
  

  



 [11اآلية  سورة المجادلة من]

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الهِذيَه آَمنُوا ِمْنُكْم َوالهِذيَه أُوتُوا ُ يَْزفَعِ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيز    اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاه
 



 (Mental Abilities: )القدرات العقلية 

تعد المدرات العملٌة التً ٌتمٌز بها اإلنسان من بٌن أهم العوامل والمحددات فً عمل 

وتعلم وتدرٌب المهارات الخططٌة والتً اهتم بها العاملون فً المجال الرٌاضً 

وكما أن العملٌات العملٌة , لغرض دراسة ومعرفة الفروق الفردٌة بٌن األشخاص 

تتضمن سرعة اكتساب المهارات الخططٌة ودلة التطبٌك لها فً الموالف المختلفة من 

المبارٌات وتحت ظروف الحمل العالً أثناء التدرٌب والمنافسات حٌث إن العملٌات 

,  االنتباه , اإلحساس) العملٌة التً ترتبط مع بعضها البعض فً الوصول إلى التفكٌر  

كل منها تلعب دوراً مهماً فً امتالن الكفاءة ( التفكٌر, التصور, التذكر , اإلدران 

 .  الرٌاضٌة كأحد األسس فً االنجاز الرٌاضً

فالمدرات العملٌة مكون مهم ألفكار كثٌر من الرٌاضٌٌن وهذا ٌعنً استخدام التفكٌر 

وان , الموجه وحل للمشكلة من اجل الوصول إلى الهدف بألصر الطرق الصحٌحة 

هدف المدرات العملٌة سواء كانت خالل التصرف الرٌاضً أو بعده تعد توجٌهاً واتجاهاً 

 .للشخصٌة الكاملة للوصول إلى االنجاز الرٌاضً العالً

 



 مفهوم القدرات العقلية     

ان مفهوم المدرات العملٌة نشأ فً مٌدان علم النفس التطبٌمً وكان فً نهاٌة  

المرن التاسع عشر متصالً بالدراسات التجرٌبٌة وفً بداٌة المرن العشرٌن ظهر فً 

ثم تطور على ٌد العالم " الفرد بٌنٌة"فرنسا مرتبطا بمٌاس الذكاء فً ابحاث العالم 

الذي رفض مصطلح الذكاء ألنه ٌحمل الكثٌر من " تشارلز سبٌرمان"االنكلٌزي 

الذي ٌعبر عن الطالة العملٌة التً " العامل العام"المعانً ، ولام باستبداله بمصطلح 

تهٌمن على جمٌع النشاطات العملٌة االخرى ، وذلن حسب ممتضٌات نظرٌته 

وٌتفك معظم علماء النفس على تعرٌف المدرة العملٌة " . *نظرٌة العاملٌن"المعروفة بـ

اما العالم . باعتبارها ما ٌنتج عن االداء العملً كالمدرة العددٌة والمدرة االبتكارٌة 

فٌرى ان المدرة العملٌة هً صفة ٌحددها سلون الفرد أي بمعنى انها صفة " ثرستون"

وهً صفة تظهر نتٌجة الداء معٌن .  تتجدد بما ٌمكن ان ٌؤدٌه الفرد او ما ٌموم به 

 وبهذا فانها تمثل سلوكاً ظاهراً ٌمكن مالحظته وبالتالً لٌاسه 

  

  



   

       

 خصائص القدرات العقلية في المجال الرياضي   
اظهرت نتائج الدراسات وبشكل عام لالنشطة الرياضية على اختالف 

 :انواعها ان القدرات العقلية لها خصائص عامة ومفيدة هي 

ان هذه القدرات تظهر بوضوح وخاصة عند الصراع الحاد، ويرتبط .1

 .مستوى ظهورها بدرجة االستنفار للقوى النفسية 

في ظروف االستنفار االقصى تصل القدرات العقلية الى اقصى ثقتها .2

 . وتحسنها في اداء الوظيفة

 .ان حدة استمرار نشاطها يتوقف على نوع النشاط الممارس .3

سهولة ارتفاع ترددها ، وربما تتغير بشكل حاد عند ظهور بعض . 4

 .العوامل االنفعالية المؤثرة

وتتطور هذه القدرات وتتحسن خالل االعداد التكنيكي والتكتيكي ، وذلك 

باستخدام طرق ووسائل خاصة وتكمن الصعوبة في كيفية ربطها 

 .بالقدرات االخرى مع مراعاة الفروق الفردية 
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 آليات القدرات العقلية

بها المعلومات ابتداء من دخولها الى الجهاز العصبً  هنان مراحل تمر 

المركزي ٌتم تحدٌدها ومن ثم البحث فً الذاكرة عن معلومات لها عاللة بها ، 

ثم التفاعل بٌن ما موجود فً الذاكرة وبٌن المثٌر الجدٌد ، وٌكون نتٌجة هذا 

التفاعل اتخاذ لرار وتنفٌذ هذا المرار عن طرٌك اشارات حسٌة من الجهاز 

العصبً المركزي الى الجهاز العصبً المحٌطً ومن ثم الى العضالت 

 : المطلوب عملها وهً 

 (.المدخالت)مثٌرات المحٌط  :المرحلة االولى 

 .تحدٌد المثٌرات  :المرحلة الثانية  

 .البحث فً الذاكرة  :المرحلة الثالثة  

 (.اتخاذ المرار)التفاعل بٌن المخزون فً الذاكرة وبٌن المثٌر :المرحلة الرابعة  

 .تنفٌذ المرار  :المرحلة الخامسة  
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 : أهم القدرات العقلية  -
مظاهر االنتباه ، حدة االنتباه ، تركيز )  (Attention)االنتباه   - 

االنتباه وتفرعاته أو ابعاده ، ثبات االنتباه ، تحويل االنتباه ، توزيع 

 (  االنتباه ، حجم االنتباه 

 .التصور العقلي -

 االدراك -

 ( حركي  –االدراك الحس ) االحساس واالثنان معا -



  



  

  

  

  

  



 وشكرا إلصغائكم وعذرا لإلطالة 




