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في تعلم ) المباشر وغیر المباشر(تأثیر أسلوبي التدریب الذهني 

  بعض المهارات الهجومیة األساسیة بكرة السلة
  

  تحسین علي إسماعیل. م.              م  محمد خضر أسمر الحیاني . د. أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  :یهدف البحث إلى ما یأتي

ـــدریب الـــذهني  -١ فـــي تعلـــم بعـــض ) المباشـــر وغیـــر المباشـــر(الكـــشف عـــن تـــأثیر أســـلوبي الت
  .المهارات الهجومیة األساسیة بكرة السلة

الكــشف عــن تــأثیر األســلوب التقلیــدي فــي تعلــم بعــض المهــارات الهجومیــة األساســیة بكــرة  -٢
 .السلة

 فــي االختبــار البعــدي بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي تعلــم بعــض الكــشف عــن الفــروق -٣
 .المهارات الهجومیة األساسیة بكرة السلة

) ٣٠(استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة البحـث، وتكونـت عینـة البحـث مـن  - 
ـــة التربیـــة الریاضـــیة  ـــًا فـــي كلی ـــى ثـــالث ٢٠٠٧جامعـــة صـــالح الـــدین لعـــام / طالب ، قـــسموا إل

طالب لكل مجموعة، إحداها ضابطة واالخرتین تجریبیتین، ) ١٠(موعات متساویة وبواقع مج
  .وتم تكافؤ مجموعات البحث الثالث في بعض المتغیرات ذات العالقة بالدراسة

اعتمد الباحثان المقابالت الشخصیة واالستبیان واالختبار والقیاس كوسائل لجمع المعلومات،  - 
میــة بكــرة الــسلة تنفــذ علــى وفــق ثــالث أســالیب تعلیمیــة لكــل مــن  بــرامج تعلیثالثــةوتــم وضــع 

المجموعة الضابطة باألسلوب التقلیدي والمجموعة التجریبیة األولى بأسـلوب التـدریب الـذهني 
المباشر والمجموعة التجریبیة الثانیة بأسلوب التدریب الذهني غیـر المباشـر، وتكونـت البـرامج 

وحدة تعلیمیة لكل مجموعة موزعة على ) ١٢(تعلیمیة بواقع وحدة ) ٣٦(التعلیمیة الثالثة من 
 .دقیقة) ٩٠(أسابیع بواقع وحدتین تعلیمیتین في األسبوع الواحد وزمن الوحدة التعلیمیة ) ٦(

الوســط الحــسابي، االنحــراف المعیــاري، اختبــار : (اعتمــد الباحثــان الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــة - 
 :واستنتج الباحثان ما یأتي"). L.S.D" معنوي ، اختبار تحلیل التباین، اقل فرق"ت"

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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فــضًال عــن األســلوب التقلیــدي ضــمن ) المباشــر وغیــر المباشــر(إن أســلوبي التــدریب الــذهني  -١
ــــم بعــــض المهــــارات  ــــأثیر إیجــــابي وبــــدرجات متفاوتــــة فــــي تعل البــــرامج التعلیمیــــة الثالثــــة ذو ت

  .الهجومیة األساسیة بكرة السلة
غیــر المباشــر علــى أســلوب التــدریب الــذهني المباشــر فــي تعلــم تفــوق أســلوب التــدریب الــذهني  -٢

المناولـة الطویلـة، الطبطبـة العالیـة، المحـاورة (بعض المهارات الهجومیة األساسـیة بكـرة الـسلة 
 ).األعلىالمتعرجة، الرمیة الحرة، التهدیف السلمي من 

ض المهـــارات تفـــوق أســـلوب التـــدریب الـــذهني المباشـــر علـــى األســـلوب التقلیـــدي فـــي تعلـــم بعـــ -٣
الطبطبـــة العالیـــة، الرمیـــة الحـــرة، التهـــدیف بـــالقفز، التهـــدیف (الهجومیـــة األساســـیة بكـــرة الـــسلة 

 ).واألعلى األسفلالسلمي من 
  
  

ABSTRACT  
"The Effect of Two Styles of Mental Training (direct and 

indirect) on Learning some Basic Offensive Skills in Basketball" 

Assist – teacher Prof. Dr. 
Tahseen Ali Ismail Mohammed K. Assmer 

Mosul university / college of physical education 

The research aims at the following:- 
1- Revealing the effect of two styles of mental training on learning some  

basic offensive skills in Basketball. 
2- Revealing the effect of traditional styles on learning some basic 

offensive skills in Basketball. 
3- Revealing the differences in post test between the three groups on 

learning some basic offensive skills in Basketball. 
- Experimental method was used to suit the nature of study, the sample 

consists of (30) students of the first year in the college of sport 
education, Salahaddin university 2007, are divided into three groups 
(10) students for each group. The first group was control and the 
others are empirical, the three groups were equaled in some variables. 
The researchers has used interviews, questionnaires, tests and 
measurements as a means of collecting information of the study. Three 
basketball learning programs are-set which performs according to the 
three learning styles, to the control group and to the two empirical 
groups. 
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- The three learning programs consists of (36) units, (12) learning units 
for each group, that covers (6) weeks, two learning units for each 
week, the time was (90) minutes for each learning units.  

 The researchers have concluded the following: 
1- the two styles of mental training in addition to the traditional style 

through the three learning programs, have a positive effect on learning 
some basic offensive skills in Basketball. 

2- The indirect mental training style has exceeded the direct mental 
training style on learning some basic offensive skills in Basketball. 

3- The direct mental training has exceeded the traditional style on 
learning some basic offensive skills in Basketball. 

 
  :عریف بالبحث الت-١
  :وأهمیته  مقدمة البحث ١-١

ان التطور السریع في تكنولوجیـا التعلـیم ومجـاالت الـتعلم الحركـي یحـتم علینـا مواكبـة هـذا 
 الطلبة من النواحي كفایة عملیة التعلم ورفع بإنجاح السبل الكفیلة وٕایجادالتطور العلمي الحدیث، 

ولقــد شــهد مجــال الــتعلم " وجــه، أكمــلالتعلیمیــة علــى ب المــادة البدنیــة والمهاریــة والذهنیــة الســتیعا
 فیمـــا یتعلـــق بتهیئـــة المواقـــف التعلیمیـــة بـــشكل یـــستثیر دوافـــع الفـــرد وال ســـیماالحركـــي تطـــورا كبیـــرا 

، اذ ان عملیـة الـتعلم ترتكـز علـى وسـیلة مهمـة  الى الهدف مـن العملیـة التعلیمیـةالمتعلم والوصول
الــى الالعــب، وهــذه الوســیلة هــي طریقــة الــتعلم التــي كلمــا لنقــل المعــارف والمعلومــات مــن المــدرب 
  .اقل وبجهد وأسرع أفضلكانت مناسبة تمت عملیة التعلم بصورة 

  )١٩٣، ١٩٨٧عثمان،( 
ن بـــین  الـــتعلم الحركــي هــو التأكیــد علـــى الــتعلم والتــدریب المتــواز مبــادئ إحــدى مــن إن إذ

ابط والتـداخل بینهمـا ، اذ یعتمـد مقـدار نـسبة  التدریب الذهني والتـر سالیبوأ التعلم المختلفة سالیبأ
علــى االختالفـات فــي نـوع الفعالیــة الفردیـة اوالفرقیــة : علــى توقیتـات اســتخدامها وثانیـا: أوال  التـوازن 

وعلــى محــیط األداء والفروقــات الفردیــة لالعبــین فــي االنتبــاه والتركیــز والقابلیــة البدنیــة واالســترجاع 
أن التـدریب الــذهني : الـى  ) ١٩٩٦شـمعون،  (أشـاروقـد ، )٢، ١٩٩٨المـالكى،".(وغیِرهـا الـذهني

عــــداد الالعــــب الكتــــساب المهــــارات والمواقــــف الحركیــــة للــــدخول فــــي یمثــــل الجــــزء األســــاس فــــي ا
المنافــسات حیــث یتــضمن التــدریب الــذهني تــصور الحركــة وتسلــسل المهــارات والمواقــف واألهــداف 

 ،فضال عن ان التدریب الذهني ال یقتـصر وأدوات وأجهزةوجمیع ابعاد المنافسة من ملعب وحكام 
استخدامه على االشتراك في المنافسات فقط،بل یستخدم في مجال الحركة بشكل عام وفي مراحل 

، ١٩٩٦شــمعون،( عملیــة الــتعلماكتــساب المهــارات الحركیــة بــشكل خــاص ویــؤدي دورا مهمــا فــي 
٣٠(.  
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مهاراتها في تطور ایضًا ،لـذا علینـا ن لعبة كرة السلة في تغیر وتطور مستمرین وستظل ا
ـــة واســـتخدامها فـــي عملیـــة تعلـــم تلـــك  المهـــارات العمـــل علـــى ایجـــاد افـــضل الـــسبل العلمیـــة الحدیث

 مــن هنــا تــأتي اهمیــة هــذا البحــث والحاجــة الیــه الثبــات فاعلیــة ، أو الدفاعیــةالهجومیــة األساســیة
ر كـل واحـد منهمـا فـي تعلـم بعـض ، ومـدى تـأثی)المباشـر وغیـر المباشـر (أسلوبي التـدریب الـذهني

 بكـــرة الـــسلة لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة صـــالح المهـــارات الهجومیـــة األساســـیة
  .الدین

