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  الملخص
 الكـــشف عـــن المقارنـــة ألثـــر أســـلوبي التـــدریب الـــذهني المباشـــر وغیـــر إلـــىهـــدف البحـــث 

المباشـــــر فـــــي تطـــــویر بعـــــض المهـــــارات األساســـــیة بـــــالكرة الطـــــائرة ،واســـــتخدم البـــــاحثون المـــــنهج 
اختـــصاص الكـــرة ( الرابعـــة دراســـیةالـــسنة الطالبـــا مـــن ) ١٦(التجریبي،وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 

ـــة التربیـــة الریاضـــیة )الطـــائرة  مجمـــوعتین تجـــریبیتین إلـــىجامعـــة الموصـــل وتـــم تـــوزیعهم -فـــي كلی
طـــــالب لكـــــل مجموعـــــة وتـــــم التكـــــافؤ بـــــین المجمـــــوعتین التجـــــریبیتین فـــــي  )٨( متـــــساویتین بواقـــــع

اضــــي،بعض عناصـــــر العمر،الطول،الكتلة،الــــذكاء،مظاهر االنتباه،التـــــصور العقلــــي الری(متغیــــرات
اللیاقــة البدنیــة المــؤثرة فــي تعلــیم المهــارات األساســیة فــي الكــرة الطــائرة وبعــض المهــارات األساســیة 

واســتخدمت المقابلــة الشخــصیة واالســتبیان واالختبــارات والمقــاییس كوســائل لجمــع ) بــالكرة الطــائرة
لبرنــامج التعلیمــي علــى وتــم وضــع برنــامجین تعلیمیــین بــالكرة الطائرة،یتــضمن األول ا٠المعلومــات

وفق المنهـاج المقـرر مـضافا إلیـه أسـلوب التـدریب الـذهني المباشـر،والثاني یتـضمن نفـس البرنـامج 
  . األول مضافا إلیه أسلوب التدریب الذهني غیر المباشر

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

لوســطین حــسابیین )ت(الوســط الحــسابي،االنحراف المعیاري،اختبــار: (الوســائل اإلحــصائیة اآلتیــة 
  ٠لمعالجة البیانات) لوسطین حسابیین مرتبطین ) ت(غیر مرتبطین،اختبار 

  : االستنتاجین اآلتیینإلىوتوصل الباحثون 
 أســلوبي التــدریب الــذهني المباشــر وغیــر المباشــر والــذین نفــذا ضــمن البرنــامجین التعلیمیــین نإ -

   .الطائرةلهما تأثیر إیجابي في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة 

 ٢٠٠٧ –) ٤٥( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 تساوت المجموعة التجریبیة األولى التي نفذت أسلوب التدریب الذهني المباشـر مـع المجموعـة -
 نفــذت أســلوب التــدریب الــذهني غیــر المباشــر فــي االختبــار البعــدي فــي التجریبیــة الثانیــة التــي

  . تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 
  

ABSTRACT  
A comparison of  the Effect of   the two ways of the 
direct and Indirect Mental Training  in Developing 

Some Basic Skills in Volleyball.  
  

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

Mosul university / college of physical education 

The research aims at revealing the comparison between  the effect 
of two ways of the direct and indirect  mental training in developing some 
basic skills in volleyball  . The researchers followed the empirical way in 
their wark. 

The data of the research is a group of 16 students of the fourth year  
(specialized in volleyball ) in the College of Sports Education.  University 
of Mosul . the students  have been   distributed  into  two equal  empirical 
groups as  8 students per group,  There was equivalence between the two 
groups in the variables of  (the age, light, body mass, cleverness, the 
attention appearance, sport mental illustration and some elements of 
physical and movement fitnes that effect in learning the basic skills in 
volleyball as well as some basic skills in volleyball .  

The personal meeting and the tests and measurements have been 
used as means to collect information. Two learning programs for 
volleyball have been suggested, the first includes a learning program of 
the determined schedule for the students of the fourth year to which the  
direct mental training was, the second is the same as the first with the 
addition of the  indirect mental training.  

Each program consists of  24 learning units adopted during 12 
weeks as two unites per week; the duration of each unit is 90 minutes. 
The researchers applied the following statistical means:  (The arithmetic 
mean, standard deviation and T- test of unrelated mean and T- test related 
means , to deal with the data. )  

The research concluded to these two results:  
1. The direct and indirect mental training ways which have been adopted 

within the two learning programs, have a positive effect in developing 
some basic skills in volleyball.  
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2. The first  empirical group, which carried out  the  direct mental training, 
seemed equal to the second   empirical group, which carried out  the 
way of the indirect mental  training in the post –test   used in 
developing some basic skills in volleyball.  

