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تطویر بعض  أثر استخدام أسلوب التدریب الذهني المباشر في
    المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

  
 

 
  

  

  
  الملخص

أسـلوب التـدریب الـذهني المباشـر فـضًال عـن  الكـشف عـن أثـر اسـتخدام إلـىهدف البحـث 
 فــي تطــویر بعــض المهــارات األساســیة الــسنة الدراســیة الرابعــةالمنهــاج المقــرر فــي الكلیــة لطــالب 

طالبـــا مـــن )١٦(بـــالكرة الطـــائرة ،واســـتخدم البـــاحثون المـــنهج التجریبي،وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 
جامعة الموصل وتم تـوزیعهم -ربیة الریاضیةفي كلیة الت) اختصاص الكرة الطائرة(المرحلة الرابعة 

طـــالب لكـــل مجموعـــة ، وتـــم التكـــافؤ بـــین المجمـــوعتین فـــي ) ٨( مجمـــوعتین متـــساویتین بواقـــعإلـــى
العمر،الطول،الكتلة،الــــذكاء،مظاهر االنتباه،التــــصور العقلــــي الریاضــــي،بعض عناصــــر (متغیــــرات 

لكــرة الطــائرة وبعــض المهــارات األساســیة اللیاقــة البدنیــة المــؤثرة فــي تعلــیم المهــارات األساســیة فــي ا
واســتخدمت المقابلــة الشخــصیة واالســتبیان واالختبــارات والمقــاییس كوســائل لجمــع ) بــالكرة الطــائرة

  المعلومات
 األول البرنـامج التعلیمـي علـى وفـق ن، یتـضم تعلیمیین بالكرة الطـائرةوضع برنامجینوتم 

 أســلوب فــضًال عــن یتــضمن نفــس البرنــامج األول ينالــسنة الدراســیة ، والثــاالمنهــاج المقــرر لطلبــة 
  ٠التدریب الذهني المباشر

أسـبوع ، بواقـع ) ١٢(وحدة تعلیمیة طبقت على مـدى )٢٤(ویتكون كل برنامج تعلیمي من
 واســتخدم البــاحثون ٠دقیقــة)٩٠(وحــدتین تعلیمیتــین فــي األســبوع الواحــد ، ومــدة كــل وحــدة تعلیمیــة

لوسـطین حــسابیین )ت(لوسـط الحـسابي،االنحراف المعیاري،اختبـار ا: (الوسـائل اإلحـصائیة اآلتیـة 
  ٠لمعالجة البیانات) لوسطین حسابیین مرتبطین)ت(غیر مرتبطین،اختبار

  
  
  

 ٢٠٠٧ –) ٤٤( العدد –) ١٣(لمجلد  ا–مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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  : االستنتاجین اآلتیینإلىوتوصل الباحثون 
ــــدریب الــــذهني - ــــرر لطــــالب المباشــــر فــــضال إن أســــلوب الت ــــسنة الدراســــیة  عــــن المنهــــاج المق ال

والتي نفذا ضمن البرنامجین التعلیمیین لهما تأثیر إیجـابي فـي تطـویر )طائرةاختصاص الكرة ال(
  ٠بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

تفوقــــت المجموعــــة التجریبیــــة التــــي نفــــذت أســــلوب التــــدریب الــــذهني المباشــــر علــــى المجموعــــة  -
) التنـسي( األعلـى اإلرسـال المواجـه مـن(الضابطة في تطویر المهارات األساسیة بالكرة الطـائرة 

  ). األمام وجدار الصد إلىوالتمریر من أمام الرأس 
  

ABSTRACT 
 

The Effect of Using the direct Mental Training 
way  in Developing Some Basic Skills in Volleyball 

 
D. Ammer M.Sudey D.Jasim M. AL-Rome D.Ahmed H. AL-Sweede 

Mosul University / College of Physical Education 
 

The research aims at revealing the effect of using the  direct mental 

training as well as the determined schedule the fourth year students from  

the college of sports education in developing some basic skills in 

volleyball  . The researchers followed the empirical way and the sample 

of the research is a group of 16 students of the fourth year in the College 

of Sports Education   . who are  distributed into two equal groups; 8 

students per group. There was equivalence between the two groups in the 

variables of  (the age, length, mass, cleverness, the attention appearance, 

sport mental illustration and some elements of physical and movement 

fitness that effect in learning the basic skills in volleyball.  

The inter view and the tests and measurements have been used as means 

to collect information. Two learning programs for volleyball have been 

suggested, the first includes a learning program of the determined 
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schedule for the students of the fourth year, whereas, the second is the 

same as the first with the addition of the  direct mental training.  

Each program includes 24 learning units adopted during 12 weeks 

as two unites per week; the duration of each unit is 90 minutes. The 

researchers applied the following statistical means:  ( The arithmetic 

mean, standard deviation and t- Test of two related and two  unrelated 

arithmetic means in order to deal with the data. )  

The research concluded to these two results:  

1. The direct mental training way as well as the determined 

schedule of the fourth year students (specialized in volleyball) that 

have been adopted within the two learning programs, have a positive 

effect in developing some basic skills in volleyball.  

2. The empirical group, which carried out  the  direct mental 

training, seemed better than that of the developing the skill of 

overhead serving and moving the ball from the front of the head 

towards .as well as   block wall )  

 
   التعریف بالبحث-١
    المقدمة وأهمیة البحث١-١

ـــدخول فـــي المنافـــسات إعـــداد فـــي األســـاس التـــدریب الـــذهني هـــو الجـــزء إن  اذ الالعـــب لل
 یمتلــك أن المنافــسة ، ویجــب أبعــادیتــضمن تــصور الحركــة وتسلــسلها والمواقــف واألهــداف وجمیــع 

 االنجـازات الریاضـیة أن اذس ،  المنـافأداءالالعب القدرة على تطبیق الخطط الموضوعة وتحلیـل 
 القــرارات ، ولكــي یكــون الالعــب قــادرا علــى القیــام وٕاصــدارتتطلــب قــدرا مــن االســتخدامات الذهنیــة 

 الذهنیة ، ولهـذا فـإن التـدریب الـذهني یعـد جـزءًا مهمـًا مـن التـدریب إمكانیاتهبذلك فالواجب تطویر 
تراك فـــي المنافـــسات الریاضـــیة ولكـــن  ال تقتـــصر علـــى اســـتخدامه باالشـــأهمیتـــه أنالریاضـــي ، إذ 

 فـي مراحـل اكتـساب المهـارات ، وانـه یـؤدي والسـیمایمكن استخدامه في مجال الحركة بـشكل عـام 
 للمنافـسات ، كـذلك یعمـل علـى زیـادة اإلعـداد عـن أهمیـةدورا مهما في عملیة التعلم والتي ال تقـل 

كما انه یسهم في تطویر مستوى . ستقبلة  الماألحداثي ف لألداء الفرصة وٕاتاحةالقدرة على التنبؤ 
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المهارات حیث انه عندما یتم التصور الذهني بصورة صحیحة من الالعب فانه یعمل على تدعیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــساعد عل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــصحیح األداءالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــسار العـــــــــــــــــــــــــــــــــــصبي ال   ال