   مشكلة البحث٢-١
 تشیر معظم الدراسات في مجال التعلم الحركي الى اهمیـة التـدریب الـذهني فـي الوصـول 

المختلفة ،من خالل تطویر و تنمیة القدرات العقلیة الى حالة األداء المثالیة في المهارات الحركیة 
من حیث التصور العقلي وتركیز االنتباه واالسترجاع العقلي واعـادة التكـوین المعرفـي وغیرهـا مـن 

  .المهارات العقلیة التي تسهم في الوصول الى تحقیق االنجاز
ـــسلة وفـــي ضـــوء عمـــل الباحثـــان فـــى مجـــال  ـــة كـــرة ال  مالـــدیهاتـــضح الـــتعلم الحركـــي ولعب

كلیـة التربیـة  بكـرة الـسلة لـدى طلبـة المهـارات الهجومیـة األساسـیةبعض انخفاض في مستوى أداء 
  فـيالریاضیة أثناء الدروس من حیث قلة التركیز وحـدوث تـشتت فـي انتبـاههم مقارنـة بمـستویاتهم

ي مجــال  فــأجریــتأثنــاء التــدریبات االعتیادیــة ، فــضًال عــن قلــة الدراســات والبحــوث العلمیــة التــى 
  . المباشر في مجال لعبة كرة السلةالتدریب الذهني بأسلوبیه المباشر وغیر

 من هنا برزت مشكلة البحث في محاولة تجریب تاثیر استخدام التدریب الذهني بأسلوبیه  
 مـــن اجـــل توظیـــف نتـــائج المهـــارات الهجومیـــة األساســـیةالمباشـــر وغیـــر المباشـــر فـــي تعلـــم بعـــض 

  ٠ التعلیمیة والتدریبیة في مجال لعبة كرة السلةالبحث في خدمة العملیة
  : اهداف البحث ٣-١
 فــي تعلــم بعــض )المباشــر وغیــر المباشــر ( الكــشف عــن تــأثیر أســلوبي التــدریب الــذهني١-٣-١

  . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة
 بكـرة ةالمهـارات الهجومیـة األساسـی الكشف عن تأثیر األسلوب التقلیـدي فـي تعلـم بعـض ٢-٣-١

  .السلة
 الكشف عن الفروق في االختبار البعدي بین مجموعات البحث الثالث لتـأثیر األسـالیب ٣-٣-١

  . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیةالتعلیمیة الثالثة في تعلم بعض 
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  : فروض البحث ٤-١
أسـلوبي التـدریب   وجود فروق ذات داللة معنویـة بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي لتـأثیر ١-٤-١

 بكــرة المهــارات الهجومیــة األساســیة فــي تعلــم بعــض )المباشــر وغیــر المباشــر (الــذهني
  ٠السلة 

  وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي لتأثیر االسلوب التقلیـدي ٢-٤-١
  ٠ بكرة السلة المهارات الهجومیة األساسیةفي تعلم بعض 

 داللـــة معنویـــة فـــي االختبـــار البعـــدي بـــین مجموعـــات البحـــث الـــثالث  وجـــود فـــروق ذات٣-٤-١
 بكــرة المهــارات الهجومیــة األساســیةلتــأثیر األســالیب التعلیمیــة الثالثــة فــي تعلــم بعــض 

  ٠السلة

  : مجاالت البحث ٥-١
 جامعــة -لریاضــیةطــالب الــسنة الدراســیة األولــى فــي كلیــة التربیــة ا:   المجــال البــشري ١-٥-١

  .ربیلا/صالح الدین

  .٢٠٠٧ / ٥ / ٦ لغایة ٢٠٠٧ /٣ / ٣من : ماني  المجال الز ٢-٥-١

 جامعـة –القاعة الداخلیة والساحة الخارجیة في كلیة التربیـة الریاضـیة:  المجال المكاني ٣-٥-١
       ٠اربیل /صالح الدین

  : تحدید المصطلحات٦-١
 تثبیــت لهـــا مـــن خـــالل تعلـــم او تحــسین او تطـــویر للحركـــة، وكـــذلك ": التـــدریب الـــذهني١-٦-١

 ١٩٨٧عثمـــــان، ( ٠"الفعلـــــى لهـــــاعملیـــــة التـــــصور المركـــــز لخـــــط ســـــیر هـــــذه الحركـــــة دون األداء 
،٠)١٨٨  

وهو اداء الالعب للمهارة عقلیا وتصورها " ) :الداخلي( أسلوب التدریب الذهني المباشر٢-٦-١
ین مع التأكید على بعد ان تم شرحها، واعطي نموذج لهامن قبل المدرب او احد الالعبین المتمیز 

  . )١٠ ،٢٠٠٢سالمي، (٠)توزیعحدة، تركیز ،تحویل ،( مظاهر االنتباه
وهــو اداء الالعــب للمهــارة عقلیــا " ) :الخــارجي( أســلوب التــدریب الــذهني غیــر المباشــر٣-٦-١

وتـــصورها بطریقـــة غیـــر مباشـــرة بعـــد ان تـــم شـــرحها وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض األفـــالم التعلیمیـــة، 
  ."المراد تعلمها،واالستماع الى الوصف الفني للمهارة والصور التوضیحیة 

   )١١ ،٢٠٠٢سالمي ،(
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   النظرياإلطار -٢
  : مفهوم التدریب الذهني-١-٢

 لخـط سـیر حركـة ریاضـیة معینـة ، ویحتـوي هـذا اإلراديهو عملیة تكرار التـصور الـذاتي 
 كـــل مـــا یخـــتص  بالحركـــة والمكـــان والـــزمن، أيواإلحـــساسالتـــصور علـــى عوامـــل الرؤیـــة والـــسمع 

   ).١٨٨ ،١٩٨٧عثمان ، ( لها الفعليبالحركة دون األداء 
  : التدریب الذهني أنواع ٢-٢

  :التدریب الذهني الى نوعین ) ١٩٩٦(قسم محمد العربي شمعون
  : وینقسم الى الذهني المباشرالتدریب:  أوال

  ).حدة ،تركیز ، توزیع ، تحویل(  االنتباه-ب: التصور الذهني  -أ
 : ویتضمن  التدریب الذهني غیر المباشر:ثانیاً 

 االســــتماع الــــى الوصــــف الفنــــي -ج ٠مــــشاهدة األفــــالم  -ب .قــــراءة الوصــــف الفنــــي للمهــــارة -أ
 .كتابـة التعلیمـات -و .الحـدیث عـن المهـارة مـن الالعـب-هــ . مشاهدة نماذج األداء-د  .للمهارة

  ٠) ٤٦، ١٩٩٦شمعون،. ( الدمج بین الوسائل السمعیة والبصریة-ز
  : التدریب الذهني استخدامطرائق  ٣-٢

  :طریقتین رئیستین لتعلم المهارات الحركیة هما Spilker, 1976)  (حًدد
 قـــد تـــم ٍاعـــداده خصیـــصًا، بحیـــث یـــشتمل هـــذا نموذجـــاأیـــتم ٍاعطـــاء الالعـــب   :الطریقـــة األولـــى 

 المبتــدىب  كامــل لمــسار الحركــة ، وتهــدف هــذه الطریقــة الــى تــذكیر الالعــإیــضاحالنمــوذج علــى 
  .بخط سیر الحركة
  : وتعتمد هذه الطریقة على ثالث نقاط رئیسة هي :الطریقة الثانیة 

  .یتم شرح الحركة ككل باالشتراك مع المدرب: الشرح الشفوي -أ
لخـــط ســـیر الحركـــة بعـــد أدائهـــا مـــن أحـــد العبـــي المـــستوى العـــالي أو مـــن خـــالل : المالحظـــة -ب

  . المتعلم بكل المعلومات عن خط سیر الحركةاستخدام وسیلة تعلیمیة تزود الالعب
التــــي أداهــــا المــــتعلم نفــــسه مــــع التركیــــز علــــى عملیــــة الــــشعور : التــــصور الكامــــل للمهــــارة -جـــــ

  ).١٩٠ ،١٩٨٧عثمان،(بالحركة
 تـم لمـدة وجیـزة مـن الـزمن أذاأن التـصور الـذهني یحقـق نتـائج ایجابیـة  ") الـضمد( ویـشیر

 یواجههــا عنــد محاولــة االحتفــاظ بــالتركیز لمــدة طویلــة وقــد وذلــك لتجنــب الالعــب الــصعوبات التــي
   ).٢٠٢ ،٢٠٠٠الضمد،.("الغرضدقائق مناسبة لتحقیق ) خمس–ثالث ( وجد أن المدة ما بین
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  : البحثإجراءات-٣
  : منهج البحث ١-٣

  .استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث
  : مجتمع البحث وعینته ٢-٣

ر مجتمـــع البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة مـــن طلبـــة الـــسنة الدراســـیة األولـــى فـــى كلیـــة تـــم اختیـــا
 والبــالغ عــددهم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ي اربیــل  للعــام الدراســ/جامعــة صــالح الــدین–التربیــة الریاضــیة 

، أمـا عینـة البحـث فقـد تكونـت مـن  )  A1,A2,B1,B2 ( طالـب وطالبـة یمثلـون ُشـعب )١٣٤(
تـم تقـسیمهم الـى ثـالث مجموعـات متـساویة بالعـدد   )  A1,A2,B1 (طالبـًا یمثلـون ُشـعب ) ٣٠(

