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 في األردن  العبي التنس األرضي لدى  لقدرات العقليةا درجة امتالك

   **  *  الــــــويســــــــــي نــــــــزار *       *  الزبـــــــون ور ـــــمنص     * ني سعيد ــنضال ب           

 م  16/4/7201تاريخ قبوله للنشر:                         م 15/12/6201البحث:  تاريخ تسلم 
 

 الملخص

  في األردن  العقلية   للقدرات  العبي التنس األرضي   درجة امتالك   التعرف إلى  الحاليةهدفت الدراسة    
الت  التركيزخيل  )القدرة على  القدرة على  القلق،  التعامل مع  بالنفس،  الثقة  العقلي،    وقد  ، (، اإلعداد 
المنهج    ون استخدم الباحث   وقداألردن،    في( العبًا في التنس األرضي  37)  الدراسة من  تكونت عينة

الباحثون    استخدم ولقياس درجة القدرات العقلية    ،لمالئمته لطبيعة الدراسة  بصورته المسحية  الوصفي
جامعة )   –  من  (Richard Butler)  في علم النفس الرياضي  صممه الباحث البريطانيالذي    المقياس

ويلز  )  (نورث  من  فقره 20والمكون  القدر   (  على  بالتساوي  الدراسة.  موزعه  قيد  العقلية   وأظهرتات 
الدراسة جاءت    في األردن  العبي التنس األرضي  القدرات العقلية لدى  أن درجة امتالك  إلى  نتائج 

ويوصي    متوسطة، محور القدرات العقلية فقد جاء بدرجة    ا عد  الدراسة  محاورمنخفضة على جميع  
  البدني والمهاري والخططي ب مع اإلعداد  جنبًا إلى جن  العقلي  برامج اإلعدادالتركيز على  الباحثون ب

 لالعبي التنس األرضي في األردن. 
 . التنس األرضيالعقلية، القدرات  تاحية: لمفالكلمات ا        

Abstract 

       the study aimed to explore the possession Degree of mental abilities (The ability of 

imagination, mental preparation, self-confidence, anxiety, concentrate) among tennis players 

in Jordan. The researchers used a descriptive approach, a sample consisting of (37) tennis 

players in Jordan, to measure the degree of mental abilities, the researchers amend the 

measure which was designed by British researcher in sports psychology - Richard Butler - 

North Wales University, consisting of 20 items. the study results showed that the degree of 

owning players tennis mental abilities was low-grade at all study axes, counting mental  
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preparation axis came moderately, the researchers recommend a focus on psychological 

preparation programs along with the physical and skill and tactical for the tennis players in 

Jordan. 

Keywords: mental abilities, Tennis.  

 
 :ةـــــدمــــمقال
تقدددارس مسددددتوى األداء الرياضدددي بددددين الفدددرل والمنتخبددددات العالميدددة و مختلدددد  الرياضدددات فددددي لقدددد         

وعلدددى مختلددد   ،فدددي اةوندددة األ يدددرة  وذلدددس بسدددبب التطدددور الهائدددل الدددذي  دددهده العدددالم  ،عصدددرنا الحدددد ث
يقومددوا باألبحدداث والدراسددات المتنوعددة و ددالطرل العلميددة الحد ثددة مددن  أن ا بالمختصدديندالمسددتويات، ممددا حدد 

ل حيددث إن فددرل االنبدداز بددين المنتخبددات والفددر  ،و مختلدد  الرياضدداتأجددل االرتقدداء بمسددتوى أداء الالعبددين 
 تكون اهتمت بها دولة دون أ رى. العالمية أصبح يعتمد على جزئيات بسيطة قد

 هددتم بموضددوق القدددرات العقليددة ألهميتهددا فددي عمليددة الددتعلم  م التدددريبوفي الوقددت الحاضددر بدددأ علدد          
قددة وتطبيق الخطدد ، وكيدد  أن العقددل  لعددب دورًا هامددًا فددي تطددوير مسددتوى األداء المهدداري، ويدد  ر فددي الطا

 (.1997)  راتب،من الصحة العقلية   مهماً م تعتبر جزءا  البدنية والنفسية باعتبار أن لياقة البس
 مشددددددددتركة فددديمدددع أنهدددا جميعدددا  ،هارات العقليدددة مدددن رياضدددة إلدددى أ دددرى دددددتختلددد  درجدددة الحاجدددة للم       

 األلعاس الفردية بحاجددة إلددى هددذا النددوق مددن التدددريب أن ون حاجتها إلى هذا النوق من التدريب، ويرى الباحث
ن إ فددال الالعددب إفدد  ،األلعدداس البماعيددة علددى عكددس دا ددل الملعددب وحيددداً عددب يقدد  كددون الال  بشكل أكبر

أن تددي ير العمليددات العقليددة فددي  فددي (2014وهددذا مددا أكددده عبدداس )  مددن نفددس الفريددق. هقددد يعوضدده زميلدد 
وكددذلس  ،تحتدداإ إلددى تركيددز عددا   لعدداس الفرديددة ن األإحيددث  كبددر،أ يحتاجدده الالعددب بشددكل األلعدداس الفرديددة

حلددو  صددحيحة معتمدددا فددي ذلددس علددى قدراتدده الفرديددة التددي تكددون ذات تددي ير كبيددر علددى الرياضددي.  إيبدداد
للمسددتويات الرياضددية العاليددة يحتدداإ إلددى درجددة عاليددة مددن القدددرات ن الوصددو  أإ  (2005 ) عددالوي  ويددرى 
 الخبددددرات واسددددتخدام  القددددرة علددددى التددددذكر، ،دقددددة المالح ددددة، القدددددرة علدددى التركيددددز ،مثددددل الداف يددددة ،العقليدددة
 المهددارة العقليددة ذات أهميددة فددي أداء المهددارات الرياضددية ( بددين 2004ويددرى بدداهي وعبددد القددادر ) .السددابقة

 هتمكن الرياضي من الوصو  إلى حالة عقليددة تمنددع د ددو  األفكددار السددلبية والمشددتتة إلددى نشددا فهي التي  
 الرياضي.
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أحدددددد  تعتبدددددر مدددددن أن القددددددرات العقليدددددة (2001(  ويتفدددددق معددددده العر دددددي )2001ويدددددرى الببدددددوري )       
اسدددتراتيبيات تكنولوجيدددا التددددريب الرياضددددي لمدددا لهدددا مدددن دور إيبددددابي وفعدددا  فدددي تطدددوير مسددددتوى األداء 

ويتضمن ذلس التخلص من األ طاء بتصددور األسددلوس الصددحيح  ،المهاري من  ال  مراجعة المهارة عقلياً 
داء المهددداري، ممدددا ليدددة واألمدددا بدددين القددددرات العق أن هنددداك عالقدددة و يقدددة (Zetou,1999)وي كدددد  لدددءداء.

