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 المقدمة ومشكمة البحث:

المستوى المتقدم لدرجة كبيـرة مـن حيـث المسـتوى البـدنى  فىمعظم األبطال الرياضيين  يتقارب     
والمهارى والخططى ونتيجة لذلك فان هناك عامال هاما يحدد كفاحهم أثناء المنافسات الرياضية فى 

 وهو العامل النفسى. سبيل الفوز األ

ى الــى ان التــدريب العقمــى يســاهم بدرجــة كبيــرة فــ م(7118) دمحم العربــى شــمعون يشــيرولــذلك      
      .أكتساب وتنمية المهارات الحركية عن طريق المشاركة فى تطوير المهارت العقمية 

أن التـــــدريب العقمـــــى يســـــاهم فـــــى تمكـــــين الالعـــــب مـــــن مkarthik("7111)كارتـــــ " ويؤكـــــد     
تنقيــــة وتحســــين األداء عــــن طريــــق رفــــ  معــــدل االليــــة الحركيــــة باســــتخدام التخيــــل والتصــــور مــــ  

 الهدوء خالل مراحل التدريب العقمى.ضرورة توافر عامل 

 ان التــدريب العقمــى يعتبــر نظــامإلــى Unstill أونثتــال"نقــال عــن  دمحم حســن عــالوى "يــذكرو      
متتـــاب  طويـــل المـــدى لالتجاهـــات والمهـــارات العقميـــة ويتضـــمن بعـــدين أساســـيين  تطـــوير الصـــحة 

 العامة والوصول لممستويات الرياضية العالية .

ـــــى شـــــمعون") ى ر يـــــو        الـــــى ان التـــــدريب عمـــــى بعـــــض المهـــــارات العقميـــــة (7118"دمحم العرب
مثـــــل االســـــترخاء العضـــــمى والعقمـــــى والتصـــــور العقمـــــى وفيرهـــــا مـــــن المهـــــارات العقميـــــة والنفســـــية 
ــــــة مــــــن  ــــــة والحركي ــــــى عناصــــــرالميا ة البدني ــــــدريب عم ــــــى جنــــــب مــــــ  الت ــــــا ال يجــــــب ان يســــــير جنب

هــــــــذا البعــــــــد يقمــــــــل مــــــــن فــــــــرص الوصــــــــول خــــــــالل ايعــــــــداد طويــــــــل المــــــــدى وان إففــــــــال مثــــــــل 
  لممستويات المطموبة .

ان التــدريب مKarthik (0222 )كارتــ  م( و7891)  Martensمــارتن  ويــذكر كــال مــن      
العقمى يساهم فى تطوير المستوى المهارى حيـث انـع عنـدما يـتم التصـور العقمـى بطريقـة صـحيحة 

عمــى األداء الصــحيح فــى المــرة التاليـــة  يعمــل ذلــك عمــى تــدعيم المســارات العصــبية الــذى يســاعد
لــاداء و وينظــر إلــى التصــور العقمــى عمــى انــع أداء عقمــى يمكــن مــن خاللــع برمجــة عقــل الالعــب 
الرياضـى لكــى يسـتجيب طبقــا لهــذة البرمجـة فكــلن التصـور العقمــى فــى الرياضـة يعنــى ان الالعــب 

 .يفكر بعضالتع
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ــــــ يؤكــــــد و       ــــــ  رات ــــــع 0222) أســــــامة كام ــــــى يمكــــــن مــــــن م( أن ــــــة الت أهــــــم المهــــــارات العقمي
ــــــى تحســــــين األداء لممهــــــارات الرياضــــــية واســــــتراتيجيات المعــــــب  ــــــر ف االســــــتفادة منهــــــا بشــــــكل كبي
ــــــى حيــــــث أنهــــــا تــــــؤثر بشــــــكل فعــــــال فــــــى تنميــــــة المهــــــارات النفســــــية  هــــــى مهــــــارة التصــــــور العقم

ـــــز وب و كمـــــا األخـــــرى  ـــــى منهـــــا )تحســـــين التركي ـــــد التصـــــور العقم ـــــد مـــــن فواى ـــــاك العدي ـــــاء ان هن ن
الثقـــــــــة فـــــــــى الـــــــــنفس والســـــــــيطرة عمـــــــــى االنفعـــــــــاالت وممارســـــــــة المهـــــــــارات الرياضـــــــــية وتطـــــــــوير 

 استراتيجية المعب ومواجهة األلم واألصابة (.