بعـد ) تجریبیة اولى وتجریبیة ثانیة (طالب لكل مجموعة ،إحداها ضابطة واألخریین ) ١٠(وبواقع
أن اســتبعد الباحثــان عــددًا مــن الطلبــة لعــدم تجانــسهم مــع بقیــة افــراد العینــة وتــم توزیــع األســالیب 

  .الثالث بطریقة القرعةالتعلیمیة على مجموعات البحث 
  :   التصمیم التجریبي ٣-٣

تـصمیم المجموعـات المتكافئـة " الباحثان التصمیم التجریبي الذي یطلق علیـه اسـم أستخدم
  ".الضبطالعشوائیة االختیار ذات المالحظة القبلیة والبعدیة المحكمة 

   ).٣٩٨-٣٨٤، ١٩٨٤فاندالین ،( 
   ):١( رقم الشكلفي موضح  تنفیذ هذا التصمیم على النحو الویمكن

  االختبار البعدي  المتغیرات  االختبار القبلي  المجموعات
   أسلوب تقلیدي– ١م  )ض(الضابطة 

  تدریب ذهني مباشر-٢م  )١ت(التجریبیة األولى
  )٢ت(التجریبیة الثانیة

          
   ١       خ

  تدریب ذهني غیر مباشر-٣م

  
  ٢        خ

  یوضح التصمیم التجریبي المستخدم في البحث  ) ١(  رقم الشكل
       وسائل جمع المعلومات ٤-٣
  * المقابالت الشخصیة   ١-٤-٣
  استمارات االستبیان    ٢-٤-٣
  .استمارة االستبیان الخاصة بتحدید بعض العملیات العقلیة ١-٢-٤-٣
  .فترة وموقع التدریب الذهنياستمارة االستبیان الخاصة بتحدید  ٢-٢-٤-٣

                                                 
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / فائز بشیر حممودات . د. م. أ *

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / ھاشم احمد سلیمان . د. م.   أ
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / نبیل محمد عبد هللا . د.   م
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اســـتمارة االســـتبیان الخاصــــة بتحدیـــد عناصـــر اللیاقــــة البدنیـــة والحركیـــة واختباراتهــــا  ٣-٢-٤-٣
  . بكرة السلة ،المهارات الهجومیة األساسیةالمؤثرة في 

 بكــــرة المهــــارات الهجومیــــة األساســــیةاســــتمارة االســــتبیان الخاصــــة بتحدیــــد بعــــض   ٤-٢-٤-٣
  ).١ملحق (السلة

المهــــارات صــــة بتحدیــــد أهــــم االختبــــارات المالئمــــة لــــبعض اســــتمارة االســــتبیان الخا  ٥-٢-٤-٣
   ٠)٢ملحق ( بكرة السلة الهجومیة األساسیة

  ).٣ملحق  ( الثالثة استمارة االستبیان الخاصة بمدى صالحیة البرامج التعلیمیة٦-٢-٤-٣
  االختبارات والمقاییس ٣-٤-٣
  . قیاس الكتلة والطول١-٣-٤-٣
المعـدل ) بـوردن أنفیمـوف(واختبـار ) Raven. 1986, 6-66(  اختبـار رافـن للـذكاء ٢-٣-٤-٣

  ).٤٩٢، ١٩٧٨خاطر والبیك، (لإلنتباه 
  ).١٣٣-١٣١، ٢٠٠٠راتب، (مقیاس التصور العقلي الریاضي   ٣-٣-٤-٣
 ).١٣٨، ١٩٩٨شحاتة وبریقع، (، )حركي-الحس( اختبار االدراك ٤-٣-٤-٣

 . المؤثرة في كرة السلة  اختبارات بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة٥-٣-٤-٣

  . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة  اختبارات بعض ٦-٣-٤-٣
  :تكافؤ مجموعات البحث الثالثتجانس و  ٥-٣

  :التكافؤ بین مجموعات عینة البحث لضبط المتغیرات اآلتیة التجانس و تمت عملیة
  . بالعمر الزمني مقاسا بالسنة التجانس ١-٥-٣
  .لطول مقاسا بالسنتمتر باالتجانس ٢-٥-٣
  . بالكتلة مقاسة بالكیلوغرامالتجانس ٣-٥-٣
  . العملیات العقلیة  التكافؤ ببعض٤-٥-٣
  . التكافؤ بین بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة٥- ٥-٣
 . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة التكافؤ بین بعض ٦- ٥-٣

ـــــــــــة       ـــــــــــت معظـــــــــــم المـــــــــــصادر والمراجـــــــــــع العربی ـــــــــــسلة إتفق ـــــــــــة كـــــــــــرة ال ـــــــــــي مجـــــــــــال لعب   ف
البــازي  (، ) ١٩٨٨التكریتــي وآخــران،(،  )١٩٨٧حمــودات وجاســم،(، )١٩٨٥حمــودات وآخــران، (

، علـــى أن  المهـــارات األساســـیة بكـــرة الـــسلة تقـــسم الـــى )١٩٩٠مجیـــد والـــدیوجي،(،)١٩٨٨ونجـــم،
  :األقسام اآلتیة 

   ٠)المناولة(ریر التم-٣ ٠ مسك و ٍاستالم الكرة -٢ ٠ الوضع األساسي لالعب -١
  ٠ االرتكاز -٧ ٠ التوقف -٦ ٠) التصویب( التهدیف-٥ ٠) الطبطبة( المحاورة-٤
   ٠ المتابعة الهجومیة -١٠ ٠ الحجز -٩ ٠ الخداع -٨
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فـــي اســـتمارة اســـتبیان واختباراتهـــا  المهـــارات الهجومیـــة األساســـیةإذ قـــام الباحثـــان بوضـــع 
المهارات تصین في لعبة كرة السلة الختیار اهم ، وتم توزیعها على عدد من المخ)٢ و١(الملحق 

 واختباراتهـــا المناســـبة لعینـــة البحـــث، وكانـــت حـــصیلة آراء المختـــصین بنـــسبة الهجومیـــة األساســـیة
 واختباراتهــا بكــرة الــسلة وعلــى النحــو المهــارات الهجومیــة األساســیةعلــى %) ٩١.٧( بلغــت اتفــاق
  :اآلتي

  :وشملت) المناولة( التمریر -١
  ) ١٢٨، ١٩٩٩عبد الدایم وحسانین،  (٠)التمریرة الصدریة(ر دقة التمریر بالدفع اختبا-أ

، ١٩٨٧حمودات وجاسم، . (الطویلة بید واحدة من فوق الكتف) المناولة( اختبار دقة التمریرة-ب
٢٤٠(  

  :وشملت) الطبطبة( المحاورة-٢
  )٨٠، ٢٠٠٤الشمري، . (العالیة ) الطبطبة(اختبار المحاورة- أ
  .المتعرجة بتغییر االتجاه) الطبطبة(ار المحاورة  اختب-ب

  )١٢٨، ١٩٩٩عبد الدایم وحسانین،(
  :وشمل) التصویب( التهدیف-٣
  )١٧٨، ١٩٩٩جاسم وحمودات،  (٠الحرة) التصویبة(اختبار الرمیة -أ

  )٢٠٠، ١٩٩٩جاسم وحمودات، . (اختبار التهدیف بالقفز بعد اداء الطبطبة-ب
  )٢٣٤، ١٩٨٧حمودات وجاسم،. (ة من األسفلاختبار التهدیفة السلمی-ج
  ).٢٣٤، ١٩٨٧حمودات وجاسم، . ( اختبار التهدیفة السلمیة من األعلى-د

المهارات واستخدم الباحثان تحلیل التباین الجراء عملیة التكافؤ بین مجموعات البحث الثالث في 
  :یبین ذلك) ١(رقم  المختارة قید البحث والجدول الهجومیة األساسیة
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   )١(  رقم الجدول
المهارات الهجومیة یبین نتائج تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالثة في بعض 

   بكرة السلةاألساسیة

 


 

 

 

 


 


 

 
 

       
    

 

     


 
 

    
 

       
    

 

     


 
 

    
 

       
    

 

     
  

    
 

      
 

 
    

 

     
 
 

 
    

 

  ٣.٣٥٤ ) =  ٢٧-٢(وأمام درجتي حریة ) ٠.٠٥(≤الجدولیة عند نسبة خطأ) ف(قیمة  *
المهـــارات الهجومیـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر معنویـــة فـــي بعـــض ) ١(یتـــضح مـــن الجـــدول 

الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ ) ف(ر مـن قیمـة المحسوبة أصغ) ف( بكرة السلة، لكون قیمة األساسیة
ممـــا یـــدل علـــى تكـــافؤ مجموعـــات ) ٣.٣٥٤(والبالغـــة ) ٢٧-٢(وأمـــام درجتـــي حریـــة ) ٠.٠٥ (≤

  .البحث الثالث في تلك المهارات
  :  البرامج التعلیمیة ٦-٣

شــــمعون، ( وهــــي مــــا     مــــن خــــالل اطــــالع الباحثــــان علــــى المــــصادر العلمیــــة فــــي مجــــال بحثه
٢٠٠٥شاكر،(،)٢٠٠٤السویدي،(،)٢٠٠٢سالمي،(،)٢٠٠٢خیون،(،)٢٠٠٢محجوب،(،)١٩٩٦

