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تأثري برنامج تعليمي باستخدام التصور العقلي يف تعلم واحتفاظ بعض مهارات مخاسي كرة 

  .القدم لدى طالبات املعهد الرياضي
  ٢م وارهیل عاصم محمد.    م                                             ١أسمر خضر محمد د.أ         

 

  امللخص

  : الكشف عما یأتي إلىیهدف البحث 
  . التقلیدي في تعلم بعض مهارات خماسي كرة القدمواألسلوبتعلیمي باستخدام التصور العقلي  تأثیر برنامج -١
  . الفروق في االختبار البعدي بین مجموعتي البحث في تعلم بعض مهارات خماسي كرة القدم-٢
عض مهــارات خماســي كــرة ب بــاالحتفــاظ بــین مجمــوعتي البحــث فــي  فــي اختبــار االحتفــاظالفــروق فــي االوســاط الحــسابیة -٣

  .القدم
طالبـة مـن المعهـد ) ٣٠(متـه لطبیعـة البحث،وتكونـت عینـة البحـث مـن م الباحثـان المـنهج التجریبـي لمالء واستخد      

طالبة لكل مـن ) ١٥(ى مجموعتین متساویتین في العدد وبواقع  ،قسموا ال٢٠٠٩ -٢٠٠٨الریاضي في محافظة دهوك لعام 
مقیــاس التــصور العمــر، الطــول ، الكتلــة ، (جــانس والتكــافؤ فــي متغیــرات م تحقیــق التتــو  ة و الــضابطة،یــالمجموعــة التجریب

ــة وبعــض المهــارات االساســیة بخماســي كــرة القــدم ــة والحركی ــي الریاضــي ، وبعــض الــصفات البدنی ــان تمــد ، واع)العقل الباحث
كوسائل لجمع المعلومات،وتم اعـداد برنـامج تعلیمـي باسـتخدام التـصور ) القیاسالمقابلة الشخصیة ، االستبیان ، االختبار و (

أسابیع و بواقع وحدتین تعلیمیتـین فـي )٨(وحدة تعلیمیة ولفترة ) ١٦(العقلي ینفذ من قبل المجموعة التجریبیة و یتكون من 
الوسـط (الباحثان ،واعتمد٩/٥/٢٠٠٩ ولغایة ٩/٣/٢٠٠٩ من إبتداءاً ة لكل وحدة تعلیمیة و ذلك دقیق) ٥٠(االسبوع و بوقت

ــاري ، ــر مــرتبطین  ،)ت  ( اختبــارو الحــسابي،واالنحراف المعی ــات )  لوســطین حــسابیین مــرتبطین وغی كوســائل لمعالجــة البیان
  :وتوصل الباحثان الى االستنتاجات االتیة   .احصائیا

  ج التعلیمي باستخدام التصور العقلي في تعلم بعض مهارات خماسي كرة القدم لدى طالبات المعهد فاعلیة البرنام-١
 المعهد الریاضي لـه فاعلیـة نـسبیة أقـل مـن البرنـامج التعلیمـي المقتـرح فـي تعلـم بعـض  التقلیدي المتبع فياألسلوب ان -٢

  .الریاضي  القدم لدى طالبات المعهدمهارات خماسي كرة
بعض مهارات خماسي كرة القدم لـدى طالبـات بحتفاظ  في اختبار االالمجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة تفوقت -٣

  .المعهد الریاضي
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Effect of Learning Program by Using Mental Imaginary in Learning and Retention Some 
Skills for Female- Futsal in sport Institute 

Prof.Dr.Mohammed.K.Asmer                         Asist.Leacher.Warhel.A.Mohammed    

Abstract 
The aims of the study are to explore the following:  

1- The effect of learning program by using mental imaginary and traditional style in 
learning some basic skills for female Futsal. 
2- The differences in post tests between two groups in learning some basic skills for female 
Futsal. 
3- The differences in arithmetic means between two groups in retention some basic skills 
for female Futsal. 
          Experimental Method was used to suit the nature of the study. The sample of the 
study consisted, of (30) female students, from sport Educational Institute in Duhok Center 
for the studying year 2008-2009, Which divided into two equal groups of (15) girls in each 
group (experimental and control). Homogeneity and equivalence between two groups was 
done in (age, height, Mass, Mental sport Imaginary scale, some   Motor and Physical 
elements as well as some Basic skills of Female Futsal 
      The researchers depended on the interviews , questionnaire , Tests and 
measurement as being tools to collected data. A learning program by using mental 
Imaginary was constructed for the empirical group, Consisted of (16) units for each group 
for (8) Weeks, each two learning units to be taught in one Week for each group, with (50) 
minutes for each learning units. The researchers adopted the following statistical methods 
such as (Arithmetic mean, standard deviation, and (t) test for paired and unpaired 
samples). 
      The researchers concluded the following: 
1- The effectiveness of the learning program by using mental imaginary in teaching some 
basic skills of Female Futsal. 
2- The traditional style in the sport institute has percentage efficiency less than the 
suggested learning program in learning some basic skills  
for Female Futsal . 
3- The experimental group excelled the control group in Retention some basic skills for 
Female Futsal . 

   Definition of Research:التعریف بالبحث-١
   Introduction and Importance of Research:المقدمة وأهمیة البحث ١-١

تتطلب عملیة التعلم الحركي استخدام أسالیب تعلیمیة تـضمن الوصـول الـى الهـدف مـن العملیـة التعلیمیـة بأقـل 
یعتمـــد الـــتعلم  ل أســـلوب أوطریقـــة ممكنـــة ،أذجهـــد وأقـــصروقت،وهي توصـــیل المعلومـــات والمعـــارف الـــى المـــتعلم بأفـــض

الحركـــي علـــى مـــدى فاعلیـــة األســـالیب المـــستخدمه فـــي تعلـــیم المهـــارات الحركیـــة للوصـــول الـــى األداء األمثل،ممـــا دفـــع 
العـــاملین فـــي مجـــال الـــتعلم والتعلـــیم الـــى البحـــث عـــن أفـــضل األســـالیب فـــي تحقیـــق هـــدف تعلـــم المهـــارات الحركیـــة فـــي 

  .مختلفة األلعاب الریاضیة ال
ة للنجــاح فــي أي لعبــة ریاضــیة، وخاصــة فــي األلعــاب الجماعیــة، ومنهــا عــد المهــارات األساســیة قاعــدة رئیــسوت

لـذلك یـزداد التركیـز علیهـا مـن قبـل . كرة القدم، وبدونها الیمكـن ألي العـب، أو فریـق أن یـؤدي الواجبـات المطلوبـة منـه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٦٧

أن تمتلـــك جمیـــع المهـــارات فـــي كـــرة القـــدم الالعبـــة و یجـــب علـــى المـــدربین عنـــد تـــدریب المبتـــدئین مـــن الـــذكور واإلنـــاث
  . )١(لكي تستطیع أن تؤدي مهامها على أكمل وجه، الجماهیریة أو خماسي كرة القدم

، ویتـــضمن ذلـــك الـــتخلص مـــن األخطـــاء بتـــصور األســـلوب   لغـــرض تحـــسین األداءالعقلـــي یـــستخدم التـــصورو 
نالصحیح لألداء الفني، و  هارة الحركیة ینتج عنه استجابات عـصبیة عـضلیة مماثلـة لالسـتجابات  التصور الصحیح للمٕا

الفعلیـــة، إذ تـــؤدي عملیـــة التـــصور إلـــى إرســـال إشـــارات عـــصبیة مـــن الجهـــاز العـــصبي إلـــى العـــضالت لتنفیـــذ المهـــارة 
  . )٢(المطلوبة

كـــي أكثـــر فعالیـــة وان اســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة المختلفـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة یجعـــل عملیـــة الـــتعلم الحر " 
ایجابیــًا إلـى حــد كبیـر، بعــد أن كــان مجـرد مــستقبل و مقلـد وكمــا یــشیر  یـصبح المــتعلم مـسؤوًال ومــشاركًا وایجابیـة، حیــث

فــان االســتعانة بتلــك الوســائل یــؤدي إلــى دفــع عملیــة ، المتخصــصون إلــى أنــه بجانــب تنــشیط عملیــة توصــیل المعلومــات
بــشكل واضــح وتــصبح ) التكنیــك(حیــث یتــأثر األداء الحركــي ) ســرعة الــتعلم( لــه الــتعلم وتخفــیض الفتــرة الزمنیــة الالزمــة

مواصــفات الحركــة أكثــر دقــة واتقانــًا، وال یتوقــف دور الوســائل التعلیمیــة عنــد هــذا الحــد، بــل یتعــداه إلــى أســاس العملیــة 
   )٣(."وهو التصور الحركي، فتعمل على بنائه وتطویره عند الفرد المتعلم، التعلیمیة

مــن أهمیــة البحــث فــي الخــوض فــي محاولــة علمیــة بــصفتها وســیلة مــساعدة فعالــة لتعلــیم بعــض المهــارات وتك
لـتعلم ، األساسیة لدى طالبات خماسي كرة القـدم مـن خـالل اسـتخدامنا برنامجـًا تعلیمیـًا مـصحوبًا بعمیلـة التـصور العقلـي

مهاري نحو األفضل فـي مجـال لعبـة خماسـي كـرة  االرتقاء بمستوى األداء ال من أجلساسیةاالواحتفاظ بعض المهارات 
  . القدم
  Problem of Research: مشكلة البحث ٢-١

تعــد لعبــة خماســي كــرة القــدم مــن األلعــاب الحدیثــة العهــد فــي العــراق والــوطن العربــي، وخاصــة فــي الوســط النــسوي 
ة فـي مـادة خماسـي كـرة القـدم فـي  ألغلـب الوحـدات التعلیمیـة فـي الـدروس العملیـانالریاضي، ومن خـالل متابعـة الباحثـ

المعهد الریاضي، اتضح أن هناك ضعفًا فـي مـستوى األداء المهـاري لـدى طالبـات خماسـي كـرة القـدم، فـضال عـن عـدم 
اهتمام مدرسي المادة باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة كوسـیلة أو أسـلوب مـصاحب للـتعلم المهـاري أثنـاء الوحـدات التعلیمیـة 

 محافظة دهوك، وكذلك قلة الدراسات والبحوث التي أجریت فـي مجـال لعبـة خماسـي كـرة القـدم في المعهد الریاضي في
 إجــراء هــذه الدراســة فـــي محاولــة علمیــة لإلجابــة عـــن انلــذا ارتــأى الباحثـــ العــراق خاصــة والــوطن العربـــي عامــة ، فــي

