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  امللخص
 : یهدف البحث إلى الكشف عن ما یأتي  

المـصحوبین بجدولـة الممارسـة العـشوائیة فـي تعلـم بعـض المهـارات ) المباشر وغیر المباشـر( التدریب الذهني أسلوبي تأثیر -١
  األساسیة الهجومیة بكرة السلة،

  . بین مجموعتي البحث في تعلم بعض المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلةألبعديج االختبار  الفروق في نتائ-٢
 لـبعض المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة االحتفـاظ الفروق في نتائج األوساط الحسابیة بین مجموعتي البحـث فـي اختبـار -٣

 .السلة 
طالبــًا للــسنة الدراســیة ) ٢٠(بیعــة البحــث ، وتكونــت عینــة البحــث مــن  البــاحثون المــنهج التجریبــي لمالئمتــه لطأعتمــد     وقــد 

 إلــى، وقــد قــسموا ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨( اربیــل  للعــام الدراســي - جامعــة  صــالح الــدین–األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة 
مـوعتین بطریقـة وتم توزیـع األسـلوبین التعلیمیـین علـى المج. طالب لكل مجموعة) ١٠(مجموعتین متساویة بالعدد، وبواقع 

  -:القرعة وعلى النحو اآلتي 
  .المصحوب بجدولة الممارسة العشوائیة ) غیر مباشر(إستخدمت أسلوب التدریب الذهني :  المجموعة التجریبیة األولى -
  .المصحوب بجدولة الممارسة العشوائیة ) مباشر(إستخدمت أسلوب التدریب الذهني :  المجموعة التجریبیة الثانیة -

 اإلدراك و الریاضـي،الـذكاء وبعـض مظـاهر االنتبـاه و التـصور العقلـى (   وتم تحقیق التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیـرات    
واعتمـد البـاحثون ). وبعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة وبعـض المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة الـسلة )  حركى-الحس(

  . والمقاییس كأدوات ووسائل لجمع المعلومات للوصول إلى أهداف البحث اراتواالختبالمقابلة الشخصیة واإلستبیان 
وحـــدة تعلیمیـــة لكـــل مجموعـــة ، موزعـــة علـــى )١٢(وحـــدة تعلیمیـــة وبواقـــع ) ٢٤(وتكونـــت البرنـــامجین التعلیمیـــین األربعـــة مـــن 

  .قة دقی) ٩٠(أسابیع وبواقع وحدتین تعلیمتین في األسبوع الواحد ، ومدة كل وحدة تعلیمیة )٦(
     وتـــم البـــدء بتنفیـــذ البرنـــامجین التعلیمیـــین علـــى المجمـــوعتین فـــي یـــومي الثالثـــاء والخمـــیس مـــن كـــل أســـبوع وٕابتـــداء مـــن 

   .  ٥/٣/٢٠٠٩ من تنفیذ البرامج التعلیمیة في یوم السبت الموافق االنتهاءأسابیع ، وتم ) ٦( ولمدة ٢٧/١/٢٠٠٩
  :تیة واعتمد الباحثون على الوسائل اإلحصائیة اآل

لوسـطین )  ت(لوسطین حسابیین مـرتبطین متـساویین بالعـدد ، إختبـار )  ت(الوسط الحسابي ، اإلنحراف المعیاري إختبار      (
  ). حسابیین غیر مرتبطین متساویین بالعدد 

  - :االستنتاجاتوقد توصل الباحثون إلى عدد من 
والمـصحوبین بجدولـة الممارسـة العـشوائیة ) المباشر وغیر المباشـر ( إن البرنامجین التعلیمیین وفق أسلوبا التدریب الذهني-١ 

  .األولى،كانا ذا تأثیر إیجابي في تعلم بعض المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة لطالب السنة الدراسیة 
بیـد واحـدة مـن فـوق الكتـف، التمریرة الصدریة ، التمریر السریع ، التمریرة (  والثانیة في المهاراتاألولى تقارب المجموعتین -٢

 .في االختبار البعدي) بتغیر االتجاه ، الرمیة الحرة ،التصویب الجانبي) الطبطبة(المحاورة
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والمـصحوب بجدولـة الممارسـة العـشوائیة ) المباشـر( تفوقت المجموعة التجریبیة الثانیة التي طبقت أسلوب التـدریب الـذهني -٣
والمـصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة فــي ) غیــر المباشــر( التــدریب الــذهني بأسـلو علـى التجریبیــة األولــى التــي طبقــت 

 ) .المحاورة العالیة( مهارة اختبار
ــدریب الــذهني -٤ ــى التــي طبقــت أســلوب الت ــت المجموعــة التجریبیــة األول والمــصحوب بجدولــة الممارســة ) رغیــر مباشــ( تفوق

والمـصحوب بجدولـة الممارسـة ) المباشـر( التـدریب الـذهني أسـلوبت العشوائیة على المجموعة التجریبیة الثانیة والتي طبق
 الطبطبـة والتهـدیف الـسلمي مـن األسـفل والتهـدیف الـسلمي مـن أداءالتـصویب بـالقفز بعـد (  مهـارات اختبـارالعشوائیة فـي 

 ) .األعلى
 بكــرة الــسلة وحــسب الترتیــب  أظهــرت المجمــوعتین التجــریبیتین  أفــضلیة اإلحتفــاظ فــي بعــض المهــارات األساســیة الهجومیــة-٥

 :اآلتي 
التمریر الـسریع ، (في المهارات) ممارسة عشوائیة ) + غیر مباشر(أسلوب التدریب الذهني ( المجموعة التجریبیة األولى : أوال  

 ، لاألســف الطبطبــة ، التــصویب الــسلمي مــن أداءالتمریــرة بیــد واحــدة مــن فــوق الكتــف ، الرمیــة الحــرة ، التــصویب بــالقفز بعــد 
 ).  ، التصویب الجانبياألعلىالتصویب السلمي من 

التمریـرة الـصدریة (فـي المهـارات) ممارسة عشوائیة ) + مباشر(أسلوب التدریب الذهني (المجموعة التجریبیة الثانیة : ثانیا
   ).، المحاورة العالیة ، المحاورة بتغیر االتجاه

  
Effect of (Direct & indirect) Mental Training styles Accompanied With the Scheduling 

Practice of random in Learning & Retention Some Basic Offensive Skills in Basketball 
Prof.Dr.Mohammed.K.Assmar          Assist.prof.Dr. Hamid.M.Bilbas  

Dr.Aryan.B.Hasan 

Abstract 
The study aims at revealing the following: 
1-The effect of (direct &indirect) mental training accompanied with the scheduling of random 
practice in learning some basic offensive skills in Basketball. 
2-the differences in the result of post – test  between research groups in learning some basic 
offensive skills in basketball 
3-The differences in the arithmetic means between research  groups in the retention test of 
some basic offensive skills in basketball.   
    The researchers has applied the empirical method for its suitability with the nature of the 
research. Researchers subjects consisted of (20) students from the first stage in the College of 
Physical Education - Salahaddin University, Erbil, for the academic year 2008-2009. They 
were divided equally into two groups each of which consisting of (10) students. The teaching 
methods were distributed to the two groups under discussion by lot and as follows:  
• The first empirical group has used (indirect) mental training accompanied with the 

scheduling of random practice.  
• The second empirical group has used (direct) mental training accompanied with the 

scheduling of random practice.  
Equivalence between the two groups was attained in the variables of (, intelligence, 
concentration, athletic mental visualization, motor perception, some physical and motor 
elements of fitness, and some basic offensive skills in basketball). The researcher has further 
made use of interviews, questionnaire, testing, and measuring as means for collecting data to 
attain the researchs aims.  
The two educational programs consisted of (24) educational units in as much as of 12 
educational units for each group, divided into (6) weeks two educational units for each week. 
The time of each educational unit is (90) minutes.  
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The educational programs were applied to the two groups on Wednesdays and Fridays of 
each week as from 27/01/2009 and for 6 weeks. The application of the educational programs 
ended on Saturday 05/03/2009.  
The researcher has used the following statistical means: arithmetic mean, Standard deviation, 
T-test for two correlated and uncorrelated arithmetic means, 
The researchers has attained a number of conclusions  
1- The educational programs that applied mental training (direct and indirect) accompanied 

with the scheduling  of random practice were of uneven affirmative effect on learning 
some basic offensive skills in Basketball for the First, stage students. 

2- equivalence between first and second groups in skills (chest pass , quick pass , one hand 
pass above the shoulder , dribble change direction ,free pass , side shot ) in post test  

3- The second empirical group that applied (direct) mental training accompanied with the 
scheduling of random practice surpassed the first empirical group in skill test  (high 
dribble) 

4- The first empirical group that applied (indirect) mental training accompanied with the 
scheduling of random  practice surpassed the, second empirical group in skill test  (shot 
while bouncing after dribble , lay-up under hand shot and lay up over hand shot .  

5- The two empirical groups showed retention preference in the basic offensive skills in 
basketball in the following order: 

- First empirical group: (mental training (indirect) + random practice). In skills (quick pass , 
one hand pass above the shoulder , free pass , shot while bouncing after dribble , lay-up under 
hand , shot and lay up over hand shot , side shot ) 
- second empirical group: (mental training (direct) + random practice).in skills (chest pass , 
high dribble , dribble with change direction) 

  :التعریف بالبحث -١
  :البحث وأهمیةمقدمة ال١-١

ساب الفــرد لتربیــة الریاضــیة ، فهــي تهــدف إلــى اكــتــشكل عملیــة تعلــم المهــارات الحركیــة أهمیــة كبــرى فــي درس ا 
مــدى  علــى  كبیــرة، ویعتمــد الــتعلم الحركــي إســتخدامها بــصورة جیــدة وٕاقتــصادیةرة الحركیــة وٕاتقانهــا ، بحیــث یمكــن مــنلمهــاا

وصول إلى المستوى األفضل في األداء ضمن الوقـت المحـدد لهـا فاعلیة األسالیب المستخدمة في تعلم المهارات الحركیة لل
، ممــا دفــع العــاملین فــي مجــال الــتعلم الحركــي إلــى البحــث عــن أفــضل األســالیب التعلیمیــة الحدیثــة فــي تحقیــق هــدف تعلــم 

ومنهــا  ،بهاالمهــارات الحركیــة،وهناك الكثیــر مــن الطــرق واألســالیب التــي تــساعد علــى ســرعة تعلــم المهــارات الحركیــة وٕاكتــسا
 على تخفیف العبء الملقـى علـى الطالـب مـن خـالل تبـادل العمـل بـین الجانـب البـدني استخدام التدریب الذهني الذي یعمل

لــذا یعــد التــدریب الــذهني إحــدى الطــرق الحدیثــة " والبــدني الــذهني فــالتعلم عملیــة موحــدة تتــضمن الجــانبین ،الــذهنيوالجانــب 
تعلیمیة والتدریبیـة ، حیـث تـشیر نتـائج العدیـد مـن الدراسـات إلـى تـأثیر كـل مـن العملیتـین المستخدمة لدفع كل من العملیة ال

 إذ إن إســتخدام التــدریب الــذهني المــدعم بــاألداء العملــي یــؤدي إلــى ،إیجابیــًا مــن خــالل اإلســتعانة بهــذا النــوع مــن التــدریب
أن عملیــة التــدریب " ، فــضًال عــن )١٨٨-١٨٧ ،١٩٨٧عثمــان،( "نتــائج أكثــر فعالیــة مــن إســتخدام التــدریب العملــي بمفــرده