وترجــع فاعلیــة التــدریب الــذهني إلــى قــدرة الجهــاز العــصبي علــى ) ٣١-٣٠ ، ١٩٩٦شــمعون ، (
ومن هذا یمكن .  ترتیب التصور وٕاعادة الحركیة وقدرتها على استرجاع األنماطو التسجیل الحسي 

 التدریب الذهني قد یؤدي إلى التغیرات في الجهاز العصبي المركـزي والتـي تنـتج إن نستخلص أن
  ) ٣٠٢ ، ١٩٩٦شمعون . ( البدني األداءمن خالل 

ارات متعــددة یمكــن آن ولمــا كانــت لعبــة الكــرة الطــائرة مــن األلعــاب التــي تحــوي علــى مهــ
یستخدم فیها أسلوب التدریب الذهني المباشر ولكن مدى نجاح هذا األسلوب في التطویر المهاري 

أن وجـــود هـــذه المهـــارات مـــع وجـــود أســـلوب التـــدریب الـــذهني المباشـــر یثیـــر عـــدة . غیـــر معـــروف 
وهـل ؟  الطـائرة تساؤالت وهي ، هل أن استخدام هذا األسلوب له فاعلیة فـي تطـویر مهـارات الكـرة

 عنــد اســتخدامه فــي دروس كــرة الطــائرة ولإلجابــة علــى هــذه التــساؤالت تكمــن أفــضلیحقــق نتــائج 
  .أهمیة الدارسة 

   مشكلة البحث٢-١
 فــي مجــال والســیمانظـرا لقلــة الدراســات والبحـوث التــي أجریــت فـي مجــال التــدریب الـذهني 

یس مــادة الكــرة الطـــائرة فــي كلیــة التربیـــة  ومـــن خــالل قیــام أحــد البـــاحثین بتــدر .الطــائرةلعبــة الكــرة 
الریاضــــیة وجــــد بــــان قلــــة اســــتخدام أســــلوب التــــدریب الــــذهني المباشــــر ضــــمن المنــــاهج التعلیمیــــة 

 فـي الـسنة الدراسـیة التـي تلـي المرحلـة التـي والسـیماالمخصصة للكرة الطائرة ظهرت بشكل واضح 
 والتي تحتاج إلى زیـادة فـي اسـتخدام أسـلوب یتم فیها تعلم الطلبة للمهارات األساسیة بالكرة الطائرة

التـدریب الـذهني المباشـر مــن اجـل تطـویر المهــارات األساسـیة بـالكرة الطــائرة لـدى طـالب الكلیــة ، 
ومـن هنــا بـرزت مــشكلة البحــث فـي محاولــة اســتخدام أسـلوب التــدریب الــذهني المباشـر فــي تطــویر 

  بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

  لبحث  هدفا ا٣-١
 الكـشف عــن أثـر اســتخدام أسـلوب التــدریب الـذهني المباشــر والمنهـاج المقــرر فـي الكلیــة ١-٣-١

 الرابعـة فـيالـسنة الدراسـیة في تطویر بعض المهـارات األساسـیة بـالكرة الطـائرة لطـالب 
  كلیة التربیة الریاضیة

هني المباشــــر   المقارنــــة فــــي االختبــــار البعــــدي بــــین اثــــر اســــتخدام أســــلوب التــــدریب الــــذ٢-٣-١ 
والمنهاج المقرر في الكلیة في تطویر بعض المهـارات األساسـیة بـالكرة الطـائرة لطـالب 

  . الرابعة  في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیة
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   فرضا البحث ٤-١
 وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي فــــي تطــــویر بعــــض ١-٤-١

كرة الطـــائرة لكـــل مـــن أســـلوب التـــدریب الـــذهني المباشـــر والمنهـــاج المهــارات األساســـیة بـــال
   الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةالمقرر في الكلیة 

وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة فــــي االختبــــار البعــــدي بــــین أســــلوب التــــدریب الــــذهني  ٢-٤-١
األساسـیة بـالكرة الطـائرة المباشر والمنهاج المقرر فـي الكلیـة فـي تطـویر بعـض المهـارات 

  .  في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةلطالب 
  
   مجاالت البحث ٥-١
فـــي كلیـــة ) اختـــصاص الكـــرة الطـــائرة( الرابعـــة الـــسنة الدراســـیة طـــالب :البـــشري المجـــال ١-٥-١

  . جامعة الموصل -التربیة الریاضیة 
   .٢٠٠٢ /٢٥/١٢  ولغایة ٢٠٠٢ /٩ /٢٣  : المجال الزماني ٢-٥-١
 - القاعــة المغلقــة لفــرع األلعــاب الفرقیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة : المجــال المكــاني ٣-٥-١

  .جامعة الموصل 
   تحدید المصطلحات ٦-١
  : التدریب الذهني ١-٦-١

تــصور أداء اإلنجــاز بــدون أن یــرتبط بفعــل ظــاهري والــذي یــسبب "بأنــه ) محجــوب(یعرفــه 
  ) .١٨٨ ، ٢٠٠٠ محجوب،("  المهارة الحقیقیةإنتاج نقل إیجابي كبیر في تعلم

   :بأنه یعرفه الباحثون إجرائیا یمكن أنوفي ضوء ما تقدم 
عملیـة تكــرار األداء الحركــي المركـز للمهــارات األساســیة بـالكرة الطــائرة ذهنیــا بــدون األداء 

   .المهاراتالفعلي لها والذي یسهم في تطویر ورفع مستوى األداء لهذه 

  ) :الداخلي(التدریب الذهني المباشر  أسلوب ٢- ٦- ١
   :بأنهیعرفه الباحثون إجرائیا 

عملیة تكرار تصور المهارات األساسیة بالكرة الطائرة ذهنیا والتي سبق وان تم تعلمها مـع 
  ) . حدة ، تركیز ، توزیع ، تحویل(التأكید على مظاهر االنتباه 
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   الدراسات السابقة-٢
  ) ٢٠٠١ ، الرحاحلة والخیاط( دراسة ١-٢
  "تأثیر التدریب الذهني على دقة وسرعة اإلرسال في التنس"

مـــدى فاعلیـــة التـــدریب البـــدني مـــع مـــشاهدة األفـــالم ،  هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى
  .والتصور العقلي على األداء الفني ودقة إنجاز مهارة اإلرسال وسرعته 

كلیـة التربیـة الریاضـیة بجامعـة  الثالثة فـي السنة الدراسیةوتكونت عینة البحث من طالب 
  :  طالبا قسموا إلى ثالث مجموعات وكما یأتي ٤٥بغداد والبالغ عددهم 

تمـــارس هـــذه المجموعـــة التمـــارین البدنیـــة التطبیقیـــة لمهـــارة اإلرســـال : المجموعـــة الـــضابطة   . أ
  .المتبع في دروس تعلیم وتطویر األداء بالتنس األرضي 

 فـضًال عـنرس هـذه المجموعـة التمـارین البدنیـة التطبیقیـة  تمـا:المجموعة التجریبیة األولى   . ب
  .مشاهدة أفالم الفیدیو 

ــة .ج ــة الثانی فــضًال عــن تمــارس هــذه المجموعــة التمــارین البدنیــة التطبیقیــة :   المجموعــة التجریبی
  .مشاهدة أفالم الفیدیو واداء التصور الذهني 

