
هي االحداث التي تدور داخل الدماغ منذ لحظة 
دخول المثير الى لحظة اتخاذ القرار باالجابة 

على ذلك المثير 

:  و تقسم العمليات العقلية الى 

الفعل الحركي -1

الفعل الكامن -2



العمليات العقلية 

• .هو ادراك سريع لفهم الواجب و االمر في تنفيذه \الفعل الحركي 

• : يتكون الفعل الحركي من 

• حالة تسبق االداء و تتكيف المهارات وفق تجربة الفرد نحو النشاط الممارس و : االنتباه : اوال 

. يعتبر استثارة و توجيه لتركيز العمليات العقلية 

• اجتذاب الفرد لشيء معلن -1: ملخص االنتباه 

• االنتباه مرتبط بالحواس و خاصة السمع و البصر -2

• قدرة الرياضي على اداء حركات رياضية بدون التفكير بعمليات اخرى -3

• تكيف الرياضي مع االداء -4

• االنتباه حالة تثبيت االداء -5

• تكيف المهارات مع االداء -6

• االنتباه يتطور خالل التجربة -7

• استثارة العمليات العقلية للشيء المطلوب -8

• في حالة االوتماتيكية يتجانس المركز العصبي مع العضالت -9



العمليات العقلية  
• هو تجميع كافة االفكار و العمليات الفكرية بنقطة واحدة لخدمة العمل المهاري المراد \ثانيا التركيز 

. تحقيقه و هي عملية قطع عن المحيط الخارجي الداء ادق المهارات الحركية 

• و يعني االستجابة الحركية وهي الفعل المؤثر في الرياضي من لحظة دخول \رد الفعل الحركي \ثالثا 

.المؤثر الى الدماغ الى انتهاء الفعل الحركي 

• . اما رد الفعل فهو عبارة عن فهم و ادراك االستجابة الخارجية النتاج حركة

•

• هو ذلك الفعل الذي يكون داخل االنسان وفق استجابة خارجية هن طريق االحساس او \الفعل الكامن 

الكامن اما العمليات العقلية التي تتعلق بالفعل. االستجابة لتصور و خيال حركي او نتيجة تفكير داخلي 

: فهي 

• و قد اقترن االدراك .هو استجابة عقلية لمثيرات حية حسية او رموز لها دالالتها : االدراك-1

.باالحاسيس و ان االحساس يسبق االدراك و االدراك يستمد فعاليته من الحواس التي تنقل المؤثرات 

• . هو مظهر عقلي من مظاهر السلوك الذي يخضع للقياس العلمي الموضوعي \الذكاء -2

• هو الصورة التي يتخذها المتعلم هن طريق النظر و الشرح و التوضيح للحركة و تنطبع \التصور-3

. بالدماغ و يقسم الى تصور الحركات الجديدة في التعلم االولي و التصور الذهني المتطور 



• هو ان يتصور الالعب قور حركية متقدمة جدا تخدم هدف المهارة \( االبداع )الخيال الحركي -4

(التاليف ,الطالقة ,المرونة ,االصالة )و االبداع يتطلب . او النشاط الرياضي 

• هو انعكاس لجوهر المظاهر وهو يقدم الصلة و العالقة بين المهارات و يفسرها بحيث \التفكير -5

او هو قدرة الفرد على . يقارن هذه العالقات لمعرفة اوجه الشبه بين المهارات و التغيرات الحركية 

. جعل المعلومات العامة الثقافية او النظرية التي تتعلق بالمهارة لخدمة البناء الحركي التكتيكي

• . هو قدرة الفرد على استرجاع و استعادة االنطباعات و الخبرات السابقة \التذكر -6



المثيرات

االنتباه االختياري   

تحديد المثير 

البحث في الذاكرة 

(اتخاذ القرار)التفاعل بين المخزون و المثير 

التنفيذ 



مراحل العمليات العقلية 

• \( المدخالت )مثيرات المحيط : المرحلة االولى 

• وهي عملية تهيئة الحواس الستقبال المثيرات و خير مثال على ذلك باالنتباهتبدأء العمليات العقلية 