ــتعلم الحركــي وكــرة الــسلة تــم وضــع ثالثــة بــرامج ،البرنــامج األول )  ولخبــرة الباحثــان فــي مجــال ال
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( یتضمن البرنامج التعلیمي على وفق المنهج المقرر لطلبة السنة الدراسـیة األولـى فـي الكلیـة وهـو
، ینفــذ مــن قبــل المجموعــة الــضابطة ، والبرنــامج الثــاني ) بكــرة الــسلةالمهــارات الهجومیــة األساســیة

یتــضمن البرنــامج الــسابق مــضافًا الیــه أســلوب التــدریب الــذهني المباشــر ینفــذ مــن قبــل المجموعــة 
التجریبیــة األولــى ، والبرنــامج الثالــث یتــضمن نفــس البرنــامج األول مــضافًا الیــه أســلوب التــدریب 

  . من قبل المجموعة التجریبیة الثانیةالذهنى غیر المباشر ینفذ
كرة السلة (        ومن ثم عرضت هذه البرامج التعلیمیة على مجموعة من المختصین في مجال

علیمیة، وتعدیل ما لبیان رأیهم في مدى صالحیة هذه البرامج الت) والتعلم الحركي وطرائق التدریس
ج التعلیمیة من قبل كافة المختصین بعد ان تـم ، وقد تم االتفاق على صالحیة البرامیرونه مناسباً 

  .األخذ بكافة المالحظات العلمیة  التي أبدوها 
  .یوضح نموذج لوحدة تعلیمیة واحدة لكل من البرامج التعلیمیة الثالثة ) ٣( والملحق

   الخطة الزمنیة للبرامج التعلیمیة الثالثة١-٦-٣
اسابیع ، بواقع ) ٦(یة لكل مجموعة على مدى وحدة تعلیم) ١٢(   تكَون كل برنامج تعلیمي من 

، زمـن كـل وحـدة تعلیمیـة )وحـدة تعلیمیـة) ٣٦(أي مایعـادل (وحدتین تعلیمیتین فـى األسـبوع الواحـد
  :دقیقة موزعة على األقسام وكاآلتي ) ٩٠(

  .دقیقة ) ١٥( القسم االعدادي -
  :دقیقة موزعة كاآلتي) ٧٠( القسم الرئیس -

دقــــائق نــــشاط ) ٥(←.       دقــــائق نــــشاط تعلیمــــي)١٠(←     . دقیقــــة)١٥(الجــــزء التعلیمــــى* 
  .ذهني

  .دقیقة ) ٥٥(الجزء التطبیقى * 
   ٠دقائق) ٥( القسم الختامى -
  : االختبارات القبلیة وتنفیذ البرامج التعلیمیة واالختبارات البعدیة٧-٣
  :االختبارات القبلیة ١-٧-٣

)  بكــرة الــسلةالمهــارات الهجومیــة األساســیةرات اختبــا( جمیــع االختبــارات القبلیــة أجــراءتــم 
، ٢٠٠٧ / ٣/  ١٨ – ١٧علـــى مجموعـــات البحـــث الـــثالث فـــي یـــومي الـــسبت واألحـــد المـــوافقین 

وقبل البدء باجراء االختبار القبلي تم شرح المهارة بـشكل سـریع مـع كیفیـة ادائهـا مـن قبـل المـدرس 
  .فكرة عن كل نوع من انواع المهاراتثم تطبیق ثالث تكرارات من قبل الطالب لیكون لدیهم 

  
  
  
  : تنفیذ البرامج التعلیمیة الثالثة٢-٧-٣
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تــم البــدء بتنفیــذ البــرامج التعلیمیــة علــى مجموعــات البحــث الــثالث ابتــداءا مــن یــوم الــسبت 
 ٢٩/٤/٢٠٠٧أســـابیع وتـــم االنتهـــاء فـــي یـــوم األحـــد الموافـــق ) ٦( ولمـــدة ٢٤/٣/٢٠٠٧الموافـــق 

  :وعلى النحو اآلتي
  :المجموعة الضابطة  ١-٢-٧-٣

 المهارات الهجومیـة األساسـیة(األولى وهو السنة الدراسیة        تقوم بتنفیذ المنهج المقرر لطلبة 
 بتنفیـــذ وحـــدات البرنـــامج التعلیمـــي حیـــث یـــتم شـــرح المهـــارة *،وقـــد قـــام مـــدرس المـــادة)بكـــرة الـــسلة

،  التعلیمـي مــن القــسم الــرئیسفــي النــشاطباألسـلوب اللفظــي ثــم عرضـها بنمــوذج مــن قبــل المـدرس 
  .في النشاط التطبیقي من القسم الرئیسویتم التطبیق العملي من قبل الطلبة 

  :    المجموعة التجریبیة األولى٢-٢-٧-٣
األولى فضًال عن أسـلوب التـدریب الـذهني السنة الدراسیة        تقوم بتنفیذ المنهج المقرر لطلبة 

بتنفیذ وحدات البرنامج التعلیمي حیث یتم شرح المهـارة باألسـلوب المباشر ، وقد قام مدرس المادة 
بعـدها یـتم ،  فـي النـشاط التعلیمـي مـن القـسم الـرئیساللفظي ثم عرضها بنموذج من قبـل المـدرس 

االســترخاء والتــصور الــذهني ( خمــس دقــائق الــذي یتــضمن لمــدةتطبیــق التــدریب الــذهني المباشــر 
  .في النشاط التطبیقي من القسم الرئیسلعملي من قبل الطلبة یتم التطبیق ابعدها و ) واالنتباه

     المجموعة التجریبیة الثانیة ٣-٢-٧-٣
 األولـــى فـــضًال عـــن اســـتخدام أســـلوب الـــسنة الدراســـیةتقـــوم بتنفیـــذ المـــنهج المقـــرر لطلبـــة 

تم التدریب الذهني غیر المباشر ، وقـد قـام مـدرس المـادة بتنفیـذ وحـدات البرنـامج التعلیمـي حیـث یـ
مــن قبــل المــدرس فــي النــشاط التعلیمــي مــن ذج و  ثــم عرضــها بنمــاللفظــيشــرح المهــارة باألســلوب 

 دقـائق الـذي یتـضمن )خمـس( لمـدةبعدها یتم تطبیق التـدریب الـذهني غیـر المباشـر  القسم الرئیس
بعـــدها یـــتم ، )ایـــضاح وأفـــالم فیدیویـــة خاصـــة بالمهـــارات المـــستخدمة فـــي البحـــثصـــور ووســـائل (

  .في النشاط التطبیقي من القسم الرئیسعملي من قبل الطلبة التطبیق ال
  :  االختبارات البعدیة٣-٧-٣

علــى )  بكــرة الــسلةالمهــارات الهجومیــة األساســیةاختبــارات (تــم اجــراء االختبــارات البعدیــة 
ــــي یــــومي الــــسبت واألحــــد المــــوافقین  ، وبــــنفس ٢٠٠٧ / ٥/  ٦-٥مجموعــــات البحــــث الــــثالث ف

  . إجراء االختبارات القبلیةاألسلوب الذي تم فیه
  
   :اإلحصائیة الوسائل ٨-٣

                                                 
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / فائز بشیر حممودات . د. م. أ *
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 اذ، اإلحصائيللتحلیل (SPSS) للبحث بوساطة نظام اإلحصائیةتم تحلیل كافة البیانات 
ـــــة اإلحـــــصائیةتـــــم اســـــتخراج الوســـــائل  ـــــاري- ٠ي الوســـــط الحـــــساب- : اآلتی  - . االنحـــــراف المعی

اختبــار اقــل فــرق معنــوي - باتجــاه واحــد حلیــل التبــاین ت-.لوســطین حــسابیین مــرتبطین) ت(تبــاراخ
)L.S.D( ) ،٣١٠-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي(.  

 عرض النتائج ومناقشتها -٤
  :   عرض النتائج ١-٤
 عرض نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعـة الـضابطة فـي بعـض ١-١-٤

  .  بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة
  )٢(رقم الجدول 

  بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة)ت(یبین اختبار
  السلة  بكرةالمهارات الهجومیة األساسیةفي بعض 

  االختبار البعدى  االختبار القبلى
  وحدة القیاس  المهارات األساسیة الهجومیة  ت

  ع+  س    ع+  س  

  )ت(قیمة

  المحسوبة

  *٢,٤٥٩  ٣,٧٧٧  ٢٠,٦٠  ٣,٠٦٢  ١٧,٦٠  درجة  التمریرة الصدریة  ١

٢  
واحدة من فوق الكتف  التمریر بید

  )الطویلة(
  ٢,٠٨٨  ٦,٢٢٦  ١٥,١٠  ٤,٣٤٦  ١٠.١٠  درجة

  *٣,١٩٣  ٠,٤٩٢١٩  ٩,٣٦٦٠  ٠,٥٩٨٤٦  ٩,٧٩٠٠  ثانیة  العالیة) الطبطبة(المحاورة  ٣

  ١,٦٦٦  ٠,٤٣٣٧٠  ٨,٨٧٥٠  ٠,٧٠٢٥٨  ٩,٢٢٢٠  ثانیة  بتغییر االتجاه) الطبطبة(المحاورة  ٤

