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 اللغىية النمذجة بنظام عقليه باتتدري استخدام فاعلية
 لدي التفكري واسرتاتيجيات العقلية املهارات علً العصبية

 تبىك جامعه منتخب
 

ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أثر استخدام تدريبات  الممخص:
عقمية بنظام النمذجة المغوية العصبية عمى الميارات العقمية 

باحث المنيج الشبو التجريبي عمى واالستراتيجيات العقمية. واستخدم ال
( رياضيًا من منتخب جامعة تبوك تم 33عينة عشوائية بمغت )

تقسيميم عمى مجموعتين ضابطة واألخرى تجريبية حيث تم تطبيق 
البرنامج التدريبي عمييا. وتوصل الباحث إلى نتائج منيا وجود فروق 

صالح البعدي ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي ل
لدى المجموعة التجريبية في الميارات العقمية واستراتيجيات التفكير. 
وقدم الباحث توصيات منيا استخدام النماذج األخرى لمنمذجة المغوية 

 .العصبية
: النمذجة المغوية العصبية، الميارات العقمية، الكممات المفتاحية

 ر.التفكياستراتيجيات 
  المقدمة. 1

أحد   "Mental Training"امج التدريب العقميتعد بر       
استراتيجيات التدريب الحديثة التي تحظى باىتمام العديد من 
المتخصصين في مجال األنشطة البدنية والرياضية لدورىا 
اإليجابي والفعال في تطوير مستوى األداء، كونيا جزء أساسي 

من  من اعداد الالعب لمدخول في المنافسات. والتدريب العقمي
أبعاد عمم النفس الرياضي التطبيقي، حيث يحتوى عمى العديد 
من الوسائل والخطط التي يمكن إدراجيا ضمن برنامج التدريب، 

 .والتي تسير جنبًا إلى جنب مع برامج التدريب المياقي والمياري
كما أنو من األساليب الحديثة التي اثبتت فاعميتيا في       

ويساىم في تطوير المستوى الميارى، تنمية الميارات الحركية، 
ويعمل عمى تدعيم المسارات العصبية لموصول إلى األداء 

 ].1الصحيح ]
 Mental Skills" وفي ذات السياق تقوم الميارات العقمية     

ومنيا: )التذكر، التخيل، الذكاء، اتخاذ القرار، اإلقناع( بدورًا 
غفال ىذا الدور  ىامًا في تحقيق اإلنجاز والتميز في األداء، وا 

يضر باألداء إلى درجة بعيدة، لذا فاستخدام مثل ىذه الميارات 
وتنميتيا، يجب أن يسير جنبا إلي جنب مع تنمية عناصر 

 س المستوى ــفـارات بنــذه الميــالمياقة البدنية، وأن ينظر إلى مثل ى
 

 

من االىتمام، حيث أن كال منيما يساىم في الوصول إلى حالة 
 ].2ء المثالية ]األدا

 Thinkingإضافة إلى إن استراتيجيات التفكير       

Strategies  تعتبر من االبعاد المعرفية اليامة في الوصول إلى
تحقيق مستويات عالية من األداء وتحقيق اإلنجاز البدني عن 
طريق عزل األفكار والتغمب عمى الضغوط. وفي ىذا الصدد 

اختالف االستراتيجيات بين إلى  Mureasnu يشير ميورسانيو
األفراد، لذا يجب التخطيط المسبق ليا من خالل التوقعات 
المدروسة، والتحكم في االنتباه، والعمل عمى برمجتيا عقميا، 
حتى يمكن زيادة التركيز عمى األداء الحركي والوصول إلى 

 ].3] تحقيق األىداف المرجوة
دني قد تطورت ومما ال شك فيو ان أساليب التدريب الب     

بشكل كبير لتحقق طفرة في مجاالت األنشطة البدنية والرياضية 
المختمفة بمسابقاتيا الفردية والجماعية مستفيدة من مبدأ التكامل 
بين العموم والمعارف، والتي تيدف إلى تحقيق الفرد الرياضي 
أفضل المستويات والنتائج في المواقف التدريبية والتنافسية في 

قصى ما تسمح بو قدراتو البدنية والميارية والنفسية مجالو، بأ
 .والعقمية واالجتماعية

ومن الوسائل المعينة عمى تعديل السموك اإلنساني عمم      
 .NLP البرمجة المغوية العصبية، أو ما يسمى اليندسة النفسية

ويعنى بدراسة طريقة التفكير في إدارة الحواس، وتيذيب السموك، 
وتعديل العادات، وتدعيم القدرات. فيعمل عمى وتحفيز اليمة، 

استخدام لغة العقل بطريقة إيجابية تمكننا من أجل تحقيق أىدافنا 
[4.[ 

وترتكز البرمجة المغوية العصبية عمى العمم الذي يدرس      
 Biologyعمميات االتصال والتحكم في النظم البيولوجية

مل مع طرق ، ويتعاTechnology واالجتماعية والتكنولوجية
السموك والتصرف، وتظير كأحد التطبيقات النفسية واالجتماعية 

 Gregory" جوريجورىباتيسون "ليذا العمم، والذي من رواده

Bateson،" ىيمبرتوماتيورانا"Humberto Maturana 
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، حيث أشاروا إلى أن Fransisco Varela" فرانسيسكو فيرال"و
ات اإلنسان كما ىذا العمم يدخل في جميع تصرفات وسموكي

يشمل مجاالت عديدة من حياتو ويعود باألثر اإليجابي في 
 ].5طريقة التفكير ومعالجة المعمومة ]

ويستند ىذا العمم في موضوعاتو عمى التجربة واالختبار،       
ويقود إلى نتائج ممموسة في مجاالت متنوعة، وتسيم بإمداد 

أكثر كفاءة  الفرد الرياضي بآليات وطرق تساعده لكي يصبح
وفاعمية في تنفيذ متطمبات األداء التدريبي والتنافسي، وأكثر 
تحكما في األفكار واالنفعاالت والسموك، وأفضل في القدرة عمى 
إنجاز األىداف، وأكثر إيجابية في تفاعمو مع البيئة المحيطة بو، 
حيث تنظر إلى قضية النجاح والتفوق عمى أنيا عممية يمكن 

[ فتيتم بدراسة 6ىي وليدة الحظ أو الصدفة ] صناعتيا، وليست
كيفية تنظيم الخبرات الذاتية، وأنماط التفكير ودورىا في عممية 

 ].7] التذكر واإلبداع، وعالقة المغة بالتفكير
أن البرمجة Suek night -  وقد أوضحت " سو نايت      

المغوية العصبية تسعى لدراسة ما يجرى في الفكر والمغة 
عادة انتاج التفوق، الذى  والسموك، كما أنيا طريقة لتشفير وا 

يساعد الفرد عمى تحقيق النتائج التي يريدىا لنفسو ولعممو 
 ].8ولحياتو ]

ومن المبادئ األساسية لتفعيميا مبدأ النمذجة، حيث تركز       
عمى نماذج متميزة في ميارة معينة بيدف الوصول إلى 

التميز والنجاح، وبالتالي المعطيات المشتركة التي تقود إلى 
 .نستطيع نقل ىذه الخبرة عن طريق المحاكاة والتدريب

وتقوم عممية النمذجة عمى االستكشاف الواعي لمعناصر        
المكونة ألداء العب ما، حيث يمكن تحميل وتصنيف أىدافو 
وسموكو، وكذلك طرق تفكيره ومشاعره بأية درجة تفصيمية 

)االشكال الفرعية  ناصر التفكيرمطموبة لمتوصل إلى أدق ع
لمحواس( مثل حجم وشكل الصور التي يتخيميا الشخص، 
التحديد الدقيق لمكان االحاسيس في جسمو وتفصيالت سموكو، 
حيث يتم نمذجة العناصر التي تصنع فارقًا بين األداء العادي 
واألداء المتميز، بداًل من النمذجة الكاممة لكل شيء يفعمو الفرد 