األمددر الددذي  دد دي إلددى االنتقددا   ،يسدداعد علددى التن دديم والتفكيددر واإلدراك المتدددا ل مددا بددين الددتعلم والمهددارة 
اس أ ندداء ممارسددته و من التفكير المبرد إلددى معايشددة األداء مددن  ددال  اسددتخدام المددتعلم لعدددد أكبددر مددن الحدد 

 سة المرتبطة باألداء المهاري.تعرف أكثر على الحا ما يبعله  للعملية التعليمية م
إن الممارسة العقلية تمكددن الالعددب مددن تهيهددة نفسدده للتكيدد  قبددل مواجهددة المشددكلة أو فددور ظهورهددا        

إمكانيددة الفشددل الددذي يحدددث فددي العددالم الحقيقددي  يقلددلإذا تكررت، ومن مميددزات هددذا األسددلوس مددن التدددريب 
 .Jans,(2006)وق من التدريب يعطي نوعا من الراحة النفسية والثقة بالنفس.  كما إن هذا الن

نتيبددة  التسددعينات مددن القددرن الماضددي  لقد انتشر التدددريب العقلددي للرياضدديين بصددورة كبيددرة فددي بدايددة       
حاجددة الالعددب   تالرياضددي، حيددث أصددبحاالنبدداز يتدده فددي تحقيددق لءبحدداث التددي تحققددت عمليددًا مددن فاعل

 .Martin,(1997جته إلى التدريب البدني والمهاري  )التدريب العقلي كحاإلى  
وتعتبدددر ل بدددة التدددنس األرضدددي مدددن األلعددداس التوافقيدددة والتدددي تحتددداإ إلدددى درجدددة كبيدددرة مدددن القددددرات       

واالنتبددداه  دددوا  المنافسدددة، وهدددذا يحدددتم علدددى القدددائمين علدددى  ،التركيدددزو  ،الدقدددة،والمهدددارات العقليدددة كدددالتحكم 
الرياضددية العاليددة   ن إلددى المسددتوياتب هددذه الل بددة إلددى االهتمددام بالتدددريب العقلددي للوصددو  بددالالعبيتدددري

وحتدددى يكدددون الالعدددب قدددادرًا علدددى القيدددام بدددذلس، يبدددب عليددده تطدددوير إمكانياتددده لتحقيدددق اإلنبددداز الرياضدددي، 
ريب الرياضددي ببميدددع التددددفددي  اوأساسددديً  امهمددً  االعقليددة واالرتقدداء بهدددا، ولددذا فدددين التدددريب العقلدددي يعددد جدددزءً 

 .Annett, (1995)  وأنواعه  هوسائل
( إلددى أن ل بددة التددنس األرضددي مددن األلعدداس التددي تتكددون مددن عدددة مهددارات 2007السددليمان )يشددير       

أساسدددية  تطلدددب مدددن العبيهدددا إتقدددان أداء هدددذه المهددددارات فدددي مواقددد  اللعدددب المختلفدددة، إذ أن إتقدددان هددددذه 
 ساسددية والمهمددة فددي تحقيددق الفددوز مددن  ددال  الددر   البيددد مددا بددين القدددراتالمهددارات يعددد مددن العوامددل األ

العقلية والمهارية وذلس بإتباق أسلوس علمي من م و اسددتخدام وسددائل تعلددم فعالددة وأدوات مسدداعدة مددن أجددل 
مهددارات التددنس األرضددي ن أ إلددى Sandor,(1997تنفيذ متطلبات الل بددة وتحقيددق أفضددل النتددائج. ويشددير )

 ،توجيدده الكددرة إلددى المكددان المناسددبة وسرعة الحركة ودقة عالية فددي توقيت والتوازن والقوة العضليتتطلب ال
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وهددي المفتدداس األساسددي للعددب وحسددم نتددائج المباريددات فإنهددا إذا مددا نفددذت بالطريقددة المطلو ددة فإنهددا سددوف 
وقيدددت والتوقدددع باإلضدددافة إلدددى الت ،تحقدددق االقتصددداد فدددي بدددذ  البهدددد والسدددرعة فدددي إنبددداز الواجدددب المحددددد

 مع ال روف والمواق  المختلفة في المنافسة.كي ودقة وانسيابية األداء من  ال  التكي   الحر 
هددذه الدراسددة  جدداءتلددذا  ،فددي تحقيددق االنبدداز والتفددول الرياضددي امهمددً  اوتلعددب القدددرات العقليددة دورً       

تسددتمد هددذه الدراسددة ، و األردنفددي  األرضدديللكشدد  عددن درجددة امددتالك القدددرات العقليددة لدددى العبددي التددنس 
الن ريددة  األهميددة البانددب العملددي، وتكمددن و انيهمددا الن ددري، البانددب :أولهمددا  نددين،ا جددانبين مددن أهميتهددا
 هددذا فددي العلميددة معرفددةال نتددائج إلددى والمتوقددع إضددافتها فيهددا، للبحددث والحاجددة حدددا تها، فددي الدراسددة لهددذه 

للقدددرات درجددة امددتالك العبددي التددنس األرضددي فددي األردن  فدديالقددوة  نقددا  تسدداعد فددي تحد دددفهددي  المبددا  
مدددر ي التددنس  مسدداعدة   كمددا أنهددا تحدداو  علددى عالجهددا. وتعمددل جوانددب الضددع  وتكش   ،وتعزيزها  العقلية

، وتعزيددزه لتحقيددق أفضددل مسددتوى أو مددا يسددمى بالتدددريب العقلددي العقلية القدراتاألرضي في حسن توظي   
قصددير و ويددل  العقلدديي تحسددين مسددتوى بددرامج اإلعددداد  ددرات تسدداعد فدد معلومددات وم    وتعطددي،  من األداء
 العبي التنس في األردن.ما يسهم في رفع مستوى أداء  مالمدى  

 
 ة:ــــدراســـمشكلة ال

فدددي حسدددم نتدددائج  اكبيدددرً  االعقليدددة لددددى الرياضددديين مدددن المهدددارات المهمدددة والتدددي لهدددا دورً  القددددراتتعتبدددر      
( بددين القدددرات العقليددة مددن 2009وهذا مددا أكددده علددي )  ا في األلعاس الفردية،المنافسات الرياضية  صوًص 
 ،المباريددات وتطبيددق  طدد  اللعددب أ ندداء ،فددي عمليددة الددتعلم المهدداري  ا هامددً اً األمددور النفسددية التددي تلعددب دورً 

كمدددا أنهدددا تعتبدددر العامدددل الحاسدددم فدددي الكثيدددر مدددن حددداالت اللعدددب أ نددداء المباريدددات، ويشدددير الصدددائ  وحسدددن 
العقليدددة ومدددا تتضدددمنه مدددن إبعددداد مثدددل القددددرة علدددى  القددددرات بتنميدددة االهتمدددام  لدددم  دددتم  إذا أندددة إلدددى (2013)

فددان ذلددس  العقليددة القدددراتوالتعامددل مددع القلددق وميرهددا مددن  التركيددز، ،الثقة بددالنفس، اإلعداد العقلي    ،التخيل
  بدددرتهم   ون مدددن  دددالبددداحثوقدددد الحددد  ال ،مدددن الوصدددو  إلدددى االنبددداز والتفدددول الرياضدددي بالالعددد سدددي  ر 
إ فددال فددي نتددائج و  تذبب أن هناك لهذه الل بة تهم ومتابع ين والعبين ومدر ين لل بة التنس األرضي،كمدرس

عندددد تقدددارس األوقدددات الصددد بة  عندددد ا دددتداد المنافسدددة وفدددي العبدددي األردن  صوصدددًا فددديالمنافسدددات لددددى 
ضع  في التركيددز وانخفددا  فددي األداء وعدددم  ون كما الح  الباحث  ،النتيبة مع المنافس في نهاية المباراة 
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ه وتكمددن مشددكلة هددذ ،التصميم لتحقيق الفوز، وكذلس القلق والخددوف مددن الخسددارة لدددى الكثيددر مددن الالعبددين
الدراسددة بمحاولددة الكشدد  عددن قدددرات الالعبددين العقليددة التددي قددد تكددون السددبب وراء  إ فدداقهم فددي كثيددر مددن 

 المنافسات.  
 

