نجد ما نسبتهم  %70من الالعبين
كانت إجاباتهم بـ "اإلثنين معا" ،وبالرجوع الى قيمة كا 2املحتسبة نجد أنها بلغت  18.6وهي أكبر من كا 2الجدولية والبالغة
 5.99وهذا عند درجة حرية  02ومستوى داللة  ،0,05وبالتالي وجود داللة احصائية ،وهو ما يفسر بأن الالعبين يقومون
بالتصور العقلي بشكل فردي وجماعي عند محاولة تحسين الجانب التكتيكي.
من خالل نتائج املحور الثاني ،تم االستنتج بأن للتصور العقلي يساعد الالعبين في تحسين األداء التكتيكي ،وهذا
حسب اإلجابات السابقة لكل األسئلة ،وهو ما يدل على صحة الفرضية الثانية التي تنص بأن للتصور العقلي دور في تحسين
األداء التكتيكي لالعبي كرة القدم .هذا ويؤكد شمعون والجمال ( )1996أن التصور العقلي و التدريب على األداء قبل النزول
إلى أرضية امليدان يساعد على اتخاذ قرارات أفضل خالل اللعب .كما يؤكذان أيضا أنه عنـد إعـادة اسـتراتیجیة اللعـب ضـد
منـافس ،فالعقل لديه القدرة على تكوین املواقف الجدیدة ،وليس اإلكتفاء باملواقف والخبرات السابقة.
 .3.6عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة :للتصور العقلي دور في الوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة
القدم.
الجدول :5يبين إجابات الالعبين حول أسئلة املحور الثالث.
األسئلة

االجابة

التكرار

النسبة
%

هل تعتقد أن التصور العقلي يساعدك
على تجنب خطر اإلصابات ؟

نعم

21

70

ال

9

30

نعم

16

53.3

ال

14

46.7

نعم

27

90

ال

3

10

26
4
8
3

86.7
13.3
26.7
10

19

63.3

27
3
17
13

90
10
56.7
43.3

هل دمج التصور العقلي مع التدريب
البدني يساعدك على تجنب اإلصابات؟
هل يساعدك التصور العقلي على
تصحيح أداء بعض الحركات التي
تتطلب الخفة والرشاقة؟
هل التصور العقلي يساعدك على
تجنب القيام بحركات خاطئة؟

نعم
ال
نعم
هل يساعدكم التصور العقلي على
ال
تجنب االحتكاكات الخطيرة مع الخصم
ليس
يوم املباراة؟
بالضرورة
نعم
هل يساعدك التصور العقلي على
خفض مستويات القلق لديك؟
ال
نعم
هل يساعدك التصور العقلي على
التخلص من آثار اإلصابات السابقة؟
ال