  :التساؤل اآلتي
فــاظ بعــض المهــارات األساســیة لــدى طالبــات مــاهو تــاثیر برنــامج تعلیمــي باســتخدام التــصور العقلــي فــي تعلــم واحت

  . ؟خماسي كرة القدم
   Research Goals: أهداف البحث ٣-١

  : یهدف البحث إلى الكشف عّما یأتي         

                                                 
  ٢٠٠٩البحث مستل من رسالة ماجستیر لعام  •
رسـالة ماجـستیر، : ( كاوه عمر محمد النقار؛ عالقة بعض القیاسات الجسمیة والقدرات البدنیـة بـأهم المهـارات األساسـیة لالعبـات خماسـي كـرة القـدم)1(

 .١١ص) ٢٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة، / جامعة كویه
 .١٣٠، ص)٢٠٠٢بغداد، دار الكتب والوثائق العراقیة،: (تعلم الحركي بین المبدأ والتطبیقالیعرب خیون؛ )2(
 .١٥٢ص) ١٩٨٧الكویت، دار القلم للنشر والتوزیع، : (١، طالتعلم الحركي والتدریب الریاضيمحمد عبد الغني عثمان؛ )3(
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 ١٦٨

بعـض مهـارات خماسـي كـرة القـدم لـدى  فـي تعلـم  واألسـلوب التقلیـديتأثیر برنامج تعلیمـي بإسـتخدام التـصور العقلـي . ١
  .طالبات المعهد الریاضي

تعلـم بعـض مهـارات خماسـي كـرة القـدم لـدى طالبـات المعهـد فروق في االختبار البعدي بین مجموعتي البحـث فـي ال . ٢
  .الریاضي

بعض مهـارات خماسـي كـرة ب االحتفاظالفروق في االوساط الحسابیة في اختبار االحتفاظ بین مجموعتي البحث في  . ٣
 .القدم لدى طالبات المعهد الریاضي

  Hypothesis Research: فروض البحث ٤-١
تعلـــم بعـــض مهـــارات  فـــي  بـــین مجمـــوعتي البحـــث االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي توجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة . ١

 .خماسي كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي

تعلــم بعــض مهــارات خماســي كــرة توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة فــي االختبــار البعــدي بــین مجمــوعتي البحــث فــي  . ٢
 .البات المعهد الریاضيالقدم لدى ط

عض مهـارات خماسـي ب باالحتفاظتوجد فروق في االوساط الحسابیة في اختبار االحتفاظ بین مجموعتي البحث في  . ٣
 .كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي

   Research Areas: مجاالت البحث ٥-١
 .ي المعهد الریاضيطالبات السنة الدراسیة االولى للفصل الدراسي الثاني ف: المجال البشري . ١

  .٩/٥/٢٠٠٩ ولغایة ٩/٣/٢٠٠٩ من إبتداءاً : المجال الزماني . ٢

 .محافظة دهوك /ملعب خماسي كرة القدم في المعهد الریاضي : المجال المكاني . ٣

   Identification of Terminology: تحدید المصطلحات ٦-١
   Mental Imaginary: التصور العقلي١-٦-١

  )١(."حداث، أو الخبرات السابقة، أو بناء صورة جدیدة لحدث جدیدهي محاولة استرجاع األ" 
  . إجرائیاً انویعرفه الباحث

وهـي عملیـة عقلیـة تـساعد طالبـات خماسـي كـرة القـدم علـى اسـتدعاء الـصورة عـن المهـارة الحركیـة، مـن خـالل 
  .مشاهدتها، أو شرح وٕاعطاء نموذج لها من قبل المدرس

    Retention االحتفاظ٢-٦-١
هــي تلـــك العملیــة التـــي یـــتمكن الفــرد مـــن خاللهـــا أن یــستعید ویـــسترجع ویـــستذكر كلیــًا ،أوجزئیـــًا المعلومـــات و " 

   )٢(."والمهارات قد مارسها في فترات زمنیة سابقة
    Futsal خماسي كرة القدم٣-٦-١

ى أن دقیقـة، علـ) ٢٠(لعبة تتكون من خمسة العبین أو العبـات لكـل فریـق، وعلـى مـدار الـشوطین كـل شـوط 
دون ) م٢٥-١٨(والعــرض)م٤٢-٣٨(طــوال، وأعــراض محــددة الطــولمالعــب داخلیــة أو خارجیــة بمــدیات أتلعــب علــى 

  )٣ (.عب، وتؤدي من خاللها جمیع المهارات المستخدمة في اللعبةملاستخدام الجدران الجانبیة وبتخطیط محدد لل
                                                 

 .١٢٩، ص٢٠٠٢، مصدر سبق ذكره یعرب خیون؛ )1(
/ اطروحـة دكتـوراه، جامعـة بغـداد: ( المهاري باستخدام طرائـق التـدریب المتجمـع والمـوزع تحـت نظـم تـدریب وظـروف مختلفـةعامر رشید سبع؛ التعلم)2(

 .٥١، ص)١٩٩٨كلیة التربیة الریاضیة، 
 .٤، ص٢٠٠٦،  مصدر سبق ذكرهكاوة عمر محمد النقار؛) 3(
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 ١٦٩

  : النظري والدراسات السابقةاإلطار-٢
 Theoretical - Studies: النظرياإلطار ١-٢

  Concept of  Mental Imaginary:  مفهوم التصور العقلي١-١-٢
إلـــى أن التـــصور العقلـــي یتـــضمن اســـتدعاء ،أو استحـــضار، أو اســـترجاع الـــذاكرة ) هـــاریس وآخـــرون(أشـــارت 

لـى مجـرد لألشیاء ، أو المظاهر، أو األحداث المختزنة مـن واقـع الخبـرة الماضـیة، ومـن ناحیـة أخـرى ال یقتـصر فقـط ع
اســتدعاء أو اســترجاع هــذه الخبــرات، وٕانمــا یعمــل علــى إنــشاء  وٕاحــداث أفكــار وخبــرات جدیــدة، أي أن الفــرد ال یــسترجع 

یـر، وٕانتـاج صـور وأفكـار جدیـدة، فكـأن التـصور یفي العقل الخبرات القدیمة فقـط، وٕانمـا یمكـن أن یتناولهـا بالتعـدیل والتغ
وقعًا، أي تصور أشیاء، أو مظاهر، أو أحداث مستقبلیة ، أو قد یكـون مبتكـرًا ، ال یكون استرجاعیًا فقط، بل قد یكون ت

  )١(.أو مبدعًا بمعنى یبتكر أفكارًا وصورًا جدیدة لها معنى، ویمكن أن تتحقق، وتصبح واقعیة
ال یقتــصر التــصور العقلــي علــى مجــرد إعــادة الــصور "أنــه ) محمــد العربــي شــمعون وعبــد النبــي الجمــال(ویـذكر 

ألحداث الماضیة، بل یتعدى ذلك إلى أحداث جدیدة لم تطرأ من قبل، فعنـد إعـادة اسـتراتیجیة اللعـب ضـد منـافس، عن ا
علـى الـرغم مـن أنـه قـد ال یكـون لعـب . فالالعب قد یضع تصورًا لنقاط معینة في عقله ویحاول أن یقـوم باالسـتجابة لهـا

  )٢ (."تكوین المواقف الجدیدةمن قبل مع هذا المنافس، فالعقل أیضًا لدیه القدرة على 
ـــه یو  ـــرات الـــسابقة، أو "بأنهـــا ) أســـامة كامـــل راتـــب(عرف ـــة یمكـــن مـــن خاللهـــا تكـــوین تـــصورات الخب وســـیلة عقلی

تــصورات جدیــدة لــم تحــدث مــن قبــل، بغــرض اإلعــداد العقلــي لــألداء، ویطلــق علــى هــذا النــوع مــن التــصورات العقلیــة 
لخریطــة واضــحة فــي عقــل الالعــب، أمكــن للمــخ إرســال إشــارات واضــحة ، بحیــث كلمــا كانــت هــذه ا)الخریطــة العقلیــة(

  )٣(."ألجزاء الجسم تحدد ما هو مطلوب منه
الــصورة التــي یتخــذها المــتعلم عــن طریــق النظــر، والــشرح، والتوضــیح "التــصور بأنــه ) وجیــه محجــوب(ویعــرف 

   ) .٤(  " لتأدیة المتعلم للحركةللحركة، وتنطبع بالدماغ، وتكون أساساً 
  : ي أنواع التصور العقل  ٢-١-٢
  External Mental Imaginary:  التصور العقلي الخارجي-١

وهــو الــذي یــرى فیــه الالعــب نفــسه كمــا لــو كــان یــشاهد فیلمــًا ســینمائیًا، والالعــب الــذي یــستخدم هــذا النــوع مــن 
األداء المناســـبة وتعــــرف التـــصور یـــسترجع جمیـــع الجوانــــب المرتبطـــة بـــاألداء إلیجــــاد العالقـــات لتوظیفهـــا فــــي طریقـــة 

  )٥(.األخطاء
أن فكـــرة التـــصور العقلـــي الخـــارجي تعتمـــد علـــى أن الریاضـــي یستحـــضر الـــصورة ) أســـامة كامـــل راتـــب(ویـــذكر 

 فـيالعقلیة ألداء شـخص آخـر مثـل العـب متمیـز، أو بطـل ریاضـي، أو یقـوم بمـشاهدة شـریط سـینمائي، أو تلفزیـوني، و 
ا هي، وتجدر اإلشارة إلى أن حاسة البصر تـسهم بالـدور األسـاس فـي هـذا النـوع هذا النوع یستحضر الصورة العقلیة كم

  .)٦(من التصور
  
  