  :واستنتج الباحثان ما یأتي 
 الثانیــة تطــورا فــي دقــة إنجــاز اإلرســال تلیهــا المجموعــة التجریبیــة حققــت المجموعــة التجریبیــة .١

  .األولى ثم الضابطة 
 مـن المجموعـة الثانیـة أفـضل تطورت مهارة اإلرسـال لـدى المجموعـة التجریبیـة األولـى بـشكل  .٢

 .)٤٨-٣٥ ، ٢٠٠١الرحاحلة والخیاط ،. (والمجموعة الضابطة 

  )٢٠٠٢سالمي ، ( دراسة ٢-٢
 التـــدریب الـــذهني فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة مـــنرح ألســـلوبین اثـــر برنـــامج مقتـــ"

  "ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم
 التعـــرف علـــى اثـــر اســـتخدام البرنـــامجین التعلیمیـــین للتـــدریب الـــذهني إلـــىهـــدفت الدراســـة 

باألسلوب المباشر وغیر المباشر في تعلم بعض المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي بكـرة 
سـنة والبالغـة ) ١٦(كونت عینة البحث من العبي ناشئة محافظة نینـوى بكـرة القـدم بأعمـار ت.القدم

 ثـالث مجموعـات إلـىالعبا تم اختیـارهم بالطریقـة العـشوائیة ووزعـوا أیـضا بطریقـة عـشوائیة ) ٤٥(
  . العبا ) ١٥(كل مجموعة قوامها 

ع وحدتین تعلیمیتین أسبوعیا أسبوعًا وبواق) ١٢(تم تطبیق البرامج التعلیمیة المقترحة لمدة 
  . دقیقة ) ٩٠(وبلغ زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة 
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 ١٨٩

  : واستنتج الباحث ما یأتي 
ـــم بعـــض المهـــارات األساســـیة  .١ البـــرامج التعلیمیـــة الثالثـــة المقترحـــة ذات تـــأثیر إیجـــابي فـــي تعل

  . ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم 
رات القبلیــة والبعدیـــة لألســـالیب الثالثـــة فـــي تعلـــم وجــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــا .٢

  . بعض المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم 
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجــامیع البحــث الــثالث فــي االختبــارات البعدیــة فــي تعلــم  .٣

جریبیـة بعض المهـارات األساسـیة ومـستوى الرضـا الحركـي بكـرة القـدم ولمـصلحة المجموعـة الت
. األولـــى التـــي اســـتخدمت التـــدریب الـــذهني باألســـلوب المباشـــر المـــصاحب للتـــدریب المهـــاري 

  )٨٣-٤٤ ، ٢٠٠٢سالمي ، (
  

  إجراءات ا لبحث -٣

   منهج البحث ١-٣ 

  . استخدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة البحث 

   مجتمع البحث وعینته ٢-٣

اختــصاص الكــرة ( الرابعــة الــسنة الدراســیةلعمدیــة مــن طــالب تــم اختیــار مجتمــع البحــث بالطریقــة ا
طالبـــا تـــم تقـــسیمهم إلـــى ) ١٦(طالبـــا ، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن ) ٢٩(والبـــالغ عـــددهم ) الطـــائرة

. طــالب لكــل مجموعــة ، إحــداهما ضــابطة واألخــرى تجریبیــة ) ٨(مجمــوعتین متــساویتین وبواقــع 
الطــالب (  بقیــة أفــراد العینــة ولألســباب اآلتیــة  وتــم اســتبعاد عــدد مــن الطــالب لعــدم تكــافؤهم مــع

وتـــم توزیـــع ٠)الراســـبون والطـــالب الغـــائبون والطـــالب الـــذین یمثلـــون منتخـــب الكلیـــة بـــالكرة الطـــائرة
األسلوبین التعلیمیین على المجموعتین بالقرعة ،إذ استخدمت المجموعة التجریبیة أسلوب التدریب 

الـــسنة عــة الــضابطة المنهــاج المقـــرر فــي الكلیــة لطلبــة  المجمو اســـتخدمتالــذهني المباشــر، بینمــا 
  ٠) الكرة الطائرة اختصاص( الرابعة الدراسیة

   تكافؤ مجموعتي البحث  ٣-٣

  :تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات اآلتیة 

   التكافؤ بالعمر الزمني مقاسًا بالشهر ١- ٣ – ٣
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 ١٩٠

  لسنتیمتر التكافؤ بالطول مقاسًا با٢ – ٣ – ٣

   التكافؤ بالكتلة مقاسًا بالكیلو غرام ٣ – ٣ – ٣

    التكافؤ ببعض العملیات العقلیة٤ – ٣ – ٣

 -بــوردن (للــذكاء واختبــار ) RAVENرافــن (اختبــار (تــم تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي   
  .))التصور العقلي الریاضي المعرب(المعدل لالنتباه ومقیاس ) انفیموف

  صر اللیاقة البدنیة والحركیة التكافؤ ببعض عنا ٥-٣-٣

تــم  تحلیــل محتــوى المــصادر العلمیــة لتحدیــد بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة 
  .المؤثرة في الكرة الطائرة فضًال عن االختبارات الخاصة بها 

  :وهي األهمیة بالترتیب العناصر وحسبواستخلص الباحثون أهم 

ــــا . ١ ــــة لألطــــراف العلی ــــوة االنفجاری ــــم :الق ــــة ت ــــة زن ــــار رمــــي الكــــرة الطبی   قیاســــها بوســــاطة اختب
  .) ١٣٦ ، ١٩٩٠عثمان ، (من وضع الجلوس على كرسي من الثبات أبعد مسافة )  كغم٣(

. تــم قیاســها بوســاطة اختبــار القفــز العمــودي مــن الثبــات :القــوة االنفجاریــة لألطــراف الــسفلى . ٢
  ) .١١٧ ، ١٩٩٧حسانین وعبد المنعم ، (

تم قیاسها بوساطة اختبار رفع الذراعین إلى األعلى من وضـع االنبطـاح مـع  :مرونة األكتاف. ٣
  )٣٤٩ ، ١٩٨٢عالوي ورضوان ، . (تثبیت الجذع 

ـــــــــركض المكـــــــــوكي :الرشـــــــــاقة . ٤ متـــــــــر ) ١٠×٤(تـــــــــم قیاســـــــــها بوســـــــــاطة اختبـــــــــار ال
 وقــد تــم إجــراء هــذه االختبــارات والمقــاییس یــومي االثنــین والثالثــاء  ٠)٣٦٩، ١٩٩٥حــسانین،.(
   . ٢٠٠٢/ ٩/ ٢٤-٢٣لموافقین  ا

لوســطین حــسابیین غیــر ) ت (اختبــارو للتأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث اســتخدم البــاحثون 
  .یبین ذلك ) ١(رقم والجدول . مرتبطین 

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩١

  )١(رقم الجدول 
العمر ، الطول ، الكتلة ، الذكاء ، (بین مجموعتي البحث في متغیرات ) ت (اختباریبین نتائج 

ر االنتباه ، التصور العقلي الریاضي،عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المؤثرة في الكرة مظاه
  )الطائرة

وحدة   المتغیرات  ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
ع+   -س  القیاس   ع+   -س 