 :هدف الدراسة
 سة التعرف إلى:الدراهدفت  

اإلعدددداد و ، خيدددلالعبدددي التدددنس األرضدددي فدددي األردن )القددددرة علدددى الت لددددى العقليدددة القددددرات درجدددة امدددتالك 
 القدرة على التركيز(.و التعامل مع القلق،  و الثقة بالنفس،  و العقلي،  

 
 :تساؤل الدراسة

 التالي:تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤ  
امتالك  ما   الت  اتالقدر درجة  على  )القدرة  العقلي،  و ،  خيلالعقلية  بالنفس،  و اإلعداد  القلق،  و الثقة  مع  التعامل 
 ؟ α≤0.05اإلحصائية عند مستوى الداللة    التركيز( لدى العبي التنس األرضي في األردنالقدرة على و 
 

 مجاالت الدراسة: 
البشري:    1) التنس األرضي    أندية  من العبي   هذا الدراسة على الالعبين الذكوراقتصرت  المجال 

 في األردن.  
 / األردن.  ار د   /ومد نة الحسن الرياضية عمان، / مد نة الحسين الرياضيةالمكاني:  المجال2) 
 1/7/2016إلى  1/5/2016الفترة من تم إجراء هذه الدراسة في    :ألزماني المجال 3) 

 
 مصطلحات الدراسة: 

بالذات والقدرة على التركيز    واإليمانقلية  قوة الع"هي ال   (59، ص1994يعرفها باهي)  العقلية:  القدرات 
   في لح ات الشدة والحرإ"
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العقلية للقدرات  اإلجرائي  التعامل و الثقة بالنفس،  و اإلعداد العقلي،  و ،  خيل القدرة على الت هي:  :  التعريف 
 . القدرة على التركيزو مع القلق، 

 
 :الدراسات السابقة

ــور          ــرى العكـ لتعدددرف إلدددى القددددرات العقليدددة والمهدددارات الهبوميدددة فت إلدددى  ادراسدددة هدددد (2016أجـ
وأيضددا إلددى معرفددة مدددى العالقددة بددين بعددل القدددرات العقليددة ودقددة األداء  الخاصددة فددي ل بددة الكددرة الطددائرة،

 كددذلس والتعددرف ،التر يددة الرياضددية فددي جامعددة اليرمددوك كليددة للمهددارات الهبوميددة فددي ل بددة الكددرة لدددى  لبددة
العقليددة فددي تحد ددد مسددتوى األداء للمهددارات الهبوميددة بددالكرة الطددائرة، واسددتخدم  ة القدددراتسددبة مسدداهمن إلددى

الكددرة الطددائرة فددي كليددة التر يددة  للمسددا الباحث المددنهج الوصددفي باألسددلوس المسددحي علددى الطلبددة المسددبلين
 ًا و نسددبة(  البدد 85)(  البددًا مددن الددذكور مددن أصددل 20و لدد  عدددد العينددة ) ،الرياضددية فددي جامعددة اليرمددوك

( مددن نسددبة تمثيددل العينددة بددالمبتمع.  وتوصددلت نتددائج الدراسددة إلددى أن القدددرات العقليددة %23.53مقدددارها )
العددالي فددي  السدداحقالضددرس  مهددارة لها تي ير معنوي عالي في مستوى األداء لمهارة اإلرسددا  مددن األعلددى و 

وأيضدددًا إلدددى أن هنددداك  وتركيدددز االنتبددداه. ،النتبددداه وحددددة ا ،وا تبدددار الدددذكاء ،متغيدددرات اإلدراك بمسدددافة الو دددب
عالقة ارتبا  عالية مددا بددين القدددرات العقليددة ال تبددار اإلدراك بمسددافة الو ددب ودقددة أداء المهددارات الهبوميددة 

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمددام بالقدددرات العقليددة مددن قبددل المدرسددين لغددر  تطددوير   بل بة الكرة الطائرة.
 ة الكرة .ومية بل بارات الهبمستوى األداء للمه

  
ــ ي     ــرى سـ والتعدددرف علدددى  ،دراسدددة هددددفت للتعدددرف علدددى العمليدددات العقليدددة العليدددا المميدددزة  (2014أجـ

السدددمات الشخصدددية السدددائدة والعالقدددة بدددين المهدددارات النفسدددية العليدددا المميدددزة والسدددمات الشخصدددية السدددائدة 
وصددفي للدراسددة المسددحية حددث المددنهج الاسددتخدم البا وقدددلمدددر ي األلعدداس الرياضددية فددي جامعددة القادسددية، 

رهددا بالطريقددة العمديددة تمثلددت بمدددر ي ، وقددد أجددرى البحددث علددى عينددة تددم ا تياالدراسددةلمالئمتهددا مددع  بيعددة 
حيددث  ا،( مدددر ً 25( والبال  عددددهم )2012-2011األلعاس الرياضية في جامعة القادسية للعام الدراسي )

 bull ,  , Albinson ,((1996العليددا الددذي صددممه كددل مددن اسددتخدم الباحددث مقيدداس العمليددات العقليددة 

shambrook  السمات الشخصية السددائدة الددذي صددححه   ومقياسdill ( (مـ  اامعـGiessen .بيلمانيددا )
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وجددود عالقددة ايبابيددة بددين العمليددات العقليددة العليددا والسددمات الشخصددية السددائدة  إلددى نتددائج الدراسددة أ ددارتو 
والقدرة علددى التركيددز واالنتبدداه فقددد أظهددرت النتددائج وجددود عالقددة سددلبية  ،التصورفيما عدا مهارة القدرة على 

 .  بين هاتين المهارتين  
المهددارات العقليددة والتحمددل النفسددي لدددى  إلددى( دراسددة هدددفت التعددرف 2013أجــرى الصــاحس  حســ        

تحمددل النفسددي لدددى ليددة والوالتعددرف كددذلس علددى العالقددة بددين المهددارات العق ،الالعبددين المتقدددمين بكددرة القدددم 
اسددددتخدم الباحثددددان المددددنهج الوصددددفي بيسددددلو ي المسددددح  والعالقددددات  وقددددد الالعبددددين المتقدددددمين بكددددرة القدددددم،

لدددوري النخبددة العراقددي  ألتدديهيليمددن العبددي أنديددة دوري ا ( العبددً 80الدراسة )  عينة  تتكون  ، وقداالرتبا ين
أن  إلددى أظهددرت نتددائج الدراسددة ، وقدددشددوائيةقددة العبالطري(، تددم ا تيددارهم 2013-2012) للموسددم الرياضددي

هندداك انخفددا  فددي نسددبة المهددارات العقليددة لدددى العبددي العينددة بشددكل عددام، كمددا لددم  ت هددر فددرول معنويددة 
كمددا أظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود عالقددة ارتبددا   ،بين العبي فرل عينة البحث في جميع المهددارات العقليددة