                                                 
  .٢٤٨ص ) ٢٠٠٢رة ، دار الفكر العربي القاه(، علم النفس التدریب والمنافسة الریاضیة محمد حسن عالوي؛ )1(
  .٥٠ص ) ١٩٩٦القاهرة، دار الفكر العربي، : (١، طالتدریب العقلي في التنس محمد العربي شمعون وعبد النبي الجمال؛ )2(
  .١١٧ ،ص٢٠٠٠القاهرة ، دار الفكر العربي ،  :(١ ط تطبیقات فى المجال الریاضي-تدریب المهارات النفسیة أسامة كامل راتب؛ )3(
  .٥٠ - ٤٧، ص )٢٠٠١عمان،دار وائل للنشر والطباعة:((١،طنظریات التعلم والتطور الحركيوجیه محجوب؛ ) 4(
  .٢١٦، ص)٢٠٠١القاهرة، دار الفكر العربي، : (٢، ط التدریب العقلي في المجال الریاضي محمد العربي شمعون؛)5(
  .٣١٨ - ٣١٧، ص ٢٠٠٧القاهرة دار الفكر العربي  ،  ، ٤ط، ) طبیقات الت، المفاهیم ( أسامة كامل راتب؛ علم نفس الریاضة )6(
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 ١٧٠

   Internal Mental Imaginary:  التصور العقلي الداخلي-٢
صور نفـسه، وهـو یـؤدي حركـة معینـة مـن داخلـه ولـیس تـوهو التصور الـذي یحـدث بـداخل الفـرد، أي أن الفـرد ی

في هذه الحالة یكون النشاط العصبي بصریًا وحركیًا، وفـي بعـض األحیـان یمكـن تقـسیم من حیث أنه مشاهد خارجي، و 
عملیــة التــصور طبقــًا لنــوع الحــواس التــي تــستدعي التــصور، لــذا یمكــن القــول بــأن هنــاك تــصورًا بــصریًا أو ســمعیًا أو 

وع، ویحمل التصور العقلـي الطـابع حركیًا، إذ قد تحدث هذه األنواع بمفردها كما قد یحدث غالبًا اندماج بین أكثر من ن
  )١(.المركب

أن فكرة التصور العقلي الـداخلي تعتمـد علـى أن الالعـب یستحـضر الـصورة العقلیـة )  كامل راتبأسامة(ویذكر 
نبـع مـن داخـل الفـرد ولـیس كنتیجـة  تألداء مهارات أو أحـداث معینـة سـبق اكتـسابها أو مـشاهدتها أو تعلمهـا، فهـي عـادة

  )٢(. خارجیةمشاهدته ألشیاء
وقـد یرجـع االخـتالف فـي نـوع التـصور " من التصور العقلي تـم تطبیقهمـا مـن قبـل عینـة البحـث، وهذان النوعان

العقلي الى درجة تعلم المهارة، فـاذا كانـت المهـارة فـي المرحلـة االولـى مـن الـتعلم، فـان التـصور الخـارجي یعمـل بطریقـة 
لة الثانیـة یـشاهد الالعـب نفـسه یـؤدي المهـارة وهنـا یبـدء التـصور العقلـي افضل، ومع التقدم في مستوى االداء في المرح

  )٣(."الداخلي
  : الدراسات السابقة٢-٢
  )٤ ()٢٠٠٩(هلیل  دراسة ١-٢-٢  

  "تأثیر تكرارات مختلفة من التصور العقلي في تعلیم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم وفقًا لمستویات تعلم ألداء"
  :ما یأتي یهدف البحث إلى -

فـي تعلـیم بعـض المهـارات األساسـیة بكـرة ) ١ :٣(، )١ :٢(، )١:١( التعرف على تأثیر تكـرارات التـصور العقلـي -١
  .القدم وفقًا لمستویات تعلم األداء

فــي تعلــیم بعــض المهــارات األساســیة ) ١ :٣(،)١ :٢(، )١:١( التعــرف علــى التكــرار األنــسب مــن بــین تكــرارات -٢
  .لمستویات تعلم األداءبكرة القدم وفقًا 

 التعــرف علــى نــسب التطــور بــین مــستویات تعلــم األداء لــبعض المهــارات األساســیة بكــرة القــدم ولكــل تكــرار مــن -٣
  .تكرارات التصور العقلي

استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحـث، وتكونـت عینـة البحـث مـن طـالب الـصف  و 
) ٤٨(والبـالغ عـددهم ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(ة الغـدیر للبنـین فـي محافظـة ذي قـار للعـام الدراسـي األول المتوسط في ثانویـ

طالبـًا فـي كـل مجموعـة، واسـتخدم ) ١٦(طالبًا، قسموا إلى ثالث مجموعات تجریبیـة وفقـًا لمـستویات تعلـم األداء وبواقـع 
معلومــات، وتــم إجــراء التجــانس والتكــافؤ الباحــث المقــابالت الشخــصیة واالختبــار والقیــاس واالســتبیان، كوســائل لجمــع ال

 ، )العمر والطول والوزن، والمهارات األساسـیة بكـرة القـدم، والتـصور العقلـي(بین مجموعات البحث الثالثة في متغیرات 
الوســـط الحـــسابي، واالنحـــراف المعیـــاري، ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط، (:االتیـــة  الوســـائل اإلحـــصائیةاســـتخدم الباحـــثو 

واســـتنتج  ، لمعالجـــة البیانـــات إحـــصائیاً ) ، ونـــسبة التطـــورL.S.Dل التبـــاین، واختبـــار أقـــل فـــرق معنـــوي واختبـــار تحلیـــ
  : یأتيالباحث

                                                 
  .٢٥٠، ص ٢٠٠٢، مصدر سبق ذكره محمد حسن عالوي؛ )1(
  .٣١٨، ص٢٠٠٧، مصدر سبق ذكره كامل راتب؛ أسامة )2(
  .٢١٧ ، ص٢٠٠١، ، مصدر سبق ذكره محمد العربي شمعون؛ )3(
رسالة : ( التصور العقلي في تعلیم بعض المهارات األساسیة بكرة القدم وفقًا لمستویات تعلم األداءصالح جوید هلیل، تأثیر تكرارات مختلفة من)  4(

  ).٢٠٠٩كلیة التربیة الریاضیة، / ماجستیر غیر منشورة، جامعة القادسیة
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 ١٧١

  .تأثیر إیجابي في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القدم) ١ :٣(، )١ :٢(، )١:١( لتكرارات التصور العقلي -١
فــي تعلــیم المهــارات األساســیة اآلتیــة ) ١:١(تــصور العقلــي  تفوقــت المجموعــة التجریبیــة األولــى التــي اســتخدمت ال-٢
  .في كرة القدم) المناولة واإلخماد(
  .في تعلم مهارة الدحرجة بكرة القدم) ١: ٢( تفوقت المجموعة التجریبیة الثانیة التي استخدمت التصور العقلي -٣
 األساسـیة قیـد الدراسـة ولمجـامیع البحـث  ظهور أفضل نسبة تطور خالل مستوى تعلم األداء األول لجمیع المهارات-٤

  الثالثة
  : إجراءات البحث المیدانیة-٣
  . المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة مشكلة البحثاناستخدم الباحث : منھج البحث١-٣

  : مجتمع البحث وعینته٢-٣
لریاضـي فـي محافظـة  األولى في المعهد االسنة الدراسیةتم اختیار مجتمع البحث بالطریقة العمدیة من طالبات 

، أمــا عینــة البحــث )A, B(طالبــة موزعــة علــى شــعبتین ) ٤١( والبــالغ عـددهن ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨دهـوك للــسنة الدراســة 
) ١٥(إلــى مجمــوعتین متــساویتین فــي العــدد وبواقــع ) القرعــة(طالبــة قــسموا بالطریقــة العــشوائیة ) ٣٠(فقــد تكونــت مــن 

، وبــــذلك أصــــبحت عینــــة البحــــث تمثــــل نــــسبة )لمجموعــــة الــــضابطةالمجموعــــة التجریبیــــة وا(طالبــــة فــــي كــــل مجموعــــة 
  :من المجتمع األصلي، بعد أن تم استبعاد عدد من الطالبات لعدم تجانسهن مع بقیة أفراد العینة وهنّ %) ٧٣.١٧(

  .طالبات)  ٩ (  وعددهن  )األندیة الریاضیة( الطالبات الممارسات للعبة-١
  .طالبتان ) ٢( هن   وعدد والمؤجالت الطالبات الراسبات-٢

كافئــة تــصمیم المجموعةالمت ” اســتخدم الباحثــان التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه اســم: التــصمیم التجریبــي ٣-٣
  )١ (.“ار القبلي والبعدي المحكمة الضبطالعشوائیة االختیار ذات االختب

  : مع المعلوماتج وسائل ٤-٣
  اص المقابلة الشخصیة مع ذوي الخبرة و االختص١-٤-٣
  : االستبیان و یشمل٢-٤-٣
 استبیان مقیاس التصور العقلي الریاضي -
 اختباراتها اهم الصفات البدنیة والحركیة و استبیان تحدید -
 )الدحرجة، المناولة ،االخماد ،التهدیف(استبیان تحدید أهم االختبارات المهاریة  -
 )٢(لحق مالاستبیان مدى صالحیة البرنامج التعلیمي باستخدام التصور العقلي، -

   و المقاییس االختبارات٣-٤-٣
 قیاس كل من الطول و الكتلة مع حساب العمر الزمني -
 مقیاس التصور العقلي الریاضي -
 اختبارات بعض الصفات البدنیة والحركیة المؤثرة في االداء المهاري -
 اختبارات بعض المهارات االساسیة بخماسي كرة القدم -
 )٢(اختبار االحتفاظ المطلق -

  :س و تكافؤ مجموعتي البحث  تجان٥-٣
  )العمر و الطول و الكتلة( التجانس في متغیرات النمو ١-٥-٣

                                                 
  .١١٢ص ) ١٩٨١ العالي ،بغداد ، مطبعة التعلیم:(١ طمناهج البحث في التربیة الزوبعي و محمد أحمد الغنام ؛إبراهیمعبد الجلیل )1(

  .٤٢ص٢٠٠٠( ،مصدر سبق ذكرهیعرب خیون ؛  )2(
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 ١٧٢

  )١( التكافؤ في مقیاس التصور العقلي الریاضي٢-٥-٣
   التكافؤ في بعض الصفات البدنیة و الحركیة المؤثرة في االداء المهاري٣-٥-٣
  )٢ (م التكافؤ في بعض المهارات االساسیة بخماسي كرة القد٤-٥-٣

  .بین ذلكت) ٣(،)٢(،) ١( المرقمة والجداول
  ومقیاس التصور العقلي الریاضي) العمر والطول والكتلة ( التجانس والتكافؤ بین مجموعتي البحث في متغیرات النمو )١(الجدول رقم

وحدة   المتغیرات  ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  ع ±  س    ع ±  س    القیاس