  *٩,٧٩٨  ٢,٠٥٨  ٨,٧٠  ١,٧٩٢  ٧,١٠  درجة  حرةالرمیة ال  ٥

  *٧,٢٣٦  ١,١٩٧  ٨,١٠  ٠,٩٧٢  ٦,٥٠  درجة  التهدیف بالقفز بعد أداء الطبطبة  ٦

  ١,٥٠٠  ١,٩٠٠  ٦,٥٠  ١,٣٧٠  ٥,٩٠  درجة  التهدیف السلمي من األسفل  ٧

  ٢,٢١٢  ١,٣١٧  ٥,٨٠  ١,٢٨٧  ٤,٩٠  درجة  التهدیف السلمي من األعلى  ٨

  ٢.٢٦=  الجدولیة)ت(قیمة ) ٩(وأمام درجة حریة  ) ٠.٠٥ (<معنوى عند نسبة خطأ*
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 عرض نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة األولى في ٢-١-٤
   . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیةبعض 

   )٣( الجدول 
  ولىبین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة األ ) ت(یبین اختبار 

  . بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیةفي بعض )تدریب ذهني مباشر(
  االختبار البعدى  االختبار القبلى

  المهارات الهجومیة األساسیة  ت
وحدة 

  ع+  س    ع+  س    القیاس

  )ت(قیمة

  المحسوبة

  ١,٥٦٥  ٢,٥١٤  ٢١,٩٠  ٢,٩٨٩  ٢٠,٦٠  درجة  التمریرة الصدریة  ١

٢  
 التمریر بیدواحدة من فوق

  )الطویلة(الكتف
  ٢,٠٥٨  ٥,١٤٣  ١٢,٣٠  ٤,٥٢٨  ١١,٥٠  درجة

  *٥,٣٤٦  ٠,٣٥٢  ٨,٨٩٤  ٠,٣٤٠  ٩,٢٧٢  ثانیة  العالیة) الطبطبة(المحاورة  ٣

  *٢,٥٣٥  ٠,٥١٣  ٨,٨٩٧  ٠,٥٣٩  ٩,٣٦٠  ثانیة  بتغییر االتجاه) الطبطبة(المحاورة  ٤

  *١٣,٧٠٣  ١,٧٦٧  ١١,٧٠  ٠,٩١٩  ٦,٢٠  درجة  الرمیة الحرة  ٥

  *٢٥,٧٣٥  ١,٣٥٠  ١٣,٤٠  ١,٠٥٩  ٦,٧٠  درجة  قفز بعد أداء الطبطبةالتهدیف بال  ٦

  *٧,٥٧١  ٠,٨٧٦  ٧,٩٠  ٠,٦٧٥  ٥,٧٠  درجة  من األسفل التهدیف السلمي  ٧

  *٦,٧٠٨  ٠,٨٢٣  ٧,٧٠  ٠,٧٨٩  ٥,٢٠  درجة  التهدیف السلمي من األعلى  ٨

  ٢.٢٦= الجدولیة) ت(قیمة ) ٩(وأمام درجة حریة  ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ*
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عرض نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة في بعض  ٣-١-٤
   بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة

    )٤( رقم الجدول 
  بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة) ت(یبین اختبار 

  . بكرة السلةارات الهجومیة األساسیةالمهفي بعض ) تدریب ذهني غیر مباشر(
  

  


     

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

  ٢,٢٦= الجدولیة) ت(قیمة ) ٩(وامام درجة حریة  ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ*
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المهارات المقارنة في االختبار البعدي بین مجموعات البحث الثالث في بعض  عرض نتائج ٤-١-٤
  . بكرة السلةالهجومیة األساسیة

  )٥(  رقم الجدول
المهارات یبین نتائج تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالث لالختبار البعدي في بعض 

   بكرة السلةالهجومیة األساسیة

  )٣.٣٥٤(= الجدولیة) ف(قیمة ) ٢٧ - ٢(وامام درجتي حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ*
حیـث وجود فروق ذات داللـة معنویـة بـین مجموعـات البحـث الثالثـة، و ) ٥(رقم  من الجدول یتبین

أن تحلیــل التبــاین ال یــشیر الــى ان الفــرق لمــصلحة مــن بــین مجموعــات البحــث الــثالث، لــذا لجــأ 
ت الحــــسابیة للمقارنـــة بـــین المتوســـطا) .L.S.D(الباحثـــان الـــى اســـتخدام قیمـــة أقـــل فــــرق معنـــوي 

 المهـارات الهجومیـة األساســیةلـدرجات مجموعـات البحـث الـثالث فـي االختبــار البعـدي فـي بعـض 
  .بكرة السلة
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ــرق معنــوي ٥-١-٤ ــة أقــل ف ــة فــروق األوســاط الحــسابیة بقیم فــي )L.S.D(  عــرض نتــائج مقارن
  كرة السلة  بالمهارات الهجومیة األساسیةاالختبار البعدي بین مجموعات البحث الثالث في بعض 

   )٦( رقم الجدول 
 في االختبار البعدي) L.S.D(یبین مقارنة فروق األوساط الحسابیة بقیمة أقل فرق معنوي 

   بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیةبین مجموعات البحث الثالث فى بعض 

لمــــــصلحة المجموعــــــة التجریبیــــــة ) ٢٧(ودرجــــــة حریـــــة ) ٠.٠٥ ( ≤الفـــــرق معنــــــوي عنــــــد نـــــسبة خطــــــأ* 
   ٠) ١ت(ولىاأل

لمــصلحة المجموعــة التجریبیــة الثانیــة ) ٢٧(ودرجــة حریــة ) ٠.٠٥ ( ≤الفــرق معنــوي عنــد نــسبة خطــأ** 
  ٠) ٢ت(

  :   مناقشة النتائج ٢-٤
  مناقشة نتائج المقارنة بین االختبـار القبلـي والبعـدي لمجموعـات البحـث الـثالث فـي ١-٢-٤

  : بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیةبعض 
أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة معنویـة بــین  ) ٤، ٣، ٢(  المــرقمین ین مـن نتـائج الجـداولیتبـ

 بكرة المهارات الهجومیة األساسیةاالختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البحث الثالث في بعض 
 األول والثــاني للبحــث، وقــد یعــزو ینالــسلة ولمــصلحة االختبــار البعــدي وهــذا یحقــق صــحة الفرضــ
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 ٦٠

بب ذلـــك الـــى فاعلیـــة البـــرامج التعلیمیـــة الثالثـــة التـــي طبقـــت علـــى مجموعـــات البحـــث الباحثـــان ســـ
 وتعلیمـات خاصـة بكـل مفـردة إرشـاداتالثالث وما یحتویه كـل برنـامج مـن شـرح وعـرض وٕاعطـاء 

من مفردات البرنامج، مما أدى الى تحقیق الطالب نتائج أفضل في االختبار البعدي، فالمجموعة 
 بكرة السلة فضًال عن أسلوب التـدریب المهارات الهجومیة األساسیةلتي طبقت التجریبیة األولى وا

ــــداخلي ومظــــاهر  ــــصور الــــذهني ال ــــوي علــــى تمــــارین االســــترخاء والت ــــذهني المباشــــر الــــذي یحت ال
،إذ تــم شــرح كــل نــوع مــن أنــواع المهــارات مــن قبــل المــدرس )حــدة، تركیــز، توزیــع، تحویــل(االنتبــاه

) ١٩٨٧نصیف،(ى أن یكتسب الطالب تصور المهارة،حیث یشیر وعرض نموذج لها مما أدى ال
بـــأن المـــتعلم البـــد أن تكـــون لدیـــه فكـــرة واضـــحة عـــن المهـــارة التـــي یریـــد تعلمهـــا وخاصـــة النقـــاط ((

العـرض والـشرح (المهمة للسیر الحركي، بعدها یحاول المتعلمـون تـصور الحركـة، فالنقـاط الـثالث 
ن لــــدى المــــتعلم النظــــرة )والتــــصور  ١٦٢،  ١٩٨٧نــــصیف، ))( للحركــــةالــــصحیحة والواقعیــــة ُتكــــوُّ

 تـم تنفیـذ تمـارین التـصور ألـیهم أعطیـت النشاط الذهني وبعد تمارین االسترخاء التـي ،وعند تنفیذ)
الــذهني الــداخلي لكــل مهــارة علــى وفــق مــا هــو مطلــوب فــي كــل وحــدة تعلیمیــة ، مــع التأكیــد علــى 

 فــي الملعــب والتركیــز علــى موقــع الكــرة فــضال عـــن مظــاهر االنتبــاه واالنتبــاه الــى حركــة الــزمالء
ـــألداء مـــن   ٢٠٠٠الـــضمد،(وانفعـــال وشـــعور أحـــساسالتعـــرف علـــى جمیـــع العملیـــات المـــصاحبة ل

 بكــرة الــسلة المهــارات الهجومیــة األساسـیة المجموعــة التجریبیـة الثانیــة والتــي طبقـت أمـا ٠ )٢٠٣،
وي علـى تمـارین االسـترخاء والتـصور فضًال عـن أسـلوب التـدریب الـذهني غیـر المباشـر الـذي یحتـ

الــذهني الخــارجي ومــشاهدة األفــالم والرســوم والــصور التوضــیحیة ونمــاذج لــألداء، إذ تــم شــرح كــل 
 بكـرة الـسلة مـن قبـل المـدرس وعـرض نمـوذج لهـا ممـا المهارات الهجومیـة األساسـیةنوع من انواع 