ي المراد نمذجة أداؤه، وىو ما يعرف بالنمط الثاني الرياض
 ].9] لمنمذجة
وييدف النمط الثاني إلى نمذجة حاالت األداء المتميز        

 -  الخاصة بالفرد الرياضي الستخداميا كموارد النمذجة الذاتية
Self –modelingويعد نموذج ، TOTE  النموذج األساسي

العصبية، وكل فئات  لالستراتيجية في البرمجة المغوية

االستراتيجيات تسير عمى ىذا النموذج. وقد قام بتطوير ىذا 
 ، جورج ميمرKarl Pribram النموذج كل من كارل بريبرام

George Millerيرجين جاالنتر ، Eugene Gallanter  وىو
يعرض آليو تغذية راجعة يمكن أن تستخدم كأداة تساعد عمى 

 ].13] رحل المشكالت واإلبداع والتطوي
 . مشكمة الدراسة2

من خالل مالحظة الباحث ومجال عممو األكاديمي       
واإلداري، وكذلك مالحظات الطاقم اإلداري والتدريبي لبعض 
المظاىر السمبية لرياضي منتخب جامعة تبوك كزيادة معدل 
تكرار االخطاء خالل المباريات، وتشتت االنتباه وضعف التركيز 

ه األداء الشخصي، وردود انفعالية سمبية تجاه تجا يوالتوقع السمب
أخطاء الحكام أو الالعبين أو الجميور في المواقف التدريبية 

 .والتنافسية
لذا جاءت فكره البحث الحالي كمحاولة لتنقية ومعالجة ىذه      

الخبرات لمفرد الرياضي عبر حواسو، وترجمة ىذه الخبرات 
ليا وليذا السموك داخل  باستخدام المغة، لتحقيق أفضل تشفير

برنامجو العقمي في نسق متكامل لموصول إلى برامج لغوية 
عصبية ونماذج متمايزة تبعا لمفروق الفردية، مما يقمل من تأثير 
العوامل والمظاىر السمبية لمفرد الرياضي، ويحقق أىداف 
التدريب والمنافسة، ويطور من استراتيجيات التفكير والميارات 

 .العقمية
 الدراسةأىمية  أ.

محاولة الستخدام واستثمار أحد االتجاىات المعاصرة في      
أساليب التنمية البشرية، متمثمة في النمذجة المغوية العصبية 
وتطبيقاتيا في مجال جديد وىو تطوير الميارات العقمية 

 .واستراتيجيات التفكير، وبالتالي تطوير فعالية األداء الرياضي
 :ة لمبحثاألىمية التطبيقي

قد تسيم نتائج البحث الحالي في تفعيل دور برامج اإلعداد      
النفسي والتحكم في طرق التفكير، واكتساب ميارات التأثير في 
اآلخرين، واالنسجام معيم، وصوال إلى حالة االندماج األمثل في 

 .األداء الرياضي
 دراسةالىدف ب. 
لتفكير باستخدام تطوير الميارات العقمية واستراتيجيات ا    

تدريبات عقميو بنظام النمذجة المغوية العصبية لطالب منتخب 
 .جامعو تبوك

 :فروض البحثج. 
 ن القياس القبمي والقياس البعدي ـًا بيــة إحصائيــروق دالــد فــتوج -
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 .لممجموعة التجريبية في الميارات العقمية واستراتيجيات التفكير
القياس القبمي والقياس البعدي توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -

 .لممجموعة الضابطة في الميارات العقمية واستراتيجيات التفكير
توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في القياس البعدي  -

 .لمميارات العقمية واستراتيجيات التفكير
 الدراسةمصطمحات . د
نظام تدريب ىي :  Mental Training التدريب العقمي •

ابع، يتضمن االستراتيجيات التي تستخدم بيا الميارات متت
العقمية، وتوظيفيا في تطوير األداء في المستويات الرياضية 

 ].6] المختمفة وتطوير الصحة العامة"
 Neuro-Linguistic (NLP)  البرمجة المغوية العصبية •

Programming دراسة ما يحدث في الفكر والسموك : ىي
ية أو غير المفظية )لغة الجسم(، بيدف والمغة، سواء المفظ

تطوير وتحسين ىذه المكونات، لتحقيق التغير اإليجابي والتميز 
والتفوق اإلنساني، بما يساعد الفرد الرياضي عمى تحقيق النتائج 

 ].3المرجوة ]
من أىم ميارات البرمجة المغوية Modeiing:  النمذجة •

ي ميارة معينة بيدف العصبية، حيث نقوم بدراسة نماذج متميزة ف
الوصول إلى المعطيات المشتركة التي ساعدتيم عمى التميز 
والنجاح وكونت لدييم ىذه الممكة، وبالتالي نستطيع نقل ىذه 

ىذه الميارة مفيدة جدا خبرة عن طريق التدريب لآلخرين، و ال
 .وتستخدم في مجاالت متعددة

 الدراسات السابقة. 3
 :الدراسات العربية أواًل:

[ دراسة بعنوان " فعالية االستراتيجيات 11] جبر أجرى        
العقمية عمى توجيو التوتر وتطوير مستوى أداء ميارات اليجوم 

)دراسة حالة( " وقد استخدمت المنيج  المركب في سالح الشيش
التجريبي دراسة حالة عمى العبين، وطبقت ثالث استراتيجيات 

واجب الميارى، من استراتيجيات التفكير، ىما التفكير في ال
الحديث الذاتي اإليجابي، تجزئة األداء وذلك عمى عينة عمدية 

( العبين ضمن منتخب سالح الشيش، وكانت مدة 2) من
( اسبوعا بواقع ثالث وحدات اسبوعيا، وقد تم 12) البرنامج

إيجاد التكافؤ في جميع المتغيرات التجريبية، وكذلك استراتيجيات 
البرنامج، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة التفكير المقترحة لتطبيق 

إلى وجود تحسن لدى الحالتين في مستوى األداء والتوجيو 
اإليجابي لمتوتر نتيجة استخداميما استراتيجيات التفكير 

)تركيز االنتباه،  المقترحة، وكذلك بعض الميارات العقمية مثل

ة واالسترخاء، والتصور العقمي(، ولقد أوصى الباحث باالستعان
باستراتيجيات التفكير مع البرنامج التقميدي المستخدم في تدريب 

 .سالح الشيش لتطوير مستوى األداء المياري
 [ دراسة بعنوان " فاعمية برنامج تدريبي12] المعشنىأجرى و     

لتقنيات البرمجة المغوية العصبية دراسة لبعض متغيرات 
بيدف بناء الشخصية لدى طمبة الجامعة بسمطنة عمان" وذلك 

برنامج تدريبيي استخدام تقنيات البرمجة المغوية العصبية، وقد 
استخدم الباحث المنيج التجريبي، عمى مجموعتين احدىما 

 .تجريبية واألخرى ضابطة
التدريب العقمي [ دراسة بعنوان "13] محمد أجرىا كم    

ألداء باستخدام التغذية الراجعة الحيوية كمدخل لتطوير مستوى ا
"، وذلك بيدف وتقدير الذات لدى الناشئين في رياضة الكاراتيو

بناء برنامج تدريب عقمي باستخدام التغذية الراجعة الحيوية، وقد 
تم استخدام المنيج التجريبي، واشتممت العينة عمى مجموعتين 
احدىما تجريبية واألخرى ضابطة، لمناشئين من العبي الكاراتيو 

بية.، وقد أشارت النتائج إلى فاعمية بجميورية مصر العر 
البرنامج المقترح في تطوير األداء وتقدير الذات لدى الناشئين 
قيد البحث، وقد تمت التوصية بضرورة االستفادة من جياز 
التغذية الراجعة قيد البحث في تدعيم واستدعاء الميارة الحركية 