 قلية ومقياس التحمل النفسي لالعبي عينة الدراسة.ات العالمهار معنوية عكسية بين مقياس  
العبدددددي سدددددالس القددددددرات العقليدددددة لددددددي  إلدددددىلتعدددددرف لبدراسدددددة هددددددفت  (2008 قـــــام هويـــــدي  

اسدددددددتخدم الباحدددددددث المدددددددنهج ، وقدددددددد و دددددددين مسدددددددتوي األداء القددددددددرات العقليدددددددةومعرفدددددددة العالقدددددددة  الشدددددددي ،
اسددددددتخدم  ، وقدددددددامعيالتعلدددددديم البدددددد   ددددددالس المرحلددددددة(  الددددددب مددددددن 120الوصددددددفي و لدددددد  حبددددددم العينددددددة )

ومدددددددن أهدددددددم النتدددددددائج التدددددددي توصدددددددل  ،الباحدددددددث اسدددددددتمارة تقدددددددويم األداء المهددددددداري واسدددددددتطالق رأي الخبدددددددراء
 .إليها أن القدرات العقلية لها تي ير في مستوي األداء في الهبوم البسي  لسالس الشي   

العقليددة ومسددتوى بعددل القدددرات العالقددة بددين مدددى   إلددىلتعددرف  لدراسة هدفت    (2007أجرى الفاضل      
والددى التعددرف علددى نسددبة مسدداهمة القدددرات العقليددة فددي تحد ددد  ،األداء للمهددارات الهبوميددة بسددالس الشددي 

ي صددددفمسددددتوى األداء ألنددددواق مهددددارة الهبددددوم البسددددي  بسددددالس الشددددي ، وقددددد اسددددتخدم الباحددددث المددددنهج الو 
كليددة التر يددة الرياضددية فددي  السددنة الثانيددة ة(  البددًا مددن  لبدد 20المسحي على عينة مكونددة مددن )  و األسلوس

وقددد توصددلت نتددائج الدراسددة إلددى أن القدددرات العقليددة لهددا تددي ير فددي مسددتوى األداء فددي   ،في جامعددة القادسددية
ائج اال تبددارات وأن سددرعة رد الفعددل الحركددي يسدداهم مسدداهمة فعالددة فددي نتدد  ،الهبددوم البسددي  بسددالس الشددي 

فيمددا تسدداهم حدددة االنتبدداه فددي نتددائج الهبددوم البسددي  بتغيددر  ،الس الشددي الهبددوم البسددي  بسدد  أنددواقولبميددع 
 االتباه فق .  
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دراسددة هدددفت إلددى التنبدد  بالمسددتوى المهدداري مددن  ددال  بعددل القدددرات العقليددة  (2007  أجــرى العلــي    
ات والصددفات البدنيددة فددي ل بددة كددرة اليددد، وأيضددًا التعددرف علددى نسددبة مسدداهمة بعددل القدددرات العقليددة والصددف

استخدام الباحددث المددنهج الوصددفي و األسددلوس المسددحي علددى عينددة   ، وقدالبدنية في مستوى األداء المهاري 
( العبددًا مددن العبددي أنديددة  ددباس قطددر، وأظهددرت نتددائج الدراسددة أن نسددبة مسدداهمة القدددرات 54ة مددن )مكون

 ،(47.0ة )حركددات الدفاعيدد فددي مهددارة الت :العقليددة والصددفات البدنيددة فددي األداء المهدداري علددى النحددو اةتددي
 التنطددي وفددي مهددارة  ،(37.0واالسددتالم ) التمريددرفددي مهددارة و  ،(40.0مهددارة الضددرس مددن االرتكدداز )وفددي 

لالعبددين المهدداري وتم التوصل إلى معادالت تنب ية يمكددن مددن  اللهددا االسددتدال  علددى المسددتوى   ،(31.0)
 الشباس بكرة اليد.

لفددرول فددي تقددد ر القدددرات العقليددة بددين كددل مددن التعددرف إلددى ادراسددة هدددفت  (2006أجــرى را ــ         
إلى  بيعة الفرول فددي مفهددوم الددذات  التعرف اأيًض  العبي والعبات الكرة الطائرة ببمهورية مصر, وهدفت

وقددد ، و عددل السددمات الشخصددية ،والمسددتوى الرياضددي ، بقددًا لمتغيددرات البددنسالطددائرة  بددين العبددي الكددرة 
( العبددًا والعبددة، 130عينددة الدراسددة مددن ) وتكونددت ،سددلوس المسددحيالوصددفي و األباحددث المددنهج  استخدم ال

( العبددة، وتوصدددلت الدراسددة إلددى وجددود فدددرول ذات 55( العبددًا مقابددل )75تددم تقسدديمهم إلددى مبمدددوعتين )
 إلددىوأيضددًا داللة إحصائية في تقد ر القدرات العقلية بين العبي والعبات الكرة الطائرة ولصددالح الالعبددين، 

، والددى الرياضدديد فرول ذات داللة إحصائية بددين الالعبددين الدددوليين والمحليددين  بقددًا لمتغيددر المسددتوى جو و 
وجددددود فددددرول ذات داللددددة إحصددددائية بددددين الالعبددددين مرتفعددددي الدددددرجات فددددي سددددمات الشخصددددية والالعبددددين 

 منخفضي الدرجات ولصالح مرتفعي الدرجات.
امدددتالك المهدددارات  درجدددة ى اال دددتالف فددديرف إلددد التعددد  إلدددى دراسدددة هددددفت evanglos,(2003)أاـــ     

والتحددرر مددن المخدداوف(  ،الثقددة بددالنفسو  التركيددز،و  ضددغو  المنافسددة، تحمددلو )التعامددل مددع القلددق،  النفسددية
اليونددانيين للريشددة الطددائرة تبعددًا لمتغيددري البددنس والعمددر، وقددد تكونددت عينددة  الددذكور واإلندداث بددين الالعبددين

واسددتخدم الباحددث  ، 2002 بطولددة اليونددان الو نيددة للعددام المشدداركين فددي العددب والعبددة  85ة مددن الدراسدد 
لمهددارات اعدددم وجددود ا ددتالف بددين البنسددين فددي امددتالك واستنتبت الدراسة المنهج الوصفي كيداة للدراسة، 

بددين الالعبددين تبعددًا لمتغيددر العمددر ة، حيددث  ةفددي درجددة امددتالك المهددارات النفسددي وجددود ا ددتالفو النفسددية، 
 .لدى صغار السن مهارات النفسية لدى الالعبين كبار السن أفضل منهاكانت ال
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اللعب    Richard,et,all,(2014)اجرى  وذكاء  القلق  مستوى  بين  العالقة  معرفة  الى  هدفت  دراسة 
من اإلناث(     8من الذكور، و  8العبًا)    16وإيباد الحلو  أ ناء المنافسة ، وقد تكونت عينة الدراسة من  

أعمارهم   المتحدة    20,9-19  ,4متوس   الواليات  في  الرياضية  التر ية  كليات  بطولة  في  مشاركين 
رصد   وتم  استبانه،  من  ال   المنافسة  قبل  القلق  مستوى  بقياس  الباحثون  قام  وقد  للتنس،  األمريكية 