 Tقیمة 
  المحتسبة

  الداللة

 غیر معنوي  ٠.٣٠٦  ١.٢٥  ١٨.٣  ١.٢٤  ١٨.٤  سنة  العمر  ١
  غیر معنوي  ١.٠١٠  ٠.٠٧٦  ١.٥٣  ٠.٠٤٧  ١.٥٥  سم  الطول  ٢
  غیر معنوي  ١.٥٢٨  ٦.٦١  ٥١.٣٠  ٦.٥٢  ٥٤.٢٤  كغم  الكتلة  ٣
    مقیاس التصور العقلي الریاضي  ٤

  يغیر معنو   ١.١٦٥  ٠.٣٩٩  ١٣.٦٢  ٠.٥٣٢  ١٣.٣٣  درجة  التصور البصري  ا

  غیر معنوي  ٠.٠٧٢  ٠.٥٤٩  ١٣.٣٧  ٠.٧٠٨  ١٣.٣٥  درجة  التصور السمعي  ب

  غیر معنوي  ٠.١٤٣  ٠.٦٧١  ١٣.٤٨  ٠.٥٩٩  ١٣.٤٥  درجة  التصور الحركي  ج

  غیر معنوي  ١.٥٩٧  ٠.٧٠٦  ١٣.٧١٧  ٠.٥٤٠  ١٤.٠٨  درجة  الحالة االنفعالیة المصاحبة  د

  ٢.٠٥)=٢-٣٠( حریة وامام درجة ) ٠.٥ ( ≤الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة * 
  التكافؤ بین مجموعتي البحث في اختبارات بعض الصفات البدینة والحركیة المختارة)٢(الجدول رقم

  ٢.٠٥= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٢٨(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ  •
  ــــــــــــــ

 


 
  
  

في اختبارات بعض المهارات األساسیة ) التجریبیة والضابطة(المعالم اإلحصائیة للتكافؤ بین مجموعتي البحث)٣(الجدول رقم
  بخماسي كرة القدم

وحــــــــــدة   الصفات البدنیة والحركیة   ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  ع±  س  ع±  س  القیاس

 (T)قیمــــة 
  المحتسبة

  الداللة

  غیر معنوي  ٠.١٣٣  ٠.٢٨٧  ٣.٤٧  ٠.٢٥٩  ٣.٤٦  ثانیة  السرعة االنتقالیة  ١
  غیر معنوي  ١.١٩١  ٠.٦٧٣  ٧.٧٣  ٠.٨٠٢  ٨.٠٥  ثانیة  الرشاقة  ٢

القوة الممیزة بالـسرعة لعـضالت   ٣
  غیر معنوي  ٠.٣٠٣  ٠.٣٦٦  ٤.٣٠  ٠.٢٣٢  ٤.٣٤  متر  الرجلین

القـــــــوة االنفجاریـــــــة لألطـــــــراف   ٤
  غیر معنوي  ١.٧٤  ٠.٣٥٠  ١.٣٣  ٠.٢٦٠  ١.٥٣  متر  السفلى

  غیر معنوي  ٠.٢٤٥  ٥.٨١  ١٠.٠٠  ٤.٩٢  ١٠.٥٠  سم  ةالمرون  ٥

وحدة   *االختبارات المهاریة  ت  المجموعة الضابطة  موعة التجریبیةالمج
  ع±  س  ع± س  القیاس

قیمة 
tالمحتسبة  

  الداللة

تمریر كرة أرضیة على   ١
  غیر معنوي  ١.٣٣٣  ٢.٥٢٠  ١٣.٩٣٣  ١.٨٤٦  ١٤.٨٦٦  درجة  مسطبة مقسمة

تمریر كرة أرضیة على   ٢
  غیر معنوي  ٠.٦٣٤  ٢.٢٣٦  ١٥.٠٠٠  ٢.٦٩٥  ١٥.٤٦٦  درجة  الدوائر المتداخلة

أرضیة وتمریرها إخماد كرة   ٣
  غیر معنوي  ١.٣٥١  ٢.٤٩٧  ٢٥.٦٦٦  ٢.٣٥٦  ٢٤.٥٣٣  درجة  إلى الجانبین
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 ١٧٣

  ٢.٠٥= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٢٨(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *      
وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث فــي جمیــع ) ٣,٢,١(المرقمــةول ایتبــین مــن الجــد

ودرجــة حریــة ) ٠.٠٥(≤ الجدولیـة عنــد نـسبة "T"المحــسوبة أصــغر مـن قیمــة " "Tیمـة المتغیـرات قیــد الدراسـة، لكــون ق
  .، وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعتي البحث في تلك المتغیرات)٢.٠٥(والبالغة ) ٢٨(

  : البرنامج التعلیمي باستخدام التصور العقلي٦-٣
وجیــه محجــوب ، ( وهــيمــا فــي مجــال بحثها  المــذكورة أنفــ علــى المــصادر العلمیــة والدراســات انمــن خــالل إطــالع الباحثــ

 الــسویدي،  أحمــدأحمــد حامــد(، )٣ ()٢٠٠٢عبــد الــرحیم ســالمي، (، )٢() ٢٠٠١محمــد العربــي شــمعون،  () ١ ()٢٠٠٠
 انولخبـرة الباحثـ)٦ ()٢٠٠٦كـاوه عمـر النقـار، (، )٥ ()٢٠٠٤خیریة إبـراهیم الـسكري ومحمـد صـابر بریقـع،  ()٤ ()٢٠٠٤

م وضـع برنــامج تعلیمــي لـبعض المهــارات األساسـیة باســتخدام التــصور العقلـي لطالبــات خماســي فـي مجــال كـرة القــدم، تــ
الـتعلم (ن فـي مجـال  یكرة القدم ینفذ من قبـل المجموعـة التجریبیـة، وقـد تـم عـرض البرنـامج علـى مجموعـة مـن المختـص

رنــامج، وتعــدیل مــا یرونــه مناســبًا البلبیــان رأیهــم فــي مــدى صــالحیة ) ١( الملحــق )الحركــي وطرائــق التــدریس وكــرة القــدم
المــدة الزمنیـة للبرنــامج والوحـدات التعلیمیــة علـى وفـق األقــسام الخاصـة بهــا، فـضًال عــن التمـارین والتكــرارات (مـن حیـث 

ـــي الریاضـــي وغیرهـــا ـــرات الراحـــة والتـــصور العقل ـــم االتفـــاق علـــى صـــالحیة البرنـــامج التعلیمـــي مـــن قبـــل كافـــة )وفت ، وت
علمـــا أن الوحـــدة التعلیمیـــة للمجموعـــة التجریبیـــة ،ة المالحظـــات العلمیـــة التـــي أبـــدوهااألخـــذ بكافـــالمختـــصین بعـــد أن تـــم 

مـــشاهدة فــــیلم وصـــور توضـــیحیة متسلــــسلة وشـــرح المهــــارة (تتـــضمن النـــشاط اإلداري والتنظیمــــي ثـــم النـــشاط التعلیمــــي 
ور العقلـي الـصحیح ألداء المهـارة فـي  مـن قبـل مـدرس المـادة ثـم القیـام بعملیـة التـص وتقدیم نموذج لهاباإلسلوب اللفظي

أداء التمـــارین المهاریـــة مـــع التـــصور (، ثـــم اإلحمـــاء العـــام والخـــاص، یلیهـــا النـــشاط التطبیقـــي )قاعـــة المعهـــد الریاضـــي
  . وأخیرا النشاط الختامي) العقلي

وحـدة ) ١٦( مـن تكـون البرنـامج التعلیمـي: الخـاص بالمجموعـة التجریبیـة  الخطة الزمنیة للبرنامج التعلیمـي١-٦-٣
  كـل وحـدة تعلیمیـة هـو وحدتین تعلیمیتین في األسبوع الواحد وزمن، وبواقع) أسابیع٨(موعة على مدى تعلیمیة لكل مج

  :دقیقة موزعة على األقسام اآلتیة) ٥٠(

                                                 
  ).جمیع االختبارات المهاریة تتمتع بمعامالت صدق وثبات وموضوعیة وحسب المصادر العلمیة في مجال لعبة خماسي كرة القدم* 

 ٢٠٠٠بغداد، دار الكتب والوثائق، (، التعلم وجدولة التدریبوجیه محجوب؛ )1(
 .٢٠٠١، مصدر سبق ذكره العربي شمعون؛ محمد)2(
رسـالة : ( عبد الرحیم سالمي؛ اثـر برنـامج مقتـرح السـلوبین مـن التـدریب الـذهني فـي بعـض المهـارات االساسـیة ومـستوى الرضـا الحركـي بكـرة القـدم)3(

 ).٢٠٠٢كلیة التربیة الریاضیة، / ماجستیر غیر منشورة،جامعة الموصل
 أثــر اســتخدام أســلوبي التــدریب الــذهني المباشــر وغیــر المباشــر فــي تطــویر بعــض النــواحي المعرفیــة والمهاریــة بــالكرة أحمــد حامــد أحمــد الــسویدي؛) 4(

 ).٢٠٠٤كلیة التربیة الریاضیة، / أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الموصل: (الطائرة
 )..٢٠٠٤االسكندریة، منشأة المعارف، (،  النسویةالتدریب المتكامل في كرة القدم خیریة ابراهیم السكري ومحمد صابر بریقع؛ )5(
 .٢٠٠٦، مصدر سبق ذكره كاوة عمر محمد النقار؛ )6(

) ٥(الدحرجة بالكرة حول   ٤
  غیر معنوي  ٠.٤٨٢  ٣.٤٠٢  ١٩.٤١٦  ٣.٠٧٠  ١٨.٨٧٠  ثانیة  شواخص

  غیر معنوي  ٠.١٢٢  ٢.١٥٣  ١٨.٧٣٣  ١.٦٥٦  ١٨.٨٠٠  درجة  التهدیف من الحركة  ٥

التهدیف من الكرات الثابتة   ٦
  غیر معنوي  ١.٥٤٠  ١.٥٠٢  ٦.٤٠٠  ١.٠٣٢  ٥.٧٣٣  درجة  ستة تقسیماتعلى 
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 ١٧٤

  :دقیقة ویشمل) ١٨(القسم اإلعدادي  -
 .دقیقة تهیئة األدوات وتسجیل الحضور) ٢( §

 مــشاهدة فــیلم وصــور ثابتــة عــن إحــدى المهــارات األساســیة قیــد الدراســة و شــرح )النــشاط التعلیمــي (دقــائق) ١٠( §
التمارین التـي سـوف تؤخـذ، والـشروط المطلوبـة لـألداء الـصحیح ،ثـم یطلـب مـن الطالبـات إغـالق العینـین والقیـام بعملیـة 