 .من العقل
 :الدراسات االجنبية ثانيًا:
استخدام لى التعرف عمى "[، بدراسة ىدفت إ14] روشالقام      

بعض االستراتيجيات في المجال الرياضي " وقد تم استخدام 
المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة، عن طريق القياس القبمي 
البعدي، وشممت العينة عمى خمسة العبين، ثالثة من اإلناث 

اإلضافة مبي الكندي، باألولواثنان من الذكور من فريق التجديف 
يمبي ايضا خمسة من اإلناث األول( سباحًا من المستوى 11) الى

( عشرة اسابيع بواقع 13وستة من الذكور، وكانت مدة البرنامج )
ساعة كاممة نصفيا لمتوجيو والنصف اآلخر لمتطبيق وأشارت 
نتائج الدراسة إلى تطوير األداء لدى العبي التجديف عن العبي 

إلى أىمية استراتيجية التفكير في  السباحة كما أشارت ايضا
الواجب الميارى والحديث الذاتي مما اضاف لالعبي كال 
الرياضتين العديد من الميارات العقمية وتنميتيا والتي منيا تركيز 
االنتباه والثقة بالنفس وانخفاض التوتر والقمق والتحكم االنفعالي 

 .أثناء الضغوط
، بعنوان: "استراتيجية برامج [15] شامردراسة أخرى لـ يوف     

وذلك بيدف تدعيم أىمية لتدريب العقمي لالعبي المارثون "ا
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استخدام استراتيجيات التفكير وقد استخدم الباحث المنيج 
التجريبي وذلك عمى عينة مكونة من عشرة العبين من 
المستويات العالية لعدائي المارثون مع االستعانة بتدريبات 

العقمي وتدريبات أاليروبيك لتجنب حدوث  االثقال مع التدريب
االصابات وكانت أىم نتائج ىذه الدراسة ان استخدام 
استراتيجيات التفكير إلى جانب التدريب البدني يؤدى إلى 

 .االرتقاء بالمستوى الميارى وتجنب حدوث اإلصابات
[ دراسة حول تأثير برنامج 16اندرسون وفولنكر ] أجرى     

الحديث الذاتي عمى تعمم الميارات الحركية  مقترح الستراتيجية
لؤلطفال لتعميم ميارة الرمي ألعمى، وقد اختيرت عينة البحث 
بالطريقة العمدية من األطفال سن ثمانية إلى تسعة سنوات )بنين 

( العبًا تم تقسيميم إلى 33) بنات(، واشتممت عمى عدد -
( 15طة )( العبًا واألخرى ضاب15مجموعتين أحداىما تجريبية )

العبًا. وقد استمر البرنامج التدريبي لمدة ثالثة اسابيع، وقد تمقت 
المجموعة التجريبية برنامجا لمتدريب عمى الحديث الذاتي 
الخاص بتنمية الميارة قيد البحث، بينما لم تتمق المجموعة 
الضابطة أي تدريب عمى الحديث الذاتي، وقد اسفرت ىذه 

ي المجموعة التجريبية عمى الدراسة عمى تفوق األطفال ف
األطفال في المجموعة الضابطة في تعمم ميارة الرمي ألعمى، 
وأنو ىناك تأثير ايجابي ذو مستوى معنوية في التعمم الحركي 
ألطفال ىذه المجموعة، كما ظير ايضا عدم وجود اختالف بين 
 .الجنسين في التعمم الحركي باستخدام استراتيجية الحديث الذاتي

 ريقة واإلجراءاتالط. 4
 دراسةالمنيج أ. 

استخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام مجموعتين      
أحداىما تجريبية واالخرى ضابطو باستخدام القياس القبمي 

 .والبعدي لكل منيما وذلك لمالئمتو لطبيعة البحث
 دراسةالمجتمع وعينو ب.  
 تم  ( رياضي،52تبوك والبالغ عددىم ) طالب منتحب جامعو   

اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية حيث بمغ حجم العينة 
جامعة لمعام ( رياضيًا من المسجمين بفريق منتخب ال33)

م، تم تقسيميم إلى مجموعتين كل 2316 – 2315الجامعي 
 .( رياضي15منيما )

 الدراسةأدوات ج. 
المقياس الثاني  -مقياس الذكاء المتحرر من أثر الثقافة  -1

 رةالصو 
 )Test of "g": Culture Fair. Scales2 (Forms A.)أ(
  Ability To Relax Scale قياس القدرة عمى االسترخاء -2
 بطاقة مستويات التوتر العضمي -3

 Muscle Tension Levels Cheat 

 مقياس التصور العقمي في المجال  -4
Imagery Scale In Sport  

 اختبار الشبكة لتركيز االنتباه -5
  Grid Concentration Test 
 مقياس االستراتيجيات العقمية في المجال الرياضي -6

 Scale in sport Mental strategies  
 :لممقاييس قيد الدراسة السيكومتريةالخصائص 

قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل المقاييس قيد        
لي بالدراسة، الدراسة لمتأكد من صالحيتيا لطبيعة المجتمع الحا

اما حساب معامل الصدق ليذه المقاييس فتم رصدىا من خالل 
الدراسات السابقة التي تمت عمى ىذه المقاييس كدليل قاطع 
 .لمعامالتيا العممية وبالتالي اخذىا باالعتبار قيد الدراسة الحالية

 :مقياس القدرة عمى االسترخاء -
يع األعمار يعد ىذا المقياس صالح لالستخدام ولجم      

الزمنية، باإلضافة إلى أنو تم إيجاد صدق ىذا المقياس في 
العديد من الدراسات السابقة، باستخدام العديد من الطرق، حيث 

%( في 133 -% 83,3تراوح معامل صدق المقياس ما بين )
 .الدراسات السابقة

 1 جدول
 (10)ن =  معامل ثبات مقياس القدرة عمى االسترخاء

 القياس
 غيراتالمت

 قيمو التطبيق الثاني األولالتطبيق 
 ع م ع م "ر"

 *3,799 6,88 35,56 4,56 33,73 القدرة عمى االسترخاء
 (3.738( = )3,35) مستوى عند الجدولية( ر) قيمة *

 بين إحصائية داللة ذات ارتباط يوجد أنو( 1) جدول يوضح
  تــبمغ دـــق اءـــاالسترخ عمى القدرة لمقياس والثاني األول التطبيقين

 .المقياس ىذا ثبات عمى يدل مما ،(3,799)
  :العضمي التوتر مستويات بطاقة -

  في والدراسات البحوث من العديد في البطاقة مااستخدتم       
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 .(3,79-) العبا 15 عمى بالمحك المرتبط لمصدق االرتباط معامل وبمغ الرياضي، المجال
 2جدول 

 (10=  ن) ميالعض التوتر مستويات بطاقة ثبات معامل
 القياس             

 المتغيرات                 
 قيمو التطبيق الثاني األولالتطبيق 

 ع م ع م "ر"
 *3,784 4,23 6,89 2,19 6,44 التوتر العضمي لموجو مستويات التوتر العضمي

 *3,831 2,35 4,78 2,63 4,56 التوتر العضمي الذراعين
 *3,817 6,54 13,56 6,89 14,22 التوتر العضمي الجذع

 *3,844 6,34 9,22 6,31 8,89 وتر العضمي الرجمينالت
 *3,933 16,93 34,44 16,36 34,11 االسترخاء العام

 (3.738( = )3,35) مستوى عند الجدولية( ر) قيمة *
 بين إحصائية داللة ذات ارتباط يوجد أنو( 2) جدول يوضح

 .العضمي التوتر مستويات لبطاقة والثاني األول التطبيقين
 :الرياضي المجال في العقمي التصور سمقيا -
 الصدق، من عالية بدرجة المقياس تميز إلى النتائج أشارت     

 تطبيق طريقة باستخدام المقياس ثبات معامل حساب تم كما 
 من مختمفة عينات عمى وذلك تطبيقو، واعادة المقياس