الذهني الخارجي لكـل مهـارة وفـق مـا أدى الى اكتساب الطالب تصورًا للمهارة، وعند تنفیذ النشاط 
فالطالـب ( ، ) صـور، رسـوم، أفـالم(هو مطلوب فـي كـل وحـدة تعلیمیـة مـع مـشاهدة نمـاذج األداء 

یستحضر الصورة الذهنیة كما لو كان یشاهد فیلمًا سینمائیًا ، وهو یـسترجع صـورة المهـارة بجمیـع 
ظیفهــــا فــــي طریقــــة األداء المناســــبة  العالقــــات لتو إلیجــــاد محاولــــة يبــــاألداء فــــجوانبهــــا المرتبطــــة 

ـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــستقبل ـــــــــــــــــــافس ف ـــــــــــــــــــى األخطـــــــــــــــــــاء أو وضـــــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــــط للتن   )والتعـــــــــــــــــــرف عل
 التــــدریب الـــذهني الـــذي یحتــــوي علـــى تـــدریبات االســــترخاء ان برنـــامج"، )٢٠٢ ،٢٠٠٠الـــضمد،(

العضلي تساعد الالعب المبتدىء علـى أن یـصبح أقـل تـوترًا وأكثـر قـدرة علـى األداء بكفـاءة، كمـا 
وي علـى تـدریبات للتـصور الـذهني تـساعد علـى الـتحكم فـي االسـتجابات االنفعالیـة وكـذلك أنه یحتـ

المــساعدة فــي تحقیــق المزیــد مــن الفهــم لطبیعــة األداء الفنــي للمهــارات بمــا یــضمن أداء المهــارات 
والتي طبقت أما المجموعة الضابطة ،  )١١٤- ١١٣ ،٢٠٠٢جابر وسلطان ، ( ٠"بكفاءة عالیة
المهــارات الهجومیــة (لیمــي المتــضمن المــنهج المقــرر لطــالب الــسنة الدراســیة األولــى البرنــامج التع

، فقــد تــم شــرح كــل مهــارة وعرضــها مــن قبــل المــدرس، وعنــدما یــتم التطبیــق ) بكــرة الــسلةاألساســیة
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 ٦١

 ان مراحل التعلم تبـدأ باسـتیعاب الواجـب  "العملي للمهارة من قبل الطالب سیبدأ التعلم الفعلي، اذ
تعُلمه ویتم هذا عن طریق شرح وعرض الحركـات ، فـي هـذه المرحلـة یحـصل المـتعلم علـى المراد 

   ).١٥٢ ،١٩٨٧ماینل ، ("الخامالتصوراألولي عن طریق خط سیر الحركة والذي الیزال بشكله 
وتتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

دریب ، والتــــي أشــــارت الــــى أن التــــ )٢٠٠٤الــــسویدي،(و)٢٠٠٢ســــالمي،(و)١٩٩٨المــــالكي،(مــــن
 ذو تأثیر إیجـابي فـي رفـع تقلیديفضًال عن األسلوب ال) المباشر وغیر المباشر(الذهني بأسلوبیه 

  .مستوى األداء المهاري في الفعالیات الریاضیة المختلفة
  مناقــشة نتــائج المقارنــة فــي االختبــار البعــدي لمجموعــات البحــث الــثالث فــى بعــض ٢-٢-٤

  .لسلة بكرة االمهارات الهجومیة األساسیة
والخاصة باختبار تحلیل التباین واختبار أقـل  ) ٦ و٥( المرقمین  ولین      یتبین من نتائج الجد

أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة معنویــة فــي االختبــار البعــدي بــین مجموعــات  ) L.S.D(فــرق معنــوي 
الفـرض  بكرة السلة ، وهـذا مـا یحقـق صـحة المهارات الهجومیة األساسیةالبحث الثالثة في بعض 

 فـي الجـدول ) L.S.D( إذ أظهرت النتائج الخاصة باختبار قیمة أقـل فـرق معنـوي .الثالث للبحث
المهـــارات الهجومیـــة تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى علـــى المجموعـــة الـــضابطة فـــي )  ٦(رقــم 

األسفل و المحاورة العالیة و الرمیة الحرة و التهدیف بالقفز والتهدیف السلمي من ( اآلتیةاألساسیة
ویعــزو الباحثــان ســبب ذلــك الــى فاعلیــة أســلوب التــدریب الــذهني ).  التهــدیف الــسلمي مــن األعلــى

حكم فیهـا المباشر الـذي یتـضمن التـصور الـذهني للمهـارات فـي اطارهـا الكلّـي ،ألن المهـارة یـتم الـت
هـارة الـى ، لذا فان الطالب فـي هـذه المجموعـة یجـب أن یتـصور أداء المبوساطة البرنامج الحركي

كما أن احتواء هذا األسـلوب علـى مظـاهر االنتبـاه ، سـاهمت فـي تمكـین  .جانب نتائج هذا األداء
الطالب على االنتباه الى التفاصیل والتي كلما كانت أكثر وضوحًا كان التصور الذهني أفضل ، 

، االضـــاءة، ســـطح الملعـــب(وعلیـــه فـــان الطالـــب الممـــارس للمهـــارات یجـــب أن یـــضع فـــي إعتبـــاره 
، وكلمـــا زاد التركیـــز علـــى تفاصـــیل المهـــارات كـــان )ملعـــب داخلي،ملعـــب خـــارجي، درجـــة الحـــرارة

اســتخدام التــصور الــذهني الــداخلي أكثــر فاعلیــة فــي التــأثیر علــى مــستوى األداء، ألن ذلــك یــدعم 
 ١٩٩٦شـــمعون،.(األداءالعالقـــة بـــین المثیـــر واالســـتجابة ویعمـــل بالتـــالي علـــى االرتقـــاء بمـــستوى 

 تتطلـب إكتـساب الدقـة واالنـسیابیة انفـاً وكشفت هذه الدراسة أن المهارات التي تم ذكرهـا   ).٢٢٥،
ظـاهرة إنـسیاب الحركـة شـرط (الـى أن ) ماینـل(للوصول الى التوافق فـي األداء الحركـي، إذ یـشیر 

للحركة الجیدة ومعیار لتكامل أداء التكنیك والمستوى الذي توصل الیه الریاضي في مراحل التعلم 
   ).١١٤ ،١٩٨٧ماینل، (٠)الحركي

وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین المجموعــة ) ٦( رقــم        كمــا أظهــرت نتــائج الجــدول
) المناولـة الـصدریة(الضابطة والمجموعة التجریبیة األولى والمجموعـة التجریبیـة الثانیـة فـي مهـارة 
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طات الحـسابیة للمجموعـات الـثالث ، إال أن هناك أفضلیة في الفرق الظاهري بین درجات المتوس
ولمــصلحة المجموعــة التجریبیـــة الثانیــة، ویعـــزو الباحثــان ســبب ذلـــك الــى ســـهولة تعلــم وأداء هـــذه 

   ٠المهارة وكونها األكثر إستعماًال و إنتشارًا في مجال لعبة كرة السلة
جموعـة الـضابطة تفوق المجموعة التجریبیة الثانیة على الم) ٦( رقم     ویتبین من نتائج الجدول

 المحــاورة العالیــة المناولــة بیــد واحــدة مــن فــوق الكتــف،(  اآلتیــة المهــارات الهجومیــة األساســیةفــي 
 التهدیف السلمي ، التهدیف السلمي من األسفل، التهدیف بالقفز، الرمیة الحرة،والمحاورة المتعرجة

التجریبیــــة األولــــى فــــي ، كمــــا تفوقــــت المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة علــــى المجموعــــة )مـــن األعلــــى
، المحـــاورة العالیـــة، المناولـــة بیـــد واحـــدة مـــن فـــوق الكتـــف ( اآلتیـــة المهـــارات الهجومیـــة األساســـیة

  ٠) التهدیف السلمي من األعلى، الرمیة الحرةالمحاورة المتعرجة،
  ویعـــزو الباحثـــان ســـبب ذلـــك الـــى فاعلیـــة أســـلوب التـــدریب الـــذهني غیـــر المباشـــر والمطبـــق مـــن 

التجریبیــة الثانیــة، ومــا احتــواه مــن تمــارین االســترخاء والتــصور الــذهني الخــارجي ومــا المجموعــة 
صاحبه من مشاهدة لنماذج أداء المهارات من خـالل الرسـوم والـصور التوضـیحیة واألفـالم فـضَال 
عن الوصف الفني للمهارات والحدیث عنها، مما أدى الـى التـأثیر االیجـابي فـي رفـع مـستوى أداء 

ات، إذ أن التصور الذهني الخارجي سـاعد الطـالب علـى فهـم النـواحي الفنیـة للمهـارات هذه المهار 
أن لتأثیر الممارسة الذهنیة : بقوله ) Schmidt,1991(وطبیعتها ومتطلباتها، وهذا ما یشیر الیه 

جوانــب متعلقــة بالمهــارة وهـــو الجانــب المعرفــي ، كمـــا أنهــا تــساعد المـــتعلم علــى التــدریب ألفعـــال 
 ,Schmidt,1991(٠ في تقـدیر النتـائج المحتملـة فـي الوقـت الحقیقـيتسهماتیجیات مختلفة وإٍستر 

 مهمـاً أن التـصور الحركـي یلعـب دورًا ( ،)عـالوي( نقَال عن) ١٩٩٦شمعون ،(، بینما یشیر  )86
في تنمیة قدرات ومستوى الفرد الریاضي، وأن التصور یحمل طابعًا مركبـًا ویـشتمل علـى مكونـات 