 واإلحتفـاظ فـي المهـارات الحركیـة ویأخـذ ،الذهني من جراء التـصور إلشـكال األداء الفنـي قـد بـات فعـاًال فـي إكتـساب الـتعلم
ا األول في مجال تعلم المهارة حیـث تكـون هنـاك تحـضیرات وتهدئـة فـي أثنـاء الـتعلم واألداء والتنـافس ، أمـ"شكلین مختلفین 

لعدیـد شیر اوتـ.) ٢٠٠٢،١١٩خیـون،( "الشكل الثاني فهو كل هدف یحدد إجراءات ومكونات نوع التصور والتدریب الذهني 
 حیـث یـتم إسـتخدام التـصور الـذهني ،التـدریب الـذهني المباشـر":مـن التـدریب الـذهني همـااسـلوبین من المـصادر الـى وجـود 

إســتخدام عــدة وســائل ســمعیة ب ویــتم ،، والتــدریب الــذهني غیــر المباشــربأنواعــه للمهــارات الحركیــة وبعــض مظــاهر اإلنتبــاه 
  .)٤٦ ،١٩٩٦معون،ش(            "وبصریة ومشاهدة نماذج لألداء ومشاهدة األفالم والصور وغیرها

ـــة التمـــرین وتعـــد ج  إذ حققـــت نـــصیبًا وافـــرًا مـــن ، الحدیثـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــةاتعو ضـــمـــن المو ) الممارســـة(دول
ستخدمة وأســالیب  وذلــك إلســهامها الفعــال فــي تحقیــق التنــوع فــي التمرینــات المــ،عنــد المعنیــین بالعملیــة التعلیمیــةاإلهتمــام 
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ا أو سـهولتها، مـن  تسهیل عملیة التعلم واإلحتفاظ بالمهارة مع مراعاة صعوبة المهارة المطلـوب تعلمهـتنفیذها ، فضًال عن
   )٢٠٠٢،٢الدلیمي،(لممارسة عند أداء المهارات تباع التنظیم في أسالیب جدولة اخالل التدرج وإ 

 ، لـذا أصـبح ضـروریًا رة ، وسـتظل مهارتهـا فـي تطـور كـذلكلقد تطورت كرة السلة تطورًا ملحوظًا في اآلونة األخی
سرعة وٕاتقــان ، وأصــبح لزامــًا علــى العــاملین فــي مجــال الــتعلم  القــدرة علــى أداء المهــارات األساســیة بــالطالــبأن یكــون لــدى 

ــم المهــارات حركــيال  العمــل علــى إیجــاد أفــضل األســالیب العلمیــة الحدیثــة لمواكبــة هــذا التطــور وٕاســتخدامها فــي عملیــة تعل
 البحـث والحاجـة إلیـه إلثبـات فاعلیـة التـدریب الـذهنيهـذا األساسیة الهجومیـة أو الدفاعیـة بكـرة الـسلة ،مـن هنـا تـأتي أهمیـة 

ــة الم)المباشــر وغیــر المباشــر( ــتعلم واالحتفــاظ لــبعض المــصحوب بجدول مارســة العــشوائیة ومــدى تــأثیر هــذا التــداخل فــي ال
   .المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة من أجل اإلرتقاء بمستوى األداء المهاري نحو األفضل 

   :مشكلة البحث ٢-١
  خــالل تطــویراء المثالیــة مــن أن التــدریب الــذهني یهــدف إلــى تطــویر حالــة األد أكــدت معظــم الدراســات والبحــوث

 مع زیـادة القـدرة علـى إعـادة التكـرار لتثبیـت الـتحكم فـي األداء وتركیـز اإلنتبـاه وتطـویر نوعیـة نظـام  وتنمیتهاالقدرات العقلیة
، عالوة على جدولة الممارسـة فـي كیفیـة وضـع التمـارین خـالل الوحـدة على اإلسترخاء العضلي والعقلي  مع القدرة،التدریب

  . وتدرجها في التعلیم لغرض إستثمار أحسن الظروف للوصول إلى أقصى أداء في العملیة التعلیمیةالتعلیمیة ومناوبتها
 بمفـاهیم وأسـالیب تعلیمیـة محـددة تمـسك المدرسـین واالحظـفي التدریس والتعلیم  المیدانیة ونومن خالل خبرة الباحث
 وأعمــارهم فــضًال عــن قلــة الدراســات والبحــوث هم وقابلیــاتالالعبــین قــد ال تتناســب مــع قــدرات، وبنــوع محــدد مــن التمــارین 

  .ة السلةفي مجال كر ) العشوائیة(العلمیة التي أجریت في مجال المزاوجة بین التدریب الذهني وجدولة الممارسة 
 تعلیمیـة متداخلـة بـین التـدریب الـذهني بأســلوبیه أسـالیبمـن هنـا تكمـن مـشكلة البحـث فـي محاولـة علمیـة إلسـتثمار 

   كرة السلة بعض المهارات األساسیة الهجومیة الحتفاظ لبتعلم وإ ال وجدولة الممارسة العشوائیة في ،)ر المباشرغیالمباشر و (
  :أهداف البحث ٣-١
 بجدولـة الممارسـة العـشوائیة فـي ینالمـصحوب) غیر المباشـرالمباشر و (التدریب الذهني  أسلوبيتأثیر الكشف عن  ١-٣-١

  ومیة بكرة السلة،تعلم بعض المهارات األساسیة الهج
ـــین مجمـــوع نتـــائجالفـــروق فـــيالكـــشف عـــن ٢-٣-١  البحـــث فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات األساســـیة تي االختبـــار البعـــدي ب

  .الهجومیة بكرة السلة
 البحــث فــي اختبــار اإلحتفــاظ لــبعض المهــارات عتيمــو  نتــائج األوســاط الحــسابیة بــین مجالفــروق فــيالكــشف عــن ٣-٣-١

  .لة األساسیة الهجومیة بكرة الس
      : البحثضفرو  ٤-١
المباشــر وغیــر (  التــدریب الــذهنيأســلوبيلتــأثیر  القبلــي والبعــدي االختبــارین بــین معنویــة وجــود فــروق ذات داللــة ١-٤-١

 بجدولة الممارسة العشوائیة في تعلم بعض المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة الـسلة ولمـصلحة ینوالمصحوب) المباشر
  .االختبار البعدي 

 فــي تعلــم بعــض المهــارات تي البحــث بــین مجمــوع فــي نتــائج االختبــار البعــدي معنویــة وجــود فــروق ذات داللــة ٢-٤-١
  . ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى األساسیة الهجومیة بكرة السلة

ساسـیة فـي اختبـار اإلحتفـاظ لـبعض المهـارات األ في نتائج  االوساط الحسابیة بین مجموعتي البحث  وجود فروق٣-٤-١
   لسلة ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولىالهجومیة بكرة ا

  :مجاالت البحث ٥-١
  .٢٠٠٩/اربیل/ جامعة صالح الدین/كلیة التربیة الریاضیةب طالب السنة الدراسیة األولى :المجال البشري١-٥-١
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  ) .٥/٣/٢٠٠٩(ولغایة ) ٢٧/١/٢٠٠٩(من للمدة : ألزمانيالمجال ٢-٥-١
   . اربیل/جامعة صالح الدین/ الساحة الخارجیة والقاعة الداخلیة في كلیة التربیة الریاضیة : مكانيالمجال ال٣-٥-١
  : تحدید المصطلحات ٦-١
  :التدریب الذهني  ١-٦-١
( " یــــسبب إنتــــاج نقــــل إیجــــابي كبیــــر فــــي تعلــــم المهــــارة الحقیقیــــةز بــــدون أن یــــرتبط بفعــــل ظــــاهريتــــصور أداء اإلنجــــا" 

  .  )٢٠٠١،١٨٨،)أ(محجوب
  ) : الداخلي(التدریب الذهني المباشر  ٢-٦-١

 وتــصورها بعــد أن تــم شــرحها وأعطــي نموذجــًا لهــا مــن قبــل المــدرب أو أحــد الالعبــین ،أداء الالعــب للمهــارة عقلیــاً "
  . )١٠،ص٢٠٠٢سالمي،("حدة،تركیز،تحویل، توزیع(المتمیزین مع التأكید على مظاهر اإلنتباه

  :ه  إجرائیًا بأنونویعرفه الباحث
 بحیـث لهـا مع التصور الصحیح ،ا وعرضها بعد أن یتم شرحه،أداء المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة ذهنیاً  

  .یشتمل هذا التصور إیضاح كامل للمراحل الفنیة لخط سیر الحركة مع التأكید على مظاهر اإلنتباه
  ):الخارجي(التدریب الذهني غیر المباشر  ٣-٦-١

ك مـــن خـــالل عـــرض األفـــالم  وذلـــ،مهـــارة عقلیـــًا وتـــصورها بطریقـــة غیـــر مباشـــرة بعـــد أن تـــم شـــرحهاأداء الالعـــب لل" 
   )٢٠٠٢،١٠سالمي، ("وصف الفني للمهارة المراد تعلمهاواإلستماع إلى ال،والصور التوضیحیةالتعلیمیة،

  : إجرائیًا بأنه ونویعرفه الباحث
 بعــد أن یـــتم شــرحها بحیـــث یتــضمن مـــشاهدة األفــالم والنمـــاذج أداء المهــارات األساســـیة الهجومیــة بكـــرة الــسلة ذهنیـــاً  

  .واإلستماع إلى الوصف الفني للمهارة 
  ):الممارسة(جدولة التمرین  ٤-٦-١
تعلــم مهــارات األلعــاب الریاضــیة والبدنیــة وٕاتقانهــا ضــمن وحــدات تعلیمیــة وتدریبیــة متخصــصة ومتسلــسلة خــالل األســبوع " 

 علــى كــل وحــدة تعلیمیــة مــن خــالل تنفیــذ محــاوالت التمــرین وتكرارهــا واإلنتقــال إلــى وحــدة والــشهر والموســم ،والتركیــز التــام
  .  )٢٠٠١،٢٠٥،)ب(محجوب ( "تعلیمیة ثانیة بزیادة التمرینات

  :العشوائیة) الممارسة(جدولة التمرین  ٥-٦-١
 ة من المهـارات وتـؤدي الواحـدة تلـودكون ممارسة تمریناتها عشوائیًا وألنواع متعدتمارین التي تالسلسلة المتعاقبة من ال"

  .(Schmidt,1991, 274-284) "خرىاأل
  :  إجرائیًا بأنهونویعرفه الباحث

ة تلـو أداء المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة بشكل عشوائي ، وألنواع مختلفـة مـن المهـارات حیـث تـؤدي الواحـد 
   .لیتین في محاولتین متتا نفسهاالمهارةاألخرى دون التمرن على 

   :اإلحتفاظ ٦-٦-١
لفــرد مــن خاللهــا أن یــستعید ویــسترجع ویــستذكر كلیــًا أو جزئیــًا المعلومــات والمهــارات هــو تلــك العملیــة التــي یــتمكن ا" 

  .)٥١،ص١٩٩٨سبع،( "التي قد مارسها في فترات زمنیة سابقة
  :إجرائیًا بأنهون ویعرفه الباحث
 وبعــد فتــرة زمنیــة ،رات األساســیة الهجومیــة بكــرة الــسلة جزئیــًا أو كلیــاً  الطالــب علــى اســترجاع واســتذكار المهــاإمكانیــة

  .محددة من التعلم 
 :والدراسات السابقةالدراسات النظریة  -٢
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  :الدراسات النظریة ١-٢
  : مفهوم التدریب الذهني١-١-٢

ضـي، ویقـصد بـه أحـد الموضـوعات الحیویـة فـي مجـال علـم الـنفس الریا) Mental training:(یعد التدریب الـذهني 
التدریب من خـالل تـصور أداء العمـل للمهـارات الحركیـة ، بهـدف تحـسین قـدرة الالعـب علـى الـتحكم فـي األداء ، والـسلوك 