دورا واضــــــحا فــــــى يمعــــــب التصــــــور العقمــــــى م( إلــــــى أن 0222) Karthik كارتــــــ  ويشــــــير     
بـــــرامد التـــــدريب العقمـــــى حيـــــث يمثـــــل لـــــب عمميـــــة التفكيـــــر الناجحـــــة وهـــــو عبـــــارة عـــــن انعكـــــاس 
ـــــــك  ـــــــرد إدراكهـــــــا واألســـــــاس الفســـــــيولوجى لمتصـــــــور هـــــــو تم ـــــــى ســـــــبق لمف األشـــــــياء والمظـــــــاهر الت
العمميـــــــات التـــــــى تحـــــــدث ألجـــــــزاء أعضـــــــاء الحـــــــواس الموجـــــــودة فـــــــى المـــــــ  وفالتصـــــــور وظيفـــــــة 

ل أساســـــــى فـــــــى تطـــــــوير المهـــــــارات الحركيـــــــة وتحســـــــين مســـــــتوى معرفيـــــــة لمكـــــــاىن الحـــــــى وعامـــــــ
األداء ووالتصــــــــور عمميــــــــة شــــــــمولية تحمــــــــل طابعــــــــا  مركبــــــــا تشــــــــتمل عمــــــــى مكونــــــــات بصــــــــرية 

 .وأخرى حركية 

ـــــــــذكر       ـــــــــدى يوســـــــــ ")وي ـــــــــدرات العقميـــــــــة  م(7111"مج أن مهـــــــــارة التصـــــــــور إحـــــــــدى الق
لالعبـــــــين فـــــــى المجـــــــال  األساســـــــية التـــــــى تكـــــــون المالمـــــــح الرىيســـــــية لبرنـــــــامد ايعـــــــداد النفســـــــى

ــــــتحكم وضــــــب   ــــــد مــــــن ايســــــتراتيجيات بهــــــد  ال ــــــدرة العدي ــــــك الق ــــــذلك تســــــتخدم تم الرياضــــــى وول
 الجوانب المعرفية والدافعية لتحسين األداء فى المنافسات الرياضية .

أن التصــــــــور مــــــــن القــــــــدرات العقميــــــــة الوظيفيــــــــة م(7111) أحمــــــــد أمــــــــين فــــــــو ى ويـــــــرى      
ممارســــــة الرياضــــــية التخصصــــــية وذلــــــك أن كــــــل نــــــوع مــــــن الخاصــــــة التــــــى تمكــــــن الفــــــرد مــــــن ال

أنـــــــواع الممارســـــــة الرياضـــــــية يتطمـــــــب وظـــــــاىا عقميـــــــة خاصـــــــة مؤهمـــــــة لمتفاعـــــــل مـــــــ  مت يـــــــرات 
 مو فها الرياضى وحل المشكالت الحركية التى تواجع الفرد.

عمـــــــى أن التصـــــــور فـــــــى المجـــــــال الرياضـــــــى م(7111) يوســـــــ  حســـــــن مجـــــــدىويؤكـــــــد      
يشــــير الــــى اســــتخدام الالعــــب لكــــل حواســــع يعــــادة تكــــوين صــــورة داخــــل العقــــل بهــــد  تحســــين 
ــــــــة  ــــــــدرة عقمي ــــــــين التصــــــــور كق ــــــــر  ب ــــــــذا يجــــــــب أن نف ــــــــاداء ول ــــــــة والدافعيــــــــة ل الجوانــــــــب المعرفي
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والوظــــــــاىا المختمفــــــــة لتمــــــــك القــــــــدرة وفــــــــيمكن اســــــــتخدام الوظــــــــاىا المعرفيــــــــة لمتصــــــــور بهــــــــد  
حيح مهــــــــارة حركيــــــــة محــــــــددة أو تحســــــــين مهــــــــارة حركيــــــــة عامــــــــة وكمــــــــا يمكــــــــن اســــــــتخدام تصــــــــ