   التعریف بالبحث-١
    المقدمة وأهمیة البحث١-١

یعــد التــدریب الــذهني شــكال تقلیــدیا للتــدریب النفــسي فــي عملیــة الــتعلم الحركــي فــي مجــال 
ـــــــة تحـــــــسین األداء  ـــــــم اســـــــتخدامه فـــــــي بحـــــــوث األداء الحركـــــــي وطریق ـــــــة الریاضـــــــیة وقـــــــد ت   التربی

اهیم والصور التي یراها المـتعلم والتـي تحـدد تـصوره الحركـي أي الـصورة  ألنه یكون مجموعة المف
االبتدائي یحـوي كـل أشـكال التـأثیرات الـسیكولوجیة خـالل عملیـة   إن هذا التدریب  األولى للحركة،

ـــــــــــصحیحةاالمهـــــــــــم   التعلم والتدریب لذا فإن من ـــــــــــصورة ال ـــــــــــد ال   ن یعطـــــــــــي للمـــــــــــتعلم الجدی
  .)١٢٢-١٢١ ، ٢٠٠٢خیون ، (ا  للحركة ألنها أول صورة یعتمد علیه

إن األدبیــات التــي درســت التــدریب الــذهني فــي مجــال تعلــم األداء الحركــي أعطــت حــافزا 
 الدراســات إلــى نتــائج تثبــت فاعلیــة التــدریب أكثــرتوصــلت إذ للبــاحثین للبحــث فــي هــذا الموضــوع 

لــذهني یمكــن إن الــذهني وقــد اتفــق العدیــد مــن الخبــراء والمختــصین فــي هــذا المجــال بــان التــدریب ا
  . یطبق بأشكال مختلفة بحیث یكون له أهداف متعددة تؤثر في األداء الحركي 

، فیجیــب " هــل إن التــدریب الــذهني یــؤثر فیــه أداء المهــارة الحركیــة"والــسؤال المطــروح هــو 
(Schmidt, 1999) إن التمرین الذهني یدخل في تعلم العناصر المعرفیـة أو المكونـات المعرفیـة 

) . یــتعلم كیــف یعمــل( )Hewer, 1985 ( ، ویطلــق علیــه(Schmidt, 1999, 312) للمهــارة
وهــذا اإلجــراء مــن خــالل إعطــاء متطلبــات االســتعادة الذهنیــة إلــى المــتعلم ، وبهــذا یــساعد المــتعلم 
بالتفكیر حـول أي أنـواع یحـاول أداءهـا ، ویبـدأ بتنبـؤ أو توقـع السلـسلة المتعاقبـة فـي كـل نـشاط أو 

تي مـــن خــالل الخبـــرة الــسابقة للمهـــارات المتــشابهة وربمـــا باســتطاعته االبتعـــاد عـــن حركــة وهـــذا یــأ
بعض الحركات غیر المناسبة لـألداء الـصحیح ، ویجـب إن نؤكـد انـه ال یحـدث تعلـم حركـي كبیـر 
من خالل التدریب الذهني فقط ولكنه عامل مساعد لتسریع التعلم من خالل مـشاركة المكونـات أو 

للمهــارة كمــا انــه یــسهم فــي التخطــیط للحركــة وهــو الجــزء األساســي فــي عملیــة العناصــر المعرفیــة 
   . )Hewer, 1985, 191-200(التدریب الذهني للتعلم 

ــــذهني مثــــل دراســــة  ــــة التــــدریب ال ــــي أكــــدت علــــى فاعلی ــــاك العدیــــد مــــن الدراســــات الت   وهن
 )١٩٩٩الزمـــــامیري ، (و) ١٩٩٨عطیـــــة ، (و) Curtis, 1994(و) ١٩٩٤عبـــــد الـــــرحمن ، (
فقــد أوضــحوا أهمیــة المــزج بــین التــدریب الــذهني والتــدریب المهــاري فــي رفــع ) ٢٠٠٠نــشوان ، (و
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مستوى األداء الرقمي وتطویر المهارة الحركیـة وفاعلیـة التـدریب الـذهني فـي عملیـة الـتعلم الحركـي 
إلى أهمیـة التـدریب الـذهني  )١٩٩٣الكومي ،(و) ١٩٨٣إسماعیل وشمعون ، (كما أشار كل من 

علــم المهــارة وزیــادة التعــرف علیهــا وتنمیتهــا وتطویرهــا كمــا یــساعد المــتعلم علــى الــتحكم فــي فــي ت
  . االنتباه وعزل تفكیره 

ولمــا كانــت لعبــة الكــرة الطــائرة مــن األلعــاب التــي تحــوي علــى مهــارات متعــددة یمكــن إن 
ألسلوبان في یستخدم فیها أسلوب التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر ولكن مدى نجاح هذان ا

 إن وجــود هــذه المهــارات مــع وجــود أســلوبي التــدریب الــذهني یثیــر .معــروف غیــر النهــاريالتطــویر 
عدة تساؤالت وهي هل إن استخدام أسلوبي التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر لـه فاعلیـة فـي 

لكـــرة  عنـــد اســـتخدامه فـــي دروس اأفـــضلتطـــویر مهـــارات الكـــرة الطـــائرة وأي أســـلوب یحقـــق نتـــائج 
  . هذه التساؤالت تكمن أهمیة الدارسة عنالطائرة ولإلجابة 