) ت(قیمة 
  المحسوبة

  ١.٥٧٥  ١٨.٠٧١  ٢٩٢.٥  ٨.٩٢٨  ٢٨٠.٥  شهر  العمر  ١
  ٠.٤٢٢  ٥.٩٨٧  ١٧٤.١٢  ٩.١٨٨  ١٧٥.٨٧  سم  الطول  ٢
  ٠.٨٦٢  ٧.٣٠٩  ٧٣.٥٠٠  ٢.٣٣٠  ٧١.٠٠  كغم  الكتلة  ٣
  ٠.٣٧١  ٢.٦٩٦  ٤٠.١٢٥  ٢.٣٢٦  ٣٩.٦٢٥  درجة  الذكاء  ٤
  ٠.٥٨٩  ٣.٦٤٨  ٤١.٩٨٥  ٣.٣٩٩  ٤٠.٨٧٥  درجة  حدة االنتباه/ مظاهر االنتباه  ٥
  ٠.١٠٠  ٢.٨٧٢  ١٨٣.٥٠  ٥.٩٣٩  ١٨٣.٢٥  درجة  تركیز االنتباه  ٦
  ١.٣٤٢  ٠.٨٨٦  ١٠.٢٥  ٢.٠٣١  ٩.١٢٥  رجةد  توزیع االنتباه  ٧
  ٠.١٢٦  ١.٦٦٩  ١١.٢٥  ٢.٠٣١  ١١.١٢٥  درجة  البعد البصري/التصور العقلي الریاضي   ٨
  ١.٨٤٨  ٤.٥٢٨  ٩.٢٥٠  ١.٦٨٥  ١٢.٦٢٥  درجة  البعد السمعي  ٩
  ١.٥٣٩  ١.٦٦٩  ١٠.٨٧٥  ٢.٥٠٤  ١٢.٦٢٥  درجة  حركي-البعد الحس  ١٠
  ٠.٣٥٩  ٤.٠٠  ١١.٠٠  ٥.٠٥٥  ١٠.١٢٥  درجة  البعد االنفعالي  ١١
  ٠.٦٣٣  ٠.٨٩٧  ٤.٩١٩  ٠.١٨٧  ٤.٧٠  م   العلیالألطرافالقوة االنفجاریة   ١٢
  ١.٢١١  ٤.٠٨٦  ٥٠.١٢٥  ٣.٦٢٣  ٤٧.٦٢٥  سم   لألطراف السفلىاالنفجاریةالقوة   ١٣
  ٠.٢٤٢  ٣.٢٠٧  ٤٠.٠٠  ٢.٨١٦  ٤٠.٢٥  سم  مرونة الكتفین  ١٤
  ٠.٠٨٩  ٠.٥٤٤  ٩.٩٨٧٥  ٠.٤٨٤  ٩.٩٦٣  ثا  الرشاقة  ١٥

   .٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<عنوي عند نسبة خطأ م* 

   التكافؤ  ببعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة ٦-٣-٣
ــــالكرة الطــــائرة  ــــى (تــــم إختیارالمهــــارات األساســــیة ب ) التنــــسي(اإلرســــال المواجــــه مــــن األعل

وتم إجـراء االختبـارات الخاصـة بهـذه .)  الصد، جدار)اإلعداد(،التمریر من أمام الرأس إلى األمام 
، ثـــم قـــام ٢٥/٩/٢٠٠٢المهـــارات األساســـیة بوســـاطة اختبـــارات مقننـــة فـــي یـــوم األربعـــاء الموافـــق 

 المهــارات األساســیة المختــارة باســتخدام البحــث فــيالبــاحثون بــإجراء عملیــة التكــافؤ بــین مجمــوعتي 
                           .ذلكیبین ) ٢(رقم والجدول ) ت (اختبار
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 ١٩٢

  )٢(رقم الجدول 
  بین مجموعتي البحث في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة)  ت (اختباریبین نتائج 

  
  


      


 

        
        
        

    .٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 

   وسائل جمع المعلومات ٤ -٣
كأدوات )االختبارات والمقاییسالمقابلة الشخصیة واستمارات االستبیان و (        استخدم الباحثون 

    ٠لجمع المعلومات 

   التصمیم التجریبي ٥-٣
اسـم تـصمیم المجموعـات المتكافئـة استخدم الباحثون التصمیم التجریبي الذي یطلـق علیـه 

ــــــــــــــــــــضبط    العــــــــــــــــــــشوائیة االختیــــــــــــــــــــار ذات المالحظــــــــــــــــــــة القبلیــــــــــــــــــــة والبعدیــــــــــــــــــــة المحكمــــــــــــــــــــة ال
 الـشكلفـي  هـذا التـصمیم علـى النحـو الموضـح ویمكن تنفیـذ) ٣٩٨-٣٨٤ ، ١٩٨٤فان دالین ، (

  ) .٢ (رقم

    
 
 


  

 


 

  )٢(رقم الشكل 
  یوضح التصمیم التجریبي المستخدم في البحث
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 ١٩٣

   البرامج التعلیمیة٦-٣
) ١٩٨٧ن ، الكاتــــــب وآخــــــرو (مــــــن خــــــالل اطــــــالع البــــــاحثون علــــــى المــــــصادر العلمیــــــة 

ولخبرة أحـد البـاحثین ) Schmidt, 1999(و) Blacker, 1981(و) ٢٠٠٢خیون ، (و) ١٩٩٦شمعون، (و
فــي مجــال الكــرة الطــائرة تــم وضــع  برنــامجین تعلیمیــین بــالكرة الطــائرة ، البرنــامج األول یتــضمن 

ـــى وفـــق المنهـــاج المقـــرر لطلبـــة  ـــسنة الدراســـیة الرابعـــةالبرنـــامج التعلیمـــي عل ص الكـــرة اختـــصا (ال
 أســلوب التـــدریب الـــذهني فـــضًال عـــن، والبرنـــامج الثـــاني یتــضمن نفـــس البرنـــامج الــسابق ) الطــائرة

  المباشر ،  
 في مجال )*(ومن ثم تم عرض هذین البرنامجین التعلیمیین على مجموعة من المختصین

برنــامجین الكــرة الطــائرة والــتعلم الحركــي وطرائــق التــدریس لبیــان رأیهــم فــي مــدى صــالحیة هــذین ال
التعلیمیـین ،  وقـد تـم االتفـاق علـى صـالحیة البرنـامجین التعلیمیـین مـن قبـل المختـصین كافـة بعــد 

یوضـح وحـدة تعلیمیـة لكـل ) ١(رقـم والملحـق . أن تم األخذ بكافة المالحظات العلمیة التي أبدوها 
  .من البرنامجین التعلیمیین

   الخطة الزمنیة للبرنامجین التعلیمیین ١-٦-٣
 بواقــع وحــدتین أســبوعا،) ١٢(وحــدة تعلیمیــة علــى مــدى ) ٢٤(ن كــل برنــامج تعلیمــي مــن تكــو  -

  دقیقة ) ٩٠(تعلیمیتین في األسبوع الواحد ، ومدة كل وحدة تعلیمیة 

  

                                                           
  
  . جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة : عقیل عبد اهللا الكاتب . د.أ . ١
  . جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة : نوري إبراهیم الشوك . د.أ . ٢
  .جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة : هاشم عبد الرحیم الراوي . د.أ. ٣
   .بغدادجامعة /  كلیة التربیة الریاضیة :السعديعامر جبار . د.أ. ٤
  .جامعة بغداد / كلیة التربیة الریاضیة : هیثم عبد الرحیم الراوي . د.أ. ٥
  . جامعة بغداد / لتربیة الریاضیة كلیة ا: ثریا نجم عبـد اهللا . د.أ. ٦
  .الموصلجامعة /  كلیة التربیة الریاضیة :اسمرمحمد خضر . د.أ. ٧
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة : ضیاء قاسم الخیاط . د.م.أ. ٨
  .الموصلجامعة /  كلیة التربیة الریاضیة :الخطیبخالد عبد المجید . د.م.أ. ٩

  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة : ود ألبنا لیث محمد دا. د.م.أ. ١٠
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 ١٩٤

   التجربة االستطالعیة ٢-٦-٣
 طریقــة للحــصول أفــضلقــام البــاحثون بــإجراء تجربــة اســتطالعیة مــن اجــل الوصــول إلــى 

 تنفیــذ البرنــامجین التعلیمیــین علــى عینــة مــن مجتمــع البحــث نفــسه والبــالغ علــى نتــائج دقیقــة قبــل
 وكــان الهــدف ٢/١٠/٢٠٠٢ و  ٩ /٣٠طــالب فــي یــومي االثنــین واألربعــاء المــوافقین) ٤(عـددها 

  :من هذه التجربة االستطالعیة هو
  .التأكد من صالحیة فقرات البرنامجین التعلیمیین  .١
  .اجه الباحثون معرفة الصعوبات والمشكالت التي تو  .٢
التعرف على األخطاء والمعوقات المتوقعة في التنفیذ ومحاولة وضع الحلول قبـل البـدء بتنفیـذ  .٣

  .البرنامجین التعلیمیین 
 فقــــرات الجــــزء التعلیمــــي ألســــلوب التــــدریب الــــذهني المباشــــر ومــــدى ومالئمــــةمـــدى صــــالحیة  .٤

  .األسلوباستجابة الطالب لهذا 
   التجربة الرئیسة للبحث ٣- ٦- ٣
   المجموعة التجریبیة ١- ٣- ٦- ٣

فـضال ) اختـصاص الكـرة الطـائرة( الرابعة لسنة الدراسیةتقوم بتنفیذ المنهاج المقرر لطلبة ا
 وبإشـراف أحـد البــاحثین )*(عـن اسـتخدام أسـلوب التـدریب الـذهني المباشـر ، وقــد قـام مـدرس المـادة

وب اللفظـي ثـم عرضـها بنمـوذج مـن بتنفیذ وحدات البرنامج التعلیمي حیث یتم شرح المهارة باألسـل
  ٠قبل المدرس ، ویتم التطبیق العملي من الطلبة بالطریقة الكلیة 

    المجموعة الضابطة ٢- ٣- ٦- ٣
، وقـد ) اختـصاص الكـرة الطـائرة( الرابعـة لسنة الدراسـیةاتقوم بتنفیذ المنهاج المقرر لطلبة 

نـامج التعلیمـي حیـث یـتم شـرح المهـارة قام مدرس المـادة وبإشـراف أحـد البـاحثین بتنفیـذ وحـدات البر 
باألســلوب اللفظــي ثــم عرضــها بنمــوذج مــن المــدرس ، ویــتم التطبیــق العملــي مــن الطلبــة بالطریقــة 

  .الكلیة

  
                                                           

  .خالد عبد المجید الخطیب . د.م.أ) *(
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 ١٩٥

   االختبارات القبلیة وتنفیذ البرامج التعلیمیة واالختبارات البعدیة ٤- ٦- ٣
   االختبارات القبلیة ١- ٤- ٦- ٣

تــم إجــراء االختبــارات القبلیــة الخاصــة بالمهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة علــى مجمــوعتي 
  ٠ ٢٠٠٢ /٢٥/٩البحث في یوم األربعاء  الموافق 

   تنفیذ البرنامجین التعلیمیین ٢- ٤- ٦- ٣
تم البدء بتنفیذ البرنامجین التعلیمیـین علـى مجمـوعتي البحـث فـي یـومي االثنـین واألربعـاء 

 وتـــم االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ أســـبوعا،) ١٢( ولمـــدة ٧/١٠/٢٠٠٢وابتـــداء مـــن تـــاریخ مـــن كـــل أســـبوع 
   .٢٥/١٢/٢٠٠٢البرنامجین التعلیمیین في یوم األربعاء الموافق 

   االختبارات البعدیة ٣- ٤- ٦- ٣
تي تم إجراء االختبارات البعدیة الخاصة بالمهارات األساسیة بالكرة الطائرة على مجموع

  ٠ ٣٠/١٢/٢٠٠٢ الموافق البحث في یوم االثنین

   الوسائل اإلحصائیة ٧- ٣
  .الوسط الحسابي  .١
  .االنحراف المعیاري  .٢
  .لوسطین حسابیین غیر مرتبطین) ت(اختبار .٣
  ). ٣١٠-١٠٣ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،  (.لوسطین حسابیین مرتبطین) ت(اختبار . ٤
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 ١٩٦

  عرض النتائج ومناقشتها- ٤
   : عرض النتائج١-٤

 نتـــائج المقارنـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمجمـــوعتي البحـــث  عـــرض١-١-٤
  التجریبیة والضابطة  في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

  )٣(رقم الجدول 
بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في بعض المهارات ) ت(یبین نتائج اختبار 

  األساسیة بالكرة الطائرة

  
  


      


 

        
        
        

      .٢.٣٦= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٧(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ  •

  )٤(رقم الجدول   
بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في بعض المهارات ) ت(یبین نتائج اختبار 

  األساسیة بالكرة الطائرة

     
     


 

        
        
        

  ٢.٣٦= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٧(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
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 ١٩٧

 عــرض نتـــائج المقارنـــة فـــي االختبـــار البعـــدي بـــین مجمـــوعتي البحـــث التجریبیـــة ٢-١-١-٤
  والضابطة في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

  )٥(الجدول 
االختبار البعدي بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في بعض في )  ت(یبین نتائج اختبار 

  المهارات األساسیة بالكرة الطائرة


 

    

 

    


 

 


 
      

        
        

  ٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ * 
  

   مناقشة النتائج ٢-٤
رنة بین االختبارین القبلي والبعدي لمجموعتي البحث التجریبیة  مناقشة نتاج المقا٢-١-٢-٤

  والضابطة في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 
ــــائج الجــــدولین  ــــة معنویــــة بــــین ) ٣،٤(المــــرقمین یتبــــین مــــن نت أن هنــــاك فروقــــا ذات دالل

ات األساســیة االختبـارین القبلـي والبعـدي لمجمـوعتي البحـث التجریبیـة والـضابطة فـي بعـض المهـار 
ویعــزو . بــالكرة الطــائرة ولمــصلحة االختبــار البعــدي وهــذا مــا یحقــق صــحة الفــرض األول للبحــث 

 فاعلیــة البرنــامجین التعلیمیــین الــذین طبقــا علــى مجمــوعتي البحــث  ومــا إلــىالبــاحثون ســبب ذلــك 
 إرشـادات وتعلیمـات خاصـة بكـل مفـردة مـن مفـردات وٕاعطـاءیحتویه كل برنامج من شرح وعـرض 