 . التصور العقلي الصحیح ألداء المهارة المطلوبة

  .دقائق اإلحماء العام والخاص) ٦ ( §
  : دقیقة ویشمل) ٢٧ (قسم الرئیس ال-
  . ممارسة التمارین المهاریة فضال عن التصور العقلي للمهارات) النشاط التطبیقي( §
  :دقائق ویشمل) ٥( القسم الختامي -
 . االنصرافهرولة خفیفة ثم  §

 األولـىلـسنة  البرنـامج المقـرر لطـالب االمجموعـة الـضابطةتنفـذ : التقلیـدي باألسـلوبالبرنامج التعلیمي  ٢- ٦ – ٣
تــضمنت الوحــدة التعلیمیــة، النــشاط اإلداري والتنظیمــي، اإلحمــاء العــام والخــاص ثــم النــشاط فــي المعهــد الریاضــي ، إذ 

 فـــي ســـاحة الملعـــب الخماســـي ثـــم النـــشاط  مـــن قبـــل مـــدرس المـــادةشـــرح وعـــرض المهـــارة باالســـلوب اللفظـــي(التعلیمـــي 
 مبــدأ التــساوي فــي عــدد تكــرارات كــل اناط الختــامي وقــد اعتمــد الباحثــثــم النــش) التطبیقــي وأداء التمــارین المهاریــة فقــط

  . ) التجریبیة والضابطة(تمرین لكل من المجموعة 
) ١٦(تكــون البرنــامج التعلیمــي مــن :  الخطــة الزمنیــة للبرنــامج التعلیمــي الخــاص بالمجموعــة الــضابطة ٣ -٦ -٣

حــدتین تعلیمیتــین فــي األســبوع الواحــد وزمــن كــل وحــدة ، وبواقــع و ) أســابیع٨(وحــدة تعلیمیــة لكــل مجموعــة علــى مــدى 
  :دقیقة موزعة على األقسام اآلتیة) ٥٠(تعلیمیة هو 

   -: دقائق ویشمل ) ٨( القسم اإلعدادي -
  دقیقة تهیئة األدوات وتسجیل الحضور  ) ٢ (+
  دقائق اإلحماء العام والخاص ) ٦ (+
   -: دقیقة ویشمل ) ٣٧( القسم الرئیس -
  سي ادقائق عرض وشرح المهارة وتقدیم نموذج لها من قبل المدرس في ساحة الملعب الخم) ١٠(لتعلیمي  النشاط ا+
  . دقیقة ممارسة التمارین المهاریة فقط ) ٢٧( النشاط التطبیقي +
  واالنصرافدقائق تمارین تهدئة ) ٥( القسم الختامي -
  :عدیة االختبارات القبلیة والتجربة الرئیسة واالختبارات الب٧-٣
  المختــارةلمهــارات األساســیة فــي بعــض اتــم إجــراء االختبــارات القبلیــة لمجمــوعتي البحــث : االختبــارات القبلیــة١-٧-٣

 قـاموا بـشرح )١( الملحـق فریـق العمـل المـساعد و • مـدرس المـادةوبالتعاون مـع  ٥/٣/٢٠٠٩ كرة القدم في یوم بخماسي
المختــارة قبــل البــدء باالختبــارات القبلیــة مــن أجــل تكــوین صــورة  األساســیة المهــارات كــل اختبــار مــن اختبــاراتوعــرض 

  .واضحة لكل اختبار أمام عینة البحث

                                                 
  جامعة دهوك ، اشتي مصطفى  المعهد الریاضي . م. م •
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 ولغایـة ٩/٣/٢٠٠٩ مـن إبتـداءاً تم البدء بتنفیذ البرنامج التعلیمـي علـى مجمـوعتي البحـث  :ة التجربة الرئیس٢-٧-٣ 
یـوم األحـد  ( و) واالثنـین للمجموعـة التجریبیـةیـوم الـسبت( وبواقع یومین فـي األسـبوع الواحـد لكـل مجموعـة ٩/٥/٢٠٠٩

   :ونفذت مجموعتا البحث البرنامج التعلیمي على النحو االتي) والثالثاء للمجموعة الضابطة
ــــة١-٢-٧-٣ ــــصور العقلــــي  :  المجموعــــة التجریبی ــــة الت ــــرح وباســــتخدام عملی ــــامج التعلیمــــي المقت ــــذ البرن ــــوم بتنفی تق

 وتقــدیم فیــذ وحــدات البرنــامج التعلیمــي حیــث یــتم شــرح المهــارة باألســلوب اللفظــيوقــد قــام مــدرس المــادة بتن، الریاضــي
عرضـــها بنمـــاذج تتـــضمن صـــور توضـــیحیة وأفـــالم فیدیویـــة خاصـــة بالمهـــارات األساســـیة ثـــم القیـــام بعملیـــة و  نمـــوذج لهـــا

ســي كــرة القــدم التــصور العقلــي فــي قاعــة المعهــد الریاضــي، وبعــدها التطبیــق العملــي مــن قبــل الطالبــات فــي ملعــب خما
   ).األسلوب المتدرج(بالطریقة التعلیمیة الجزئیة 

ولــى فـي المعهــد الریاضــي الــسنة الدراسـیة األالمقــرر لطالبـات  البرنــامج تقــوم بتنفیـذ : المجموعـة الــضابطة٢-٢-٧-٣
مـــنهج فـــي بعـــض المهـــارات األساســـیة بخماســـي كـــرة القـــدم، وقـــد قـــام مـــدرس المـــادة بتنفیـــذ الوحـــدات التعلیمیـــة ضـــمن ال

 ثــم عرضــها بنمــوذج مــن قبــل المــدرس فــي ملعــب خماســي كــرة  ومــن یــتم شــرح المهــارة باألســلوب اللفظــي ،إذالمقــرر،  
  ).األسلوب المتدرج(القدم، ویتم التطبیق العملي من قبل الطالبات بالطریقة التعلیمیة الجزئیة 

فـي یـوم الثالثـاء )  األساسـیة بخماسـي  كـرة القـدمالمهـارات(تم أجراء االختبارات البعدیة  : االختبارات البعدیة٣-٧-٣ 
  .، باألسلوب نفسه الذي تم فیه أجراء االختبارات القبلیة١٢/٥/٢٠٠٩الموافق 

تم إجراء اختبار االحتفاظ المطلق لعینة البحث بعد مرور أسبوع واحـد مـن إجـراء  : اختبار االحتفاظ المطلق٤-٧-٣ 
وأن الهــدف "، )المهــارات األساســیة بخماســي كــرة القــدم (١٩/٥/٢٠٠٩  الموافــق الثالثــاءاالختبــار البعــدي وذلــك فــي یــوم

مــن أجــراء اختبــار االحتفــاظ هــو معرفــة مــدى قــدرة العینــة علــى التــذكر واســترجاع المعلومــات، إذ إن االحتفــاظ یعكــس 
ــتعلم، وٕان أضــمن قیــاس للــتعلم الحركــي هــو بعــد إعطــاء المــتعلم ألداء، فكلمــا كــان مــدة أیــام ، ثــم یعــود ویــتم قیــاس ا ال

ـــا ـــا مـــن القی ـــاظ قریب ـــرة االحتف ـــألداء بعـــد فت ـــاس ل ـــیمالقی ـــرة التعل ـــراً س الخـــر اداء بعـــد فت ـــاظ كبی  وكـــان الـــتعلم  كـــان االحتف
  لمعالجـــة البیانـــات احـــصائیاSPSS)(اســـتخدم الباحثـــان البرنـــامج االحـــصائي  :اإلحـــصائیة الوســـائل ٨-٣)١(."فعـــاال  

لمتوســطین حــسابیین ) t( اختبـار -٣نحـراف المعیــاري اال-٢ الوسـط الحــسابي-١:ة  الوســائل اإلحـصائیة اآلتیــباسـتخدام
  )٢ (.لمتوسطین حسابیین غیر مرتبطیین و لعینتین متساویتین) ) t( اختبار-٤مرتبطیین و لعینتین متساویتین 

  
   Presentation of Results and Discussion عرض النتائج ومناقشتها -٤
ــم ) التجریبیــة والــضابطة(ة بــین االختبــارات القبلیــة والبعدیــة لمجمــوعتي البحــث  عــرض نتــائج المقارنــ١-٤ فــي تعل

  .بعض مهارات خماسي كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي
ــم بعــض مهــارات -١-١-٤ ــة فــي تعل ــي والبعــدي للمجموعــة التجریبی ــارین القبل ــین االختب ــة ب ــائج المقارن  عــرض نت

  .عهد الریاضيخماسي كرة القدم لدى طالبات الم
المحتسبة والجدولیة وداللتهما اإلحصائیة ) T. test(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة )٤(الجدول رقم

  .لالختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في االختبارات المهاریة

                                                 
 .٤٢، ص ٢٠٠٢، مصدر سبق ذكره یعرب خیون ؛ )١(

عمـــان،دار وائـــل للطباعـــة والنـــشر :( ١ط)SPSSیقـــات باســـتخدام تطب(االســـالیب االحـــصائیة فـــي العلـــوم االداریـــة   صـــالح الـــدین حـــسین الهیتي؛)٢ (
،٢٠٠٤.(  
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   .٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١-١٥( وامام درجة حریة )٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *    
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة ) ٤(رقــم الجــدول     یتبــین مــن 

  .مهارات األساسیة لدى طالبات خماسي كرة القدم  االختبار البعدي في تعلم بعض الةصالحمول
 عرض نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في تعلم بعـض مهـارات خماسـي ٢-١-٤

  .كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي
الجدولیة وداللتهما اإلحصائیة المحتسبة و ) t.test(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة )٥(الجدول رقم

  .لالختبارین القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في االختبارات المهاریة

     
 


 

 ±  ± 

t
 

 

         
         
         
         
         
         

  . ٢.١٤= الجدولیة ) ت(قیمة ) ١-١٥( درجة حریة وأمام) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ * 
 وجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة الـضابطة) ٥(رقم الجدول یتبین من 

  . االختبار البعدي في تعلم بعض المهارات االساسیة لدى طالبات خماسي كرة القدم ولمصلحة
فـي تعلـم ) التجریبیة والضابطة ( مناقشة نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي لمجموعتي البحث٣-١-٤ 