 بين ما التطبيقين بين االرتباط معامل تراوح وقد الرياضيين،
 من عالية بدرجة المقياس تميز عمى يدل مما ،(3,86 ،3,83)

 الثبات.
 3جدول 

 (10=  ن) الرياضي المجال في العقمي التصور مقياس ثبات معامل
    القياس    

 المتغيرات
األولالتطبيق   قيمو التطبيق الثاني 

 ع م ع م "ر"
*3,938 1,73 17,35 1,55 17,62 التصور البصرى التصور العقمي  

سمعيالتصور ال  14,67 1,93 14,22 2,33 3,911*  
*3,822 2,48 14,83 2,46 14,31 التصور الحسى  
*3,933 2,33 17,39 2,31 18,78 الحالة االنفعالية  

*3,791 2,13 16,11 2,39 15,56 التحكم في الصورة  
 (3.738( = )3,35) مستوى عند الجدولية( ر) قيمة *

 إحصائية داللة تذا ارتباط يوجد أنو( 3) جدول يوضح     
 المجال في العقمي التصور لمقياس والثاني األول التطبيقين بين

 .الرياضي
 :االنتباه لتركيز الشبكة اختبار -

  أوضحت وقد مختمفة، طرق بعدة االختبار صدق حساب تم     

 ذوى لمرياضيين بالنسبة عالية تميزية قدرة لو االختبار أن النتائج
 ثبات معامل حساب تم كما االنتباه، كيزتر  عمى العالية القدرة

 عمى تطبيقو عند لالختبار الداخمي االتساق باستخدام االختبار
 ،(3,85") الفا"  معامل بمغ وقد الرياضيين، من مختمفة عينات
 في والدراسات البحوث من العديد في االختبار ىذا استخدم كما

 .الرياضي المجال
 4جدول 

 (10=  ن) االنتباه لتركيز ةالشبك اختبار ثبات معامل
 القياس

 المتغيرات
 قيمو التطبيق الثاني األولالتطبيق 

 ع م ع م "ر"
 *3,846 2,93 8,58 2,51 8,34 تركيز االنتباه

 (3.738( = )3,35) مستوى عند الجدولية( ر) قيمة *
 إحصائية داللة ذات ارتباط يوجد أنو( 4) جدول يوضح     
 في االنتباه لتركيز الشبكة الختبار ثانيوال األول التطبيقين بين

 .(3,846) بمغت قد الرياضي المجال
 :الرياضي المجال في العقمية االستراتيجيات مقياس -

 الكمية والدرجة عبارة كل درجة بين االرتباط معامل تراوح     
 3,578) بين ما لالختبار الداخمي االتساق صدق إليجاد لمبعد
 االختبار ثبات معامل إيجاد تم. ابقةس دراسات في( 3,822 –

 االختبار تطبيق طريق عن النصفية التجزئة طريقة باستخدام
  نأيالجز  نـبي اطــاالرتب لــامــمع ةــــمـقي غــــمـلتب نـــيـبـالعرة ـــعش ىــــعم
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 (.3,781) سابقة دراسات في لممقياس
 5جدول 

 (10=  ن) الرياضي المجال في العقمية االستراتيجيات مقياس ثبات معامل
 القياس
 المتغيرات

األولالتطبيق   قيمو التطبيق الثاني 
 ع م ع م "ر"

استراتيجيات 
 التفكير

*3,987 6,23 34,63 7,61 32,33 الحديث الذاتي االيجابي  
*3,788 6,56 31,34 5,41 29,13 التفكير في الواجب الميارى  

*3,816 6,43 32,83 7,23 31,22 الكممات المزاجية  
ألداءتجزئة ا  28,56 6,63 33,13 6,49 3,819*  

*3,937 5,53 35,11 4,75 34,33 بناء األىداف  
*3,755 5,83 32,22 5,13 29,44 االستثارة  

*3,818 7,83 29,81 7,23 27,78 التحكم االنفعالي  
*3,918 5,39 24,56 5,52 23,72 اآللية  

*3,923 3,53 15,73 2,37 14,43 التفكير االيجابي  
 (3.738( = )3,35) مستوى عند الجدولية( ر) قيمة *

 بين إحصائية داللة ذات ارتباط يوجد أنو( 5) جدول يوضح    
 في العقمية االستراتيجيات لمقياس والثاني األول التطبيقين 

 .الرياضي المجال
 6جدول 

 (30=  ن) البحث قيد المتغيرات في العينة ألفراد اإلحصائي التوصيف
 القياس
رالمتغي  

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 االلتواء

 3,674 5,81 34,33 القدرة عمى االسترخاء االسترخاء
 1,46 1,83 6,88 التوتر العضمي لموجو

 3,231 1,64 6,99 التوتر العضمي الذراعين
 1,21 4,84 16,33 التوتر العضمي الجذع
 3,516 4,89 11,44 التوتر العضمي الرجمين

سترخاء العاماال  41,11 11,94 1,22 
 1,28 1,22 15,33 التصور البصرى التصور العقمي

3,515- 2,33 12,33 التصور السمعي  
 3,392 2,23 13,55 التصور الحسى
 3,338 1,87 15,44 الحالة االنفعالية

 1,312 1,74 15,77 التحكم في الصورة
 3,723 2,59 6,88 تركيز االنتباه االنتباه

استراتيجيات 
 التفكير

1,313- 7,59 32,33 الحديث الذاتي االيجابي  
3,363- 5,44 29,33 التفكير في الواجب الميارى  

 3,618 7,49 33,22 الكممات المزاجية
3,652- 6,59 27,55 تجزئة األداء  
3,385- 4,33 32,55 بناء األىداف  

 3,255 5,29 29,33 االستثارة
 3,363 8,22 26,77 التحكم االنفعالي

 3,373 5,71 23,77 اآللية
 1,39 2,36 13,44 التفكير االيجابي

 (، مما يشير إلي تجانس أفراد العينة في المتغيرات قيد 3-، 3)+  ( أن قيم معامل االلتواء انحصرت بين6) يتضح من جدول
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 .البحث
 :البرنامج المقترح باستخدام النمذجة المغوية العصبية

 :داف البرنامجأى -أ
ىدف البرنامج المقترح إلى تنمية بعض الميارات العقمية      

 –التصور العقمي  –األساسية )االسترخاء العضمي والعقمي 
 .االنتباه( باستخدام النمذجة المغوية العصبية

 :محاور وأبعاد البرنامج -ب
شتمل البرنامج المقترح عمى مجموعة من المحاور واألبعاد ا    

 :تيةاألساسية اآل
 Basic Mental: : الميارات العقمية األساسيةاألولالمحور 

Skills 
 .: االسترخاء العضمي والعقمياألولالبعد 

 .البعد الثاني: التصور العقمي األساسي
 .البعد الثالث: االنتباه

 Special Mental  المحور الثاني: الميارات العقمية الخاصة

Skills  
 .متعدد االبعاد: التصور العقمي األولالبعد 

 .البعد الثاني: تركيز االنتباه
-Neuro: المحور الثالث: النمذجة المغوية العصبية

Linguistic Programming 
 .: االحساس الداخمياألولالبعد 

 .البعد الثاني: االحساس الخارجي
 .البعد الثالث: نماذج التمثيالت الداخمية

 .البعد الرابع: الحالة االنفعالية
 .خامس: القيم والمعتقداتالبعد ال

 :المدة الزمنية لمبرنامج -جـ
( ثالث وحدات تدريب 3) بواقع سبوعاً أ( 12) تم تحديد      

( دقيقة لكل وحدة تدريبية، وبذلك يبمغ 33) أسبوعيا وبمعدل
 ( وحدة، بإجمالي عدد ساعات36) اجمالي الوحدات التدريبية

 .( ساعة18)
 :محتوى البرنامج -د

 ساسيةيارات العقمية األ: الماألولالمحور 
 Muscular And:: االسترخاء العضمي والعقمياألولالبعد 