ـــــوز لـــــدى االعبـــــين  ـــــة دافعيـــــة الف الوظـــــاىا الدافعيـــــة لمتصـــــور بهـــــد  محـــــدد يـــــتمخص فـــــى تنمي
فـــــى المبـــــاراة وأوبهـــــد  دافعـــــى عـــــام يشـــــير الـــــى زيـــــادة دافعيـــــة االعـــــب تجـــــاة النشـــــا  الممـــــارس 

 داء.   م  ضب  األستثارة الالزمة لمتفو  فى األ

ان األعـــــــداد النفســـــــى النـــــــاجح لمرياضـــــــيين  (7113)دمحم صـــــــدقى نـــــــور الـــــــدين ويؤكـــــــد       
يعتمـــــــد عمـــــــى مهـــــــارة تنظـــــــيم الطا ـــــــة النفســــــــية لـــــــديهم وويتو ـــــــا هـــــــذا التنظـــــــيم عمـــــــى معرفــــــــة 
الخصــــــاىص النفســــــية لــــــديهم والمرتبطــــــة بحالــــــة الطال ــــــة ووايضــــــا العوامــــــل التــــــى تــــــؤثر عمـــــــى 

 ــــة وذلــــك باعتبــــار انهــــا حالــــة مــــن األســــتعداد النفســــى والعقمــــى التــــى  ــــدراتهم ليمــــروا بخبــــرة الطال
ـــــة الطال ـــــة  ـــــرة وأفضـــــل متعـــــة وهـــــذا مايميزحال ـــــق أفضـــــل مســـــتوى أداء وأفضـــــل خب ـــــرتب  بتحقي ت

 النفسية .

أن الطال ـــــة النفســـــية هـــــى أفضـــــل تهيىـــــة أو تعبىـــــة (7113) أســـــامة كامـــــ  راتـــــ  ويـــــذكر     
ــــق أفضــــل أداء أثنــــاء المنافســــة وتكــــون خبــــرة نفســــية لــــدى الرياضــــى يســــتطي  مــــن خاللهــــا تح قي

الطال ــــــة النفســــــية عــــــادة نتيجــــــة أرتفــــــاع مصــــــادر الطا ــــــة النفســــــية األيجابيــــــة مقابــــــل أنخفــــــاض 
 الطا ة النفسية السمبية .

مCsikszentmihalyi  (8997 )كسـك نتمهالى  Jacksonجاكســون  ويـرى كـال مـن      
ابيــة تحــدث عنــدما يكــون الفــرد الرياضــى المــؤدى أن الطال ــة النفســية هــى حالــة مــن الخبــرة اييج

مرتب  كميا باألداء فى مو ا ما تتساوى فيع المهارات الشخصية والتحديات المطموبة لممو اوكما 
أنهـا حالـة يتطمـ  اليهـا صـفوة الرياضـيين وهـى ايضـا حالـة يسـتطي  ان يسـتمت  بهـا الالعـب وذلــك 

ـــذين و  فـــى أى مســـتوى مـــن مســـتويات األشـــتراك فـــى الرياضـــة ـــى أن الرياضـــيين ال كمـــا أشـــاروا ال
يتميزون بخبرة الطال ة هم أكثر أستمتاعا بالرياضة ولديهم خبرات أنفعاليـة موجبـة مـن الرياضـيين 
الذين اليتميزون بتمك الخبرات وومن ثم ينب ى عمى المسىولين والمدربين فهم حالة الطال ة وكيا 

عمى مساعدة الرياضيين لتحقيـق المسـتوى المثـالى يشعر بها الرياضيون وحتى يصبحوا أكثر  درة 
 لهذة الخبرات .
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ويرى الباحث أن رياضة المصارعة من الرياضات الفردية و التى تتعرض العباتها            
لمعديد من الموا ا النفسية الضافطة والتى تتمثل فى األحمال التدريبية العالية وكذا تعدد وتنوع 

اراة بايضافة إلى عممية إنقاص الوزن المتكررة التى تتعرض لها خطفاتها م   مة زمن المب
الالعبات وكذا القرعة و رارات هيىة التحكيم بايضافة إلى نظرة المجتم  المحبطة و كل ذلك 
يجعل المصارعة فى حالة ض و  نفسية متكررة مما يؤثر عمى مستوى األداء البدنى والمهارى 

 والخططى لالعبة.