 فـي أفـضل أن یحقق طالب مجموعتي البحث التجریبیـة والـضابطة نتـائج إلىالبرنامج ، مما أدى 
االختبار البعدي ، فالمجموعة التجریبیة التـي طبقـت البرنـامج التعلیمـي المتـضمن المنهـاج المقـرر 

فـــضال عـــن أســـلوب التـــدریب الـــذهني ) اختـــصاص الكـــرة الطـــائرة( الرابعـــة الـــسنة الدراســـیةلطـــالب 
حـدة ، (باشر الذي یحتوي علـى تمـارین االسـترخاء والتـصور الـذهني الـداخلي ومظـاهر االنتبـاه الم

 إلىإذ تم شرح كل مهارة من المدرس وعرض نموذج لها أیضا مما أدى ) تركیز ، توزیع ، تحویل
أن یكتسب الطالب تصور المهارة فضال عن خبراتهم التعلیمیة السابقة وعند تنفیذ النشاط الـذهني 

 –بعد تمارین االسترخاء التي أعطیت إلیهم تم تنفیذ تمارین التـصور الـذهني الـداخلي لكـل مهـارة و 
 مــع التأكیــد علــى مظــاهر االنتبــاه  فالطالــب –علــى وفــق مــا هــو مطلــوب فــي كــل وحــدة تعلیمیــة 
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 ١٩٨

یتــصور نفــسه كمــا لــو كــان هنــاك آلــة تــصویر مثبتــة فــوق رأســه تــسجل صــورا للمهــارة بتفاصــیلها 
 إلــىوالتــي یراهــا فــي أثنــاء األداء ، وهــو یــسترجع صــور المهــارة بهــدف ممارســتها واالنتبــاه الدقیقــة 

حركــة الــزمالء فــي الملعــب والتركیــز علــى موقــع الكــرة إلرســالها أو تمریرهــا أو صــدها فــضال عــن 
التعرف على جمیع العملیات المصاحبة لألداء من إحساس وشعور وانفعاالت وٕاجراء التقییم حتى 

  ) ٢٠٣ ، ٢٠٠٠الضمد ، . (خاذ االستجابات المناسبة في المستقبل یمكن ات
أن الــصورة الداخلیــة للتــصور الحركــي تتعامــل مــع انطبــاع أولــي یأخــذ طریقــه مــن مجــال 
األداء المهـــاري الـــى المجـــال النفـــسي الـــداخلي عنـــد الریاضـــي ، وبجانـــب االنطبـــاع األولـــي فهنـــاك 

  . باع وتعطي التصور الحركي عملیات حسیة داخلیة تتفاعل مع هذا االنط
)White & Hardy, 1995, 169 (  

) التنـسي(اإلرسـال المواجـه مـن األعلـى (ونتیجة لتكرار التصور الذهني الـداخلي لمهـارات 
والتطبیق العملي لها فضال عن ممارسة اللعب ) ، التمریر من أمام الرأس الى األمام وجدار الصد

 الذي أسهم في التقدم بأداء المهارات بصورة جیـدة وتحقیـق ضمن وحدات البرنامج التعلیمي األمر
  .  في االختبار البعدي أفضلنتائج 

وفیمـــا یخـــص المجموعـــة الـــضابطة والتـــي طبقـــت البرنـــامج التعلیمـــي المتـــضمن المنهـــاج 
  ) . اختصاص الكرة الطائرة( الرابعة السنة الدراسیةالمقرر لطالب 

 اكتـــساب الطـــالب تـــصور إلـــىس ممـــا أدى فقـــد تـــم شـــرح كـــل مهـــارة وعرضـــها مـــن المـــدر 
المهــارة فــضال عــن خبــراتهم التعلیمیــة الــسابقة وعنــدما یــتم تطبیــق المهــارة مــن قبــل الطالــب ســیبدأ 
التعلم الفعلي ، إذ أن مراحل التعلم تبدأ باستیعاب الواجـب المـراد تعلمـه مـن المـتعلم ویـتم هـذا عـن 

 المـتعلم علـى التـصور األولـي عـن سـیر طریق شرح وعرض الحركات ، وفي هذه المرحلة یحصل
  ) ١٥٢ ، ١٩٨٧ما ینل ، . (الحركة والذي ال یزال بشكله الخام 

اإلرسال المواجه مـن األعلـى ، التمریـر مـن أمـام الـرأس (ونتیجة للتطبیق العملي لمهارات 
فضال عن ممارسة اللعـب ضـمن وحـدات البرنـامج التعلیمـي األمـر الـذي )  األمام وجدار الصدإلى

أن " مـن االختبـار البعـدي إذ أفضل في تحسین مستوى المهارات بصورة جیدة وتحقیق نتائج أسهم
الممارسة وبذل الجهد بالتدریب والتكرارات المـستمرة ضـروریة فـي عملیـة التعلـیم ، والتـدریب عامـل 
 مساعد وضروري في عملیة تفاعل الفرد مـع المهـارة والـسیطرة علـى حركاتـه وتحقیـق التناسـق بـین

) ١٢٩ ، ٢٠٠٠شلش ومحمـود ، ". (الحركات المكونة للمهارة في أداء متتابع سلیم وزمن مناسب
  ) . ٢٠٠٢سالمي ، (وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة . 
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 ١٩٩

 مناقـشة نتــائج المقارنــة فــي االختبــار البعــدي بــین مجمــوعتي البحــث التجریبیــة ٢-٢-٤
  . لطائرة والضابطة في بعض المهارات األساسیة بالكرة ا

أن هنـاك فروقـا ذات داللـة معنویـة فـي االختبـار البعـدي ) ٥(رقم یتبین من نتائج الجدول 
بین مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة في بعض المهارات األساسیة بـالكرة الطـائرة ، وهـذا مـا 

  . یحقق صحة الفرض الثاني للبحث 
التعلیمــي والــذي یتــضمن المنهــاج فقــد تفوقــت المجموعــة التجریبیــة التــي طبقــت البرنــامج 

فضال عن أسـلوب التـدریب الـذهني ) اختصاص الكرة الطائرة( الرابعة السنة الدراسیةالمقرر لطلبة 
اإلرســال المواجــه مــن األعلــى والتمریــر مــن أمــام (المباشــر علــى المجموعــة الــضابطة فــي مهــارات 

 فاعلیـة أسـلوب التـدریب الـذهني ىإلـویعزو الباحثون سبب ذلـك ) .  األمام وجدار الصدإلىالرأس 
المباشـر الـذي یتــضمن التـصور الــذهني للمهـارات فــي إطارهـا الكلـي ولــیس التركیـز علــى جـزء مــن 
أجــزاء المهــارة الن المهــارة یــتم الــتحكم فیهــا بوســاطة البرنــامج الحركــي ، وعلیــه فانــه مــن األهمیــة 

 إلــىیجــب أن یتــصور أداء المهــارة ممارســة البرنــامج كــامال ، لــذا فــان الطالــب فــي هــذه المجموعــة 
جانــب نتــائج هــذا األداء ففــي مهــارة اإلرســال المواجــه مــن األعلــى مــثال یجــب تعلــیم الطالــب كیفیــة 