من  ال   بر  المنافسات  أ ناء  اللعب  ذكاء  وتحليلها  مستوى  البيانات  و عد جمع  للمباريات،  مراقبين  اء 
  لقلق وذكاء اللعب، فكلما ارتفع مستوى القلقصائيا ، أظهرت النتائج إلى أن هناك عالقة بين مستوى ا إح 

 انخفل مستوى ذكاء اللعب وإيباد الحلو  المناسبة أ ناء المنافسة.  لدى الالعبين 
 

 إجراءات الدراسة 
 منهج الدراسة: 

 الئمته لطبيعة وأهداف الدراسة. ستخدم الباحثون المنهج الوصفي بصورته المسحية وذلس لمأ      
 مجتمع الدراسة: 

ال      األرضي  التنس  العبي  جميع  من  الدراسة  مبتمع  األردني  متكون  االتحاد  سبالت  في  سبلين 
( عددهم  والبال   رجا (  )ذكور/  األرضي  العبًا  98للتنس  االتحاد  ) (  األرضي سبالت  للتنس    األردني 

 . ( 2016للعام 
 عينة الدراسة: 
عينة   من  تكونت  في    أندية   العبيالدراسة  الرياضيةنادي    ) فق     األردن التنس  الحسين    ، عمان/مد نة 

  وقد  سنة،  25-16تراوحت أعمارهم من  ( العباً 37والبال  عددهم ) ( ونادي مد نة الحسن الرياضية/ ار د
توزيع  (  وضح  1والبدو  )  من مبتمع الدارسة  0.38تم ا تيارهم بالطريقة العمدية ويشكلون ما نسبته  

 فراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة. أ
 ( 1لجد ل  ا

 للنادي توزيع أفراد العينة تبعًا  
 النسبة المئوية  العدد  النادي 

 54.0 20 مدينة الحسي 
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 46.0 17 مدينة الحس 

 100.0 37 المجموع

 

 أداة الدراسة: 

 في علم النفس الرياضي  البريطاني  باحثصممه الاستخدم الباحثون المقياس الذي العقلية    القدراتمن أجل قياس  

Richard Butler  –  ويلز نورث  وجاد،جامعة  باهي  ترجمة   (1999)    ( من  فقره  20والمكون  على  (  موزعه 

 هي:   مس مهارات عقلية

 فقرات 4ويتكون من:  التخيلالقدرة على   •

 فقرات  4ويتكون من:  اإلعداد العقلي •

 فقرات 4ويتكون من:  الثقة بالنفس •

 فقرات 4ويتكون من:  مع القلقالتعامل  •

 فقرات 4ويتكون من:  القدرة على التركيز •

(  6، و هذا تكون أعلى درجة لالستبابة )6إلى    1من  وقد تم توزيع أوزان االستبابات المتعلقة بفقرات المقياس  

سابقة تم تحد د  ( درجة، و عد الرجوق إلى المصادر والمراجع العلمية والدراسات ال 1درجات وأقل درجة لالستبابة )

للحكم على   ا  ال ة مستويات  امتالك  الت  العقلية   لقدراتدرجة  العقلي،  و ،  خيل)القدرة على  بالنفس،  و اإلعداد  الثقة 

 النحو التالي:   القدرة على التركيز( لدى العبي التنس األرضي في األردنو التعامل مع القلق،  و 

 : درجة ض يفة. 2 إلى  1من  1)

 ة.متوسط : درجة  4 إلى 2,1من 2)

 : درجة مرتفعة.6 إلى 4,1من3) 

 بصورتها النهائية.  مترجمة  الدراسة(  وضح أداة 1والملحق ) 
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 صدق األداة:    
 دون إجراء أي تعد الت. تعتبر أداة الدراسة صادقة حيث تم ترجمتها حرفيًا 

 ثبات األداة:
الباحث    استخدم  الدراسة  ال تبارات  معامل  بات  تطبيق  ون إليباد  وإ    ريقة  عينة اال تبار  على  تطبيقه  عادة 

( من  10قوامها  األرضي(  التنس  بين    العبي  االرتبا   معامل  إيباد  وتم  األصلية،  الدراسة  عينة  ومن  ارإ 
والثاني األو   )  ،التطبيقين  التطبيقين  بين  الزمنية  الفترة  أيام،  8وكانت   )( الثبات 2والبدو   (  وضح معامالت 

 (.Test R. test) اإلعادةبطريقة 
 (2جد ل رقم  

 العقلية القدراتمعامل الثبات ألداة الدراسة 
 معامل ثبات اإلعادة عدد الفقرات  المجال  الرقم
 0.82 4 القدرة على التخيل 1
 0.76 4 األعداد العقلي  2
 0.80 4 الثقة بالنفس 3
 0.74 4 التعامل مع القلق 5
 0.79 4 التركيز  القدرة على 7

 0.78 20 األداة كلل
( وهي قيم مرتفعة 0.87بل  )  العقلية لءداة ككل  للقدرات( أن معامالت الثبات  2ي هر من البدو  ) 

 ومقبولة ألمرا  تطبيق الدراسة. 
 خطوات تنفيذ الدراسة: 

مع   • التنسيق  الالعبينتم  الباحث  مدر ي  قبل  مقابلة  ون من  تم  حيث  إجراء   الالعبين،  أهمية  وتوضيح 
 بات ستعامل بسرية تامة.الدراسة وماياتها وأن اإلجا

( استبيان صالحة  37وتحليل )  اإلجابات، وتم استرجاق  العب(  37)  العقلية   لقدراتامقياس  التم توزيع   •
 للتحليل. 
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 متغيرات الدراسة: 
 العبي التنس األرضي باألردن المتغير المستقلة: •
التابعة: • على    أفراداستبابات    المتغيرات  الدراسة  )  لقدراتاعينة  علىالعقلية  اإلعداد    القدرة  التحمل، 

 .العقلي، الثقة بالنفس، التعامل مع القلق، القدرة على التركيز(

 المعالجة اإلحصائية:

اإلحصائية       الرزم  برنامج  من  ال   التالية  اإلحصائية  المعالبات  استخدام  تم  الدراسة  أسهلة  عن  لإلجابة 

(SPSS)  : 

 المهوية للمتغيرات ألفراد عينة الدراسة. التكرارات والنسب  -

أداة  - مباالت  جميع  عن  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات  الم يارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 الدراسة. 