Mental Relaxation 

 استخدم الباحث أسموب االسترخاء التعاقبي      
Progressive Relaxation بيدف مساعدة الرياضي في ،

التعرف عمى الفرق بين االحساس بالتوتر)عند االنقباض 
سترخاء العضمي، عن طريق العضمي(، واالحساس باال

ربع وحدات ـ( 4) االنقباضات العضمية، وقد تضمن ىذا البعد
( دقيقة، وبنسبة 123) تدريبية من وحدات البرنامج، بزمن قدره

 .%( من البرنامج المقترح11,11) مساىمة
 Basic Mental  البعد الثاني: التصور العقمي األساسي

Imagery 
تدريبات وضوح الصورة وتدريبات استخدم الباحث كل من       

لمتحكم في الصورة، وذلك لبعض الصور المتعارف عمييا 
والبسيطة في حياة الرياضي اليومية مثل االشكال )المثمث، 
المربع، الدائرة...(، ثم يمى ذلك تصور االشخاص أو الزمالء أو 
الرياضي لنفسو، وىو يؤدى بعض الميارات الحركية الخاصة 

( ثالث وحدات تدريبية من 3تضمن ىذا البعد )برياضتو. وقد 
 ( دقيقة، وبنسبة مساىمة93وحدات البرنامج، بزمن قدره )

 .%( من البرنامج المقترح33,8)
 
 
 

  Attentionاالنتباهالبعد الثالث: 
حساس الرياضي بحركة المجموعات العضمية إمحاولو      

بعضالت الظير  المختمفة بدا من القدم والرجمين، وصوالً 
والبطن، وانتياء بعضالت الذراعين والكتفين، واحتكاك قدمو 
باألرض. وذلك بيدف زيادة ادراك ووعى الرياضي بالمثيرات 
المحيطة في بيئتو باستخدام حواسو المختمفة. وقد تضمن ىذا 

( 33( وحدة تدريبية من وحدات البرنامج، بزمن قدره )1) البعد
 .نامج المقترح%( من البر 77,2دقيقة، وبنسبة مساىمة )

 
 

 المحور الثاني: الميارات العقمية الخاصة
 Special بعاد: التصور العقمي المتعدد األاألولالبعد  

Mental Imagery  
استخدم الباحث مجموعة تدريبات لتنمية التصور المتعدد      
)البصرى، السمعي، الحس حركي، االنفعالي، التحكم في  االبعاد

لرياضي تكوين صورة واقعية في التصور(، بحيث يستطيع ا
العقل عن األداء الحركي، مصحوبة بكافة المثيرات البصرية 

( ثالث 3وقد تضمن ىذا البعد) والسمعية والحسية واالنفعالية.
( دقيقة، 93وحدة تدريبية من وحدات البرنامج، بزمن قدره )

 .%( من البرنامج المقترح33,8) وبنسبة مساىمة
  Concentrationالبعد الثاني: تركيز االنتباه

م الباحث لتدريب الرياضي عمى توجيو انتباىو ااستخد      
وبشكل دقيق نحو بعض المثيرات الخاص بمفردات األداء 
الحركي. فعمى سبيل المثال: الخطوات الفنية ألداء ميارة حركية 

ضي بالرجل مع عزل االفكار السمبية التي قد تمر عمى الريا
خالل بعض مواقف المنافسة )اليزيمة أو تذكر خبرات فشل 
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( 3) سابقة أو تعظيم قدرات المنافس....(، وقد تضمن ىذا البعد
( دقيقة، 93) وحدات تدريبية من وحدات البرنامج، بزمن قدره

 .%( من البرنامج المقترح33,8وبنسبة مساىمة )
 :المحور الثالث: النمذجة المغوية العصبية

 Internal Sensation  : االحساس الداخمياألولالبعد 

(Down Time) 
يمثل ىذا المحور بأبعاده البنية األساسية لبرنامج         

التدريب العقمي المقترح، ويعبر عن مستوى وعي الرياضي 
 -بخبراتو الداخمية سواء البصرية أو السمعية أو االنفعالية 

من خالل استخدم الباحث تدريبات التمايز الداخمي البصرى 
 :عمل ما يمي

 .اغمض عينيك •
 .فكر في خط سيرك إلى الممعب •
اذا كانت الظالم يحيط بالجو فحوليا إلى إشراق في ضوء  •

 .النيار
 .ثم أعد الصورة إلى أصميا في عقمك •
 .واذا كانت تتميز بالسكون فحوليا إلى الحركة •
 .ثم أعد الصورة إلى أصميا في عقمك •

رى تسمح تدريبات االحساس الداخمي بتحقيق من ناحية أخ      
التحكم في الخصائص المميزة لتفكير الرياضي )النظام التمثيمي 
المفضل(، لمساعدتو في زيادة قدرتو عمى تغيير طبيعة خبرات 
الفشل مثل اليزيمة أو اإلصابة....، وبذلك يستطيع الرياضي 

لبيجة، )ا حفظ ذكرياتو بالطريقة التي يريد أن يشعر بيا مثل
 (......التحدي، الحماس

 
 
 

( وحدات تدريبية من وحدات 4وقد تضمن ىذا البعد )      
%( 11,11) ( دقيقة، وبنسبة مساىمة123البرنامج، بزمن قدره )
 .من البرنامج المقترح

 
 
 

 (External Sensation)  البعد الثاني: االحساس الخارجي

Up Time 
ي، استخدم الباحث تدريبات التمايز الخارجي البصر       

السمعي، الحركي، االنفعالي، لكل المتغيرات المحيطة بالرياضي 
مثل الجميور، المدرب، الحكام، الممعب، أداء المنافس من 

 :خالل ما يمي
 ...تأمل في كل ما يحيط بك •
 ..فرق بين الرياضي السريع، والبطيء في األداء •
 .......توقع مستوى الرياضيين •
 ات تدريبية من وحدات البرنامج، ( وحد4) وقد تضمن ىذا البعد 

%( من 11,11) ( دقيقة، وبنسبة مساىمة123) بزمن قدره
 .البرنامج المقترح

 Internal Models البعد الثالث: نماذج التمثيالت الداخمية
 :فعمى سبيل المثال

 .تجييز ورقة وقمم ومنضدة ومكان ىادئ •
 .ارسم دائرة في وسط الورقة الموضوعة أفقيا •
داخميا كممة تعبر عن ما ترغب في تحقيقو في  أكتب •

  .رياضتك
ارسم خمس خطوط قصيرة يمين ويسار الدائرة ومتصمة بيا،  •

 .بحيث ينتيى كل خط بدائرة
أكتب داخل كل دائرة فرعية بدون التوقف لمتفكير كممة تعبر  •

 عن ىذه الحصيمة بالنسبة اليك، فيذا تدريب وليس اختبار ومدتو
 (.)دقيقة واحدة

ارسم من كل دائرة فرعية ثالث خطوط أخرى تنتيى بدائرة،  •
 .اكتب فييا أين ومتى ومع من تريد تحقيق ىذه الحصيمة

ارسم دائرة فرعية تمثل الثالث دوائر السابقة، اكتب فيو الدليل  •
 .عمى وصولك لما تريد

ارسم ثالث خطوط فرعية آخر تنتيى بدائرة، اكتب فييا ثالث  •
 .حسن إيجابيا عندما تحقق حصيمتكأمور سوف تت

اسفل ويمين الورقة اكتب في نقاط محددة ما الذى قد تفقده  •
خالل تحقيقك لحصيمتك؟ ثم اكتب في نقاط محددة ما الذى قد 

 يحول دون فقدك ليذه األمور إن كان أفضل؟
أعمى ويسار الورقة اكتب في نقاط محددة، ما ىو التأثير  •

 تحقيق حصيمتك؟اإليجابي في حياتك عند 
اسفل ويسار الورقة اكتب في نقاط محددة ما المعوقات التي  •

