
 المختبر النفسي االلماني

 عبدهللا حسين االء.د



 منظومة الريهاكوم 

وهو نظام تشخيصي تدريبي بمساعدة الكمبيوتر  للوظائف •

 المعرفية

 



 مكونات المنظومة

 (وندوز)يعمل بنظام  البتوبجهاز كمبيوتر او •

 بطاريات االختبار •

 وحدات التدريب•



 االدوات المساعدة 

 يمكن استخدام الريهاكوم عبر •

 او شاشة لمس  اوالماوسالكيبورد •

يحوي على مفاتيح   بالريهاكومكما ان هناك كيبورد خاص •

متطابقة في جهة اليسار واليمين يستخدم الكيبورد في حالة 

كان المختبر مبتور احدى اليدين او يعاني من اعاقة في 

 احدى اليدين كما انه سهل االستخدام من قبل االطفال 



 مجاالت استخدامها 

المتميزين والموهوبين ايضا ذوي : المجال التربوي •

 .االحتياجات الخاصة

 .المجال االمني •

 .المجال الرياضي •

 . المجال الطبي •



 االختبارات 

  alertnessاليقظة •

• Divided Attentionاالنتباه المنقسم 

    attention dividedاالنتباه االنتقائي •

• Working Memory and Orientation الذاكرة العاملة والتوجه 

• Spatial Numbers Search البحث المكاني  الرقمي 

• Memory For Words ذاكرة الكلمات   

• Logical Reasoning االستدالل المنطقي  

• Visual Field  مجال الرؤيا   

• Visual Scanning المسح البصري 
 



 اليقظة

وفيها يتم قياس مهمة معينة بقياس رد الفعل االستجابة لتلك •
 .المهمة 

 مثال على ذلك•

 االنطالقة في البداية في االركاض•

 حارس المرمى •

 العب هجوم السريع•

 الخ....المدافع في االلعاب •

 سباقات السيارات وغيرها من السباقات•



 االنتباه المنقسم

 من مثير حسي بوقت واحد الكثراالنتباه : االنتباه المنقسم •

 .مثل الهجوم والدفاع في االلعاب المختلفة•



 االنتباه االنتقائي 

االستجابة لمثير معين واحد يتم انتقائه ،مثل االنطالق في •

 البداية في االركاض 

 



 االستدالل المنطقي 

 ...حل المشكالت ..اختبار الذكاء •

  لأفض إلى لالوصو على يساعدنا الذي التفكير من نوع أنه•

  نجد أن لنحاو التي المشكالت أو نسألها التي لألسئلة إجابة

 .لح لها



 ذاكرة الكلمات

  

ذاكرة الكلمات مهمة لتذكر كل ما تم تعلمه من قبل المدرب •

 .من خطط لعب وقوانين اللعب 



 البحث المكاني الرقمي 

يقيس السرعة االدراكية والتي تعد من اهم متطلبات تدريب •

الالعبين اذا ان الالعبين بحاجة الى سرعة ادراكية عالية 

 للتصرف في مواقف اللعب المختلفة 



 الذاكرة المكانية 

يحتاج الالعب الى الذاكرة المكانية لتذكر مكان وقوفه في •

او العروض الرياضية وغيرها من .اللعب عند تنفيذ خطة ما 

 .االلعاب



 الرؤية المحيطية 

القدرة على قياس مستوى الدقة ودرجة الثبات المحيطي •

للرؤيا  والتمييز البصري وتقييم الرؤيا للعين العلوي والسفلي 

اليمين واليسار ،وتستخدم في تحديد الخلل في اي قسم من 

العين االيمن ام االيسر وتستخدم في جميع الرياضات وهي 

هامة جدا لحراس المرمى فاذا ما كان الحارس يعاني من 

 خلل في الرؤية المحيطية قد يودي ذلك الى خسارة الفريق 

 مهمة جدا لحكام المباريات•

 



 اختبار الرؤية المركزية 

النظر دون )يقصد بها حدة البصر والرشاقة في حركة العين •

 (تحريك الراس فقط تحريك العين 

القيادة ،القفز المظلي ،الطيران :وهي ضرورية في رياضات •

والفردية ،مثل الريشة الطائرة كرة  الفرقية،الرماية وااللعاب 

 الخ..السلة ،السباحة 



 استخداماتها في المجال الرياضي



 االنتباه

 االنتباه االنتقائي•

 االنتباه المنقسم   - •

 االنتباه المستمر ترٌكز االنتباه  -•

 سرعة االنتباه العاملة  - •

 مدى االنتباه•

 تشتت االنتباه •

 تموج االنتباه•

 



 القدرة الحسية البصرية



 وتدرب وتحسن 



 (سنة واكثر  8من  )القدرة على التعلم والتميز 

 القدرة البنائية البصرية  -

 القدرة على انجاز المهام المتعددة   -

 التدوير العقلي والتصوري  -

 التحكم باالستجابة   - 

القدرة على االختيار تحت  -التحكم البصري واالنتقائي وتتبع الهدف   -

 تأثير الضوضاء والضغوط  

 برنامج عالمي معد بمستويات صعوبة مختلفة  30واكثر من  





 مميزاتها

 سهلة التطبيق •

 لغة 22مدعمة برامجها  -  •

 يكن حملها والتنقل بها  -•

نتائج / وبرامج تدريبية / تكاملية ، اختبارات للفحص والتشخيص  -  •
 وتقارير تخلو من التحيز  