   .)١٩٩٧،٢٨٠عالوي،(والمشاعر ، والمهارات العقلیة 
 :أنواع التدریب الذهني ٢-١-٢
  :) ١٩٩٦،٤٦شمعون،( رئیسیین نوعینإلىیمكن تقسیم التدریب الذهني   

  :التدریب الذهني المباشر و ینقسم الى: أوال  
  )انتقاء االنتباه و تركیز اإلنتباه و توزیع االنتباه و تحویل االنتباه( االنتباه -٢ . التصور الذهني-١

  :التدریب الذهني غیر المباشر و یتضمن: ثانیاً 
ـــــــى للمهـــــــارة-١ ـــــــراءة الوصـــــــف الفن ـــــــى للمهـــــــارة-٢. ق ـــــــى الوصـــــــف الفن ـــــــصور مـــــــ-٣. االســـــــتماع ال ـــــــالم وال .                شاهدة األف
  . كتابة التعلیمات-٦  . الحدیث عن المهارة من قبل الالعب-٥. انموذجات  األداء مشاهدة-٤
  . تركیبات أخرى-٨  . الدمج بین الوسائل السمعیة و البصریة-٧
  ): التمرین(مفهوم جدولة الممارسة  ٣-١-٢

یـة قـد یبــدو للمـدرس أو المـدرب أن جمیـع المتعلمــین یـؤدون المهـارة جیــدًا عنـد تعلـیم المهـارات ضــمن الوحـدات التعلیم
أثنــاء التمــرین، وعنــد إجــراء االختبــار لهــم، وبعــد عــدة أســابیع نجــد أن كثیــرًا مــنهم قــد فقــدوا كثیــرًا ممــا تعلمــوه، ممــا أثــر علــى 

التمــرین و یعــود ســبب هــذا االخــتالف أدائهــم، و أصــابتهم حالــة النــسیان ولــم یحــتفظ المتعلمــین بمــستوى أدائهــم نفــسه خــالل 
ـــى المـــدرس لربمـــا أعطـــى كثافـــة مـــن محـــاوالت التمـــرین المركـــز، أو أن جدولـــة  ـــار و التمـــرین ال فـــى المـــستوى بـــین االختب

   و توقیتاته لیست بمستوى المتعلم و قابلیاته مقارنة بمستوى الطموح) التمرین(الممارسة 

                              )١٩٩٨،٣٣إسماعیل،(                                                                                     
  ):التمرین(أسالیب جدولة الممارسة ١-٣-١-٢

لقــد تعــددت و تنوعــت أســالیب الــتعلم نتیجــة لمتغیــرات عدیــدة، منهــا مــاهو متعلــق بــالمتعلم نفــسه، و أخــرى ذات صــلة 
و درجـة صـعوبتها و تنظیمهـا، إذ إن هـدف المـدرس الـرئیس الـذى یبتغیـه هـو الوصـول بـالمتعلم بالمهارات من حیث نوعها 

الــى الــتعلم المــؤثر بأقــصى حــد و لمهــارات عــدة خــالل مــدة محــدودة مــن الوقــت، لــذا یحــاول المعلــم اختیــار التمــارین و عــدد 
 )Schmidt & Wrisherg, 2000(ناتفـق كثیـر مـن البـاحثیحیـث .تكرارتهـا ضـمن الوقـت المحـدد بهـدف تنظـیم التمـرین

 تكـــون باألشـــكال )الممارســـة(علـــى ان اســـالیب جدولـــة التمـــرین  )٢٠٠٢،یعـــرب خیـــون( و ) ب٢٠٠١،وجیـــه محجـــوب(و
  -:اآلتیة

  . اسلوب التمرین المكثف و الموزع-    . اسلوب التمرین العشوائى و المتسلسل-
    .ن الثابت و المتغیر اسلوب التمری-         الجزئي اسلوب التمرین الكلى و -
  .   اسلوب التمرین البدنى و الذهني-

فـي مجـال الـتعلم ) الممارسـة(بعد أن قام الباحثون بتحلیل محتوى المصادر والمراجع العلمیة ألسالیب جدولة التمـرین 
  الحركي ، سوف یتناول الباحثون أسلوب جدولة الممارسة العشوائیة 

  : التمرین العشوائىاسلوب 
عـرض المهـام التعلیمیـة عـشوائیًا علـى المـتعلم بحیـث یكـون التمـرین علـى المهـارات أو " بأنـه ) وجیه محجوب(یعرفه 

الواجبــات الحركیــة متــداخًال، و یــستطیع المــتعلم أن یــدور بــین هــذه المهــارات بالنتــائج دون التمــرن علــى المهــارة نفــسها فــى 
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  ).٢٠٠١،٢٠٥،)ب(محجوب( "محاولتین متتالیتین

 ٢٠٠٢،٨٠خیـون،("قیـام المـتعلم بالتـدریب علـى أكثـر مـن مهـارة فـى الوحـدة التعلیمیـة الواحـدة"بأنه ) نخیو (وعرفه 

.( 
  : االحتفاظ ٤-١-٣

ـــ ـــم یـــتمكن الریاضـــي مـــن صیق ـــرات التـــى اكتـــسبها فـــى الـــسابق، فـــإذا ل ـــذكر الریاضـــى المهـــارات و الخب د باالحتفـــاظ ت
ین، فلـن یـتمكن بـأى حـال مـن األحـوال أن یـتعلم المهـارة أو یـستفید مـن االحتفاظ بهذه المهارات الحركیة و ابقائها كامنة لحـ

  ) .٢٠٠٠،١٤٩الضمد،(   خبراته الماضیة، و كذلك الیستفید منها فى الوقت الحاضر و المستقبل
ان اختبــار االحتفــاظ یمــدنا بنتــائج مقــدار االحتفــاظ بالــذاكرة أو فقــدانها و یقــاس مــن خــالل اختبــار بعــدى ثــان یطلــق 

ان ) "Schmidt(وبهــذا اضــاف . اختبــار االحتفــاظ، و بعـد عــدة أیــام أو أســابیع أو أشـهر مــن قیــاس االختبـار البعــديعلیـه 
فتـــــرة أو فاصـــــلة االحتفـــــاظ تكـــــون بـــــین نهایـــــة اختبـــــار اكتـــــساب الـــــتعلم االصـــــلي و اختبـــــار االحتفـــــاظ، و غرضـــــه تقیـــــیم 

   .)Schmidt &lee,1999,p226("التعلم
  :قیاسات االحتفاظ١-٤-١-٣

ــذاكرة الحركیــة عــدد مــن قیاســات االحتفــاظ، وهــذه القیاســات المختلفــة تعطــي تفــسیرات مختلفــة  یــستخدم فــى بحــوث ال
، )االحتفـــاظ المطلـــق(أیـــضًا عـــن االحتفـــاظ و النـــسیان، ولكنهـــا تـــصب جمیعهـــا بقیـــاس االحتفـــاظ، ویتـــصدر هـــذه القیاســـات 

ن قیاســات االحتفــاظ یمكــن اجراؤهــا، ویبقــى اختبــار ان هنــاك انواعــًا عدیــدة مــ) "Schmidt and Lee(ویؤكــد علــى ذلــك 
  . ) Schmidt &lee,1999, 226("االحتفاظ المطلق هو األفضل

هـو المقیـاس االفـضل و االكثـر بـساطة، النــه بـشكل علمـي و منطقـي، ویعطـى النتیجـة المباشـرة لقیــاس : االحتفـاظ المطلـق
  . ار االحتفاظ بعد فاصلة االحتفاظ لى الختباالحتفاظ، و نعرفه بانه مستوى االداء فى المحاوالت االو 

  
  یوضح قیاسات االحتفاظ )١ ( رقمشكلال

و بعــد فتــرة االحتفــاظ تــم قیــاس مقــدار ) 25 (هولقیـاس االحتفــاظ المطلــق الموضــح بالرســم فــان االختبــار البعـدى مقــدار 
الرجـوع الـى معادلـة معینـة، ونالحــظ وهـذا الـرقم الـصحیح یمثـل االحتفـاظ المطلـق مباشـرة و بـدون ) 20(االحتفـاظ، فاصـبح 

ان اختبار االحتفاظ المطلق الیؤخذ بنظر االعتبار و بأى طریقة  في مستوى االداء السابق مـن بدایـة فقـدان االحتفـاظ فـى 
 .نراهـــا بعـــد فتـــرة االحتفـــاظ مباشـــرةً وانمـــا نتیجـــة الدرجـــة التـــى ) باالختبـــار القبلـــى أو البعـــدى(الـــتعلم االولـــى و العالقـــة لـــه 

)Schmidt & lee , 2005 , 445(  
  :المهارات األساسیة فى لعبة كرة السلة٥-١-٣ 

حمـــــودات (،  )١٩٨٥، واخـــــرونحمـــــودات(ولقـــــد اتفقـــــت معظـــــم المـــــصادر العلمیـــــة فـــــى مجـــــال لعبـــــة كـــــرة الـــــسلة 
علــى بــأن المهــارات األساســیة بكــرة الــسلة تنقــسم   )١٩٨٨البــازي و نجــم،(،  ، )١٩٨٨،وآخــرون التكریتــي() ١٩٨٧وجاســم،

  :ثالثة أقسام وهى 
  . مهارات أساسیة هجومیة و دفاعیة-٣  . مهارات أساسیة دفاعیة-٢  . مهارات أساسیة هجومیة-١

/  المهارات األساسیة الهجومیة وحسب منهاج كلیة التربیـة الریاضـیة فـى جامعـة صـالح الـدینونحیث استخدم الباحث
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  .فضًال عن أنواعها) التهدیف(و التصویب ) الطبطبة (و المحاورة) المناولة(اربیل و هى مهارات التمریر 
   :الدراسات السابقة٢-٢
  ):٢٠٠٨، حسن(دراسة ١-٢-٢

 التــدریب الــذهني المــصحوب بجدولــة الممارســة المتسلــسلة والعــشوائیة فــي تطــویر بعــض المهــارات اســتخدامأثــر "
  "األساسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم 

  :هدفت دراسة البحث إلى 
شف عن أثر إستخدام التدریب الذهني المصحوب بجدولة الممارسة العـشوائیة فـي تطـویر بعـض المهـارات األساسـیة الك-١

  لدى حراس المرمى بكرة القدم
الكشف عن أثر إستخدام التدریب الذهني المـصحوب بجدولـة الممارسـة المتسلـسلة  فـي بعـض المهـارات األساسـیة لـدى -٢

 حراس المرمى بكرة القدم
حـارس مرمـى یمثلــون ) ٢٤( لمالئمتـه وطبیعـة البحــث ، وتكونـت عینـة البحـث مــن التجریبــي الباحـث المـنهج إسـتخدم

وقـد تـم تقـسیم  . "٢٠٠٧-٢٠٠٦"حراس مرمى األندیة والمؤسسات الریاضیة في محافظة نینـوى للموسـم الریاضـي الكـروي 
  .ةحراس مرمى لكل مجموع) ٨(العینة إلى مجموعات متساویة العدد وبواقع 

  :واستخدمت الدراسة الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 
) بیرسـون(الوسط الحسابي ، اإلنحراف المعیاري ،النسبة المئویة ، معامل الصدق الـذاتي ، معامـل اإلرتبـاط البـسیط (

لوســـطین حـــسابیین مـــرتبطین متـــساویین بالعـــدد ، تحلیـــل التبـــاین بإتجـــاه واحـــد ، إختبـــار أقـــل فـــرق معنـــوي ) ت (اختبـــار،
L.S.D.( ( 