 قد تعترضك خالل تنفيذك لخطوات حصيمتك؟
أكتب في نقاط محددة، ما األسباب التي منعتك من تحقيق  •

 حصيمتك حتى األن؟
أكتب في نقاط محددة، ما اإلمكانيات التي تمتمكيا والتي  •

 تحتاجيا لتحقيق حصيمتك؟
ى لبدا تحقيق حصيمتك؟ األولوفى النياية اكتب ما الخطوة  •

 ومتى وكيف تبدأ التنفيذ؟
ويتم التأكيد عمى الرياضي عمى مداومة التفكير في حصيمتو، 

 .ومتابعة خطوات تنفيذىا
ثم يقوم الباحث بعمل المكونات األساسية لالستراتيجية       
 :المثالفعمى سبيل ة، تطوير انماط تفكيره خالل المنافسبيدف 

 .تصور أفضل ميارة ىجومية قمت بأدائيا في أحدى المنافسات
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 .تصور حركة كل جزء من أجزاء جسمك اثناء اليجوم •
ركز عمى سماع الصوت الحماسي ألدائك داخل عقمك، مع  •

 .سماع صوت تشجيع زمالئك والجميور
تابع االحساس بحركات العضالت المشتركة في أداء ىذه  •

 .ى الدفء وخفة الحركةالميارة، ومد
 .استمتع بإحساسك بالفرحة مع أدائك ليذه الميارة •

وبذلك يمكن ترسيخ نموذج ذىني داخمي لطريقة أداء الرياضي 
عة ومتالحقة تسمح بتتابع انماط التفكير لديو وتوفير بدائل سري

( وحدات 7وقد تضمن ىذا البعد ). تتناسب وسرعة األداء
( دقيقة، وبنسبة 213ج، بزمن قدره )تدريبية من وحدات البرنام

 .%( من البرنامج المقترح19,44) مساىمة
 Emotional State  البعد الرابع: الحالة االنفعالية

استخدم الباحث أسموب التحكم في التنفس والحجرة العقمية       
مع الرياضيين لمتحول من الحالة االنفعالية السمبية إلى الحالة 

( وحدات تدريبية 3وقد تضمن ىذا البعد ) يةاالنفعالية اإليجاب
( دقيقة، وبنسبة مساىمة 93من وحدات البرنامج، بزمن قدره )

 .%( من البرنامج المقترح8,33)
 البعد الخامس: العبارات اإليجابية

استخدميا الباحث كوسيمة لتطوير واعادة تشكيل النماذج العقمية 
س ىناك فشل، لي لبرنامج العقمي ل الرياضيين وىى:داخل ا

 .ىناك فقط تغذية مرتدة
اذا تمكن شخص ما من فعل شيء ما، فأي شخص يمكنو  -

 .ذلك
 .ىناك حل لكل مشكمة –

( وحدة تدريبية من وحدات 4وقد تضمن ىذا البعد )     
%( 11,11) ( دقيقة، وبنسبة مساىمة123البرنامج، بزمن قدره )
 .من البرنامج المقترح

 7 جدول
 وعدد الوحدات التدريبية ألبعاد البرنامج المقترح سب المئويةالتوزيع الزمني والن

 البيان
 المحاور

 النسبة المئوية الزمن الكمي بالدقائق عدد الوحدات

%22,22 243 8 الميارات العقمية االساسية  
%16,67 183 6 الميارات العقمية الخاصة  
%61,11 663 22 النمذجة المغوية العصبية  

%133 1383 36 المجموع  
 :لدراسةا إجراءات: ثانيا

 :االستطالعية الدراسة
 من( 13) لعدد االستطالعية الدراسة بإجراء الباحث قام       
 :بيدف األساسية العينة وخارج تبوك، جامعة منتخب رياضي

 .البحث أدوات صالحية من التأكد -
 .لمتجربة المخصص المكان تجييز -
 لتحديد الجامعة لمنتخب واإلداري الفني الجياز مع التنسيق -

 .التجربة إلجراء المناسب التوقيت
 :القبمية القياسات

  والضابطة التجريبية البحث لمجموعة القبمية القياسات إجراء تم  

 .رياضي( 33) البحث قيد المحددة المتغيرات جميع في
 :المقترح البرنامج تطبيق
 البحث عينة عمى البحث تجربة بتطبيق الباحث قام     

 .رياضي( 15) عددىا البالغ ىو التجريبية
 :البعدية القياسات
 المتغيرات في البحث لمجموعتين البعدية القياسات جراءإ تم     

 في إتباعيا تم التي والشروط الظروف نفس مراعاة مع المختارة
 .القبمية القياسات

 . النتائج 5

 8جدول 
 (30= ن)العقمية الميارات في القبمي القياس في المجموعتين بين الفروق

 البيان
 المتغيرات

  المجموعة لضابطة المجموعة التجريبية
 الداللو ت ع م ع م

 3.399 1313 5,66 33,33 5,63 34,33 القدرة عمى االسترخاء االسترخاء
 3.587 3.988 1,87 6,58 1,83 6,39 التوتر العضمي لموجو

 3.214 3.962 1,69 6.33 1,64 5,78 التوتر العضمي لذراعين
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وتر العضمي الجذعالت  16,32 4,89 16,55 4,83 3.899 3.365 
 3.458 1.35 5,88 11,89 5,93 11,44 التوتر العضمي الرجمين

 3.359 3.847 13.33 42.33 12,55 41,22 االسترخاء العام
 3.741 3.795 1,29 15,59 1,22 15,33 التصور البصرى التصور العقمي

 3.125 3.852 2,22 12,71 2,35 12,93 التصور السمعي
 3369 3921 2,15 11.43 2,33 12,53 التصور الحسى
 3.621 3.743 1,81 15,43 1,88 15,49 الحالة االنفعالية

 3.741 3.749 1,79 14,79 1,72 14,71 التحكم في الصورة
 3.391 3.879 2,53 6,89 2,47 6,39 تركيز االنتباه االنتباه

فروق ذات داللة  دم وجودع( 8يتضح من جدول )     
إحصائية بين المجموعتين في القياس القبمي لمميارات العقمية قيد 

الدراسة، مما يدل عمى مدى تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق 
 .البرنامج

 (30)ن=  الفروق بين المجموعتين في القياس القبمي في استراتيجيات التفكير. 9 جدول
 القياس

 المتغيرات
  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الداللة ت ع م ع م
استراتيجيات 

 التفكير
 3.789 3.687 7,55 33,15 7,53 32,15 الحديث الذاتي اإليجابي

 3.456 3.852 5,49 29,33 5,45 29,33 التفكير في الواجب الميارى
 3.321 3.963 7,33 28,22 7,13 29,22 الكممات المزاجية

 3.751 3.951 6,55 27,82 6,53 27,36 تجزئة األداء
 3.398 3.753 4,33 32,41 4,31 32,33 بناء األىداف

 3.851 3.621 5,87 29,89 5,17 29,33 االستثارة
 3.377 3.456 7,33 26,33 7,32 26,38 التحكم االنفعالي

 3.862 3.854 5,97 24,78 5,77 23,78 اآللية
يجابيالتفكير اإل  12,44 2,17 11,14 2,77 3.745 3.459 

 3.35من  أصغرالداللة  •
فروق ذات داللة  دم وجودع( 9) يتضح من جدول     

إحصائية بين المجموعتين في القياس القبمي لالستراتيجيات 
 ل ـن قبــوعتيـــؤ المجمــالتفكير قيد الدراسة، مما يدل عمى مدى تكاف

 .تطبيق البرنامج
 :األولالفرض 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمي والقياس البعدي  -
 .لممجموعة التجريبية في الميارات العقمية واستراتيجيات التفكير

 (15=  الفروق بين القياسين )القبمي/ البعدي( في الميارات العقمية ونسب التحسن لدى المجموعة التجريبية )ن.  10 جدول
 البيان