ولقد الحظ الباحث خالل مشاهدتع ومتابعتع لمعديد من بطوالت المصارعة المحمية والدولية      
خالل التدريب  والخططى من حيث المستوى البدنى والمهارى  باتالكثير من االعتقارب 

عكس  وظهورهم بمستوى يوحى بتحقيق نتاىد طيبة أثناء المنافسات ثم تلتى المنافسة ويظهر
 . المتو  

كما الحظ الباحث أيضًا أن هناك الكثير من الالعبات التى تتميز بمستوى بدنى ومهارى       
 وخططى عالى جدا أثناء التدريب ولكن بالرفم من ذلك تخفق فى تحقيق الفوز فى المنافسات .

و يرج  الباحث  ذلك إلى أهتمام المدربين والقاىمين بالتدريب بالنواحى البدنية والمهارية      
ططية دون األهتمام بالنواحى النفسية وايعداد النفسى  لممصارعات و بالرفم من أن العامل والخ

 النفسى هو العامل الحاسم فى تحقيق الفوز فى المنافسات .

أن هناك  صور فى ايعداد  د تبمورت فكرة البحث فى ذهن الباحث حيث رأى من هنا      
لاداء  ةتصور الالعب موالذى يمكن من خاللهسية والطال ة النف التصور العقمىالنفسى خاصة 

والقيام بالهجوم المضاد  ةالمهارى الصحيح  بل القيام بلداء المهارة وسرعة تحميل هجوم المنافس
لم يسبق المعب  ةبناء أستراتيجية لممباراة  بل القيام بها وخاصة م  العب وكذلك  درة الالعبة عمى

و درتها عمى  بعد القيام بلداء خطل ما ابنفسه اى أسترجاع ثقتهعم اوكذلك  درته و  من  بل امعه
تصور جو المنافسة وتشجي   ةكما يمكن لالعب مواجهة ض و  المنافسة والتعامل معها بنجاح و 
كل ذلك  والفوز بالمنافسة اعمى تحقيق أهدافه االجمهور واألجواء المحيطة بالمنافسة م   درته

من خالل التصور العقمى والطال ة النفسية والذى يمكن من خاللهم تحقيق اينجاز الرياضى 
 والفوز بالمنافسة .



- 6 - 
 

نطال ا من هذا العرض  ام الباحث بإجراء هذة الدراسة بهد  دراسة      تأثير برنامج لمتصور  وا 
 العقمى عمى الطالقة النفسية ومستوى أداء بعض مهارات المصارعة.

  Research Aims:  أهداف البحث 8/4

 وذلك لمتعر  عمى   العقمىر ث إلى تصميم برنامد تدريبى لمتصو يهد  هذا  البح  

 تلثير البرنامد المقترح عمى أبعاد التصور العقمى . 7/3/7

  .رياضة المصارعة اتالطال ة النفسية لالعبتلثير البرنامد المقترح عمى مت يرات  7/3/0

  يد البحث.مستوى أداء مهارات المصارعة تلثير البرنامد المقترح عمى  7/3/3

 :Research Hypothesesفروض البحث  8/3

 فى ضوء أهداف البحث يضع الباحث الفروض التالية:     

لممجموعة  قياسات القبمية والبعديةتوسطات درجات المتوجد فرو  دالة إحصاىيًا بين  7/2/7
 فى إتجاة القياس البعدى.التجريبية فى أبعاد التصور العقمى 

لممجموعة  قياسات القبمية والبعديةتوسطات درجات المتوجد فرو  دالة إحصاىيًا بين  7/2/0
 التجريبية فى مت يرات الطال ة النفسية فى إتجاة القياس البعدى.