 . (One- Sample T.Test" للعينات المنفردة )tا تبار " -

 :عرض  مناقشة النتائج

العقلية لدى العبي التنس  القدراتدرجة امتالك   لي عر  لنتائج الدراسة التي هدفت إلى تحد د    في ما

 في األردن  األرضي

        " على:  نص  الدراسة  الذي  تساؤل  ع   باإلجابة  المتعلقة    العقلية   القدراتدرجة امتالك  ما  النتائج 

التخيل،   العقلي،  و )القدرة على  بالنفس،  و اإلعداد  القلق،  و الثقة  لدى الو التعامل مع  التركيز(  عبي القدرة على 

 ؟ التنس األرضي في األردن

الم يارية لكل فقرة ولكل                الحسابية واالنحرافات  المتوسطات  التساؤ  تم استخراإ  لإلجابة على هذا 

(  8( توضح ذلس ونتائج البدو  )7( و)6( )5( و)4( و)3العقلية ونتائج البداو  )  للقدراتمبا  والدرجة الكلية  

 بتساؤ  الدراسة. قة تبين  الصة النتائج المتعل
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 القدرة على التخيل   المجال األ ل:

 (3جد ل رقم    

القدرة على التخيل "لدى العبي  "المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية لفقرات المجال  

 (37 المجال ككل  ن= التنس األرضي"

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 2 1.23 1.25 يع أن أتدرس على رياضتي في عقلي استط 1

 منخفضة 1 1.27 1.20 أتمرن على المهارة في ذهني قبل أن استخدمها 2

 منخفضة 2 1.32 1.80 أستطيع أن أكون صور عقلية للمهارة.  3
 منخفضة 1 1.81 1.95 أجد من السهل تخيل الشعور بالحركة 4

 منخفضة - 1.09 1.55 ككل (" األرضي  التنس " القدرة على التخيل "لدى العبي 
 

       ( البدو   من  المبا   3ي هر  لفقرات  الحسابية  المتوسطات  أن  التنس  (  العبي  لدى  التخيل  على  القدرة 

)  األرضي بين  ) 1.95-1.20تراوحت  للفقرة رقم  أعالها  "3(، كان  السهل تخيل   ( والتي تنص على  أجد من 

أستطيع أن أكون صور عقلية    (  والتي تنص على "3منخفضة ، تليها الفقرة رقم )بدرجة  وجاءا    الشعور بالحركة

أتمرن على المهارة في ذهني قبل   ( والتي تنص على "4" و درجة منخفضة ، و المرتبة األ يرة الفقرة رقم )  للمهارة

استخدمها   "  وجاءت  "أن  للمبا   الحسابي  المتوس   و ل   منخفضة,  الت  و درجة  على  العبي القدرة  "لدى  خيل 

األرضي ككل  التنس  منخفضة.  ( 1.55 "  المدر ين   وويعز   و درجة  اهتمام  ضع   إلى  النتيبة  هذه  الباحثون 

التدريبية.   برامبهم  في  العقلي  التدريب  على  تركيزهم  وعدم  الالعبين  لدى  العقلي  البانب  هذه    بتطوير  وتتفق 

الالعبين يعزى  ا  في نسبة المهارات العقلية لدى  هناك انخففي أن    (2013 ،الصاحس  حس النتيبة مع دراسة  

 دى الالعبين. من قبل المدر ين بتطوير البانب العقلي للعدم االهتمام 
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 المجال الثاني: األعداد العقلي 
 (4جد ل رقم  

األعداد العقلي "لدى العبي التنس  "المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية لفقرات المجال  
 (37مجال ككل  ن= ال األرضي"

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 4 1.15 1.78 أحدد بنفسي دائما أهدافي في التدريب  1

 متوسطة  1 1.46 2.50 أهدافي دومًا محددة جداً  2

 متوسطة  2 1.15 2.45 دائمًا أحلل بنفسي بعد أن أنتهي من المنافسة  3
 متوسطة  3 1.74 2.38 د األهداف التي أنبزتها عادة احد  4

 متوسطة  - 0.93 2.27 ككل " األعداد العقلي "لدى العبي التنس األرضي" 
 األعددداد العقلددي "لدددى العبددي التددنس األرضددي"( أن المتوسددطات الحسددابية لفقددرات المبددا  4ي هددر مددن البدددو  )

أحددددد بنفسدددي دائمدددا أهددددافي فدددي  لتدددي تددنص علدددى "( وا2(، كدددان أعالهدددا للفقدددرة رقدددم )2.50-1.78تراوحددت بدددين )

دائمدًا أحلدل بنفسدي بعدد أن أنتهدي  (  والتدي تدنص علدى "3، تليهدا الفقدرة رقدم )  متوسدطةبدرجدة  وجاءت    "  التدريب  

أحددد بنفسدي دائمدا  ( والتدي تدنص علدى "1، و المرتبدة األ يدرة الفقدرة رقدم )  متوسدطةبدرجدة  وجاءت  "  من المنافسة  

األعــداد العقلــي "لــدى العبــي  , و لدد  المتوسدد  الحسددابي للمبددا  "منخفضددةبدرجددة  وجدداءتدريب " أهدددافي فددي التدد

ــنس األرضــي . ويعددزي البدداحثون هددذه النتيبددة إلددى أن الالعبددون ميددر متوسددطةبدرجددة  وجدداءت (2.27ككــل  " الت

 ،وتحد دد أهددافهميات ، ويعتمدون على أنفسهم في تحليل المبار معدون عقليًا بشكل جيد، وان أهدافهم مير واضحة

وتتفددق هددذه النتددائج مددع دراسددة   ،األداءوال  وجددد أي دعددم مددن قبددل المدددر ين فددي مسدداعدة الالعبددين ذهنيددًا لتطددوير 

evanglos,(2003)  الخبددرة التددي يمتلكهددا الالعبددين لهددا دور فددي درجددة امددتالكهم للقدددرات العقليددة وهددذا مددا  أنفددي

الحدد  أن  بددراتهم قليليدده بسددبب قلددة مشدداركتهم فددي البطددوالت الخارجيدددة حيددث ن ،يفتقددده العبددي التددنس فددي األردن

 المختلفة.
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 الثقة بالنفس    قدرةالمجال الثالث:  

 (5جد ل رقم  

الثقة بالنفس "لدى العبي  التنس   "نحرافات المعيارية لفقرات المجال المتوسطات الحسابية  اال 

 (37 المجال ككل  ن= األرضي("

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 1 1.16 1.31 ال أعاني من فقدان الثقة بشين أدائي. 1

 منخفضة 3 1.14 1.13 أد ل كافة المباريات بفكر وا ق. 2

 منخفضة 2 1.10 1.22 كلما اقترس موعد المباراة ازدادت  قتي بنفسي.  3
 منخفضة 4 1.15 1.11  و  المنافسة أحاف  على مواق  ايبابية 4

 منخفضة - 0.91 1.19 ككل " الثقة بالنفس "لدى العبي التنس األرضي" 
 

 الثقدددة بدددالنفس "لددددى العبدددي التدددنس األرضدددي"( أن المتوسدددطات الحسدددابية لفقدددرات المبدددا  5ي هدددر مدددن البددددو  )

فقدددان الثقددة بشددين  ال أعدداني مددن والتددي تددنص علددى " (1(، كددان أعالهددا للفقددرة رقددم )1.31-1.11تراوحددت بددين )

كلمدا اقتدرس موعدد المبداراة ازدادت  قتدي  ( والتدي تدنص علدى "3بدرجة منخفضة ، تليها الفقرة رقدم )  وجاءت"  أدائي

 ددو  المنافسددة أحدداف   ( والتددي تددنص علددى "4بدرجددة منخفضددة ، و المرتبددة األ يددرة الفقددرة رقددم ) وجدداءت" بنفسددي 

الثقــة بــالنفس "لــدى العبــي   و لدد  المتوسدد  الحسددابي للمبددا  " بدرجددة منخفضددة, وجدداءتعلددى مواقدد  ايبابيددة " 

قلددة الخبددرة وضددع   إلددىبدرجددة منخفضددة. ويعددزي البدداحثون هددذه النتيبددة  وجدداءا( 1.19" ككددل )التــنس األرضــي(