 المتغيرات
لقبميالقياس ا  نسبة التحسن  القياس البعدي 

 % الداللة ت ع م ع م
*3.44 5,25 39,44 5,63 34,33 القدرة عمى االسترخاء االسترخاء  3.311 14.88 

*5.13 2,33 5,43 1,83 6,39 التوتر العضمي لموجو  3.332 11.33 
*4.15 2,35 4,22 1,64 5,78 التوتر العضمي الذراعين  3.332 27.33 

تر العضمي الجذعالتو   16,32 4,89 12,33 4,59 6.11*  3.333 25.33 
*4.64 5,68 7,35 5,93 11,44 التوتر العضمي الرجمين  3.333 38.3 

*5.69 13,73 29,23 12,55 41,22 االسترخاء العام  3.321 29.1 
التصور 
 العقمي

*3.89 2,37 17,44 1,22 15,33 التصور البصرى  3.321 16.33 
لسمعيالتصور ا  12,93 2,35 15,39 2,85 3.62*  3.333 16.73 

*7.31 2,45 16,33 2,33 12,53 التصور الحسى  3.331 28.33 
*6.87 1,93 17,39 1,88 15,49 الحالة االنفعالية  3.333 13.33 

*4.69 1,55 17,89 1,72 14,71 التحكم في الصورة  3.331 21.6 
*5.64 2,83 9,38 2,47 6,39 تركيز االنتباه االنتباه  3.333 49.33 

 
 
 
 
 



75 

 

( أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 13يتضح من جدول )
القياسين لدى المجموعة التجريبية قيد الدراسة في قياس الميارات 

العقمية لصالح القياس البعدي، وقد تفاوتت نسب التحسن لدى 
 (.%49.33 -% 13.33المجموعة حيث تراوحت ما بين )

 11 جدول
 (15=  الفروق بين القياسين في استراتيجيات التفكير ونسب التحسن لدى المجموعة التجريبية )ن

 القياس
 المتغيرات

نسبة التحسن  الفرق البعدي القبمي
 الداللة ت ع م ع م %

استراتيجيات 
 التفكير

 18.2 3.333 *4.32 3,93 38,33 7,53 32,15 الحديث الذاتي اإليجابي
 14.52 3.333 *7.54 5,43 33,59 5,45 29,33 التفكير في الواجب الميارى

 13.68 3.335 *5.66 4,31 33,22 7,13 29,22 الكممات المزاجية
 18.14 3.339 *4.63 5,73 31,97 6,53 27,36 تجزئة األداء
 8.33 3.341 *5.24 4,29 34,56 4,31 32,33 بناء األىداف

 13.51 3.333 *6.78 5,21 32,35 5,17 29,33 االستثارة
 15.87 3.333 *3.99 7,15 33.22 7,32 26,38 التحكم االنفعالي

 17.73 3.333 *5.21 4,62 27,99 5,77 23,78 اآللية
 25.32 3.333 *7.35 3,63 15,59 2,17 12,44 التفكير اإليجابي

 3.35من  أصغرالداللة  •
و يوجد فروق ذات داللة ( أن11) يتضح من جدول      

إحصائية بين القياسين لدى المجموعة التجريبية قيد الدراسة في 
 قياس استراتيجيات التفكير لصالح القياس البعدي، حيث تراوحت 

 %). 18.2 -%8.33) نسب التحسن ما بين
 :الفرض الثاني

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمي والقياس البعدي  -
 .الضابطة في الميارات العقمية واستراتيجيات التفكيرلممجموعة 

 12 جدول
 (15=  )ن الفروق بين القياسين )القبمي/ البعدي( في الميارات العقمية ونسب التحسن لدى المجموعة الضابطة

 البيان
 المتغيرات

 نسبة التحسن  القياس البعدي القياس القبمي
 % الداللة ت ع م ع م

عمى االسترخاء القدرة االسترخاء   33,33 5,66 33,44 5,69 3.632 3.658 3.423 
 3.152 3.971 3.988 1,89 6,59 1,87 6,58 التوتر العضمي لموجو

 2.53 3.233 3.874 1,62 6.15 1,69 6.33 التوتر العضمي الذراعين
 2.72 3.412 3.832 4,85 17.33 4,83 16,55 التوتر العضمي الجذع

ي الرجمينالتوتر العضم  11,89 5,88 11,71 5,85 3.921 3.359 1.51 
 3.347 3.614 3.836 13.33 42.32 13.33 42.33 االسترخاء العام

التصور 
 العقمي

 1.86 3.371 3.733 1,32 15,88 1,29 15,59 التصور البصرى
 2.28 3.841 1.38 2,21 13.33 2,22 12,71 التصور السمعي
 3.614 3.921 3.943 2,13 11.47 2,15 11.43 التصور الحسى
 5.19 3541 3.689 1,81 16,23 1,81 15,43 الحالة االنفعالية

 4.59 3.398 3.687 1,73 14,11 1,79 14,79 التحكم في الصورة
 13.74 3.378 1.36 2,53 6,15 2,53 6,89 تركيز االنتباه االنتباه

 3.35من  أصغرالداللة  •
( أنو ال يوجد فروق ذات داللة 12ل )يتضح من جدو      

إحصائية بين القياسين لدى المجموعة الضابطة قيد الدراسة في 

قياس الميارات العقمية، وقد تفاوتت نسب التحسن لدى 
 (.%13.74 -% 3.347المجموعة حيث تراوحت ما بين )
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 13جدول 
 (15=  )ن مجموعة الضابطةالفروق بين القياسين في استراتيجيات التفكير ونسب التحسن لدى ال

 القياس
 المتغيرات

نسبة   البعدي القبمي
 الداللة ت ع م ع م التحسن %

استراتيجيات 
 التفكير

 2.41 3.514 3.625 7,59 33,95 7,55 33,15 الحديث الذاتي اإليجابي
 5.17 3.396 3.478 5,66 33.5 5,49 29,33 التفكير في الواجب الميارى

 3.248 3.374 1.36 7,41 28.99 7,33 28,22 يةالكممات المزاج
 3.826 3.532 3.456 6,23 28.35 6,55 27,82 تجزئة األداء
 3.17 3.412 3.354 4.53 33,44 4,33 32,41 بناء األىداف

 3.973 3.877 3.624 5,77 33,18 5,87 29,89 االستثارة
 2.15 3.631 3.864 7,21 26,56 7,33 26,33 التحكم االنفعالي

 2.42 3.532 3.658 5,95 24,18 5,97 24,78 اآللية
 7.71 3.647 3.961 2,83 12.33 2,77 11,14 التفكير اإليجابي

 3.35من  أصغرالداللة  •
( أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 13يتضح من جدول )

       بين القياسين لدى المجموعة الضابطة قيد الدراسة في
 ت نسب التحسن ما بينراوحـث تــر، حيــتفكيات الــراتيجيـــس استأي

 (3.248%- 7.71%.) 
 :الفرض الثالث

توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في القياس البعدي  -
 .لمميارات العقمية واستراتيجيات التفكير

 14جدول 
 (30=  الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي لمميارات العقمية )ن

 البيان
 المتغيرات

  المجموعة الضابطة لمجموعة التجريبيةا
 الداللة ت ع م ع م

 3.333 *6.33 5,69 33,44 5,25 39,44 القدرة عمى االسترخاء االسترخاء 
 3.333 *8.65 1,89 6,59 2,33 5,43 التوتر العضمي لموجو

 3.333 *8.74 1,62 6.15 2,35 4,22 التوتر العضمي الذراعين
 3.333 *7.32 4,85 17.33 4,59 12,33 ذعالتوتر العضمي الج

 3.333 *5.62 5,85 11,71 5,68 7,35 التوتر العضمي الرجمين
 3.333 *4.98 13.33 42.32 13,73 29,23 االسترخاء العام