  :واستنتج الباحث ما یأتي 
 إن البرامج التعلیمیة الثالثة التي طبقت على وفق التـدریب الـذهني المـصحوب بجدولـة الممارسـة العـشوائیة والمتسلـسلة -١

فضًال عن األسلوب التقلیدي كانت ذات تأثیر إیجابي وبدرجات متفاوتة في تعلم بعـض المهـارات الحركیـة لـدى حـراس 
  . القدم المرمى بكرة

فــي جمیــع المهــارات الحركیــة قیــد ) التقلیدیــة(علــى المجموعــة الــضابطة )العــشوائیة( تفوقــت المجموعــة التجریبیــة األولــى -٢
 .الدراسة لدى حراس المرمى بكرة القدم 

تالم الكـرة إسـ(فـي مهـارة ) المتسلـسلة(علـى المجموعـة التجریبیـة الثانیـة ) العـشوائیة( تفوقت المجموعـة التجریبیـة األولـى -٣
، بینمــا لــم  تظهــر فــروق ذات داللــة معنویــة بــین المجمــوعتین فــي بقیــة المهــارات )المتدحرجــة علــى األرض ومناولتهــا 

 .الحركیة قید الدراسة ، إال أن الفروق كانت ظاهریة ولمصلحة المجموعة التجریبیة األولى 
 : البحثإجراءات-٣
  .ریبى لمالئمته لطبیعة البحث المنهج التجوناستخدم الباحث :منهج البحث١-٣
  :مجتمع البحث و عینته٢-٣

جامعــة -تحدیــد مجتمــع البحــث بالطریقــة العمدیــة مــن طــالب الــسنة الدراســیة االولــى فــى كلیــة التربیــة الریاضــیة تــم  
. طالـب و طالبـة مـوزعین علـى أربـع شـعب) ١٤١(و البـالغ عـددهم ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(اربیـل للعـام الدراسـى / صالح الـدین

طالبــا وطالبــة ،و بعــد أن اســتبعد البــاحثون ) ٧٧(اختــار البــاحثون شــعبتین عــشوائیا لتمثــل عینــة البحــث وكــان عــددهم وقــد 
  : بقیة افراد العینة وهم عددًا من الطلبة لعدم تجانسهم مع 

  .طالب ) ٣( الطالب المؤجلون و عددهم -٢  .طالبة) ٢٤( الطالبات و عددهن -١
  .بطال) ٣( الطالب المصابون و عددهم -٤ .طالباً )٧(عددهم و لعبة الطالب الممارسون ل-٣
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  .طالباً ) ٢٠( عینة الثبات والتجارب االستطالعیة و عددها -٥
طـالب لكـل ) ١٠(مجمـوعتین متـساویتین و بواقـع ). A,B(طالبـًا مثلـت شـعبتي ) ٢٠(فقـد تكونـت العینـة النهائیـة مـن 

           .اآلتي) ١(عتي البحث  بطریقة القرعة و كما هو مبین فى الجدول وتم توزیع األسالیب التعلیمیة على مجمو . مجموعة
  مجامیع البحث االربع و األسالیب التعلیمیة المستخدمة و حجم العینة) ١( رقمالجدول        

العدد  األسلوب المستخدم فى التعلیم المجموعة الشعبة ت
حجم  المستبعدون الكلى

 العینة
١ A ١٠ ٣٠ ٤٠ األسلوب العشوائي+ یب ذهنى غیر مباشرتدر  تجریبیة أولى 

٢ B ١٠ ٢٧ ٣٧ األسلوب العشوائي+ تدریب ذهنى مباشر  تجریبیة ثانیة 

 ٢٠ ٥٧ ٧٧ المجموع الكلى 
  :التصمیم التجریـبـى ٣-٣

ر ذات تــصمیم المجموعــات المتكافئــة العــشوائیة األختیــا" التــصمیم التجریبـــي الــذى یطلــق علیــه اســم وناســتخدم البــاحث
  -):٢( ویمكن تمثیل التصمیم التجریبى بالشكل )١٩٩٩،٢٣٢عالوي و راتب ،()المالحظة القبلیة و البعدیة

 اختبار االحتفاظ االختبار البعدى اسلوب التعلیم المستخدم االختبار القبلى المجموعات

ممارسة )+غیر مباشر (تدریب ذهنى  األولىةالتجریبی
 عشوائیة

  الثانیةةالتجریبی

اختبارات المهارات 
األساسیة الهجومیة 

 بكرة السلة
 ممارسة عشوائیة)+مباشر(تدریب ذهنى 

اختبارات المهارات 
األساسیة 

الهجومیة بكرة 
 السلة

 نفس إعادة
اختبارات المهارات 

األساسیة الهجومیة 
 بكرة السلة

  .التصمیم التجریـبـى المستخدم فى البحث) ٢(رقمالشكل 
   :معلومات وسائل جمع ال ٤-٣
   .االختبارات و المقاییس المقابلة الشخصیة ،  ،االستبیان 

  :تجانس وتكافؤ مجموعات البحث ٥-٣
دیوبولـــد ()ینبغـــى علـــى الباحـــث تكـــوین مجموعـــات متكافئـــة فـــى االقـــل فیمـــا یتعلـــق بـــالمتغیرات التـــى لهـــا عالقـــة بالبحـــث( 
للمـصفوفات ) Ravenراظـن ( اختبـار ونسـتخدم البـاحثاو مستوى الـذكاء تم تجانس المجموعتین في  لذا )٣٩٨،ص١٩٨٤،

  .) Raven,1986,p.p.6-66(المتتابعة لقیاس الذكاء، 
 والتـي  والمهـارات االساسـیة عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة القـدرات العقلیـة و في بعـضالمجموعتینتم التكافؤ بین و 

   :* وكاآلتي)١ملحق  (إتفق علیها المختصون
المحسوبة لالختبار التكافؤ بین المجموعتین فى بعض )  ت( الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  ألوساطا )٢(رقمالجدول 

  . بكرة السلةالهجومیة األساسیةالمهارات بعض لقدرات العقلیة والبدنیة و ا
A B وحدة   المتغیرات  ت

  ع±  -س  ع±  -س  القیاس
  )ت(قیمة

  المحسوبة
  ٠،٣٨٢  ٣،٠٩٢  ٤٤،١  ٢،٤١٢  ٤٤،٦  درجة  الذكاء١  ١

                                                 
 . دنية والحركية والمهارية تتمتع بمعامالت صدق وثبات وموضوعية عالية، وحسب المصادر العلمية في مجال القياس والتقويم في التربية الرياضية جميع االختبارات الب* 
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  مظاهر االنتباه
  حدة االنتباه

  ٢  ٠،٢٩  ٣،٣٤٩  ٥،٤٠٧  ٣،٢١٢  ٤،٩٥٤  درجة
  ٠،١٤٢  ٢٤،٧٨  ١١٨،٥  ٢٨،٧١  ١٢٠،٣  درجة  تركیز االنتباه

  ١،٤٩١  ٢،٤٣  ١٥،٥  ٢،١١٠  ١٣،٩  درجة  التصور البصري  ٣  التصور العقلي الریاضي
  ٠،٢١٦  ١،١٠٠  ١٤،١  ١،٧٦٦  ١٤،٣  درجة  التصور السمعي  ٤
  ٠،٩٣١  ١،٢٨٦  ١٦،١  ٢،٢٣٣  ١٦،٩  درجة  التصور الحركي  ٥
  ٠،٢١٦  ١،١٠٠  ١٣،٩  ٢،٥٥٩  ١٣،٧  درجة  التصور االنفعالي  ٦
  ٠،٥٩٢  ٠،٩٩٧  ٢،٧٥  ١،١٠٤  ٢،٤  سم  مسافة الوثب)حركي- الحس(اإلدراك  ٧
  ٠،٣٣٥  ١،٤٨٨  ٤،٦٤٨  ٠،٥٩٩  ٤،٤٦٩  ثانیة  السرعة االنتقالیة  ٨
  ٠،١٣٣  ٤،٨٨١  ٤٠،٥  ٤،٦٣  ٤٠،٢  سم  ة لالطراف السفلىالقوة االنفجاری  ٩
  ٠،٥٤٨  ٠،٧٠٢  ٣،٧٦  ١،١٧٣  ٤،٠١  متر  القوة االنفجاریة لالطراف العلیا  ١٠
  ٠،٧٥١  ٢،٦٠١  ٤١،١  ١،٨٥٢  ٤١،٩  سم  مرونة العمود الفقري  ١١
  ٠،٧٨٢  ٠،٥١٦  ٧،٦٣٨  ١،٠٤١  ٧،٣٣٥  ثانیة  الرشاقة  ١٢
  ٠.٣٨٦ ٣.٤٧ ٥.٦٠ ١.٣٣ ٥.١٠  درجة  التمریرة الصدریة  ١٣
  ٠.٣١٦ ١.١٦ ١٢.٧٢ ٠.٨٣ ١٢.٨٢  ثانیة  التمریرة السریعة  ١٤
  ١.١٥٢ ٣.٦١ ٨.٠٠ ١.٦٣ ٩.٣٠  درجة  التمریرة بید واحدة من فوق الكتف  ١٥
  ٠.٦٢١ ٠.٦٨ ٩.٢٠ ١.١٤ ١٠.٢٥  ثانیة  المحاورة العالیة  ١٦
  ٠.٩٨٣ ١.١٦ ١١.٠١ ١.٠٠ ١٠.٤٦  ثانیة  المحاورة بتغییر االتجاه  ١٧
  ٠.٦٥٧ ١.٣٧ ٢.٩٠ ٢.٣٦ ٣.٥٠  درجة  الرمیة الحرة  ١٨
  ٠.٧٠٣ ١.٢٩ ١.٢٠ ٠.٧٠ ١.٥٠  درجة   الطبطبةأداء التصویب بالقفز بعد  ١٩
  ١.٥٩٢ ١.٤٩ ٤.٠٠ ١.١٥ ٣.٠٠  درجة  األسفلالتصویب السلمي من   ٢٠
  ٠،٩٩٨ ١.٣٧ ٣.١٠ ١.١٧ ٢.٥٠  درجة  األعلىالتصویب السلمي من   ٢١
  ٠،٦٦٨ ٤.٣٩ ٩.٧٠ ٣.٣٨ ١١.١٠  درجة  التصویب الجانبي  ٢٢

  .١،٧٣) =١٨(وأمام درجة حریة ) ٠،٠٥ (≤بة خطأ سالجدولیة عند ن) ت(قیمة 
البدنیــة الــذكاء والقــدرات  البحــث فــى اختبــارات مجمــوعتيوجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین ) ٢(یتبــین مــن الجــدول 

  .فى هذه المتغیرات على تكافؤ أفراد العینة  مما یدل والمهارات الهجومیة االساسیة بكرة السلةوالحركیة
  :متغیرات البحث و كیفیة ضبطها ٦-٣

   العشوائیةالمصحوب بجدولة الممارسة) المباشر وغیر المباشر (  التدریب الذهني أسلوبي -:المتغیر المستقل 
   الهجومیة بكرة السلةاألساسیة تعلم واحتفاظ بعض المهارات -:المتغیر التابع 

  :ارب االستطالعیةالتج ٧-٣
طالبًامن مجتمـع البحـث نفـسه یـومي األربعـاء و الخمـیس ) ٢٠( باجراء تجربة استطالعیة على عینة من ونقام الباحث

ویـــومى األثنـــین و  الختبـــارات عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة و الحركیـــة و االختبـــارات المهاریـــة، ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤المـــوافقین 
، وقــد تــم اســتبعادهم عنــد تنفیــذ اجــراءات البحــث الرئیــسة،)ولكــل برنــامج علــى حــدة (٢٠/١/٢٠٠٩ و ١٩الثالثــاء المــوافقین 