563

مستوى
الداللة

كا2
املحسوبة

كا2
الجدولية

4.8

3,84

دال

0.12

3.84

غير
دال

19.2

3,84

16.12

3,84

13.4

5,99

الداللة

دال
0.05

دال

دال

19.2

3,84

دال

0.52

3,84

غير
دال

ابراهيم زكرياء كحلوش /عادل بزيو
من خالل إجابات الالعبين حول املحور الثالث ،يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية في السؤال األول ولصالح
اإلجابة "نعم" ،حيث بلغت قيما كا 2املحسوبة  4.8وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3,84عند مستوى داللة
 0,05ودرجة حرية  ،01وهو ما يفسر على أن أغلب الالعبين والبالغة نسبتهم  %70يعتقدون بأن التصور العقلي يساعدهم
على تجنب خطر الوقوع في اإلصابات الرياضية .أما في السؤال الثاني فنالحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ،حيث
بلغت قيما كا 2املحسوبة  0.12وهي أصغر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية
 ،01وعلى الرغم من ذلك فإن ما نسبة  %53.3من الالعبين أجابوا بـ "نعم" أي أن دمج التصور العقلي مع التدريب البدني
يساعدهم على الوقاية من اإلصابات .أما في السؤال الثالث فنجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث
بلغت قيما كا 2املحسوبة  19.2وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية ،01
وهو ما يفسر على أن أغلبية الالعبين بنسبة  %90يقرون بأن القیام بالتصور العقلي يساعدهم على تصحيح أداء بعض
الحركات التي تتطلب الخفة والرشاقة .وفي السؤال الرابع نجد فروق ذات داللة احصائية ولصالح االجابة "نعم" ،حيث
بلغت قيمة كا 2املحسوبة  16.12وهي أكبر من قيمة كا 2الجدولية واملقدرة ب  3.84عند مستوى داللة  0,05ودرجة حرية
 ،01وهو ما يفسر على أن أغلبية الالعبين البالغة نسبتهم %86.7يساعدهم التصور العقلي على تجنب القيام بحركات
خاطئة .وفي السؤال الخامس نجد ما نسبتهم  %63.3كانت اجاباتهم بـ "ليس بالضرورة" ،أي أن التصور العقلي ليس
بالضرورة يساعدهم على تجنب االحتكاكات الخطيرة مع الخصم يوم املباراة ،وبالرجوع الى قيما كا 2املحتسبة نجد أنها
بلغت  13.4وهي أكبر من كا 2الجدولية والبالغة  5.99وهذا عند درجة حرية  02ومستوى داللة  ،0,05وبالتالي وجود داللة
احصائية .وفي السؤال السادس كانت أغلب إجابات الالعبين "نعم" أي أن التصور العقلي يساعدهم على خفض مستويات
القلق والذي يعتبر من بين مسببات حدوث اإلصابات الرياضية ،وذلك بنسبة مقدرة بـ  %90وبالرجوع إلى قيمة كا2
املحتسبة نجد أنها بلغت  19.2وهي أكبر من كا 2الجدولية البالغة  3,84وهذا عند درجة حرية  01ومستوى داللة .،0,05
وفيما يخص السؤال السابع تبن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،حيث بلغت قيمة كا 2املحتسبة  0.52وهي أصغر
من كا 2الجدولية والبالغة  3.84وهذا عند درجة حرية  01ومستوى داللة  ،0,05وعلى الرغم من ذلك ،أجاب ما نسبتهم
 %56.7بـ "نعم" ،أي أن التصور العقلي يساعدهم على التخلص من آثار اإلصابات السابقة.
من خالل نتائج املحور الثالث ،تم االستنتج بأن التصور العقلي يمكن أن يساعد الالعبين في الوقاية من اإلصابات،
وهذا حسب اإلجابات السابقة ألغلب األسئلة ،وهو ما يدل على صحة الفرضية الثالثة التي تنص بأن للتصور العقلي دور في
الوقاية من اإلصابات لالعبي كرة القدم.
هذا وقد أكد ( )Naylor, 2009أن دمج التدريب العقلي مع البدني يساعد على الوقاية من اإلصابات ،كما
يعتبر) )Corbin, 1972أنه عند التصور العقلي للحركة تحدث إستثارة للعضالت املشاركة في هذه املهارة أو الحركة وتؤدي
إلى إستثارة عصبية خفيفة تكوف كافية إلحداث التغذية الرجعية الحسية التي تمكن استخدامها في تصحيح أداء الحركة في
املستقبل ،خاصة وأنه تم التوصل إلى أن أغلب إصابات الرباط الصليبي األمامي الناتجة عن عدم االحتكاك مع الخصم
(عدم االتصال) تحدث أثناء القيام بالحركات الخاطئة خاصة عند تغييرات اإلتجاهOlsen et al., 2004; Walden et al., ( .
)2015
كما يساعد التصور العقلي على مواجهة بعض الحاالت أو الظروف مثل مواجهة منافسين يتميزون باللعب
العنيف وبالتالي يساعد الالعب في تجنب العديد من اإلصابات( .عالوي)2002 ،
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كما أن التصور العقلي له دور في خفض مستويات القلق ( )Kolays, & Taskiran, 2011وبالتالي املساعدة في
الوقاية من اإلصابات ،خاصة وأنه قد تم إثباث أن القلق عامل مهم لحدوث اإلصابات الرياضية خاصة الكسور(vago et .
)al., 2013
ويمكن استخدام التصور العقلي أثناء فترة حدوث اإلصابة للالعب و توقفه عن املمارسة ،حيث يمارس املهارات
التي يتوقع أدائها أثناء املنافسة .لقد أثبتت نتائج الدراسات أن الرياض ي الذي يمارس التصور للمهارات و الحركات الرياضية
أثناء اإلصابة ،يكون أسرع للعودة إلى كفاءته البدنية و املهارية عندما يعود ملزاولة النشاط مرة أخرى .وهذا مايساعده تجنب
تكرار اإلصابة والتغلب على الخوف املصاحب لها ،خاصة أن أكبر سبب لحدوث اإلصابات في كرة القدم هو وجود إصابة
سابقة.)Mccall et al., 2015( .
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خاتمة:
إن موضوع هذه الدراسة يتعلق بدور التصور العقلي في تحسين األداء التقني والتكتيكي والوقاية من اإلصابات لدى
العبي كرة القدم صنف أكابر ،وكان الهدف منها هو تبيان الدور الذي يلعبه التصور العقلي في تحسين األداء التقني
والتكتيكي والوقاية من اإلصابات لالعبين من وجهة نظرهم ،فبعد املعالجة اإلحصائية والتحليل والتفسير تم التوصل إلى
أن:
 للتصور العقلي دور في تحسين األداء التقني لدى العبي كرة القدم صنف أكابر. للتصور العقلي دور في تحسين األداء التكتيكي لدى العبي كرة القدم صنف أكابر. للتصور العقلي دور في الوقاية من اإلصابات لدى العبي كرة القدم صنف أكابر.ومن أجل ذلك يوص ي الباحثان بما يلي:
 ضرورة االعتماد على تدريبات التصور العقلي خالل املوسم الرياض ي. القيام بالتصور العقلي كوسيلة مساعدة للوقاية من اإلصابات. -اإلعتماد على التصور العقلي من أجل تحسين األداء التقني والتكتيكي.
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