  بعض مهارات خماسي كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي ) ٥(و ) ٤(المـــرقمین یتبـــین مـــن الجـــدولین 

ــم بعــض المهــارات األساســیة لطالبــات خماســي) التجریبیــة والــضابطة(لمجمــوعتي البحــث  لمــصلحة و  كــرة القــدم فــي تعل
 سـبب ذلـك إلـى فاعلیـة البرنـامج التعلیمـي المقتـرح بمـا یحتویـه هـذا البرنـامج مـن شـرح اناالختبار البعدي، ویعزو الباحثـ

وعرض وصور وأفالم تعلیمیة وٕارشادات، وكذلك تطبیقًا لعملیة التصور العقلي من خالل النشاط التعلیمي فـي البرنـامج 
ارة الحركیة، وبعدها البدء بعملیة الممارسة في الملعـب، وهـذا مـا أدى إلـى نتـائج أفـضل فـي وأخذ فكرة واضحة عن المه

عنـد تنفیـذ "إلـى أنـه ) محمد محمـود الحیلـة وحمـد ذبیـان العـزاوي(كل من  إذ یشیرختبار البعدي للمجموعة التجریبیة، اال
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كــن للطــالب أن یكتــسبوا فائــدة  إضــافیة هــي المنــاهج بــشكل فعــال فــإن األداء العــام للطالــب یتحــسن كثیــرًا، ومــن ثــم یم
  )١ (."تطویر تعلم جدید عن كیفیة تعلم المهارات

المـتعلم البـد أن تكـون لدیـه فكـرة واضـحة عـن المهـارة التـي یریـد تعلمهـا "إلـى أن ) عبد علـي نـصیف(كما یشیر 
العـــرض والـــشرح ( الثالثـــة وخاصـــة النقـــاط المهمـــة للـــسیر الحركـــي، بعـــدها یحـــاول المتعلمـــون تـــصور الحركـــة، فالنقـــاط

  )٢ (."تكون لدى المتعلم النظرة الصحیحة والواقعیة للحركة) والتصور
وهذا یؤكد على أن التحسن في النتائج ترجع إلى عملیة التعلم ،إذ تم شرح وعرض كل نوع مـن أنـواع المهـارات 

ور وعرض وشرح المهارة، وبعـدها عملیـة  األفالم التعلیمیة، وكذلك الص یشاهدنّ من قبل المدرس، كما أن الطالبات كنّ 
 صـورة واضـحة عـن المهـارة المحـددة المـراد تعلمهـا، ممـا أدى إلـى أن تكتـسب  لـدیهنّ التصور العقلـي للمهـارة، ممـا كـونّ 

  .الطالبات تصور المهارة من خالل رؤیة النماذج التعلیمیة ومن ثم األداء
عـدي یـدل علـى فاعلیـة البرنـامج التعلیمـي فـي تعلـم بعـض تحسن نتـائج المجموعـة التجریبیـة فـي االختبـار البإن 

المهــارات األساســیة لطالبــات خماســي كــرة القــدم، إذ أن البرنــامج التعلیمــي أدى إلــى حــدوث تطــور لــدى الطالبــات فــي 
ــالتعلم مــن خــالل تــصور نمــوذج األداء الــصحیح ) "محمــد عبــد الحــسین المــالكي(أدائهــن إذ یــشیر  إلــى أن االســتهالل ب

ام التـــدریب الـــذهني یـــساعد علـــى تثبیـــت األداء الـــصحیح لـــدى المـــتعلم واســـتیعابه، ویزیـــد مـــن الـــسیطرة والـــتحكم باســـتخد
ــــذها وتكرارهــــا بالوســــائل  ــــي األداء قبــــل تنفی ــــصعبة ف ــــاه حــــول األمــــاكن ال بمحــــیط األداء وٕاعطــــاء فرصــــة لتركیــــز االنتب

المجـال الریاضـي مـن المتغیـرات المهمـة التـي تعكـس  بأن القدرة علـى التـصور العقلـي فـي انویضیف الباحث )٣(."البدنیة
تأثیر التدریب العقلي على األداء، حیث یستخدم التصور العقلي لغرض تجسید األداء عن طریق مراجعـة المهـارة عقلیـًا 

)Mental-Rehersal ( ویتـــضمن ذلـــك الـــتخلص مـــن األخطـــاء بتـــصور األســـلوب الـــصحیح لـــألداء الفنـــي، ولهـــذا نجـــد
ـــواتي  ـــب الل ـــدیهن فكـــرة واضـــحة عـــن الجو أغل ـــستطل ـــذ المهـــارة ی ـــسة لتنفی ـــة اســـ بو عن  انـــب الرئی ـــي مقارن طة التـــصور العقل

  . باألداء األمثل، ومن ثم تصحیح االستجابات غیر الصحیحةاستجاباتهنّ 
 مـن مهـنّ ي نتائج االختبار البعدي إلـى تعل سبب التحسن فانأما فیما یتعلق بالمجموعة الضابطة، فیعزو الباحث

 البرنــامج التعلیمــي المتبــع فــي المعهــد الریاضــي، بحیــث لهــا أهــداف معینــة تــسعى إلــى تحقیقهــا مــن خــالل الــتعلم خــالل
 لــألداء الحركــي الــذي ةوالممارســة ، وألن أســاس العملیــة التعلیمیــة فیمــا یتعلــق بالجانــب المهــاري هــو اكتــساب المتعلمــ

ابطة كانــت تأخــذ المهــارة عــن طریــق شــرحها وعرضــها فالمجموعــة الــض .مكــن الطالبــة مــن أداء المهــارة بــشكل صــحیحی
لفظیًا وحركیًا من قبل مدرس المادة لكن بدون عملیة التصور العقلي والممارسة بعد ذلك فـي الملعـب وهـذا مـا أدى إلـى 

 مــن أن مراحـل الــتعلم تبــدأ باســتیعاب الواجـب المــراد تعلمــه"إلــى ) كــورت ماینــل(إذ یـشیر ، فــي االختبــار البعــديتحـسنهن
 ویتم هذا عـن طریـق شـرح وعـرض الحركـات، وفـي هـذه المرحلـة یحـصل المـتعلم علـى التـصور األولـي عـن قبل المتعلم

 النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین أظهـــرتوعلیـــه  . )٤( ."خـــط ســـیر الحركـــة والـــذي ال یـــزال بـــشكله الخـــام
ت األساســـیة لـــدى طالبـــات خماســـي كـــرة القـــدم االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمجمـــوعتي البحـــث فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارا

  .للبحث الفرض األول  االختبار البعدي ومن هنا یتحقق صحةولمصلحة

                                                 
 .٦٢، ص )١٩٩٩عمان، دار المسیرة للنشر، : (نظریة وممارسة) التصمیم التجریبي( محمد محمود الحیلة وحمد ذبیان العزاوي؛ )1(
 .١٦٢، ص )١٩٨٧لنشر، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة وا: (٢ ، طالتدریب في المصارعة عبد علي نصیف؛ )2(
رسـالة ماجـستیر غیــر منـشورة، جامعــة : ( محمـد عبـد الحــسین عطیـة المـالكي؛ اثــر التـدریب الـذهني فــي تعلـم بعـض المهــارات االساسـیة بكـرة القــدم)3(

 ٦٦ص) ١٩٩٨كلیة التربیة الریاضیة، /بغداد
 .١٥٢، ص )١٩٨٧ل، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموص: (٢، ط)عبد علي نصیف (ترجمة، التعلم الحركي كورت ماینل؛ )4(
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 ١٧٨

 عرض نتائج المقارنة في االختبارات البعدیة بین مجموعتي البحث في تعلـم بعـض مهـارات خماسـي كـرة القـدم ٢-٤
  .لدى طالبات المعهد الریاضي

المحتسبة والجدولیة وداللتهما اإلحصائیة ) T. test(النحرافات المعیاریة وقیمة األوساط الحسابیة وا)٦(الجدول رقم
  الختبارات البعدیة بین مجموعتي البحث في االختبارات المهاریةا
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  .٢.٠٥= الجدولیة ) ت(قیمة ) ٢-٣٠(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ * 
ارات البعدیـــة بـــین مجمـــوعتي البحـــث وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي االختبـــ) ٦( الجـــدول رقـــمیتبـــین مـــن 

  .في تعلم بعض المهارات األساسیة لدى طالبات خماسي كرة القدم المجموعة التجریبیة ولمصلحة
 مناقـشة نتـائج المقارنـة فـي االختبـار البعـدي بـین مجمـوعتي البحـث فـي تعلـم بعـض مهـارات خماسـي كــرة ١-٢-٤

  :القدم لدى طالبات المعهد الریاضي
عـــدي بـــین مجمـــوعتي البحـــث أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة معنویـــة فـــي االختبـــار الب) ٦(رقـــم الجـــدول یتبــین مـــن 

ــم بعــض المهــارات األساســیة لــدى طالبــات خماســي كــرة ولمــصلحة) التجریبیــة والــضابطة(  المجموعــة التجریبیــة فــي تعل
  . للبحثانيالقدم، وهذا ما یحقق صحة الفرض الث

  التقــــدم الحاصــــل فــــي أداء المهــــارات الحركیــــة عنــــد طالبــــات خماســــي كــــرة القــــدم فیمــــا یتعلــــقان الباحثــــویعــــزو
 فاعلیــة اســتخدام البرنــامج التعلیمــي باســتخدام التــصور العقلــي، لمــا لهــذا البرنــامج مــن تــأثیر الــىبالمجموعــة التجریبیــة 

واضــح فــي اكتــساب المهــارات الحركیــة لــدى الطالبــات، وذلــك مــن خــالل اســتفادتهن مــن النــشاط التعلیمــي ســواءًا كــان 
لــسلها فــي عملیــة الــتعلم أثنــاء الوحــدات التعلیمیــة، وقــد ســاهم بالــشرح أم بــالعرض الكامــل للمهــارات الحركیــة وحــسب تس

هن علـى حركیـة المـراد تعلمهـا، وكـذلك سـاعدالنشاط التعلیمـي فـي البرنـامج بإعطـاء فكـرة واضـحة وكاملـة عـن المهـارة ال
  .فهم طبیعة المهارة ومحتواها ومضمونها بشكل دقیق و المطلوب منهن عند أدائها
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 ١٧٩