لممجموعة  قياسات القبمية والبعديةتوسطات درجات المتوجد فرو  دالة إحصاىيًا بين  7/2/3
 ث فى إتجاة القياس البعدى.التجريبية فى مستوى أداء المهارات  يد البح

جراءات البحث :  خطة وا 

 منهج البحث: 

اســـــــــتخدم الباحـــــــــث المـــــــــنهد شـــــــــبع التجريبـــــــــى باســـــــــتخدام تصـــــــــميم المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــة      
 البعدى  نظرا لمالىمتع لطبيعة البحث.  -الواحدة ذو القياس القبمى 
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 مجتمع البحث:

النســـــــاىية )الحـــــــرة( مرحمـــــــة الشـــــــباب أشـــــــتمل مجتمـــــــ  البحـــــــث عمـــــــى العبـــــــات المصـــــــارعة      
ســـــــــنة والمقيـــــــــدات بســـــــــجالت ايتحـــــــــاد المصـــــــــرى لممصـــــــــارعة  لمموســـــــــم الرياضـــــــــى 02تحـــــــــت 
 م.0272/0272

 
 عينة البحث:

تـــــم أختيـــــار عينـــــة البحـــــث األساســـــية بالطريقـــــة العمديـــــة مـــــن العبـــــات المصـــــارعة النســـــاىية      
( العبــــــات و وتــــــم 8هم )( ســــــنة والبــــــال  عــــــدد02بالمنتخــــــب الــــــوطنى لمرحمــــــة الشــــــباب تحــــــت )

ــــات المصــــارعة النســــاىية  ــــة مــــن العب ــــة العمدي ــــة البحــــث األســــتطالعية بالطريق ــــار عين ــــرع أختي بف
 ( العبة مصارعة .72وأشتممت عمى ) االتحاد

 
 وسائ  وأدوات جمع البيانات:

ميـــــزان طبـــــى معـــــايير  ميــــزان طبـــــى معـــــايير وذلـــــك لقيــــاس الـــــوزن مقـــــدرا بـــــالكيموجرام )كجــــم( -7
 الوزن مقدرا بالكيموجرام)كجم(.وذلك لقياس 

 شري   ياس لقياس الطول بالسنتيمتر )سم(. -0
 أستمارة تسجيل بيانات المصارعين.   -3
 Hall et allالتصــــور فــــى المجــــال الرياضــــى إعــــداد وتطــــوير هــــول و خــــرون  ســــتبيانأ -2
 م(.0229م( وأعدة فى صورتع العربية مجدى يوسا )0222)
 Jackson & Marchاكســــون ومــــارش مقيــــاس حالــــة الطال ــــة النفســــية إعــــداد ج -2
 م(.0227م( وأعدة فى صورتع العربية حسن عبدة)7882)
 برنامد التصور العقمى المقترح. -2
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 المعالجات اإلحصائية :
فــــــى ضــــــوء أهــــــدا  البحــــــث وطبقــــــا لمبيانــــــات التــــــى تــــــم الحصــــــول عميهــــــا و تــــــم إســــــتخدام      

   وذلك لمحصول عمى ( (SPSSبرنامد الحزم ايحصاىية
 المتوس  الحسابى . -7
 الوسي . -0
 اينحرا  المعيارى. -3
 معامل ايلتواء. -2
 معامل األرتبا  البسي . -2
 معامل ألفا كرونباخ. -2
 Z.Testأختبار  -1
 (22,2و د أرتضى الباحث مستوى داللة ) -9
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 األستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات :

البحــــــث وخصاىصــــــها واألدوات المســــــتخدمة فــــــأ ضــــــوء أهــــــدا  البحــــــث وفــــــروض وعينــــــة      
 وفأ ضوء نتاىد البحث وعرض النتاىد ومنا شتها تم التوصل إلأ االستنتاجات اآلتية 

يوجــــــد تــــــلثير إيجــــــابى لبرنــــــامد التصــــــور العقمــــــى المقتــــــرح عمــــــى تحســــــن كــــــاًل مــــــن أبعــــــاد  -7
 الطال ة النفسية ومستوى أداء المهارات  يد البحث لالعبات المصارعة النساىية.