 وقددت  ويددل نسددبيًا لتعزيزهددا، إلددىفالثقددة بددالنفس تحتدداإ  االحتكدداك فددي المناسددبات الرياضددية لدددى الالعددب األردنددي،

 تاإ إلى رصيد كبير من المباريات لتعزيز هذا البانب.فهو يح
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 التعامل مع القلق القدرة على المجال الرابع: 

 ( 6الجد ل  

التعامل مع القلق "لدى العبي التنس  "المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية لفقرات المجال  

 (37 المجال ككل  ن= األرضي"

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

نحراف  اال 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 1 1.45 1.20 ال أعاني من الخوف من الخسارة . 1

 =منخفضة 2 0.95 1.12 ال أعاني من القلق بشين المنافسة. 2

 منخفضة 3 0.93 1.10 ال أترك العنان أل طائي لتثير القلق عند قيامي باألداء . 3
 منخفضة 4 1.02 1.05 في القلق بشين التنافس أفر ال  4

 منخفضة - 0.83 1.11 ككل " التعامل مع القلق "لدى العبي  التنس األرضي" 
التعامدددل مدددع القلدددق "لددددى العبدددي) التدددنس ( أن المتوسدددطات الحسدددابية لفقدددرات المبدددا  6ي هدددر مدددن البددددو  )    

اني من الخوف من ال أع ( والتي تنص على "1(، كان أعالها للفقرة رقم )1.20-1.05تراوحت بين )  ("األرضي
"  ال أعاني من القلق بشدين المنافسدة  والتي تنص على ",( 2بدرجة منخفضة ، تليها الفقرة رقم )  وجاءت"  الخسارة  
"  فدي القلدق بشدين التندافس أفدر ال  ( والتدي تدنص علدى "4بدرجة منخفضة، و المرتبة األ يدرة الفقدرة رقدم )  وجاءت
" ككدل التعامل مع القلق "لـدى العبـي التـنس األرضـي حسابي للمبا  "المتوس  البدرجة منخفضة, و ل     وجاءت

أ ندداء المنافسددات  أوالبدداحثون ذلددس إلددى أن التعامددل مددع القلددق سددواء قبددل  يعددزوبدرجددة منخفضددة. و وجدداءا ( 1.11)
ة،  اصدة ال يمكدن تحقيقهدا إال مدن  دال  اإلحمداء البيدد قبدل المنافسد  اتوتكيفدالرياضية يحتاإ إلى قددرات نفسدية  

 ,Fischerوالتدريب العقلي المصاحب للتدريب البددني والمهداري عدالي المسدتوى. وتتفدق هدذه النتيبدة مدع دراسدة 
 التدي أ دارت إلدى أن التددريب البدددني ميدر المصداحب للتددريب البددني والمهدداري  زيدد مدن درجدة القلددق ، (1995)

أن هنداك عالقدة بدين مسدتوى القلدق وذكداء  فدي  Richard,et,all,(2014)وتتفدق أيضدًا مدع دراسدةلدى الالعبين.
فكلمددا زاد القلددق لدددى الالعددب  ددنخفل لديددة مسددتوى ذكدداء اللعددب وإيبدداد الحلددو  المناسددبة أ ندداء األوقددات  ،اللعددب

األردن، ولذلس جاءت قدرة الالعب األردندي فدي التعامدل في التنس  والص بة في المباراة، وهذا ما يعاني منه العب
 هذا    ر سلبًا على نتائج المنافسات لديه.  مع القلق منخفضة و 
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 المجال الخامس: القدرة على التركيز 

 ( 7الجد ل  

القدرة على التركيز "لدى العبي التنس  "المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية لفقرات المجال 

 (37 المجال ككل  ن= األرضي

 الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الدرجة لرتبةا

 منخفضة 4 1.33 1.75 أستطيع التركيز على أفكاري أ ناء المنافسة .  1

 منخفضة 3 1.22 1.10 ال  تخلى عني تركيزي أ ناء المنافسة.  2

 منخفضة 2 1.72 1.15 الضبيج مير المتوقع ال يضر أدائي . 3
 خفضةمن 1 1.82 1.17 تعليمات المدرس ال تفقدني تركيزي أ ناء المنافسة 4

 منخفضة - 1.07 1.29 ككل " القدرة على التركيز "لدى العبي التنس األرضي 
     ( البدو   المبا   7ي هر من  لفقرات  الحسابية  المتوسطات  أن  "لدى العبي)  (  التركيز  على  التنس القدرة 

)  ("األرضي بين  )2.17-1.75تراوحت  رقم  للفقرة  أعالها  كان   ،)4" على  تنص  والتي  ا  (  ال  تعليمات  لمدرس 

الضبيج مير    (  والتي تنص على " 3بدرجة منخفضة ، تليها الفقرة رقم )  وجاءتتفقدني تركيزي أ ناء المنافسة "  

أستطيع   ( والتي تنص على "1بدرجة منخفضة ، و المرتبة األ يرة الفقرة رقم )   وجاءتالمتوقع ال يضر أعدائي "  

القدرة على    بدرجة منخفضة, و ل  المتوس  الحسابي للمبا  "  وجاءت"    ةعلى التركيز على أفكاري أ ناء المنافس

العبي "لدى  )  التركيز  لدى    وجاءا(  1.29ككل  الضع   إلى  النتيبة  هذه  الباحثون  ويعزو  منخفضة.  بدرجة 

على توازنه النفسي و وكذلس فقدانه السيطرة في كثير من األحيان على مبريات   ف ةالالعب األردني في المحا

ن أواًل،المباراة،  العقلية  قدراته  ي  تيبة ضع   الذي  والبدني  المهاري  البانب  في وكذلس ضع   انخفا   صاحبه 

 افي أن القدرات العقلية ومنها التركيز تلعب دورً   (2016 ،العكور    ، وتتفق هذه النتائج مع دراسةالقدرات العقلية

 رة التي  رتكبها الالعبون أ ناء المنافسة.في إتقان المهارات المختلفة وتقلل من األ طاء السهلة والمبا  امهمً 
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 : بتساؤل الدراسةخالصة النتائج المتعلقة 

 ( 8الجد ل  

العقلية" لدى  القدرات  المقياس "درجة امتالك لمجاالتالمتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية 

 (37ككل  ن=العبي  التنس األرضي( 

 المجال  الرقم 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 عياري الم
 الدرجة  الرتبة

 منخفض) 4 1.09 1.55 القدرة على التخيل 1

 متوسط)  2 0.93 2.27 األعداد العقلي 2

 منخفض) 3 0.91 1.19 الثق) بالنفس 3

 منخفض) 5 0.83 1.11 التعامل مع القلق 4

 منخفض) 1 1.07 1.29 القدرة على الت كيز 5

العقلية" "لدى العبي  القدرات"درجة امتالك 

 تنس األرضي ككلال
 منخفضة - 0.68 1.48

العقليددة" "لدددى  القدددرات( أن المتوسددطات الحسددابية لمبدداالت المقيدداس "درجددة امددتالك 8ي هددر مددن البدددو  )      
" بمتوسددد   اإلعدددداد العقلدددي" الثددداني(، كدددان أعالهدددا للمبدددا  2.27-1.11العبدددي التدددنس األرضدددي تراوحدددت بدددين )