رى حركیــة ، ومــن الــضروري الــربط بــین التــصور البــصري والناحیــة التفكیریــة الناتجــة بــصریة وأخــ
 هــذه النتــائج مــع نتــائج وتتفــق ،)٢١٩، ١٩٩٦شــمعون، (٠)الحركیــةعــن الــشرح الــشفهي للمهــارة 

، والتـي أشـارت الـى  )٢٠٠٤الـسویدي ،(و)٢٠٠٢سـالمي، (و ) ١٩٩٨المالكي ، (دراسة كل من
التـدریب الـذهني غیـر المباشـر فـي تطـویر بعـض المهـارات الحركیـة فـي التأثیر االیجابي ألسـلوب 

   ٠الفعالیات الریاضیة المختلفة
وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین المجموعــة التجریبیــة ) ٦(  كمــا أظهــرت نتــائج الجــدول

أســلوب تــدریب ذهنــي غیــر (والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة ) أســلوب تــدریب ذهنــي مباشــر(األولــى 
 ى  ، ویــر )التهــدیف بــالقفز بعــد أداء الطبطبــة والتهــدیف الــسلمي مــن األســفل( فــي مهــارتي ) اشــرمب

 سبب ذلك الى أن هذین النوعین من المهـارات یمتـازان بالـصعوبة ، ویحتاجـان الـى القـوة انثالباح
 ، ممـا والتركیز والدقة والى فترة لیست بالقصیرة لكي یتم ٍاستیعابهما ومن ثّم أداؤهما بـصورة جیـدة

  ٠أدى الى أن یكون مستوى أداء المجموعتین متقاربًا في تعلم هاتین المهارتین الصعبتین 
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  والتوصیات االستنتاجات  - ٥
   االستنتاجات ١-٥
  إن أسلوب التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر فضًال عن األسلوب التقلیدي المتبع ١-١-٥

ة المقترحة ذو تأثیر إیجـابي وبمـستوى متفـاوت فـي تعلـم والذي طبق ضمن البرامج التعلیمیة الثالث
   ٠ بكرة السلة لدى عینة البحث المهارات الهجومیة األساسیةبعض 

المهـارات   تفوقت المجموعة التجریبیة األولى على المجموعة الضابطة في تعلـم بعـض ٢-١-٥
هدیف بالقفز، التهیـدف الـسلمي الطبطبة العالیة، الرمیة الحرة، الت( بكرة السلة، الهجومیة األساسیة

  )من االسفل واألعلى
ــــي كافــــة ٣-١-٥ ــــة الثانیــــة علــــى المجموعــــة الــــضابطة ف ــــت المجموعــــة التجریبی المهــــارات  تفوق

  ).المناولة الصدریة( عدا مهارة  قید الدراسة ماالهجومیة األساسیة
 فــي تعلــم بعــض   تفوقــت المجموعــة التجریبیــة الثانیــة علــى المجموعــة التجریبیــة األولــى٤-١-٥

المناولة الطویلة، الطبطبـة العالیـة، المحـاورة المتعرجـة، (،  بكرة السلةالمهارات الهجومیة األساسیة
  ).الرمیة الحرة، التهدیف السلمي من االعلى

  :التوصیات ٢-٥
التأكیـــد علـــى اســـتخدام التـــدریب الـــذهني بأســـلوبیه المباشـــر وغیـــر المباشـــر فـــضَال عـــن   ١-٢-٥

 بكرة الـسلة لطلبـة الـسنة الدراسـیة األولـى المهارات الهجومیة األساسیةیدي في تعلیم األسلوب التقل
  .في الكلیة

دقـائق مــع المبتـدئین والتــي تـؤدي الــى ) ٥(  التأكیـد علــى اسـتخدام فتــرة التـدریب الــذهني ٢-٢-٥
كـرة الـسلة  بالمهـارات الهجومیـة األساسـیةتطویر االنتباه والتركیز وخفض القلق والتوتر عند تعلـیم 

  ٠لطلبة السنة الدراسیة األولى في الكلیة 
والتـي تعـد شـرطًا أساسـًا ) التصحیحیة والتعزیزیة والتقویمیـة( التأكید على التغذیة الراجعة ٣-٢-٥

  .من شروط العملیة التعلیمیة
  
  

  المصادر العربیة واألجنبیة
رة الــسلة لكلیــات  األساســیة فــي كــالمبــادئ): ١٩٩٨( البــازي، الــسید یوســف ، ونجــم مهــدي -١

 .التربیة الریاضیة ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد
) ترجمـــة(التقـــدم فـــي مراحـــل تـــدریس كـــرة الـــسلة، ): ١٩٨٨(التكریتـــي، مهـــدي نجـــم، وآخـــران -٢

 ٠،مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
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استخدامات  و اإلحصائیةالتطبیقات ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین، والعبیدي،حسن محمد -٣
  ٠الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

تـأثیر برنـامج التـدریب ): ٢٠٠٢(ابـراهیم محمـود جابر، أشـرف محمـدعلي، وسـلطان، محمـد -٤
 والتصرف الخططـي لناشـئي كـرة القـدم، مجلـة أالبتكاريالذهني على مستوى قدرات التفكیر 

  ٠، القاهرة، مصر١، ج) ٤(ن التربیة الریاضیة، العددأسیوط للعلوم وفنو 
ب ، دار الكتـــــ٢كـــــرة الـــــسلة، ط): ١٩٩٩(جاســـــم، مؤیـــــد عبـــــد اهللا، وحمـــــودات، فـــــائز بـــــشیر -٥

  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل
، مدیریـة دار الكتـب ١كـرة الـسلة،ط): ١٩٨٧(عبـد اهللا حمـودات، فـائز بـشیر، وجاسـم، مؤیـد -٦

 ٠وصلللطباعة والنشر، جامعة الم
 كــرة الــسلة، مدیریــة مطبعــة الجامعــة، ومبــادئأســس ): ١٩٨٥(حمودات،فــائز بــشیر وآخــران -٧

  ٠جامعة الموصل
القیـــاس فـــي المجـــال الریاضـــي، دار ): ١٩٧٨(خـــاطر، احمـــد محمـــد، والبیـــك، علـــي فهمـــي -٨

 ٠المعارف ، القاهرة
ـــتعلم الحركـــي بـــین المبـــدأ والتطبیـــق ، مكتـــب الـــصخرة للطباعـــ): ٢٠٠٢(خیـــون، یعـــرب -٩ ة ال

 ٠،بغداد
، دار الفكــــر ٣،ط)التطبیقــــات-المفــــاهیم(علــــم نفــــس الریاضــــة ): ٢٠٠٠(راتب،أســـامة كامــــل - ١٠

 ٠العربي، القاهرة،مصر
أثــر برنــامج مقتــرح ألســلوبین مــن التــدریب الــذهني فــي بعــض ): ٢٠٠٢(ســالمي،عبد الــرحیم - ١١

 كلیة المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،
 ٠التربیة الریاضیة،جامعة الموصل

أثـــــر اســـــتخدام أســـــلوبي التـــــدریب الـــــذهني المباشـــــر وغیـــــر ): ٢٠٠٤(حامـــــد الـــــسویدي،احمد - ١٢
المباشر في تطویر بعض النواحي المعرفیة والمهاریة بالكرة الطـائرة، أطروحـة دكتـوراه غیـر 

 ٠منشورة، كلیة التربیة الریاضیة،جامعة الموصل
، كلیــة )التطــور والــتعلم الحركــي حقــائق ومفــاهیم(علــم الحركــة): ٢٠٠٥(شــاكر،نبیل محمــود - ١٣

  ٠التربیة الریاضیة، جامعة دیالى
دلیـــل القیاســـات الجـــسمیة واختبـــارات ): ١٩٩٨(شـــحاتة محمـــد ابـــراهیم، وبریقع،محمـــد جـــابر - ١٤

 ٠،مصرباإلسكندریةاألداء الحركي، منشأة المعارف 
ة اختبار مهاریة لالعبي كرة السلة بناء بطاری): ٢٠٠٤(الشمري، ایالف احمد محمد عیسى - ١٥

  ٠المصغرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
التــدریب العقلـي فــي المجـال الریاضــي، دار الفكـر العربــي، ): ١٩٩٦(شـمعون،محمد العربـي - ١٦

 القاهرة،مصر
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، دار ١ریاضــة، طفــسیولوجیا العملیــات العقلیــة فــي ال): ٢٠٠٠(الــضمد، عبــد الــستار جــابر - ١٧
  ٠الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ،األردن

الحـــدیث فـــي كـــرة الـــسلة، ): ١٩٩٩(عبـــد الدایم،محمـــد محمـــود، وحـــسانین، محمـــد صـــبحي  - ١٨
 ٠، دار الفكر العربي، القاهرة٢األسس العلمیة والتطبیقیة، ط

ــــ): ١٩٨٧(عثمــــان، محمدعبــــدالغني - ١٩ ــــتعلم الحركــــي والتــــدریب الریاضــــي، دار القل م للنــــشر ال
 ٠والتوزیع، الكویت

محمــد نبیــل )ترجمــة(منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس، ): ١٩٨٤(فانــدالین، دیــو بولــد - ٢٠
 ٠، مكتبة األنجلومصریة، القاهرة٣نوفل وآخرون ، ط

أثر التدریب الذهني في تعلم بعض المهـارات ): ١٩٩٨(المالكي، محمد عبد الحسین عطیة - ٢١
 ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد  األساسیة بكرة القدم ، رسالة 

عبـــد علـــي نـــصیف، دار الكتـــب )ترجمـــة( ،٢الـــتعلم الحركـــي ، ط): ١٩٨٧(ماینـــل، كـــورت  - ٢٢
 ٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل

التمـــــارین الفردیـــــة بكـــــرة ): ١٩٩٠(مجیـــــد، ریـــــسان خـــــریبط، والدیوجي،مؤیـــــد عبـــــداهللا جاســـــم - ٢٣
  ٠تعلیم العالي،جامعة الموصل،مطابع ال)ترجمة(السلة،

، دار الفكـر للطباعـة والنـشر ١التعلم والتعلیم والبرامج الحركیـة،ط): ٢٠٠٢(محجوب، وجیه - ٢٤
  ٠والتوزیع،عمان،األردن

، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، ٢التـــدریب فـــي المـــصارعة، ط): ١٩٨٧(نـــصیف،عبد علـــي - ٢٥
  ٠جامعة الموصل

26- Raven  J.C(1986): Standard  Progressive Matrices  . 
27-Schmidt,A.Richard(1991): Motor Learning & performance,  from 
principles  to practice, Champaing Human Kinetics USA . 