التصور 
 العقمي

 3.333 *3.91 1,32 15,88 2,37 17,44 التصور البصرى
 3.333 *4.32 2,21 13.33 2,85 15,39 التصور السمعي
 3.333 *7.52 2,13 11.47 2,45 16,33 التصور الحسى
 3.333 *6.42 1,81 16,23 1,93 17,39 الحالة االنفعالية

 3.333 *8.64 1,73 14,11 1,55 17,89 التحكم في الصورة
 3.333 *7.41 2,53 6,15 2,83 9,38 تركيز االنتباه االنتباه

 3.35من  أصغرالداللة  •
 ( أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 14من جدول )يتضح 

قياس الميارات العقمية لصالح المجموعة  فيالمجموعتين 
 ية.التجريب

 15 جدول
 (30=  )ن الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي الستراتيجيات التفكير

 القياس
 المتغيرات

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة ت ع م ع م

*5.64 7,59 33,95 3,93 38,33 الحديث الذاتي اإليجابي استراتيجيات التفكير  3.333 
*6.14 5,66 33.5 5,43 33,59 التفكير في الواجب الميارى  3.333 

*5.98 7,41 28.99 4,31 33,22 الكممات المزاجية  3.333 
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*7.11 6,23 28.35 5,73 31,97 تجزئة األداء  3.333 
األىدافبناء   34,56 4,29 33,44 4.53 3.88*  3.333 

*4.98 5,77 33,18 5,21 32,35 االستثارة  3.333 
*4.85 7,21 26,56 7,15 33.22 التحكم االنفعالي  3.333 

*6.41 5,95 24,18 4,62 27,99 اآللية  3.333 
*7.43 2,83 12.33 3,63 15,59 التفكير اإليجابي  3.333 

 3.35 من أصغر الداللة •
 بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنو( 15) جدول من يتضح

 المجموعة لصالح التفكير استراتيجيات قياس في المجموعتين
 .التجريبية

 النتائج مناقشة .6
 المغوية النمذجة باستخدام العقمية الميارات نتائج مناقشة -

 :العصبية
 بين ةإحصائي داللة ذات فروق وجود النتائــج تأظير      

 المجموعة لدى البعدي القياس لصالح والبعدي القبمي القياسين
 إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال بينما البحث، قيد التجريبية

 قيد الضابطة المجموعة لدى والبعدي القبمي القياسين بين
 البرنامج تأثير إن إلى النتيجة ىذه الباحث ويرجع البحث،
 إلى الوصول في العصبية غويةالم النمذجة باستخدام المقترح
 والسفمي العموي لمطرفين األمثل العام العضمي االسترخاء مستوى

 واالسترخاء التوتر بين بالفرق االحساس تطوير باستخدام
 .لمجسم العضمية المجموعات لكل العضمي

 أكبر الرياضي تعطى لحالة لموصول اإليحائية المغة استخدام    
 الكممات مع تتوافق حسيو خبرات اءاستدع عمى القدرة من قدر

 .والعقمي العضمي لالسترخاء الوصول سرعة وبالتالي
 يشعر مكان كأفضل العقمية بالغرفة االىتمام تدعيم أن كما      

 عمى القدرة وأعطاه والخصوصية، باالسترخاء الرياضي فيو
 مثل السمبية واالفكار العضمية التوترات تفريغ في التحكم

......( اليزيمة أو التوتر أو القمق أو العضمي لشدبا االحساس)
 يشعر التي اإليجابية الطاقات ودعم بيا، االحساس بمجرد

 – النفس في الثقة – الحيوية – النشاط) :مثل الييا باالحتياج
 (.....األداء في التركيز

 التجريبية المجموعة لدى تحسن نسبة النتائج تأظير  كما      
 أن إلى ذلك الباحث يرجع وقد الضابطة المجموعة من أفضل
 مستوى خفض في أىمية من االسترخاء ميارة تمثمو ما مقدار
 ىاألول الخطوة كونيا إلى باإلضافة ىذا والعقمي، العضمي التوتر
 التدريب ىرم في األخرى العقمية الميارات عمييا تعتمد والتي
  لبرنامجا تستخدم لم التي ةابطـالض ةــوعـبالمجم ةـــارنــبالمق يـــالعقم

 .المقترح
 :التفكير استراتيجيات نتائج مناقشة -
 بين إحصائية داللـة ذات فروق وجود النتائــج تأظير       

 متغيرات جميع في التجريبية لممجموعة والبعدي القبمي القياسين
 فروق يوجد ال بينما البعدي، القياس لصالح التفكير استراتيجيات

 المجموعة لدى والبعدي القبمي نالقياسي بين إحصائية داللة ذات
 أن إلى ذلك في السبب الباحث ويعزو البحث قيد الضابطة
 مبدأ تعظم والتي العصبية المغوية النمذجة استراتيجيات استخدام
 .التفكير بأساليب االرتقاء في ساىمت بدقة، المصاغة النتائج

 كتابة تدريبات في( الحواس لغة) الباحث استخدام      
 كل معرفة في ساىم الرياضيين، مع الجمسات أثناء الحصيمة
 الجسمي القمق مستوى يخفض وبالتالي جيدا، لحصيمتو رياضي

  فقط المطموبة المثيرات عمى االنتباه تركيز زيادة مع والمعرفي،
 .األداء في
 الحوار في اإليجابية القصيرة الجمل استخدام تكرار تم كما      
 وتنفيذىا ليا، الواعي العقل فيم سرعة في ساىم الرياضي، مع
 .لمرياضي العقمي البرنامج داخل تكوينيا سيولة مع
 التجريبية المجموعة لدى تحسن نسبو النتائج تأظير  كما    

 أن إلى ذلك الباحث يرجع وقد الضابطة المجموعة من أفضل
 تطوير إلى أدى مشكمة لكل حل ىناك أن فرضية تعميق فكره
 المواقف خالل المتاحة البدائل من العديد دوجو  مع التفكير طرق

 .الصعبة التنافسية
 بأن[ 6] الدواش إليو أشار ما مع النتائج ىذه وتتفق     

 النمذجة مبادئ أىم من الراجعة والتغذية المسبقة االفتراضات
 اإليجابية المفاىيم تدعيم إلى تسعى التي العصبية المغوية
نجاز لؤلفراد،  .محددة نتائج وا 

 التوصيات .7
 تم التي االستخالصات من وانطالقاً  البحث نتائج حدود في     

 :يمي بما الباحث يوصي إلييا التوصل
 لتطوير العصبية المغوية لمبرمجة األخرى النماذج استخدام -1

 .الرياضي األداء وفعالية التفكير واستراتيجيات العقمية الميارات
  تقل ال والتي ساسيةاأل العقمية اراتالمي بــتدري ىــعم دـــالتأكي -2
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 .الحركية الميارات تدريب عن أىمية
 والفني اإلداري الجياز بين والتواصل التكامل مبدأ تحقيق -3

 .الرياضيين وبين
 في المختمفة لمحواس الرياضيين استخدام وتطوير تنمية -4

 (.إحساس صورة، صوت،) اإليجابية األداء خبرات استرجاع
 استراتيجيات عمى التدريب يف الفردية الفروق مراعاة -5 
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ABSTRACT_ This research aims to determine the effect of implementing cognitive, neuro-

linguistic exercises through on cognitive skills and strategies. The researcher conducted a quasi-

experimental research on a random sample of 30 athletes from Tabuk University’s athletic team. 

The subjects were divided into two groups; an experimental group and a control group. The 

results show that there are significant statistical differences between pre and post evaluation for 

the favor of post evaluation in the experimental group in cognitive skills and thinking strategies. 

The researcher provides a few recommendations such as using other neuro-linguistic modeling. 

KEYWORD: Thinking Strategies, Cognitive Skills, Neuro-linguistic Modeling،Modeling. 

 

 
 
 
 
 
 