  .وتاكد الباحثون من المعوقات التي قد تعیق التجربة الرئیسة بشكل او آخر
  ):ین التعلیمیینامجنتنفیذ البر (التجربة الرئیسة  ٨-٣

مى الثالثــاء و الخمــیس مــن كــل اســبوع و ابتــدًاء البحــث فــى یــو مــوعتي  علــى مجین التعلیمیــینامجنــتــم البــدء بتنفیــذ البر 
. ٥/٣/٢٠٠٩أســابیع، وتــم االنتهــاء مــن تنفیــذ البــرامج التعلیمیــة فــى یــوم الخمــیس الموافــق ) ٦( و لمــدة ٢٧/١/٢٠٠٩مــن 

  :وحدات البرنامج التعلیمى على النحو االتيالمجموعتین ونفذت 
  :المجموعة التجریبیة األولى ١-٨-٣
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وحـدة تعلیمیـة،إذ ) ١٢(المـصحوب بجدولـة الممارسـة العـشوائیة و بواقـع ) غیر المباشر( الذهنى نفذت اسلوب التدریب
 بتنفیذ وحدات البرنامج التعلیمى، حیث تم شـرح المهـارة باالسـلوب اللفظـى ثـم عـرض ونقام مدرس المادة و بحضور الباحث

، ویـتم بعـدها التطبیـق )أ٢(ى نمـوذج الملحـق وكما موضح ف) غیر مباشر(، ثم تدریب ذهنى * المادةنموذج من قبل مدرس
العملـــي للمهـــارة مـــن قبـــل عینـــة البحـــث، وذلـــك بـــأداء المهـــارة المطلـــوب تعلمهـــا أثنـــاء الوحـــدة التعلیمیـــة باســـلوب الممارســـة 

  دون التمـرن علـى المهـارة نفـسها فـىعـشوائي، والتي یتم فیها اإلنتقال بین المهارات الحركیـة بـشكل ) ب٢(العشوائیة ملحق
  :وبالطریقتین التعلیمیتین اآلتیتین) غیر قابل للتكرار(محاولتین متتالیتین

التمریرة الصدریة و التمریرة من فوق الرأس و التمریـر بیـد واحـدة مـن (تم استخدامها فى المهارات االتیة : الطریقة الكلیة-أ
  ).فوق الكتف و المحاورة العالیة و الرمیة الحرة و التصویب الجانبى

 بتغییــر االتجـاه و التهــدیف بـالقفز و التهــدیف الــسلمى هالمحـاور ( تــم اسـتخدامها فــى المهـارات االتیــة :طریقـة الجزئیــة ال-ب
  ).من االسفل و التهدیف السلمى من االعلى

  :المجموعة التجریبیة الثانیة ٢-٨-٣
 أســلوب التــدریب الــذهنى ولكــن تختلــف عنهــا بأنهــا طبقــت) المجموعــة التجریبیــة األولــى(نفــذت نفــس إجــراءات اســلوب 

وحــدة تعلیمیــة ، وكمــا موضــح فــي نمــوذج )١٢(، المــصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة وبواقــع ) ج٢(ملحــق ) المباشــر(
  :وبالطریقتین التعلیمیتین اآلتیتین ) ب٢(الملحق 

 الـرأس و التمریـر بیـد واحـدة التمریـرة الـصدریة و التمریـرة مـن فـوق(تـم اسـتخدامها فـى المهـارات االتیـة  : الطریقـة الكلیـة-أ
  ).من فوق الكتف و المحاورة العالیة و الرمیة الحرة و التصویب الجانبي

 بتغییــر االتجـاه و التهــدیف بـالقفز و التهــدیف الــسلمى هالمحـاور ( تــم اسـتخدامها فــى المهـارات االتیــة : الطریقـة الجزئیــة-ب
  ).من االسفل و التهدیف السلمى من االعلى

  : البعدیةاتاالختبار  ٩-٣
فــى یــومى ) اختبــار المهــارات األساســیة الهجومیــة بكــرة الــسلة( البحــث  االختبــارات البعدیــة علــى مجمــوعتيأجــراءتــم 

  . و بنفس األسلوب الذى تم فیه اجراء االختبارات القبلیة٨/٣/٢٠٠٩ و ٧السبت و األحد الموافقین 
  :اختبار االحتفاظ المطلق ١٠-٣

) ١٦( بعــد مــرور ٢٦/٣/٢٠٠٩ و ٢٥ المطلــق فــى یــومى االربعــاء و الخمــیس المــوافقین  اختبــار االحتفــاظأجــراءتــم 
یــوم علــى االختبــار البعــدى، كفتــرة محــددة لالحتفــاظ ،و القیــاس بعــدها بــنفس اختبــارات المهــارات األساســیة الهجومیــة بكــرة 

  .السلة
لوســـطین حـــسابیین ) ت( اختبـــار -٣   . االنحـــراف المعیـــارى-٢   . الوســـط الحـــسابى-١ :اإلحـــصائیةالوســـائل ١٠-٣

  .لوسطین حسابیین غیر مرتبطین متساویین في العدد) ت(  اختبار -٤.مرتبطین متساویین في العدد
)٣١٠-١٠١ ،١٩٩٩ ،التكریتي والعبیدي(  

  . لمعالجة البیانات إحصائیًا SPSS  استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي بنظام -
  :عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها -٤
 : عرض وتحلیل النتائج١-٤
عــرض وتحلیــل نتــائج المقارنــة بــین اإلختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة األولــى فــي تعلــم بعــض  ١-١-٤

  :المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة 
ي والبعدي للمجموعة التجریبیة المحسوبة لالختبارین القبل)  ت( الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  األوساط )٣ ( رقمالجدول

  .األولى في تعلم بعض المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة 
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  ١.٨٣= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٩(وأمام درجة الحریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ *      
  :ما یأتي ) ٣(یتبین من الجدول    

( یبیـة األولـى وجود فروق ذات داللة معنویة بین المتوسطات الحسابیة لدرجات االختبارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة التجر 
وهــذا مــا  قیــد الدراســة األساســیةجمیــع المهــارات ، ولمــصلحة االختبــار البعــدي فــي ) عــشوائي +تــدریب ذهنــي غیــر مباشــر 

 ، ٤.٠٨ ، ٣.٠٨ ، ٧.٩٣ ، ٩.٩٢(المحــــسوبة علــــى التــــوالي ) ت(یحقــــق صــــحة الفــــرض األول للبحــــث، إذ بلغــــت قــــیم 
) ٠.٠٥ (≤الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ ) ت( أكبـــر مـــن قیمـــة وهـــي ) ٣.٩٩ ، ٥.٨٢ ، ٧.٥٧ ، ٤.١٢ ، ٣.٨٣ ، ٦.٠٧

  ). ١.٨٣( والبالغة) ٩(وأمام درجة حریة
عرض وتحلیل نتائج المقارنـة بـین اإلختبـارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة التجریبیـة الثانیـة فـي تعلـم بعـض ٢-١-٤

  .المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة 
  المحسوبة لالختبار القبلي والبعدي) ت(ة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  الحسابیاألوساط) ٤( رقمالجدول 

  للمجموعة التجریبیة الثانیة في تعلم بعض المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة
    

 

  ±  ± 

 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  ١.٨٣= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٩(وأمام درجة الحریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ *       

  :ما یأتي) ٤(یتبین من الجدول 
( نیــةالتجریبیــة الثاختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعةابیة لــدرجات االوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین المتوســطات الحــس

وهــذا یحقــق مــا  قیــد الدراســة األساســیةفــي جمیــع المهــارات ولمــصلحة االختبــار البعــدي )  عــشوائي+تــدریب ذهنــي مباشــر
 ، ٧.٥٧ ، ٣.٨٢ ، ٢.٥٦ ، ٤.٤٨ ، ٧.٦١(المحــــسوبة علــــى التــــوالي) ت( للبحــــث،إذ بلغــــت قــــیم األولصــــحة الفــــرض 
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وأمـام درجـة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ) ت(وهـي أكبـر مـن قیمـة  ) ٤.٣٦ ، ٤.٦١ ، ٤.١٢ ،  ٢.٤٧ ،٣.٧٩
  ). ١.٨٣(والبالغة ) ٩(حریة 

ــم بعــض المهــارات األساســیة  ٣-١-٤ عــرض وتحلیــل نتــائج المقارنــة فــي اإلختبــار البعــدي بــین المجمــوعتین فــي تعل
  :الهجومیة بكرة السلة 

تعلم بعض في  للمجموعتین المحسوبة لالختبار البعدي)  ت( الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة  األوساط) ٥(رقمالجدول 
  المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة

  ١،٧٣= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١٨(وأمام درجة الحریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ *       
  :ما یأتي) ٥(یتبین من الجدول       

 في االختبار البعدي لـبعض المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة المجموعتینوق ذات داللة غیر معنویة بین وجود فر 
 بتغیـر االتجـاه )الطبطبـة(المحـاورةالتمریرة بید واحدة مـن فـوق الكتـف،  التمریرة الصدریة ، التمریر السریع ، (السلة وكاآلتي

 ،  ٣ ، ١.٣٩٤،  ١.٠١٥، ٠.٤١٥ (المحـــسوبة لتلـــك المهـــارات) ت(،إذ بلغـــت قـــیم )،التـــصویب الجـــانبي ، الرمیـــة الحـــرة
  ) .١،٧٣(والبالغة) ١٨( حریةأمام درجة)٠.٠٥(≤الجدولیة عند نسبة خطأ )ت(وهي أصغر من قیمة) ٠.٢٦٤

 فــي االختبـار البعـدي لـبعض المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكــرة ین ظهـرت فـروق معنویـة بـین المحمـوعتینفـي حـ   
  بینمـا،)  عـشوائي-تـدریب ذهنـي مباشـر(   ولـصالح المجموعـة التجریبیـة الثانیـةالعالیـة) الطبطبـة (المحـاورة(تيالسلة وكـاآل

 _:ظهــرت فــروق معنویــة بــین المحمــوعتین فــي االختبــار البعــدي لــبعض المهــارات األساســیة الهجومیــة بكــرة الــسلة وكــاآلتي
 ولــصالح المجموعــة التهــدیف الــسلمي مــن األعلــى األســفل،مــن التــصویب الــسلمي  التــصویب بــالقفز بعــد اداء الطبطبــة ،

، ١.٨٥٤، ٢.٣٨٠(المحـسوبة لتلـك المهـارات) ت(، إذ بلغـت قـیم " عـشوائي-تـدریب ذهنـي غیـر مباشـر( التجریبیة االولى 
والبالغـــة ) ١٨( حریـــة درجـــةوأمـــام ) ٠.٠٥ (≤الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ ) ت(وهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة ) ٢.٥٤١،  ٤.٢٣

   للبحث یة الثانیة وهذا یحقق صحة الفرض،) ١.٧٣(
 فـي تعلـم بعـض المهـارات األساسـیة الهجومیـة موعتینعرض وتحلیل نتائج قیم اختبار االحتفاظ المطلق للمج ٤-١-٤

  :بكرة السلة 
الهجومیة المهارات األساسیة بعض  في  نعتیمجمو النتائج قیم اإلختبار البعدي وٕاختبار اإلحتفاظ المطلق بین ) ٦( رقمالجدول

  بكرة السلة
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لكـل مهـارة علـى ) النسیان( ومن خالل عرض نتائج االحتفاظ المطلق، ومقدار فقدان ذاكرة) ٦(یتبین من الجدول 
 ًا فـي األوسـاط الحـسابیة بـین مجمـوعتي، نجد أن هناك فروقوللمجموعتینحدة من المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة 