  
  
  

  )أ- ٣( رقم الملحق
  نموذج للوحدة التعلیمیة األولى للمجموعة الضابطة

                                                                               دقیقة)٩٠: (               الوقت  )                                     ١٠: ( عدد الطالب
  :التأریخ  الصدریة بكرة السلة  المناولةأن یؤدي الطالب مهارة : الهدف التعلیمي

 الفعالیات الزمن النشاط القسم

 سجیل الحضورت د٢ المقدمة  
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  (*)االعدادي
 د)١٥    (

  احماء عام
  
  
  

 

 احماء خاص

  د٩

  
  
  
  د٤

 هرولة مع تمارین تمطیة عضالت -١
  .الرجلین

 تمارین احماء للذراعین والجذع -٢
 .والرجلین

  ٠ تمارین تمطیة للجسم تخص المهارة-١
 ٠ تمارین مرونة للذراعین واألكتاف-٢

  )ناولة الصدریةالم(شرح وعرض مهارة  د١٥ الجزء التعلیمي
 . من قبل المدرس

  
  
 الرئیسي

 د)٧٠(
تطبیق مهارة المناولة الصدریة مع ممارسة   د٥٥ الجزء التطبیقي

 . وتطبیقهاللعبة وشرح القانون

  الختامي 
 د) ٥(

 . تمارین تهدئه وتنفس ثم االنصراف  د٥ تهدئة

  ٠الثالثة في البرنامجتشابه القسم االعدادي والقسم الختامي في كافة الوحدات التعلیمیة للمجامیع (*) 
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  )ب- ٣( رقم الملحق
  )تدریب ذهنى مباشر ( نموذج للوحدة التعلیمیة األولى ،للمجموعة التجریبیة األولى  

                                                   دقیقة)٩٠: (                 الوقت)                                      ١٠: (عدد الطالب
  :التأریخ   مهارة المناولة الصدریة بكرة السلة أن یؤدي الطالب: الهدف التعلیمي

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

 المالحظات الفعالیات الزمن النشاط القسم

    تسجیل الحضور وتهیئةاألدوات   د٢ المقدمة
  االعدادي

 د) ١٥ (
  احماء عام

 
 احماء خاص

   د٩
 
  د٤

  .یة عضالت الرجلینهرولة مع تمارین تمط-١
 ٠ تمارین احماء للذراعین والجذع والرجلین-٢
  . تمارین تمطیة للجسم تخص المهارة-١
 . تمارین مرونة للذراعین واألكتاف -٢

 

  النشاط
  التعلیمي

    . من قبل المدرس)المناولة الصدریة(شرح وعرض مهارة  د١٠
  
  
  
  

الجزء 
  التعلیمي

 د) ١٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

  النشاط
  الذهني

  د)٥(
  
 

  
   د١
  
  
  

   ثا٣٠
  
  
   د١
  

   ثا٣٠
  

   ثا٣٠
  

 ثا   ٣٠
  

  ثا٦٠

    (*)   تمارین االسترخاء الذهنى-١
الجلوس على الكرسى والذراعان جانبا، ثم غلق العینین،االهتمام بعملیة -أ

الشهیق والزفیر حیث یكون التركیز على تمرینات الشهیق والزفیرببطء مع جعل 
× )  تكرارات٥×  ثا٤( الذراعین والكتفین فى حالة استرخاء عند الزفیرعضالت

  . مج٣
 یتم أخذ شهیق سریع وضم قبضة الید غیر المفضلة وعصرها بقوة ویكون -ب

التنفس من المعدة ، ویتم فتح القبضة مرخیة الید وفي نفس الوقت یطرح 
  . مج ٢×)  تكرارات٥×  ثا٣(الزفیر 

  ) .  ثا٦٠ -٥٠(ء البدني الكامل التمرین على االسترخا-ج
  :التصور الذهنى الداخلى-٢
 تكرارات ٥×  ثا ٥(التصور الذهنى لمهارة المناولة الصدریة والتدریب علیه-أ

  ). ثا راحة٥+
 ٥×  ثا ٥.(محاولة تركیز االنتباه على تصور حركة المناولة الصدریة-ب

  ). ثا لراحة ٥+ تكرارات
 ثا ٥+ تكرارات٥ ثا ٥(رة المناولة الصدریةمحاولة توزیع األنتباه لمها-ج

  ).راحة
 ٦(محاولة التصور الذهنى لمهارة المناولة الصدریة مع التأكید على التنفس- د
 ). تكرارات١٠× ثا

 

  
  
  
  
  
  

  الرئیسي
 د) ٧٠ (

  ٠تطبیق مهارة المناولة الصدریة مع ممارسة اللعبة وشرح القانون وتطبیقه د٥٥ الجزء التطبیقي

الختامي 
 د) ٥(

  .ین تهدئة وتنفس ثم االنصراف تمار - د٥ تهدئة
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 ٦٨

  )ج- ٣( رقم الملحق
  )تدریب ذهنى غیر مباشر ( نموذج للوحدة التعلیمیة األولى،للمجموعة التجریبیة الثانیة

 دقیقة )٩٠: ( الوقت                        )                              ١٠: (عدد الطالب
  : مهارة المناولة الصدریة بكرة السلة  التأریخأن یؤدي الطالب: الهدف التعلیمي 

   )١٧٦ ،١٩٩٦شمعون،(السترخاء الخطوة األولى قبل ممارسة التصور الذهني   یعد ا(*) 
  

 المالحظات الفعالیات الزمن النشاط القسم

    تسجیل الحضور وتهیئةاألدوات  د٢ المقدمة
  األعدادي

 د) ١٥ (
  احماء عام

 
 احماء خاص

  د٩
 
 د٤

  .مع تمارین تمطیة عضالت الرجلین هرولة -١
  ٠ تمارین احماء للذراعین والجذع والرجلین -٢
  . تمارین تمطیة للجسم تخص المهارة-١
 .  تمارین مرونة للذراعین واألكتاف -٢

 

    . من قبل المدرس) الصدریةالمناولة(شرح وعرض مهارة   د١٠ التعلیمي النشاط
  
  
  
  

  الجزء 
 التعلیمي 

  د)١٥ (
  
  
  
  

        

  
  
  
  
  
  
  

  النشاط
  د٥ الذهني 

  
   د١
  
  
  

   ثا٣٠
  
  
   د١
  

   ثا٤٠
  

   ثا٣٥
  

   ثا٤٥
  ثا٣٠

  (*): تمارین االسترخاء الذهنى-١
الجلوس على الكرسي والذراعان جانبا، ثم غلق العینین،االهتمام بعملیة -أ

فیرببطء مع جعل الشهیق والزفیر حیث یكون التركیز على تمرینات الشهیق والز 
× )  تكرارات٥×  ثا٤(عضالت الذراعین والكتفین في حالة استرخاء عند الزفیر

  . مج٣
 یتم أخذ شهیق سریع وضم قبضة الید غیر المفضلة وعصرها بقوة ویكون -ب

التنفس من المعدة ،ویتم فتح القبضة مرخیة الید وفي نفس الوقت یطرح الزفیر 
  . مج ٢×)  تكرارات٥×  ثا٣(

  ) .  ثا٦٠ -٥٠(لتمرین على االسترخاء البدني الكامل ا-ج
  :التصور الذهني الخارجي-٢
 ثا ١٠+  ثا ٣٠(مشاهدة صور ثابتة ومتحركة لمهارة المناولة الصدریة-أ

  ).راحة
 ٥×   ثا٦(التصور الذهني للصور المعروضة لمهارة المناولة الصدریة -ب

  ). ثا راحة٥+ تكرارات 
  ). ثا راحة٥+  ثا٤٠( لمهارة المناولة الصدریة )CD(  مشاهدة افالم -ج
 ٠) ت٦× ثا٥(التصور الذهنى لمهارة المناولة الصدریة - د

 

  
  
  
  
  
  

  الرئیسي
 د) ٧٠(

  .تطبیقهو تطبیق مهارة المناولة الصدریة مع ممارسة اللعبة وشرح القانون  د٥٥ الجزء التطبیقي

  . تمارین تهدئة وتنفس ثم االنصراف- د٥ تهدئة د)٥(الختامي
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