التــصور العقلــي فــي النــشاط التعلیمــي وفــي النــشاط التطبیقــي أیــضًا، الــذي یتــضمن فــضًال عــن اســتخدام عملیــة 
عـــرض الرســـوم الخاصـــة بالمهـــارات الحركیـــة والـــصور التوضـــیحیة التعلیمیـــة المتسلـــسلة للمهـــارة وكیفیـــة األداء الحركـــي 

إلــى إعطــاء انطبــاع عــام  كــل ذلــك أدى  ،للمهــارة ،وكــذلك األفــالم التعلیمیــة الخاصــة بكــل مهــارة مــن المهــارات الحركیــة
 لــم المهــارة وتحــسن فــي مــستوى أداءهــنّ  علــى تعهن  للطالبــات عــن طبیعــة المهــارة الحركیــة  وكیفیــة أدائهــا، وبــذلك ســاعد

  .المهاري
الوسائل التعلیمیة تعمل على تحقیق االتـصال ونقـل األهـداف التعلیمیـة "إلى أن ) محمد محمود الحیلة(اذ یشیر 

 وهــي تزیــد مــن فاعلیــة وتحــسین عملیــة الــتعلم، وتحفــز المتعلمــین إلــى المزیــد مــن المــشاركة فــي مــن المعلــم إلــى المــتعلم،
المواقف التعلیمیة وتـشویقهم فـي المـشاركة للمزیـد مـن الـتعلم واالسـتمرار فیـه ،كمـا أنهـا تـسهل عملیـة التـذكر عـن طریـق 

  .)١ ("استدعاء المعلومات
لذهني بصورة عامة والتـصور العقلـي بـصورة خاصـة للمهـارات أن التدریب ا) محمود موسى العكیلي(كما یشیر 

الحركیــة یــساعد الریاضــي فــي تحقیــق المزیــد مــن الفهــم لطبیعــة أداء المهــارات، والشــك أن ذلــك یعــاون الریاضــي مــن أن 
دام أنـه یمكـن اسـتخ) "محمد حسن عالوي(وكذلك یذكر .)٢(یصبح أكثر إلمامًا بمتطلبات النجاح وتعلم المهارات الحركیة

التصور للمساعدة على سرعة تعلم المهـارات الحركیـة المختلفـة عـن طریـق اسـتدعاء النمـوذج الـصحیح للمهـارة الحركیـة 
 .)٣ ("ومحاولة تقلیده وكذلك عن طریق التصور الذهني لتكرار أداء المهارة الحركیة التي یحاول الالعـب تعلمهـا وٕاتقانهـا

لذهنیــة جوانــب متعلقــة بالمهــارة وهــو الجانــب المعرفــي، كمــا تــساعد المــتعلم أن لتــأثیر الممارســة ا) "Schmidt(و یــذكر 
وتتفـــق نتـــائج .)٤ ("علــى التـــدریب ألفعــال واســـتراتیجیات مختلفــة تـــساهم فــي تقـــدیر النتــائج المحتملـــة فــي الوقـــت الحقیقــي

التعلیمـــي باســـتخدام ،والتـــي أشـــارت إلـــى فاعلیـــة البرنـــامج )٥ ()٢٠٠٩صـــالح جویـــد هلیـــل، ( الدراســـة الحالیـــة مـــع دراســـة
  . تكرارات التصور العقلي في زیادة القدرة على التركیز واإلتقان في عملیات التعلم الحركي

 عــرض نتــائج اختبــار االحتفــاظ المطلــق بــین مجمــوعتي البحــث فــي بعــض المهــارات األساســیة بخماســي كــرة ٣-٤
  :القدم

القدم لدى طالبات ن مجموعتي البحث في مهارات خماسي كرة نتائج االختبار البعدي واختبار االحتفاظ بی )٧(الجدول رقم
  المعهد الریاضي

  المعالم اإلحصائیة  ت
  االختبارات المهاریة

وحدة 
  االختبار البعدي  المجموعة  القیاس

  س
  اختبار االحتفاظ

 س

كرة أرضیة على مسطبة  تمریر  ١  ١٦.٤٧٠  ١٦.٦٦٦  التجریبیة
  درجة  مقسمة

  ١٢.٣٣٣  ١٥.٧٣٣  الضابطة
كرة أرضیة على الدوائر  تمریر  ٢  ١٧.٠٧٠  ١٨.٤٠٠  التجریبیة

  المتداخلة
  درجة

  ١٣.٠٧٢  ١٥.٦٦٦  الضابطة

                                                 
 .٣٠، ص )٢٠٠١العین، دار الكتاب الجامعي، : (طرائق التدریس واستراتیجیاته محمد محمود الحیلة؛ )1(
، ربیــة الریاضــیة بحــث منــشور فــي مجلــة علــوم الت: ( محمـود موســى العكیلــي؛ تــأثیر التــدریب الــذهني فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســیة بكــرة الیــد)2(

 .٣٨، ص )٢٠٠٥جامعة بابل، العدد الرابع ،
 .٢٥٠،ص )١٩٩٧القاهرة، دار المعارف،:(١، طعلم النفس المدرب والتدریب الریاضي محمد حسن عالوي؛)3(

(4) Schmidt, A, R.; motor Learning and performance Human kinetics publisher, U.S.A, 1991, p. 86 
  .٢٠٠٩، مصدر سبق ذكره هلیل؛  صالح جوید)5(
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 ١٨٠

إخماد كرة أرضیة وتمریرها إلى   ٣  ٤٠.٨٧٢  ٤٢.٠٦٦  التجریبیة
  الجانبین

  درجة
  ٣١.٠٧٤  ٣٢.٦٠٠  الضابطة
الدحرجة بالكرة حول خمسة   ٤  ١٣.٥٥١  ١٣.٤٠٢  التجریبیة

  ثانیة  شواخص
  ١٦.٤٦٣  ١٦.٠٣٠  الضابطة
  درجة  التهدیف من الحركة  ٥  ٢٣.٣٣٣  ٢٤.٢٦٦  التجریبیة
  ١٨.٩٣٣  ٢٠.٥٣٣  الضابطة
  درجة  التهدیف من الكرات الثابتة  ٦  ٧.٠٧٠  ٧.٩٣٣  التجریبیة
  ٤.٠٠٠  ٥.٠٠٠  الضابطة

مـوعتي البحـث، نجـد فـي  ولمجلكل مهارة على حـدامن خالل عرض نتائج االحتفاظ ومقدار فقدان ذاكرة األداء 
أن هناك تباینا في األوساط الحسابیة في االحتفاظ المطلق في جمیع االختبـارات المهاریـة قیـد الدراسـة ) ٧(رقم الجدول 

  . و لمصلحة المجموعة التجریبیة) التجریبیة والضابطة(بین مجموعتي البحث 
لــم مهــارات خماســي كــرة القــدم لــدى طالبــات  مناقـشة نتــائج اختبــار االحتفــاظ بــین مجمــوعتي البحــث فـي تع١-٣-٤

  :المعهد الریاضي
 في األوساط الحسابیة في اختبار االحتفـاظ بـین مجمـوعتي البحـث فـي جمیـع  تبایناً إن هناك ) ٧(رقم الجدول یتبین من 

  . للبحثثالث المجموعة التجریبیة مما یحقق صحة الفرض الةصالحملو  قید الدراسةاألختبارات المهارات 
و الباحثان السبب فـي تمیـز المجموعـة التجریبیـة باالحتفـاظ إلـى اسـتخدام طالبـات هـذه المجموعـة للبرنـامج ویعز 

التعلیمي المقترح باسـتخدام التـصور العقلـي، إذ سـاهم البرنـامج علـى رفـع مـستوى أدائهـن المهـاري الـذي بـدا واضـحًا فـي 
  .موعة الضابطةاالختبار البعدي وكذلك اختبار االحتفاظ ومتفوقًا على المج

ظ قریبــة مـن االختبــار ن مـدة االحتفـاظ لهــا تـأثیر فــي مقـدار فقـدان ذاكــرة األداء، فكلمـا كانــت نتـائج االحتفـا إذ أ
  )١(. كانت نتائج االحتفاظ عالیة، وكان التعلم فعاًال، وكلما ابتعدت أكثر ازداد مقدار الفقدانالبعدي ،

جموعة التجریبیـة وقـرب نتـائج االحتفـاظ لنتـائج االختبـار البعـدي ویضیف الباحثان إن سبب االحتفاظ العالي للم
عملیــة التــذكر تعنــي العمــل اإلرادي " كانــت أفــضل ممــا هــو فــي المجموعــة الــضابطة وٕان هــو أن عملیــة التــذكر لــدیهنّ 

 تعبـر عـن الذي یقوم به اإلنسان الستعادة الصور والحقائق الماضیة، وٕان االحتفاظ هو عملیة من عملیات التذكر التـي
قــدرة الفــرد فــي االســتقرار علــى أداء عمــل ســبق أن تعلمــه بعــد مــدة قــصیرة أو طویلــة مــن تعلمــه ولــم یمــارس العمــل وٕان 

  )٢ (."استدعاء الفرد لما سبق دلیل على أن العقل احتفظ بأثر ما تعلمه
ه، فاالكتــــساب أن اكتــــساب المهــــارات واالحتفــــاظ بهــــا حالتــــان مرتبطتــــان بقیــــاس الــــتعلم ومنحنیاتــــ"فــــضال عــــن 

  )٣(".واالحتفاظ، ال یمكن الفصل بینهما، وتكمل الواحدة منها األخرى، فاختبار االحتفاظ هو مقیاس مكمل لمقدار التعلم
 أن االحتفـاظ الجیـد یـأتي مـن خـالل وضـوح األهـداف ومفـردات البرنـامج التعلیمـي بـشكل علمـي، انویرى الباحث

 ومـن ث األداء والراحـة والتـصور أدت إلـى التحـسن فـي مـستوى األداء المهـاريوالتنظیم الجید للوحدات التعلیمیة من حیـ
انــه كلمــا كانــت المهــارة التــي "إلــى ) أحمــد أمــین فــوزي( أدت إلــى احتفــاظ عــالي بالمهــارات، وفــي هــذا الــصدد یــشیر ثــم

ن االحتفـاظ بـالخبرة أقـوى،  كـا زادت قـوة الـدافع نحـو الـتعلمیتعلمها الفرد ذات معنى معـین لدیـه زاد االحتفـاظ بهـا، وكلمـا
                                                 