  . للبحث یة الثالثة لبعض المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة ، وهذا یحقق صحة الفرضالبحث في اإلحتفاظ
ممارسـة )+غیـر مباشـر(تـدریب ذهنـي( للمجموعة التجریبیـة االولـى جاءت النتائج حسب تسلسل أفضلها في االحتفاظ

میــة الحــرة ، التــصویب بــالقفز بعــد اداء التمریــر الــسریع ، التمریــرة بیــد واحــدة مــن فــوق الكتــف ، الر (فــي مهــارات ) عــشوائیة
 بینمــا كانــت االفــضلیة  ،)الطبطبــة ، التــصویب الــسلمي مــن االســفل ، التــصویب الــسلمي مــن االعلــى ، التــصویب الجــانبي

التمریـرة الـصدریة ، المحـاورة العالیـة (فـي المهـارات ) ممارسة عشوائیة) + مباشر(تدریب ذهني (لمجموعة التجریبیة الثانیة 
   ).محاورة بتغیر االتجاه، ال

  :مناقشة النتائج ٢-٤
ات االساســیة  البحــث فــي بعــض المهــار يتاالختبــار القبلــي و البعــدي لمجمــوعمناقــشة نتــائج المقارنــة بــین ١-٢-٤

  :الهجومیة بكرة السلة
دي ان هنـــــاك فروقـــــًا ذات داللـــــة معنویـــــة بـــــین االختبـــــارین القبلـــــي و البعـــــ ) ٤، ٣ (الجـــــدولینیتبـــــین مـــــن نتـــــائج    

  . السلة و لمصلحة االختبار البعدي في تعلم بعض المهارات االساسیة الهجومیة بكرةلمجموعتینل
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مـن قبـل المجمـوعتین، و لمـا   في البحثین المستخدمین التعلیمیینامجن سبب ذلك الى فاعلیة البر ونویعزو الباحث   
 ینمجنـا البر ینحتویـه هـذی، و ما لهجومیة بكرة السلةساسیة ا من تأثیر واضح في تعلم بعض المهارات االینامجن البر لهذین

 البرنـامج ، ممـا أدى الـى تحقیـق الطـالب نتـائج همـامن شرح و عرض و ارشادات و تعلیمات متعلقة بكل مفردة من مفردات
  .افضل في االختبار البعدي 

درس الـى الطـالب ، فـضال  الجزء التعلیمي في اعطاء فكـرة كاملـة عـن المهـارات الحركیـة مـن قبـل المـأسهمحیث    
عن إعطاء ارشادات و تعلیمات مفصلة عن خط سیر الحركة من بدایتها مـرورًا بالنقـاط الرئیـسة لهـا، وحتـى نهایتهـا، و قـد 

 المـتعلم ال بـد ان تكـون لدیـه إن ") نـصیف(ساعدهم كذلك على فهم طبیعتها و محتواها و مضمونها بشكل كامل، اذ یشیر
 التـي یریـد ان یتعلمهـا، و خاصـة النقـاط المهمـة للـسیر الحركـي ،بعـدها یحـاول المتعلمـون تـصور فكرة واضحة عـن المهـارة

ـــــــصور(الحركـــــــة مـــــــن خـــــــالل ـــــــشرح والت ـــــــة للحركـــــــة ) العـــــــرض وال ـــــــصحیحة و الواقعی ـــــــدى المـــــــتعلم النظـــــــرة ال  "لتكـــــــّون ل
  .)١٩٨٧،١٦٢نصیف،(

فـــي بدایـــة النـــشاط التطبیقـــي و بعـــد )  دقـــائق٦(بفتـــرة)المباشـــر وغیرالمباشـــر(وان اســـتخدام التـــدریب الـــذهني باســـلوبیه 
 تعلمهــا، والســیما النقــاط المهمــة وناالنتهــاء مــن النــشاط التعلیمــي، قــد أعطــى الطــالب فكــرة واضــحة عــن المهــارة التــي یریــد

للـــسیر الحركــــي ، و مــــا تحتویــــه هـــذه االســــالیب مــــن تمــــارین االســــترخاء و التـــصور الــــذهني الــــداخلي، والتــــصور الــــذهني 
 و بعض مظـاهر االنتبـاه ،و مـشاهدة االفـالم و الرسـوم و الـصور التوضـیحیة و نمـاذج لـالداء ، اذ تـم شـرح كـل الخارجي،

نــوع مــن انــواع المهــارات االساســیة الهجومیــة بكــرة الــسلة مــن قبــل المــدرس، و عــرض نمــوذج لهــا، ممــا ادى الــى اكتــساب 
لتـدریب الـذهني الـذي یحتـوي علـى تـدریبات االسـترخاء العـضلي،  ان برنـامج ا"الطالب تصورًا كامًال للمهارة المراد تعلمها، 

ساعد الالعب المبتدئ على ان یصبح أقل توترًا و اكثر قدرة على االداء بكفاءة ، كمـا انـه یحتـوي علـى تـدریبات للتـصور ی
طبیعـة االداء الفنـي الذهني تساعد على التحكم في االستجابات االنفعالیة، و كـذلك المـساعدة فـي تحقیـق المزیـد مـن الفهـم ل

أن مــن ") عثمــان (،ویــضیف  )١١٤- ٢٠٠٢،١١٣علــي و ســلطان،( "للمهــارات بمــا یــضمن اداء المهــارات بكفــاءة عالیــة 
فوائـد إسـتخدام التـدریب الـذهني هـو تحــسین تعلـم المهـارات الحركیـة فـي حالــة الجمـع بـین التـدریب الـذهني واألداء العملــي ، 

  .)١٨٩ ،١٩٨٧عثمان،( "وتقلیل زمن التعلم وتثبیت القدرات الحركیة والحفاظ على التوافق الحركي ، 
أثـر ) التطبیقـي( تعلم و اتقان المهارات الحركیة ال یـتم بالجانـب النظـري فقـط ، فقـد كـان للجانـب العملـي أنو بما    

ع الجوانــب المهمــة مهــم فــي تعلــیم و تطــویر المهــارات الحركیــة لــدى الطــالب ، اذ تــم اعطــاء تمــارین متنوعــة تناولــت جمیــ
 التـــداخل یتـــضمن التنویـــع فـــي " إن ) ٢٠٠٠،الكـــاظمي(اء الوحـــدات التعلیمیـــة، حیـــث یـــذكر لتعلـــیم المهـــارات الحركیـــة اثنـــ

ممارسة التمرین، و یزید من تشكیالت االداء و یزید مـن القـدرة علـى التكیـف و الـسیطرة و الـتحكم علـى المتغیـرات االخـرى 
  .)٤٨ص ،٢٠٠٠كاظمي،ال("الوقت المحدد، و تقلیل الجهد المبذول التي قد تفید المتعلمین في 

فضًال عن أن تنظیم التمرینات وفق أسالیب جدولـة الممارسـة العـشوائیة كـان لـه أثـر كبیـر فـي زیـادة قـدرة الطـالب    
أن لطـــرق ")١٩٧٦الطالـــب،(علـــى األداء، وبالتـــالي إنعكـــس ذلـــك إیجابیـــًا علـــى تطـــویر المهـــارات الحركیـــة لـــدیهم ، إذ یـــشیر

 "وأســــــالیب التــــــدریس اهمیــــــة بالغــــــة فــــــي العملیــــــة التعلیمیــــــة، وأن هــــــذه الطــــــرق واألســــــالیب تــــــؤثر فــــــي ســــــرعة الــــــتعلم 
ــة الممارســة مــن حیــث عــدد التكــرارات لوب،إلــى جانــب أن التــدریب المــنظم والمــستخدم فــي أســ)١٩٧٦،٤١الطالــب،(  جدول

ها، جعل التمارین أكثر فاعلیة وٕاثارة ، فضًال عـن المتعـة والتـشویق وزمن األداء ووقت الراحة وتنوع التمارین وطریقة تسلسل
وزیادة الدافعیة والرغبة والتغذیـة الراجعـة فـي الـتعلم التـي كـان لهـا األثـر الواضـح فـي تعلـم الطـالب للمهـارة الحركیـة ، حیـث 

زیـادة فـي فاعلیـة الـتعلم، فنتیجــة أن التـدریب المـنظم ینـتج عنـه ") أدینكـتن و أدجیرنـون(نقـًال عـن ) ١٩٩٦، إسـماعیل(یؤكـد 
ألداء التمارین لعدة أیـام أو أسـابیع أو أشـهر ، فـإن ذلـك یـؤدي إلـى تطبـع أجهـزة الجـسم علـى األداء األمثـل لتلـك  التمـارین 

  .)١٩٩٦،٩٨،إسماعیل("
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یـة بكـرة الهجوم األساسـیة البحـث فـي بعـض المهـارات يتقارنة في االختبار البعـدي لمجمـوعمناقشة نتائج الم ٢-٢-٤
  :السلة 

 البحـث يت ذات داللة غیـر معنویـة بـین مجمـوع وجود فروق)ت(التي تخّص اختبار ) ٥ (یتبین من نتائج الجدول   
التمریـرة الـصدریة ، التمریـر الـسریع ، التمریـرة بیـد  ( في االختبار البعـدي لـبعض المهـارات االساسـیة بكـرة الـسلة والتـي هـي

  .)بتغیر االتجاه ، الرمیة الحرة ،التصویب الجانبي) الطبطبة(واحدة من فوق الكتف، المحاورة
العالیـــة ،التـــصویب بـــالقفز بعـــد اداء الطبطبـــة ، التـــصویب  )الطبطبـــة(المحـــاورة  (والتـــي هـــيالهجومیـــة بكـــرة الـــسلة   

  ) .السلمي من االسفل ، التصویب السلمي من االعلى
 التـــي طبقـــت البرنـــامج الثانیـــةتفــوق المجموعـــة التجریبیـــة )٥(فـــي الجـــدول ) ت(إذ أظهــرت النتـــائج الخاصـــة بإختبـــار 
 علـى المجموعـة التجریبیـة العـشوائیة، و المـصحوب بجدولـة الممارسـة )مباشـر(التعلیمي على وفق أسلوب التدریب الذهني 

رســة ، و المــصحوب بجدولــة المما)غیــر مباشــر( التــي طبقــت البرنــامج التعلیمــي علــى وفــق أســلوب التــدریب الــذهني االولــى
  ) .العالیة) الطبطبة(المحاورة ( العشوائیة في

والـذي یتـضمن التـصور الـذهني للمهـارات فـي ) المباشـر( سـبب ذلـك الـى فاعلیـة التـدریب الـذهني ونو یعزو البـاحث  
التخطــیط (إطارهــا الكلــي ولــیس التركیــز علــى جــزء مــن المهــارة ألن المهــارة یــتم الــتحكم فیهــا بوســاطة البرنــامج الحركــي أي 

، وعلیــه فإنــه مــن األهمیــة ممارســة البرنــامج الحركــي كــامًال، لــذا فــإن الطالــب فــي هــذه المجموعــة یجــب أن )المــسبق لــألداء
  .یتصور أداء المهارة إلى جانب نتائج هذا األداء 

إن أســلوب التــدریب الــذهني المباشــر یحتــوي علــى مظــاهر اإلنتبــاه والتــي ســاهمت فــي تمكــین الطــالب "فــضًال عــن   
إلنتبــاه إلــى التفاصـــیل والتــي كلمــا كانــت أكثـــر وضــوحًا كــان التــصور الـــذهني أفــضل،وعلیه فــإن الطالــب الممـــارس علــى ا