 كیفیة وضع الكرة ، المرجحة الكلیة للذراع وٕانماالتصور الذهني الداخلي ولیس فقط اإلرسال ككل 
  . الضاربة ، طیران الكرة وكذلك مكان سقوط الكرة 

أن احتــواء هــذا األســلوب علــى مظــاهر االنتبــاه ، أســهمت فــي تمكــین الطــالب علــى كمــا 
 ، وعلیــه فــان أفــضل وضــوحا كــان التــصور الــذهني أكثــر التفاصــیل والتــي كلمــا كانــت إلــىاالنتبــاه 

 األمام وجـدار إلىالطالب الممارس لمهارات اإلرسال المواجه من األعلى والتمریر من أمام الرأس 
اإلضــاءة ، ســطح اللعــب ، ملعــب داخلــي ، ملعــب خــارجي ، (ع فــي اعتبــاره الــصد یجــب أن یــض

وكلمــا زاد التركیــز علــى تفاصــیل المهــارات كــان اســتخدام التــصور الــذهني الــداخلي ) درجــة الحــرارة
  ) ٢٢٥ ، ١٩٩٦شمعون ، . ( فاعلیة في التأثیر في مستوى األداء أكثر

 أن األســلوب إلــىوالتــي أشــارت ) ٢٠٠٢ســالمي ، (وتتفــق هــذه النتــائج مــن نتــائج دراســة 
التـــدریب الـــذهني المباشـــر لـــه تـــأثیر إیجـــابي فـــي رفـــع مـــستوى األداء المهـــاري ویـــسهم فـــي ســـهولة 

  . انسیابیة األداء 
 إلــىاإلرســال المواجـه مــن األعلـى ، التمریــر مـن أمــام الـرأس (ویـرى البــاحثون أن مهـارات 

 التوافـق فـي األداء الحركـي، إلـىبیة للوصـول تتطلـب اكتـساب الدقـة واالنـسیا) األمـام وجـدار الـصد
فعلى الرغم من سهولة مهارة اإلرسال المواجه من األعلى مقارنة باألنواع األخرى لإلرسال إال انه 

 أنـواع اإلرسـال انتـشارا أكثـر االنسیابیة في الحركة والدقة في لحظة ضرب الكرة ، فهـو إلىیحتاج 
ابهة لحركة الضرب الساحق ویعد خطوة تعلیمیة سابقة لها واستعماال ویمكن أداؤه بضربة قویة مش
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 ٢٠٠

ـــىویمكـــن توجیـــه هـــذه الـــضربة بـــسهولة ) ٤٤ ، ١٩٧٧فـــرج ، . ( الكاتـــب ، . ( ســـاحة الخـــصم إل
  ) ٥٧ ، ١٩٨٧ ، وآخرون

 أنواع التمریر إذ یتخذ المـتعلم أسهل األمام من إلىكما تعد مهارة التمریر من أمام الرأس 
ل الجـسم علــى القـدمین بالتــساوي ، ووضـع الـرأس العمــودي علـى مــستوى الوضـع المتـزن ویــوزع ثقـ

 الهــدف الــذي ســیوجه إلیــه الكــرة فــضال عــن ســیر اتجاههــا ، إلــىالكتفــین یمّكــن المــتعلم مــن النظــر 
على أن هذا النوع من التمریر ) ٨٢ ، ١٩٨٧ وآخرونالحیارى ، (و) ٦٤ ، ١٩٧٧فرج ، (ویتفق 

 من األعلى أكثرها استعماال لسهولة أدائه وتعلمه ، ولهذا فقـد تـم هو األساس لجمیع أنواع التمریر
  . تعلیم هاتین المهارتین بالطریقة الكلیة 

 إلىأما مهارة جدار الصد ولكونها من المهارات الصعبة والتي تحتاج من المتعلم التحرك 
ـــــــــصد بـــــــــسرعة والتوقـــــــــع الحركـــــــــي الجیـــــــــد مـــــــــع النظـــــــــر  ـــــــــىمكـــــــــان جـــــــــدار ال    الكـــــــــرة والقفـــــــــز إل

 ,Sandeehill(الـشبكة  االرتفاع المناسب لغرض لمس الكرة والهبوط النـاجح مـن دون لمـس إلى
 وتكــون الــصعوبة اكبــر فــي حالــة تــشكیل جــدار الــصد مــن اثنــین أو ثــالث ، فقــد تــم )55 ,1972

وعلیــه فــان أســلوب التــدریب الــذهني المباشــر قــد أســهم فــي . تعلــیم هــذه المهــارة بالطریقــة الجزئیــة 
ر المظــاهر الحركیــة المختلفــة لــبعض المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة مثــل البنــاء تنمیــة وتطــوی

الحركي والوزن الحركي والنقل الحركي واالنسیاب الحركي فضال عن الدقة في الحركة لكي یكـون 
إخراج الحركة أو المهارة المتعلمة بالشكل المطلوب مما أدى بالمجموعة التجریبیة أن تتفوق علـى 

  . عة الضابطة المجمو 
   االستنتاجات والتوصیات- ٥
   االستنتاجات ١-٥
 عـن المنهـاج المقـرر لطـالب المرحلـة الرابعـة المباشر فـضال أن أسلوب التدریب الذهني ١-١-٥

 تـأثیر إیجـابي التعلیمیـین لهمـاوالذین نفـذا ضـمن البرنـامجین ) اختصاص الكرة الطائرة(
   .الطائرةفي تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة 

تفوقــت المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي نفــذت أســلوب التــدریب الــذهني المباشــر علــى  ٢-١-٥
اإلرســال المواجــه ( المجموعــة الــضابطة فــي تطــویر المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة 

  ).  األمام وجدار الصد إلىوالتمریر من أمام الرأس ) التنسي(من األعلى
   التوصیات ٢-٥
ـــــة الرابعـــــة ا ١-٢-٥ ـــــیم طـــــالب المرحل ـــــي تعل ـــــین ف ـــــامجین التعلیمی الســـــتفادة مـــــن اســـــتخدام البرن

  . للمهارات األساسیة بالكرة الطائرة ) اختصاص الكرة الطائرة(
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 ٢٠١

التأكید على استخدام أسلوب التدریب الـذهني المباشـر فـي تعلـیم طـالب المرحلـة الرابعـة  ٢-٢-٥
   .  بالكرة الطائرةللمهارات األساسیة) اختصاص الكرة الطائرة(

   المقترحات ٣-٥
  . )ر ، المهارات واأللعاب الریاضیةالجنس ، العم(إجراء دراسة مماثلة طبقا لمتغیرات  ١-٣-٥
إجـــراء دراســـة مماثلـــة مـــع الـــدمج بـــین أســـلوبي التـــدریب الـــذهني المباشـــر وغیـــر المباشـــر  ٢-٣-٥

   .المصاحب للتدریب المهاري 
  المصادر العربیة واألجنبیة  

التطبیقــــــات اإلحــــــصائیة ) : ١٩٩٩(التكریتــــــي ، ودیــــــع یاســــــین ، والعبیــــــدي ، حــــــسن محمــــــد  .١
ـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر   جامعـــة –واســـتخدام الحاســـوب فـــي بحـــوث التربی

  . الموصل ، الموصل 

 ، ٢القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ط) : ١٩٩٥(حــسانین ، محمــد صــبحي  .٢
  .  الفكر العربي ، القاهرة  ، دار٢ج