فــــــى  قياســــــات القبميــــــة والبعديــــــةتوســــــطات درجــــــات المتوجــــــد فــــــرو  دالــــــة إحصــــــاىيًا بــــــين  -0
(  2.22أبعــــــاد اســــــتبيان التصــــــور فــــــى المجــــــال الرياضــــــى والمجمــــــوع الكمــــــى عنــــــد مســــــتوى ) 

  متوسطات القياسات البعدية.ولصالح 
فــــــى  قياســــــات القبميــــــة والبعديــــــةتوســــــطات درجــــــات المتوجــــــد فــــــرو  دالــــــة إحصــــــاىيًا بــــــين  -3

( ولصــــــــــالح  2.22مســــــــــتوى ) أبعــــــــــاد مقيــــــــــاس الطال ــــــــــة النفســــــــــية والمجمــــــــــوع الكمــــــــــى عنــــــــــد 
 متوسطات القياسات البعدية.

فــــــى  قياســــــات القبميــــــة والبعديــــــةتوســــــطات درجــــــات المتوجــــــد فــــــرو  دالــــــة إحصــــــاىيًا بــــــين   -2
مت يــــــــر األداء المهــــــــارى لمهــــــــارة البراوليــــــــع والدرجــــــــة الكميــــــــة لــــــــاداء المهــــــــارى عنــــــــد مســــــــتوى 

 متوسطات القياسات البعدية.( ولصالح 2.22)
فــــــى  قياســــــات القبميــــــة والبعديــــــةتوســــــطات درجــــــات المتوجــــــد فــــــرو  دالــــــة إحصــــــاىيًا بــــــين   -2

مت يـــــر األداء المهـــــارى لمهـــــارة رجـــــل المطـــــافى والدرجـــــة الكميـــــة لـــــاداء المهـــــارى عنـــــد مســـــتوى 
 البعدية.متوسطات القياسات ( ولصالح 2.22)
فــــــى  قياســــــات القبميــــــة والبعديــــــةتوســــــطات درجــــــات المتوجــــــد فــــــرو  دالــــــة إحصــــــاىيًا بــــــين   -2

ــــــــد مســــــــتوى  ــــــــاداء المهــــــــارى عن ــــــــة ل ــــــــر األداء المهــــــــارى لمهــــــــارة الشــــــــواية والدرجــــــــة الكمي مت ي
 قياسات القبمية والبعديةتوسطات درجات المولصالح ( 2.22)
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 : التوصيات

فـــــأ ضـــــوء أهـــــدا  البحـــــث وفروضـــــع وعينـــــة البحـــــث والنتـــــاىد التـــــأ تـــــم التوصـــــل إليهـــــا        
بتوجيــــــع التوصــــــيات التاليــــــة ل تحــــــاد المصــــــر   واســــــتنادا إلــــــأ االســــــتنتاجات يوصــــــأ الباحــــــث

 وهأ  والقاىمين عمى عممية التدريبلممصارعة 

التصـــــور العقمـــــأ المقتـــــرح مـــــن  بـــــل الباحـــــث لمـــــا لـــــع مـــــن أهميـــــة أهميـــــة اســـــتخدام برنـــــامد  -7
فـــــــــأ تطـــــــــوير وتحســـــــــين مســـــــــتوى الطال ـــــــــة النفســـــــــية ومســـــــــتوى أداءالمهـــــــــارات لـــــــــدى العبـــــــــأ 

 المصارعة.
ضـــــرورة اهتمـــــام المـــــدربين والعـــــاممين فـــــأ المجـــــال الرياضـــــأ بالجانـــــب النفســـــأ وايعـــــداد  -0

ظيفـــــــة المعرفيـــــــة والدافعيـــــــة النفســـــــأ وبـــــــرامد التـــــــدريب التـــــــأ تعمـــــــل عمـــــــأ تنميـــــــة وتطـــــــوير الو 
 والطال ة النفسية. العقمىلمتصور 

ـــــــــأ   -3 ضـــــــــرورة تنظـــــــــيم وعمـــــــــل دورات تدريبيـــــــــة وصـــــــــقل لممـــــــــدربين ألهميـــــــــة التعـــــــــر  عم
التصـــــور العقمـــــأ والطال ـــــة النفســـــية وكيفيـــــة االســـــتفادة منهمـــــا والتـــــدريب عمـــــأ كيفيـــــة امـــــتالكهم 

 لالعبين لموصول ألفضل المستويات الرياضية .
ألخصــــــاىأ النفســــــأ الرياضــــــأ ضــــــمن الجهــــــاز الفنــــــأ وايدار  يعــــــداد ضــــــرورة وجــــــود ا  -2