، وكلمـــا زاد )  الملعب،ملعـــب داخلي،ملعـــب خارجي،درجـــة الحـــرارةاإلضاءة،ســـطح(للمهـــارات یجـــب أن یـــضع فـــي إعتبـــاره
فـــي نفـــس ســـرعة األداء المهـــاري ، كـــان إســـتخدام التركیـــز علـــى تفاصـــیل المهـــارة وعلـــى األداء النـــاجح والتـــصور الـــذهني 

 "التصور الذهني أكثر فاعلیة ، ألن ذلك یدعم العالقة بـین المثیـر واإلسـتجابة ویعمـل بالتـالي علـى اإلرتقـاء بمـستوى األداء
  ).٢٢٥،ص١٩٩٦شمعون،(

تــــدریب الــــذهني بینمــــا تفــــوق المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى التــــي طبقــــت البرنــــامج التعلیمــــي علــــى وفــــق أســــلوب ال  
، و المــصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة علــى المجموعــة التجریبیــة الثانیــة  التــي طبقــت البرنــامج التعلیمــي )مباشــرغیر (

التـــصویب بـــالقفز بعـــد اداء (، و المـــصحوب بجدولـــة الممارســـة العـــشوائیة فـــي)مباشـــر(علـــى وفـــق أســـلوب التـــدریب الـــذهني 
  ) . ، التصویب السلمي من االعلىالطبطبة ، التصویب السلمي من االسفل

، ومـا )غیـر مباشـر( سبب ذلك الـى فاعلیـة البرنـامج التعلیمـي علـى وفـق أسـلوب التـدریب الـذهني ونو یعزو الباحث  
احتواه من تمارین إسترخاء والتـصور الـذهني الخـارجي، ومـا صـاحبه مـن مـشاهدة لنمـاذج أداء المهـارات مـن خـالل الرسـوم 

ألفالم ، فضًال عن الوصف الفني للمهارات والحدیث عنها ، مما أدى إلى التأثیر اإلیجـابي فـي رفـع والصور التوضیحیة وا
مــستوى أداء هــذه المهــارة ، إذ إن التــصور الــذهني الخــارجي ســاعد الطــالب علــى فهــم النــواحي الفنیــة للمهــارات وطبیعتهــا 

لــذهني للمهــارات الحركیــة یـساعد الالعــب فــي تحقیــق  أن التـصور ا"مــن ) ٢٠٠٠راتــب ، (ومتطلباتهـا، وهــذا مــا یـشیر إلیــه 
  ).٢٠٠٠،٣١٧راتب،("المزید من الفهم لطبیعة أداء المهارات 

 الهجومیـة بكـرة األساسـیة المهـارات  بعـض البحـث فـي بـین مجمـوعتيمناقشة نتائج اختبار االحتفاظ المطلـق ٣-٢-٤
  :السلة

للمهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة الـسلة ) النـسیان(لذاكرة من خالل عرض نتائج اإلحتفاظ المطلق ومقدار فقدان ا  
  . البحث تباینًا في اإلحتفاظ بین مجموعتي البحث نجد أن هناكموعتيولمج
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 البحـــث و تيتبـــین ان هنـــاك فروقـــًا فـــي األوســـاط الحـــسابیة فـــي اختبـــار االحتفـــاظ بـــین مجمـــوع) ٦(فمـــن الجـــدول   
و اسـلوب التـدریب الـذهني ولة الممارسـة العـشوائیة أوًال، المصحوب بجد) اشر غیر المب( لمصلحة اسلوب التدریب الذهني 

 قریبـة مـن نتـائج بعض نتائج احتفاظ هـذه المجـامیع، اذ جاءت  ثانیا و المصحوب بجدولة الممارسة العشوائیة) المباشر ( 
  .االختبارات البعدیة و محافظة على المستوى نفسه تقریباً 

 ، إذ یتــضح مــن خــالل النتــائج حــثبلمجمــوعتي ال ین التعلیمیــینامجنــك الــى فاعلیــة البر  ســبب ذلــونویعــزو البــاحث  
المعلنــة ان هنــاك تــأثیرات وقتیــة تــؤثر علــى نتــائج االحتفــاظ ، و هــذه التــأثیرات الوقتیــة ربمــا تــضخم او تعــّزز االداء ، أو 

رات الدائمیــة ترافــق اداء المــتعلم، و هــذه تظهــر و تــضعف االداء اثنــاء تفاعلهــا مــع المتغیــرات المرافقــة للــتعلم ، بینمــا التــأثی
  .)Schmidt and bijork,1992, 207 (تسرع في عملیة تطویر بعض القدرات الدائمیة عنده

، فكلمـا كانـت )النـسیان ( لهـا تـأثیر فـي مقـدار فقـدان ذاكـرة االداء ) فتـرة االحتفـاظ ( فضًال عن ان مدة االحتفـاظ 
( ختبـار البعـدي، كانـت نتـائج االحتفـاظ عالیـة، و كلمـا ابتعـدت اكثـر ازداد مقـدار فقـدان األداء نتائج االحتفاظ قریبة من اال

كلمـا كـان القیـاس لـالداء بعـد فتـرة االحتفـاظ قریبـا مـن القیـاس آلخـر اداء "حیـث ذكـر أنـه ) خیـون ( و یؤكد ذلك ) النسیان 
  ). ٢٠٠٢،٤٢ون،خی( "بعد فترة التدریب كان االحتفاظ كبیرا و كان التعلم فعاال

 العوامــل التــي تكمــن وراء الحفــظ هــي نفــسها العوامــل التــي تكمــن وراء الــتعلم، و " أن إلــى)  عــالمأبــو(وقــد اشــارت   
ابـوعالم ()بالعكس، یمكننا القول ان العوامل التي تكمن وراء النسیان هي العوامل التـي تمیـل الـى االبطـاء فـي عملیـة الـتعلم

،٢٠٠٤،١٢٨(.  
أنــه كلمــا كانــت المهــارة التــي یتعلمهـا الفــرد ذات معنــى معــین لدیــه زاد اإلحتفــاظ بهــا ، وكلمــا زادت " )فــوزي(یـشیر و   

قوة الدافع نحو التعلم كان  اإلحتفاظ بالخبرة أقـوى ، وكلمـا كـان الموضـوع الـذي یتعلمـه الفـرد مـرتبط بموقـف إنفعـالي سـار، 
                                                         ).٢٠٠٣،٨٠فوزي،( "لفرد كان اإلحتفاظ به أقوى ألنه یكون على المستوى الشعوري ل

 االحتفـــاظ الجیـــد یـــأتي نتیجـــة اســـتخدام االســـالیب العلمیـــة و بـــصورة صـــحیحة تبعـــا أن  إلـــى أیـــضا ونویـــرى البـــاحث  
التــدرج فــي عملیــة الــتعلم و كــذلك لحاجــات و قــدرات االفــراد المتعلمــین و ذلــك مــن خــالل تنظــیم جدولــة التمــارین للوحــدات و 

التنوع في التمرینات المستخدمة و اسالیب تنفیذها مـن خـالل كمیـة التكـرارات المنظمـة ، و نـسب الراحـة ممـا جعـل امكانیـة 
 .الوصول الحتفاظ عال بالمهارات 

 بــین االختبــار  ســببه الــى وجــود فتــرة فاصــلة مــاون ســبب فقــدان جــزء مــن الــتعلم  فمــن الممكــن ان یعــزو البــاحثأمــا  
 ما یكسبه الالعب من خبرة حركیة و معرفیة تضعف بدرجة كبیـرة و تقـل نـسبة االحتفـاظ إن"البعدي و اختبار االحتفاظ اذ 

بها بعد انتهاء الـتعلم مباشـرة ، وانهـا ال تفقـد تمامـا علـى االطـالق بمـرور الـزمن ، و لكـن تقـل نـسبة هـذا الفقـدان تـدریجیا و 
   .)١٩٩٤،٢٠٨شلش و صبحي،("ینة مهما طال الزمنیظل محتفظًا بنسبة مع

 الــتعلم و االحتفــاظ همــا وجهــان لــنفس العملیــة الواحــدة ، فــان معظــم االمــور التــي تــساعد فــي ســرعة "وعلیــه فــان    
  .)١٩٨٤،٢٧٦محي الدین و عدس ، ("التعلم هي ایضا نفسها التي تسهل عملیة االحتفاظ 

كــسة لمـا ظهــر بعــد فتـرة اطــول مــن االحتفــاظ الن هنـاك عوامــل تــؤثر فــي وعلـى ضــوء ذلــك ربمـا تظهــر نتــائج معا   
  .زیادة مقدار النسیان عند المتعلم 

  : و التوصیات و المقترحاتاالستنتاجات -٥
  :االستنتاجات ١-٥
 بجدولـــة الممارســـة ینوالمـــصحوب) المباشـــر وغیـــر المباشـــر( وفـــق أســـلوبا التـــدریب الـــذهني ین التعلیمیـــینامجنـــ إن البر -١

 ذا تـــأثیر إیجــابي فـــي تعلـــم بعـــض المهــارات األساســـیة الهجومیـــة بكـــرة الــسلة لطـــالب الـــسنة الدراســـیة االعــشوائیة ،كانـــ
  .االولى
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التمریــرة الــصدریة ، التمریــر الــسریع ، التمریــرة بیــد واحــدة مــن ( المهــاراتتعلــم  والثانیــة فــي األولــى المجمــوعتین تقــارب -٢
 .في االختبار البعدي) ر االتجاه ، الرمیة الحرة ،التصویب الجانبيبتغی) الطبطبة(فوق الكتف، المحاورة

والمـــصحوب بجدولـــة الممارســـة ) المباشـــر( تفوقـــت المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي طبقـــت أســـلوب التـــدریب الـــذهني -٣
لممارســة والمــصحوب بجدولــة ا) غیــر مباشــر(التــي طبقــت أســلوب التــدریب الــذهني العــشوائیة علــى التجریبیــة األولــى 

 ) .المحاورة العالیة(في إختبار مهارة العشوائیة 
والمــصحوب بجدولــة الممارســة ) غیرمباشــر( تفوقــت المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي طبقــت أســلوب التــدریب الــذهني -٤

والمــــصحوب بجدولــــة ) مباشــــر(التــــي طبقــــت أســــلوب التــــدریب الــــذهني العــــشوائیة علــــى المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة 
التـصویب بـالقفز بعـد اداء الطبطبـة والتهـدیف الـسلمي مـن األسـفل والتهـدیف ( في إختبار مهارات مارسة العشوائیة الم

 ) .السلمي من األعلى
    المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة بعض أفضلیة اإلحتفاظ في أظهرت المجموعتین التجریبیتین-٥
  التوصیات والمقترحات  ٢-٥
والمــــصحوب بجدولــــة الممارســــة العــــشوائیة ) المباشــــر وغیــــر المباشــــر(دام  التــــدریب الــــذهني بأســــلوبیه  اســــتخإمكانیــــة -١

 السنة الدراسیة األولى في كلیة التربیة الریاضیة المهـارات األساسـیة الهجومیـة بكـرة الـسلة ب تعلیم طالعندوالمتسلسلة 
.  