األســس العلمیــة للكــرة الطــائرة ) : ١٩٩٧(حــسانین ، محمــد صــبحي ، وعبــد المــنعم ، حمــدي  .٣
، مركـز الكتـاب للنـشر ، ) بدني ، مهـاري ، معرفـي ، نفـسي ، تحلیلـي(وطرق القیاس والتقویم 

  . القاهرة 

ــــون الكــــرة الطــــائرة ، ط) : ١٩٨٧(الحیــــاري ، حــــسن ، واخــــرون  .٤ ار األمــــل للطباعــــة  ، د١فن
  . والنشر ، اربد 

الــتعلم الحركــي بــین المبــدأ والتطبیــق ، مكتبــة الــصخر للطباعــة ، ) : ٢٠٠٢(خیــون ، یعــرب  .٥
  . بغداد ، العراق 

تأثیر التـدریب العقلـي علـى دقـة وسـرعة اإلرسـال ) : ٢٠٠١(الرحاحلة ، ولید والخیاط ، عمر  .٦
ــــــــو  ــــــــة الدراســــــــات للعل ــــــــي مجل ــــــــشور ف ــــــــنس ، بحــــــــث من ــــــــد فــــــــي الت ــــــــة ، المجل    ، ٢٨م التربوی

  .  ، الجامعة األردنیة ١العدد 

اثر برنامج مقترح ألسلوبین مـن التـدریب الـذهني فـي بعـض ) : ٢٠٠٢(سالمي ، عبد الرحیم  .٧
المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي لكـرة القـدم ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة 

  . صل  جامعة الموصل ، المو –التربیة الریاضیة 

 ، دار ٢الـتعلم الحركـي ، ط) : ٢٠٠٠( محمـد صـبحي أكـرمشلش ، نجاح مهـدي ومحمـود ،  .٨
  . الكتب والنشر ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل 
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 ٢٠٢

 ، دار الفكـر ١التدریب العقلي فـي المجـال الریاضـي ، ط) : ١٩٩٦(شمعون ، محمد العربي  .٩
  . العربي ، القاهرة 

 ، دار ١فسیولوجیا العملیات العقلیة فـي الریاضـة ، ط: ) ٢٠٠٠(الضمد ، عبد الستار جابر  . ١٠
  . الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، األردن 

ـــد الغنـــي  . ١١ ـــدریب ، تعلـــم ، (موســـوعة العـــاب القـــوى ) : ١٩٩٠(عثمـــان ، محمـــد عب تكنیـــك ، ت
  . ، دار القلم ، الكویت ) تحكیم

 األداء الحركــي ، تااختبــار ) : ١٩٨٢(عــالوي ، محمــد حــسن ورضــوان ، محمــد نــصر الــدین  . ١٢
  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١ط

محمـد نبیـل ) ترجمـة(مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ، ) : ١٩٨٤(فان دالین ، دیوبولد  . ١٣
  .  ، مكتبة أال نجلو المصریة ، القاهرة ٣ ، طوآخروننوفل 

  .  اإلسكندریة ، مطبعة المصري ،٢فن الكرة الطائرة ، ط) : ١٩٧٧(فرج ، ایلین ودیع   . ١٤
 التكنیك الفردي والتكتیك الفردي ، مطبعة –الكرة الطائرة ) : ١٩٨٧ (وآخرونالكاتب ، عقیل  . ١٥

  . التعلیم العالي ، بغداد 
عبــد علــي نــصیف ، دار الكتــب ) ترجمــة( ، ٢الــتعلم الحركــي ، ط) : ١٩٨٧(ماینــل ، كــورت  . ١٦
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 ٢٠٣

  )١(رقم الملحق 
  نموذج للوحدة التعلیمیة األولى للمجموعة التجریبیة

  الفعاليات  الزمن  النشاط  القسم

  تسجیل الحضور   د٢  المقدمة
  .هرولة مع تمارین تمطیة عضالت الرجلین  .١   د٩  إحماء عام

  القسم التحضيري  . تمارین إحماء للذراعین والجذع والرجلین  .٢
  . تمارین تمطیة للجسم تخص المهارة  .١   د٤  إحماء خاص

   . واألكتافتمارین مرونة للذراعین  .٢

  ) . التنسي (األعلى المواجه من اإلرسالشرح وعرض مهارة    د١٠  الجزء التعليمي

   د٥  النشاط الذهني 

  * .  بتمارین االسترخاء الذهنيالبدء .١
ون التركیز على تمرینات االهتمام بعملیة الشهیق والزفیر حیث یك. أ

 مع جعل عضالت الذراعین والكتفین في حالة ببطءالشهیق والزفیر 
  . استرخاء عند الزفیر               

یتم اخذ شهیق سریع وضم قبضة الید غیر المفضلة وعصرها بقوة . ب
ویكون التنفس من المعدة، ویتم فتح القبضة مرخیة الید وفي نفس 

  .الزفیرالوقت یطرح 

  ) . ثا٦٠-٥٠(التمرین على االسترخاء البدني الكامل لمدة . ج
  .التصور الذهني الداخلي  .٢

  والتدریب علیه ) التنسي (اإلرسالالتصور الذهني لمهارة . أ
  ) . ت٦× ثا ٤(

  ) التنسي (اإلرسالمحاولة تركیز االنتباه على تصور حركة . ب
  ) .  ت٦× ثا ٤(
  ) التنسي (رسالاإلمحاولة توزیع االنتباه لمهارة . ج
  ) .  ت٦× ثا ٤(
 على التنفس والتأكید) التنسي (اإلرسالمحاولة التصور الذهني لمهارة . د
  ) .  ت١٠× ثا ٦(

  القسم الرئيس

  الجزء
  التطبيقي

مع ممارسة اللعبة ) التنسي( المواجه من االعلى اإلرسالتطبیق مهارة    د٥٥
  .  وشرح القانون وتطبیقه 

  دئة وتنفستمارین ته   د ٥    القسم الختامي

  )١٧٦ ، ١٩٩٦شمعون ، ( .الذهني قبل ممارسة التصور األولىیعد االسترخاء الخطوة  * 

  )ت٥× ثا ٤(
  مج٣

  )ت٥× ثا ٣(
  مج٣
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 ٢٠٤

  
  

  نموذج للوحدة التعلیمیة األولى للمجموعة الضابطة

  الفعاليات  الزمن  النشاط  القسم

  تسجیل الحضور   د٢  المقدمة
  .الرجلین هرولة مع تمارین تمطیة عضالت . ١   د٩  إحماء عام

  م التحضیريسالق  . تمارین إحماء للذراعین والجذع والرجلین . ٢
  . تمارین تمطیة للجسم تخص المهارة . ١   د٤  إحماء خاص

   . واألكتافتمارین مرونة للذراعین . ٢
  الجزء

  التعلیمي
  ) . التنسي (األعلى المواجه من اإلرسالشرح وعرض مهارة    د١٥

  القسم الرئیس
  الجزء

  التطبیقي
   د٥٥

 التنـسي مـع ممارسـة األعلـى المواجه مـن اإلرسالیق مهارة تطب
  .  اللعبة وشرح القانون وتطبیقه 

  القسم الختامي
  

  تمارین تهدئة وتنفس   د ٥
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