بدرجددددة  وجدددداءت"  القدددددرة علددددى التخيددددل،  ليدددده المبددددا  الثدددداني "  توسددددطةمبدرجددددة  وجدددداءت( 2.27حسددددابي بلدددد  )
الثقددة الرابعددة مبدا   و المرتبدة منخفضددةبدرجدة  وجدداءت"  القددرة علددى التركيدزو المرتبددة الثالثدة مبددا  "  ، منخفضدة
لحسدابي و درجة منخفضة، و لد  المتوسد  ا " التعامل مع القلقو المرتبة الخامسة    منخفضةبدرجة    وجاءت  بالنفس
ويعدزو  بدرجدة منخفضدة. وجداءا( 1.48) ككل التنس األرضي "لدى العبي العقلية  القدراتدرجة امتالك    للمقياس

وهدذا مدا  التدريبية الوحداتأ ناء  لالعبينالعقلية  القدراتقلة اعتماد المدر ين على تنمية   الباحثون هذه النتيبة إلى
ا تيار وتصني  الالعبين وفقدا لقددراتهم البدنيدة  إلىاجة ماسة الح أصبحت أنه  في  (1999)،  أ ار إليه  معون  
العقليددة ودورهددا فددي من ومددة التدددريب الرياضددي و اصددة فددي القدددرات  واالرتبددا  االيبددابي مددع  ،والحركيددة والنفسددية

النتدائج وتتفق هذه   القرارات العاجلة في اقل من جزء من الثانية.  إصدارالمستويات الرياضية العالية التي تتطلب  
يسداعد ، مما تالمهاراأن هناك عالقة و يقة ما بين القدرات العقلية واألداء  في Zetou,(1999)مع ما أ ار إليه 

 و التالي تحقيق االنباز. على التن يم والتفكير واإلدراك المتدا ل ما بين التعلم والمهارة
لتدي الزالدت تركدز علدى الباندب البددني منداهج التددريب ا أن هدذه النتيبدة قدد تعدود إلدى  كما  رى الباحثون 

علدى  تدي يريكدون لهدا  أنالممكدن  والتدي مدن ،من تركيزها على البواندب النفسدية والعقليدة  أكثروالمهاري والخططي  
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علددى اسددتخدام المهددارات العقليددة  ينميددر قددادر  نالالعبدديالددذي جعددل  األمددر ،دا ددل الملعددب ينالالعبدد أداءمسددتوى 
مع م الرياضيين أن   (2009)،علي وهذا ما أكده ،إليها  وامستوى المرحلة التي وصل بشكل فعا  و ما  تناسب مع

يكفي من الوقت وفرص المنافسدة فسدوف يسدتخدمون مهدارات عقليدة ويتددر ون عليهدا دون مسداعدة   لهم ما  أتيح  أذا
 أ دارلنتائج مع مدا وتتفق هذه ا. ذلس م توفر له اتساقا لكن مع مهم ال أكثرصار    أداءهم  إنالغير و ذلس يبدون  

 حيددث يعدددالعقليددة واالرتقدداء بهددا،  وقدددرات الالعبددين يبددب تطددوير إمكانيدداتفددي اندده   Annett, J,(1995)اليدده
 . وسائلة وأنواعهالتدريب العقلي جزءًا مهمًا وأساسيًا في التدريب الرياضي ببميع 

 االستنتاجات:

إلدددى  ون اإلحصدددائية وتحليدددل النتدددائج توصدددل البددداحث واسدددتنادًا إلدددى المعالبددداتوتسددداؤلها الدراسدددة  هددددففدددي ضدددوء  

 االستنتاإ اةتي:

)القددددرة علدددى التخيدددل، اإلعدددداد ة العقليددد فدددي األردن للقددددراتدرجدددة امدددتالك العبدددي التدددنس األرضدددي إن  (1

 جاءت بدرجة ض يفة العقلي، الثقة بالنفس، التعامل مع القلق، القدرة على التركيز(

 التوصيات:

 بما  لي: ون نتائج الدراسة  وصي الباحث في ضوء ما توصلت إليه

والبدني1).  المهاري  التدريب  برامج  مع  جنب  إلى  جنبًا  العقلي  التدريب  برامج  العبي  تضمين  التنس   لدى 

 في األردن.  األرضي

العقلية لما لها من أهمية في تحسين مستوى   القدرات  بتنمية  اهتمام مدر ي التنس األرضي  زيادة  ضرورة2). 

 دن. بي التنس في األر وتحقيق االنباز لدى الع مهاري األداء ال

األردن، ووضع    إجراء(.3  في  األرضي  التنس  لدى العبي  العقلية  القدرات  مستوى  لقياس  دورية  ا تبارات 

 برامج التدريب العقلي في ضوء تلس اال تبارات. 

 .اولة، واإلسكواش(كرة الطو )الريشة الطائرة،  األ رى  على العاس المضرس إجراء دراسة مشابهة4). 
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 بسم هللا الرحم  الرحيم 
درجة إن هذا المقياس هو أداة بحثية لبمع البيانات لغاية البحث العلمي فق  والذي  هدف التعرف          

 رجى منكم االلتزام بيعلى درجات الدقة  لذا   ،األردنالعقلية لدى العبي التنس األرضي في    القدراتامتالك  
ئرة حو  الرقم المناسب علمًا فيرجى التكرم بوضع دا  الممكنة في اإلجابة على فقرات وأسهلة هذا المقياس.

 ( عن درجة مرتفعة. 6( يعبر عن درجة منخفضة ورقم )1الرقم ) ينب
 التخيل: القدرة على 

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                            أتدرب على رياضتي في عقلي        أناستطيع  -1

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                             ااستخدمه أنأتم ن على المهارة في ذهني قبل  -2

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                               صورا عقلي)             أكون أنم  الصعب  - 3

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                             لح ك)         م  السهل تخيل الشعور با أاد - -4

 لق العق اإلعداد

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                     م  التدريب                     أهدافيأحد بنفسي دائما  -5

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1            دوما محددة ادا                                             أهدافي -6

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1         انتهي م  المنافس)                أنبعد  أدائيدائما احلل بنفسي  -7

 

 بالنفس:  الثقة

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1               أعاني م  فقدان الثق) بشأن أدائي                           ال -9

 6،  5،  4  ، 3  ، 2، 1        أدخل كاف) المباريات بفك  وأثق                                    -10

 6،  5،  4  ، 3  ، 2، 1                         قتي بنفسيالمباراة ازدادت ثكلما اقت ب موعد  -11

 6،  5،  4  ، 3  ، 2، 1       طوال المنافس) أحافظ على موقف ايجابي                          -12

 القلق: التعامل مع 

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                              أعاني الخوف م  الخسارة                ال -13

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1         بنفسي م  هزيم) في المباريات         هألحقأقلق مما قد ال  -14

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1        أت ك العنان ألخطائي لتثي  القلق عند قيامي باألداء           -15

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1         في القلق بشأن التنافس                                  أف طال  -16

 التركيز: القدرة على 

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1         استطيع الت كيز على أفكاري أثناء المنافس)                   -17

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1   يتخلى عني ت كيزي أثناء المنافس)                               ال  -18

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                       يض  بأداتي            ال الضجيج غي  المتوقع -19

 6،  5،  4،   3  ، 2، 1                      تشتت ذهني بسهول) يعد مشكل) بالنسب) لي      -20

   
   