قـائق مـع المبتـدئین والتـي تـؤدي إلـى تطـویر اإلنتبـاه والتركیـز د) ٦( امكانیة استخدام فترة التدریب الذهني التي تستغرق -٢
  .وخفض القلق والتوتر عند تعلیم طلبة السنة الدراسیة األولى في الكلیة المهارات األساسیة الهجومیة بكرة السلة 

 خــالل التــدرج  امكانیــة اســتخدام تمرینــات متنوعــة فــي الوحــدة التعلیمیــة ، مــع مراعــاة صــعوبة المهــارة أو ســهولتها مــن-٣
 .وٕاتباع التنظیم في أسالیب جدولة الممارسة عند أداء المهارات الحركیة 

 .إتباع إختبارات اإلحتفاظ في قیاس مدى التعلم الحقیقي -٤
الثابــت والمتغیــر، المكثــف (محاولــة اإلســتفادة مــن مبــدأ التــداخل بــین التــدریب الــذهني وأســالیب جدولــة الممارســة األخــرى-٥

 ). لجزئي والكلي والموزع ، وا
إقامــة دورات تعلیمیــة وتطویریــة هــدفها توعیــة وٕارشــاد وتوجیــه المدرســین والطــالب حــول أهمیــة وفوائــد إســتخدام التــدریب -٦

 . الذهني في العملیتین التعلیمیة والتدریبیة 
  .إجراء دراسات وبحوث أخرى على ألعاب فردیة أو جماعیة أخرى ولكال الجنسین-٧
   

 ــة و األجنبیــةالمصادر العربی
  ).عمان، دار المسیرة للنشر و التوزیع :( ١؛التعلم اسسه و تطبیقاته ،ط)٢٠٠٤( عالم ،رجاء محمود أبو •
؛ تأثیر أسالیب تدریبیة لتنمیة القوة اإلنفجاریة للـرجلین والـذراعین فـي دقـة التـصویب البعیـد ) ١٩٩٦(إسماعیل ،سعد محسن •

  ).ة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد، اطروح: (بالقفز عالیًا في كرة الید 
؛ تأثیر برنامج تمهیدي تعلیمي بإستخدام أسلوب التمرین المكثـف والمـوزع فـي اكتـساب )١٩٩٨(إسماعیل ،میسر مصطفى  •

  ). یةرسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاض:(بعض مهارات النفس المنفصلة واإلحتفاظ بها 
بغـداد ، مطبعـة :(؛المبـادئ األساسـیة فـي كـرة الـسلة لكلیـات التربیـة الریاضـة )١٩٨٨( یوسـف و نجـم ،مهـدي  ،السیدالبازي •

  ).التعلیم العالي
الموصـل ، مدیریــة دار الكتــب ): (ترجمــة(؛ التقــدم فـي مراحــل تــدریس كـرة الــسلة ، ) ١٩٨٨( نجـم وآخــرون ،مهــديالتكریتـي •

 ).للطباعة والنشر 
 الحاسـوب فـي بحـوث واسـتخدامات؛ التطبیقـات اإلحـصائیة ) ١٩٩٩(، حـسن محمـد عبـد، ودیع یاسین والعبیدي ، ریتيالتك •
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  ) .جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر:( التربیة الریاضیة 
لعـشوائیة ؛ أثر إستخدام األسلوب التدریب الـذهني المـصحوب بجدولـة الممارسـة المتسلـسلة وا) ٢٠٠٨(حسن ،جمیل محمود •

رســــالة ماجــــستیر ، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، جامعــــة :(فـــي بعــــض المهــــارات األساســــیة لــــدى حــــراس المرمــــى بكـــرة القــــدم 
  ).  الموصل

 للطباعــــةالموصــــل ، مدیریــــة دار الكتــــب  :(١؛ كــــرة الــــسلة  ، ط) ١٩٨٧( بــــشیر و جاســــم ،مؤیــــد عبــــداهللا ،فــــائزحمــــودات •
  ).والنشر

  ).الموصل،مدیریة مطبعة كاملة:(؛ أسس ومباديء كرة السلة )١٩٨٥(حمودات،فائز بشیر وآخرون •
  ) .بغداد ، مكتب الصخرة للطباعة:(؛ التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ) ٢٠٠٢(خیون ،یعرب •
؛ تــأثیر التــداخل فــي أســالیب التمــرین علــى تعلــم تطــویر مــستوى أداء مهــارتي اإلرســال ) ٢٠٠٢(مي ،ناهــدة عبــد زیــدیالــدل •

  ).رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة:(رب الساحق بالكرة الطائرة الساحق والض
القـاهرة ، :(محمـد نبیـل نوفـل وآخـرین) ترجمـة(، ) ٣ط(؛ مناهج البحث في التربیة وعلم الـنفس  ، ) ١٩٨٤(دیوبولد فاندالین •

 ).مكتبة األنجلو المصریة
  ).القاهرة، دارالفكرالعربى) (التطبیقات-المفاهیم(س الریاضة،علم النف)٢٠٠٠(راتب ،اسامةكامل •
؛ التعلم المهاري بإستخدام طرائق التدریب المتجمع والمـوزع تحـت نظـم تـدریب وظـروف مختلفـة ) ١٩٩٨(سبع ،عامر رشید •

 ).أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة: (
تــرح ألســلوبین مــن التــدریب الــذهني فــي بعــض المهــارات األساســیة ومــستوى ؛ أثــر برنــامج مق)٢٠٠٢(ســالمي ،عبــدالرحیم •

 ).رسالة ماجستیر غیر منشورة، التربیة الریاضیة،جامعة الموصل:(الرضا الحركي بكرة القدم
  ).جامعة البصرة، دار الكتب للطباعة و النشر :(؛ التعلم الحركي )١٩٩٤(شلش ،نجاح مهدي و صبحي، اكرم محمد •
  ).  القاهرة ، دار الفكر العربي:(؛ التدریب العقلي في المجال الریاضي ) ١٩٩٦( العربيشمعون ،محمد •
عمـــــان،دار الفكــــــر للطباعــــــة :(١،فـــــسیولوجیا العملیــــــات العقلیــــــة فـــــي الریاضــــــة،ط)٢٠٠٠( جــــــابر الـــــستار  ،عبــــــدالـــــضمد •

  ).والنشروالتوزیع
  .٤١ص) لشعببغداد ، مطبعة ا:(؛ مبادئ علم النفس الریاضي ) ١٩٧٦(الطالب ،نزار •
  ). الكویت،دار القلم والنشر والتوزیع:(، التعلم الحركي والتدریب الریاضي)١٩٨٧(عثمان،محمد عبدالغني  •
: ٢البحـث العلمـى فـى التربیـة الریاضـیة و العلـم الـنفس الریاضـى، ط): ١٩٩٩( ،محمد حسن و راتب ، اسامه كامليعالو  •

  ).مصر، دار الفكر العربى(
  ).القاهرة ، دار الفكر العربي:(؛ علم النفس المدرب والتدریب الریاضي) ١٩٩٧( حسن ،محمدعالوي •
 تــأثیر البرنــامج الــذهني علــى مــستوى قــدرات التفكیــر االبتكــاري ،)٢٠٠٢(علــي ،اشــرف محمــد و ســلطان ،محمــد ابــراهیم  •

  ) ) . ٤(، العدد ١ ، جمجلة اسیوط للعلوم و فنون التربیة الریاضیة ، القاهرة:  ( والتصرف الخططي لناشئي كرة القدم
 ).مصر ، منشأة المعارف باألسكندریة: ( ؛ سیكولوجیة التعلم الحركي في المجال الریاضي )٢٠٠٣(فوزي ،أحمد أمین  •
؛ اســلوب التــدریب المتــداخل و تــأثیره فــي الــتعلم و التطــور مــن خــالل الخیــارات التنظیمیــة )٢٠٠٠(الكــاظمي ،ظــافر هاشــم  •

  ).اطروحة دكتوراه،جامعة بغداد،كلیة التربیة الریاضیة ، :( س المكانیة لبیئة تعلیم التن
 ).عمان ، دار وائل للطباعة والنشر:(؛ التعلم وجدولة التدریب الریاضي ) ٢٠٠١)( أ(محجوب ،وجیه  •
عمـان ، دار  : (٢، التعلم الحركي وجدولـة التـدریب الریاضـي ، ط)موسوعة علم الحركة (؛ )٢٠٠١)( ب(محجوب ،وجیه  •

 ).للطباعة والنشروائل 
  ).االردن، دارجون وایلي و ابنائه:(؛ اساسیات علم النفس التربوي )١٩٨٤(محي الدین وعدس،عبد الرحمن •
 ). جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر (٢ ،طالتدریب في المصارعة؛ )١٩٨٧(نصیف ،عبد علي •

• schmidt ,A.Richard ;Motor learning and performance :(Human kinetics publishers,1991). 
• schmidt & bijork; New conceptualization of practice :(American psychological, vol.3,1992). 
• Schmidt & lee ;motor control and  learning :(Il.Human Kinetics publishers,1999. 
• Schmidt & Wrisberg ; Motor learning and performance :(Human kinetics publishers,2000) 
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• Schm idt & lee ;motor control and  learning :(Il.Human Kinetics publishers,2005) 
• Raven. J,C; Standerd Progressive matrices, 1986. 
 
 

   البحثإجراءات العلمیة في كافة بآرائهم المختصین المشاركین أسماء)١(رقمملحق ال

  كلیة التربیةالریاضیة/ مكان العمل  االختصاص  م الثالثياالس  اللقب العلمي  ت
  بنات/ جامعة بغداد   سلة/ قیاس وتقویم   مؤید عبد اهللا جاسم  .د.أ  ١
  جامعة صالح الدین   علم التدریب الریاضي  صفاء الدین طه محمد علي  .د.أ  ٢
  جامعة الموصل  سلة/ قیاس وتقویم   هاشم احمد سلیمان  .د.أ  ٣
  جامعة الموصل  كرة سلة  شیر حموداتفائز ب  د.م.أ  ٤
  جامعة الموصل  تعلم حركي  خالد عبد المجید الخطیب  د.م.أ  ٥
  جامعة صالح الدین  تعلم حركي  ازاد حسن قادر  د.م.أ  ٦
  جامعة السلیمانیة  تعلم حركي  یاسین عمر محمد  د.م.أ  ٧
  جامعة الموصل  سلة/ علم التدریب الریاضي   نبیل محمد عبد اهللا  د.م  ٨
  جامعة الموصل  كرة سلة  مؤید عبد الرزاق الحسو  د.م  ٩

  )تدریب ذهني غیرمباشر(نموذج لوحدة تعلیمیة والخاص بـ)أ٢ ( رقمالملحق
  بكرة السلة  ) صدریة ، مرتدة ، من فوق الرأس(تعلیم الطالب مهارة المناولة بكلتا الیدین :  الهدف التعلیمي-

   ١٠:  عدد الطالب
  دقائق)٦: ( الوقت -                     د الطالب على النظام تعوی:  الهدف التربوي -
  :   التأریخ-                         األولى :  رقم الوحدة -
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  ) .١٧٦ ، ١٩٩٦محمد العربي الشمعون ، (یعد اإلسترخاء الخطوة األولى قبل ممارسة التصور الذهني •
  لتعلم مهارة المناولة بكلتا الیدین) العشوائي(سم الرئیس باألسلوب نموذج للجزء التطبیقي من الق)ب٢ ( رقمالملحق

  بكرة السلة    ) صدریة ، مرتدة ، من فوق الرأس(تعلیم الطالب مهارة المناولة بكلتا الیدین :  الهدف التعلیمي-
   ١٠:  عدد الطالب-
   دقیقة  )٥٠: ( الوقت -                 .تعوید الطالب على النظام:  الهدف التربوي -
  :   التأریخ-                    . األولى:  رقم الوحدة -
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  )تدریب ذهني مباشر(نموذج لوحدة تعلیمیة والخاص بـ )ج٢( رقمالملحق 
 عـدد -.         بكـرة الـسلة) صـدریة ، مرتـدة ، مـن فـوق الـرأس(تعلیم الطالب مهارة المناولة بكلتا الیدین :  الهدف التعلیمي-

   ١٠الطالب 
  دقائق) ٦: ( الوقت -                     .تعوید الطالب على النظام:  الهدف التربوي -
  :   التأریخ-                . األولى:  رقم الوحدة -
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