 المصارعين وتطبيق وتنمية البرامد النفسية ألهميتع فأ تطوير وتحسين مستوى األداء.
تصـــــميم وتنفيـــــذ البـــــرامد التدريبيـــــة وفتـــــرات فـــــى ضـــــرورة مشـــــاركة األخصـــــاىيين النفســـــيين   -2

 العقمية لالعبين  بل البطوالت.ايعداد لممنافسات لتنمية القدرات والمهارات 
ـــــ  المراحـــــل الســـــنية   -2 ـــــات مختمفـــــة وجمي إجـــــراء المزيـــــد مـــــن الدراســـــات والبحـــــوث عمـــــأ عين

ـــــرامد التـــــدريب  ـــــأ والطال ـــــة النفســـــية ودمجهـــــا داخـــــل ب ـــــأ مجـــــال التصـــــور العقم لممصـــــارعين ف
البـــــــــدنأ والمهـــــــــار  والخططـــــــــأ لتحقيـــــــــق أ صـــــــــأ اســـــــــتفادة والوصـــــــــول ألفضـــــــــل المســـــــــتويات 

 الرياضية.
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 :مستخمص البحث

يهد  البحث إلى التعر  عمى تلثير برنامد لمتصور العقمـى عمـى الطال ـة النفسـية ومسـتوى      
ســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهد  تصـــــميم بإســـــتخدام التجريبـــــى شـــــبع أداء بعـــــض مهـــــارات المصـــــارعة و وا 

تـــم و و ـــد  المجموعـــة التجريبيـــة الواحـــدة ذو القيـــاس القبمـــى والبعـــدى نظـــرا لمالىمتـــع لطبيعـــة البحـــث
( العبات مصارعة و والدراسة 8أختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العمدية والتى بم  عددهم )

و مقيـــاس  Holl( العبــة مصــارعةو واســتخدم اســتبيان التصــور العقمــى ل هــول 72األســتطالعية )
و أستمارة تقييم مستوى األداء المهـارى   Jackson &Marchالطال ة النفسية ل جاكسون ومارش

ــة مــابين جميــ   بعــاد والدرجــة الكميــة لمقيــاس األو واســفرت النتــاىد عمــى وجــود عال ــة أرتباطيــة دال
توجــد أيضــًا فــرو   بعــاد والدرجــة الكميــة لمقيــاس حالــة الطال ــة النفســية واألالتصــور العقمــى وجميــ  

القياس البعدى و و توجد فـرو  دالـة إحصـاىية فـى دالة إحصاىية فى أبعاد التصور العقمى لصالح 
مت يــرات الطال ــة النفســية لصــالح القيــاس البعــدى و كمــا توجــد فــرو  دالــة إحصــاىية فــى مهــارات 

و وتوصــل الباحــث إلـى أن برنــامد التصــور العقمــى  المصـارعة  يــد البحــث لصــالح القيـاس البعــدى 
افعيـة لمتصـور بلبعـادة) المعرفـى المحـددو المعرفـى المقترح يؤثر إيجابيـا عمـى الوظيفـة المعرفيـة والد

العــامو الــدافعى المحـــددو الــدافعى العــام لالســـتثارةو الــدافعى العــام لمتفـــو ( والدرجــة الكميــة لمتصـــور 
العقمى و وأيضا يؤثر إيجابيا عمى حالة الطال ـة النفسـية بلبعادهـا)توازن المهـارة بالتحـدى و انـدماج 

لواضحة و الت ذية الراجعـة الواضـحة و التركيـز عمـى المهمـة المتناولـة و الوعى باألداء و األهدا  ا
ايحســاس بــالتحكم و فقــدان الــوعى بالــذات و ت يــر الو ــت و الخبــرة ذاتيــة الهــد ( والدرجــة الكميـــة 
ـــؤثر ايجابيـــا عمـــى مســـتوى أداء المهـــارات  يـــد البحـــث ومراحمهـــا الثالثـــة    لمطال ـــة النفســـية و كمـــا ي

 ساسية و النهاىية ( لصالح القياس البعدى.التمهيدية و األ)

 

 

 