 .٤٢، ص ٢٠٠٢، مصدر سبق ذكره یعرب خیون؛ )1(
 .١٣٨،   ص )١٩٧٤اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، : (القیاس والتجریب في علم النفس والتربیة عبد الرحمن عیسوي؛ )2(

(3) Schmidt, and Bjork, New conceptualizations of practice, American physiological, 1992, July, p. 209. 
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وٕان الخبرات التي یتم تعلمها عن طریق التدریب الموزع یتم االحتفاظ بها لمدة أطول مـن الخبـرات التـي یـتم تعلمهـا عـن 
  )١ (." احتفاظه بما یتعلمه لمدة اطولزادطریق التدریب المركز، وكلما زادت معرفة المتعلم بنتائجه 

 سبب ذلك إلـى وجـود فتـرة فاصـلة بـین االختبـار البعـدي واختبـار انعزو الباحثأما سبب فقدان جزء من التعلم فی
 بدرجـة كبیـرة وتقـل نـسبة االحتفـاظ بهـا بعـد انتهـاء أن ما یكسبه الالعب من خبرة حركیـة ومعرفیـة تـضعف"االحتفاظ إذ 

قــدان تــدریجیًا ویظــل محتفظــًا الــتعلم مباشــرة، وٕانهــا ال تفقــد تمامــًا علــى اإلطــالق بمــرور الــزمن، ولكــن تقــل نــسبة هــذا الف
   )٢ (".بنسبة مهما طال الزمن

   Conclusions and Recommendations:  االستنتاجات والتوصیات-٥
  Conclusions:  االستنتاجات١-٥
 فاعلیـــة البرنـــامج التعلیمـــي باســـتخدام التـــصور العقلـــي فـــي تعلـــم مهـــارات خماســـي كـــرة القـــدم لـــدى طالبـــات المعهـــد -١

  .الریاضي
لبرنامج التعلیمي المتبع في المعهد الریاضي كـان اقـل تـأثیرا مـن البرنـامج التعلیمـي باسـتخدام التـصور العقلـي فـي  ا-٢

  .تعلم مهارات خماسي كرة القدم لدى طالبات المعهد الریاضي
م  علــى المجموعــة الــضابطة فــي اختبـار االحتفــاظ فــي جمیــع مهــارات خماســي كــرة القــد تفوقـت المجموعــة التجریبیــة-٣

  .لدى طالبات المعهد الریاضي
  Recommendations & Suggestions:   التوصیات والمقترحات -٢-٥
م بعـض مهـارات خماسـي كـرة القـدم لـدى  باستخدام التصور العقلي في تعلـ االستفادة من استخدام البرنامج التعلیمي-١

  .طالبات المعهد الریاضي
  .م الحقیقي والتقییم السلیم لألداء اتباع اختبار االحتفاظ في قیاس مدى التعل-٢
 اعتمــاد الوســائل التعلیمیــة فــي البــرامج التعلیمیــة فــي تعلــیم المهــارات الحركیــة وجعلهــا أساســًا فــي الــدروس النظریــة -٣

  .والعملیة في المعاهد الریاضیة
یـــة ونفـــسیة فـــي جوانـــب بدنیـــة ومهار ( إجـــراء دراســـات وبحـــوث مـــشابهة بلعبـــة خماســـي كـــرة القـــدم لكـــال الجنـــسین -٤

  ).ومعرفیة
  المصادر العربیة واالجنبیة

 ).٢٠٠٣االسكندریة، منشا المعارف، : (سیكولوجیة التعلم الحركي في المجال الریاضيأحمد أمین فوزي؛  •
احمـــد حامـــد احمـــد الـــسویدي؛ اثـــر اســـتخدام اســـلوب التـــدریب الـــذهني المباشـــر وغیـــر المباشـــر فـــي تطـــویر بعـــض  •

كلیـة التربیـة الریاضـیة، /اطروحة دكتوراه غیر منـشورة، جامعـة الموصـل: ( بالكرة الطائرةالنواحي المعرفیة والمهاریة
٢٠٠٤.(  

  ٢٠٠٧، دار الفكر العربي ،  القاهرة ٤ط) التطبیقات، المفاهیم (علم نفس الریاضة ، اسامة كامل راتب  •

القـاهرة دار الفكـر العربـي،  (:١، ط تطبیقـات فـي المجـال الریاضـي–تـدریب المهـارات النفـسیة اسامة كامـل راتـب؛  •
٢٠٠٠.(  

                                                 
 .٨٣-٨٠، ص)٢٠٠٣االسكندریة، منشأة المعارف، : (سایكولوجیة التعلم الحركي في المجال الریاضي أحمد أمین فوزي؛ )1(
  .٢٠٨، ص )١٩٩٤جامعة البصرة، دار الكتب للطباعة والنشر، : (التعلم الحركي نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي؛ )2(
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ـــة إبـــراهیم الـــسكري ومحمـــد صـــابر بریقـــع؛  • االســـكندریة، منـــشأة (، التـــدریب المتكامـــل فـــي كـــرة القـــدم النـــسویةخیری
 ).٢٠٠٤المعارف، 

صالح جوید هلیل؛ تاثیر تكـرارات مختلفـة مـن التـصور العقلـي فـي تعلـم بعـض المهـارات االساسـیة بكـرة القـدم وفقـا  •
 ).٢٠٠٩، جامعة القادسیة،/رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیةالتربیة الریاضیة: ت تعلم االداءلمستویا

عمــان، : (١ ط،)spss(االسـالیب االحـصائیة فـي العلــوم االداریـة تطبیقـات باسـتخدام صـالح الـدین حـسین الهیتــي؛  •
 ).٢٠٠٤دار وائل للطباعة والنشر، 

، طرائق التدریب المتجمع والمـوزع تحـت نظـم تـدریب وظـروف مختلفـة التعلم المهاري باستخدام ، عامر رشید سبع  •
  .١٩٩٨، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، اطروحة دكتوراة غیر منشورة 

مطبعـــة التعلـــیم العـــالي ،بغـــداد(١ط،منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة،ومحمـــد احمـــد الغنـــام، عبـــد الجلیـــل ابـــراهیم الزوبعـــي •
،١٩٨١(  

  ).١٩٧٤االسكندریة، دار المعرفة الجامعیة،:(القیاس والتجریب في علم النفس والتربیة عبد الرحمن عیسوي؛ •
عبــد الــرحیم ســالمي؛ اثــر برنــامج مقتــرح الســلوبین مــن التــدریب الــذهني فــي بعــض المهــارات االساســیة ومــستوى  •

 ).٢٠٠٢یاضیة، كلیة التربیة الر / رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة الموصل: (الرضا الحركي بكرة القدم

 )١٩٨٧، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل  ( ٢ط، التدریب في المصارعة ، عبد علي نصیف  •

: عمـــار شـــهاب أحمـــد الجبـــوري؛ تـــصمیم وبنـــاء بعـــض االختبـــارات المهاریـــة الهجومیـــة لالعبـــي خماســـي كـــرة القـــدم •
 ).٢٠٠٨/ضیةكلیة التربیة الریا/ رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الموصل(

كـــاوه عمـــر محمـــد النقـــار؛ عالقـــة بعـــض القیاســـات الجـــسمیة والقـــدرات البدنیـــة بـــأهم المهـــارات األساســـیة لالعبـــات  •
  ).٢٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة، / رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة كویة: (خماسي كرة القدم

ــتعلم الحركــيكــورت ماینــل؛  • موصــل، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة جامعــة ال: (٢ط) عبــد علــي نــصیف (ترجمــة، ال
 ). ١٩٨٧والنشر، 

 ).٢٠٠١، دار الفكر العربي ، القاهرة  ( ٢ط، التدریب العقلي في المجال الریاضي ، محمد العربي شمعون  •

 ).١٩٩٦القاهرة، دار الفكر العربي، :(،طالتدریب العقلي في التنسمحمد العربي شمعون وعبد النبي الجمال؛  •

 ).٢٠٠٢القاهرة، دار الفكر العربي، : (علم النفس التدریب والمنافسة الریاضیة محمد حسن عالوي؛ •

  ).١٩٩٧القاهرة، دار المعارف، : (١، طعلم النفس المدرب والتدریب الریاضيمحمد حسن عالوي؛  •

ة رســال: (محمــد عبــد الحــسین عطیــة المــالكي؛ اثــر التــدریب الــذهني فــي تعلــم بعــض المهــارات االساســیة بكــرة القــدم •
 ).١٩٩٨كلیة التربیة الریاضیة، /ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد

  ١٩٨٧)الكویت دار القلم للنشر والتوزیع، :(١، طالتعلم الحركي والتدریب الریاضيمحمد عبد الغني عثمان؛  •

عمــــان دارالمــــسیرة للنــــشر، :(نظریــــة وممارســــة) التــــصمیم التجریبــــي(محمــــد محمــــود الحیلــــة وحمــــد ذبیــــان العــــزاوي؛ •
١٩٩٩.( 

 ).٢٠٠١لعین، دار الكتاب الجامعي، ا: (طرائق التدریس وٕاستراتیجیاتهمحمد محمود الحیلة؛  •

بحــث منــشور فــي : محمــود موســى العكیلــي؛ تــاثیر التــدریب الــذهني فــي تعلــم بعــض المهــارات االساســیة بكــرة الیــد •
 ).٢٠٠٥، جامعة بابل، العدد الرابع، مجلة علوم التربیة الریاضیة

 ).١٩٩٤جامعة البصرة، دار الكتب للطباعة والنشر،  (التعلم الحركيشلش واكرم محمد صبحي؛ نجاح مهدي  •

  .٢٠٠٠، بغداد، دار الكتب والوثائق، التعلم وجدولة التدریبوجیه محجوب؛  •
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 ).٢٠٠١عمان، دار وائل للطباعة والنشر، : (١، طنظریات التعلم والتطور الحركيوجیه محجوب؛  •

  ).٢٠٠٢بغداد، دار الكتب والوثائق العراقیة، : (لحركي بین المبدأ والتطبیقالتعلم ایعرب خیون؛  •
• Schmidt, and Bjork, New conceptualization of practice, American Psychological, 

Nol.3. No. 4 July, 1992. 
• .Schmidt, A.R.: motor learning and performance, Human Kentics publisher, U.S.A., 

1991.    
  أسماء السادة المختصین المشاركین بآرائهم العلمیة في إجراءات البحث كافة)١(رقم            الملحق 
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