تتعرف المنظومة تلقائيا على مستوى المتدرب او المفحوص  وال : تكيفية•
تخلق اي نوع من االحباط من خالل مستويات الصعوبة التي تزداد وفق 

 المستوى الخاص بالمتدرب  

بطريقة الية وبدون اي تحيز او تداخل لمعرفة مواطن  النتائحتعرض  -•
 القوة والضعف واالخطاء

 العالج خالي من اي اضرار•

 



ترجع المنظومة المعرفية  -: الجدوى والفائدة المجتمعية واالقتصادية والعلمية  

 للتدريب الدعم والتأهيل النفسي المدعمة بالحاسوب بعائدات

تتميز المنظومة ببرامج واختبارات :  نفسية اجتماعية  -•

تساهم في تنمية الشخصية وتطوير مهارات الشباب واالطفال 

، فضال عن  تنمية القدرات  والذي يساهم في تأهيل االجيال 

 من االطفال والشباب على التغلب على الصعوبات والتكيف 

 



 الجدوى العلمية

تعد المنظومة ذات رصانة في مجال البحوث المتقدمة والتي •

ساهمت في تقدم البحوث وجعلها اكثر رصانة ومصداقية 

بعدما كان اعتماد الباحث على الورقة والقلم  اصبحت 

التقارير تظهر بصورة الية مع تغطية كامله للنتائج 

 واالستنتاجات والتوصيات  

 معترف بها عالميا  -•

ذات منشأ الماني ، وقد تم تجهيزها للمختبر النفسي في •

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

 



 طريقة تطبيق االختبار 

 سمعي وبصري  : اختبار االنتباه المنقسم •



 تحديد المختبر والمدرب 

 ادخال البيانات لالعب•

 االسم  •

 السن باليوم والشهر والسنة•

 الجنس•

 اللغة •



 اختيار االختبار من قائمة االختبارات



 معمليات االختبار 



 تطبيق االختبار والنتائج

يتم تطبيق االختبار بالتدرب عليه اوال من قبل المختبر ثم •

 .اداء االختبار 

 ثم تظهر النتائج•

 









 البرامج التدريبية 

 



 برنامج تدريبي

هو قدرات االدراك :تدريب على الفضاءات ثنائية االبعاد •
التي تتطلب مقارنة بصرية للتحفيز المكاني، وهو القدرة على 

التصور البصري لحركة االشكال المسطحة  مثل االشكال 
 المرسومة على سطح الورقة 

تحسين  االداء االدراكي المكاني البصري ،تقدير :وظيفته •
الخط البصري االفقي الذاتي ،تقدير الطول ،تقدير المسافات 

،تقدير لزوايا ،نصف الخطوط تقدير المواقف ،تقدير االشكال 
والحجم  والزواية،الدوران العقلي ،اداء التحول في القياس 

 .والمهام مع النظم المكانية المتنوعة 



 تطبيقات 

مثال عليه في الحياة اليومية المشي والركض بخط مستقيم •
كما في رياضة الركض والمشي، المشي على عارضة 

المختلفة ، االمساك  الجمناستكالتوازن او اداء الحركات 
 جمناستكمثل التقاط الكرة او اخمادها او صدها ،في  باالشياء

الفني باستخدام االدوات ،كرة الماء التهديف الكرة الطائرة 
،تقدير العمق في الخطوات كما في ركض الموانع 

االجهزة قراءة الخطط والرسومات ،التنقل في  والجمناستك
كرسي متحرك رياضة المعوقين ،تقيم االتجاهات اثناء اللعب 

القدرة على تطبيق سلسلة مكانية مثل تنفيذ هجوم او سلسلة 
   الجمناستكحركات في 



 مرحل التدريب

 التدريب يكون على عدة مراحل •

 يتم تقيم كل مرحلة على حدة •

 وتظهر النتائج•

 





 برنامج تدريبي
 67قطعة ثالثية االبعاد موجودة في  432فيه :تدريب على الفضاءات ثالثية االبعاد –

القدرة على التصور البصري لحركة االشكال خارج سطح الورقة أي في . مجموعة 
البعد الثالث للمكان القدرة على التعامل مع المكان واالنتقال الى مكان اخر وهو نوع 
من الذكاء الذي يمتلكه المالحين والطيارين  ويوجد في المنطقة االمامية في الفص 

 االيمن للدماغ وهو معالجة الصور من خالل تدويرها في الفراغ 

االداء االدراكي المكاني البصري ،تقدير الخط البصري االفقي الذاتي ،تقدير :وظيفته –
الطول ،تقدير المسافات ،تقدير لزوايا ،نصف الخطوط تقدير المواقف ،تقدير 

والحجم والمهام مع النظم  والزوايةاالشكال ،الدوران العقلي ،اداء التحول في القياس 
 المكانية المتنوعة 

الشعور باالتجاه الذي ستنطلق اليه الكرة كما في حارس المرمى او الرماية او كرة –
 الطائرة وغيرها من االلعاب 

 .  الشعور بالشكل–

كما في الرميات الحرة والجزاء والقفز العالي او القفز بالزانة  والزوايةتقدير الطول –
   الجمناستكاو العاب 

او بناء تصاميم هندسية او العاب الكترونية (كلية الهندسة )القدرة على تخيل الهياكل –
 او مالعب وقاعات ومسابح .

 









 الختام

 شكرا جزيال لحسن اصغائكم واطرائكم •