الجمهور , نوع االرضية , الكرة , الالعب المنافس )مثل .المثيرات الموجودة في ساحة التنس و هي كثر 

ان عملية عزل كل هذه .كل هذه المثيرات معرضة للدخول الى مركز البرمجة في الدماغ ( ...الحكام 

تباه و ان عملية االنالتركيز المثيرات و اختيار مثير واحد فقط و توجيه االنتباه الى مثير واحد فقط يسمى 

للمعلومات الداخلة ( فلترة )و هذه العملية هي عبارة عن عملية ترشيح .التركيز تسمى اختيار االنتباه 

لذلك نالحظ في بعض االحيان ان الالعبين ال يرون اصدقائهم . ) بحيث تدخل المعلومات المطلوبة فقط 

.الن التركيز يكون على مثيرات اخرى مرتبطة باللعب ( بين الجمهور 

• .مرحلة تحديد المثيرات : المرحلة الثانية 

• عندما يدخل المثير المطلوب الى مركز معالجة المعلومات في الدماغ يتم تحديد هذا المثير من كل 

. و هذا التحديد و دقته تعتمد على الخبرات السابقة . الجوانب 

• البحث في الذاكرة : المرحلة الثالثة 

• ان للذاكرة ارتباط وثيق بالتعلم فبدون الذاكرة ال يحدث تعلم و الذاكرة تعني االحتفاظ بالمعلومات و

. استرجاع تلك المعلومات عند الحاجة ان الذاكرة تقاس باختباري التمييز و االسترجاع 



انواع الذاكرة 

• و يحدث التذكر مباشرة بعد ظهور المثير و يكون على شكل تصور : الذاكرة الحسية قصيرة االمد -1

ثانية او 3-2ان قابلية االحتفاظ في هذا النوع تصل بين . للمثير يبقى لمدة قصيرة جدا بعد زوال المثير 

. ثا 15الى ابعد حد 

• ان قابلية االحتفاظ في هذه المرحلة يصل بين بضعة ثواني الى عدة دقائق و: الذاكرة القصيرة االمد -2

خالل هذا الوقت تبداء المعلومات باالضمحالل و لكن قبل ان يحدث االضمحالل تحدث عملية 

و للذاكرة , كهروكيميائية تسبب عدد من االحداث في الدماغ مما يؤدي الى امتداد فترة االحتفاظ قصيرة 

. القصيرة قابلية محدودة و تحمل قصير 

• هذه المرحلة قد تصل الى ساعات و ايام و سنين و يظهر واضحا وجود الذاكرة : الذاكرة الطويلة -3

.الطويلة االمد عندما تكون هناك عند الفرد قابلية استرجاع معلومة قديمة و بدون التهيئة لها 

• و تعني مكان خزن البرامج الحركية و االشكال الحركية لحركات االنسان المتعددة : الذاكرة الحركية -4

.



مراحل العمليات العقلية 

• اتخاذ القرار –التفاعل بين المخزون و بين المثير : المرحلة الرابعة 

• ان عملية خزن المعلومات في الذاكرة يكون عن طريق التبويب و يعمل الدماغ بنظام كنظام ترتيب 

ان عملية تحديد و تقويم شدة و سرعة و قوة المثير و تحديد المعلومات الموجودة, الكتب في المكتبات 

و المخزونة في الذاكرة الحركية سوف يتم اختيار برنامج حركي مخزون يعتقد الفرد انه مناسب 

.لالستجابة على ذلك المثير و هذا ما يسمى اتخاذ القرار 

• تنفيذ القرار : المرحلة الخامسة 

• نتيجة مقارنة المثير مع المعلومات المخزونة سوف يكون هناك اختيار الستجابة معينة و مناسبة  و 

.بعد ان يتم هذا االختيار ينتقل الى حيز التنفيذ 

• عبارة عن مجاميع )و يجدر االشارة الى انه متى ما تم اتخاذ القرار و دخل حيز التنفيذ فان الجسم 

يكون سيقوم بالتنفيذ و لن تكون هناك عمليات عقلية اثناء التنفيذ و اما( عضلية تتحرك باتجاه معين 

. هناك تحكم في كيفية التنفيذ 