   مشكلة البحث٢-١
 األســـاس فـــي إعـــداد وتطـــویر الالعـــب الكتـــساب المهـــارات الـــذهني الجـــزءیمثـــل التـــدریب 

لقــد وجــد  و واألهــداف، الحركــة وتسلــسل المهــارات والمواقــف یتــضمن تــصور إذ الحركیــة،والمواقــف 
لتــــدریب الــــذهني المباشــــر وغیــــر المباشــــر ضــــمن المنــــاهج التعلیمیــــة بــــان قلــــة اســــتخدام أســــلوبي ا

 السنة الدراسـیة في السنة الدراسیة التي تلي السیماالمخصصة للكرة الطائرة ظهرت بشكل واضح و 
التـي یـتم فیهــا تعلـم الطلبــة للمهـارات األساســیة بـالكرة الطــائرة والتـي تحتــاج إلـى زیــادة فـي اســتخدام 

ي مــن اجــل تطــویر المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة لــدى طــالب الكلیــة ، أســلوبي التــدریب الــذهن
المباشــر (ومــن هنــا بــرزت مــشكلة البحــث فــي محاولــة اســتخدام أســلوبین مختلفــین للتــدریب الــذهني 

  والمقارنة بینهما في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة ) وغیر المباشر

   هدفا البحث٣-١
فـي الكلیـة فـي   أثر استخدام أسلوبي التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر الكشف عن١-٣-١

 كلیــة الرابعـة فـي الــسنة الدراسـیةتطـویر بعـض المهـارات األساســیة بـالكرة الطـائرة لطـالب 
  التربیة الریاضیة

 المقارنة في االختبار البعدي بین اثر استخدام أسـلوبي التـدریب الـذهني المباشـر وغیـر ٢-٣-١ 
 الـــسنة الدراســـیةاشـــر فـــي تطـــویر بعـــض المهـــارات األساســـیة بـــالكرة الطـــائرة لطـــالب المب

  .الرابعة  في كلیة التربیة الریاضیة 

   فرضا البحث ٤-١
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 وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي فــــي تطــــویر بعــــض ١-٤-١
ذهني المباشــــر وغیــــر المهــــارات األساســــیة بــــالكرة الطــــائرة لكــــل مــــن أســــلوبي التــــدریب الــــ

   الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة السنة الدراسیةالمباشر لطالب 

وجــود فــروق غیــر معنویــة فــي االختبــار البعــدي بــین أســلوبي التــدریب الــذهني المباشــر  ٢-٤-١
 السنة الدراسـیةوغیر المباشر في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة لطالب 

  .ة التربیة الریاضیة الرابعة  في كلی

   مجاالت البحث ٥-١
فـــي كلیـــة ) اختـــصاص الكـــرة الطـــائرة( الرابعـــة الـــسنة الدراســـیة طـــالب :البـــشري المجـــال ١-٥-١

  .الموصل جامعة -التربیة الریاضیة 

   .٢٠٠٢/ ٢٥/١٢  ولغایة ٢٠٠٢ /٩ /٢٣ ابتداً  :الزماني المجال ٢-٥-١

 -ع األلعــاب الفرقیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة  القاعــة المغلقــة لفــر : المجــال المكــاني ٣-٥-١
  .جامعة الموصل 

   تحدید المصطلحات ٦-١
  :الذهني التدریب ١-٦-١

ـــه ) روشـــال(عرفـــه  ـــاه" بأن ـــز االنتب ـــتحكم وتركی ـــى ال "           إحـــدى الطـــرق الرئیـــسة للحـــصول عل
  ) .٢٩ ، ١٩٩٦شمعون ، (

رتبط بفعــل ظـاهري والــذي یــسبب تــصور أداء اإلنجـاز بــدون أن یـ"بأنـه ) محجــوب(وعرفـه 
  ) .١٨٨ ، ٢٠٠٠محجوب ، " (یجابي كبیر في تعلم المهارة الحقیقیةاإنتاج نقل 

  :بأنه یعرفه الباحثون إجرائیا یمكن أنوفي ضوء ما تقدم 

عملیـة تكــرار األداء الحركــي المركــز للمهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة ذهنیــا بــدون األداء 
   .المهارات في تطویر ورفع مستوى األداء لهذه الفعلي لها والذي یسهم

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

 عملیــة تكــرار تــصور المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة ذهنیــا والتــي ســبق وان تــم تعلمهــا 
  ) . تحویلحدة ، تركیز ، توزیع ، (مع التأكید على مظاهر االنتباه 

  ) :الخارجي( أسلوب التدریب الذهني غیر المباشر ٣-٦-١
  :بأنهیعرفه الباحثون إجرائیا 

 عملیــة تكــرار تــصور المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة ذهنیــا والتــي ســبق وان تــم تعلمهــا 
  . الوصف الفني لها ومشاهدة نماذج األداء واألفالمإلىمع االستماع 

  اسات السابقةاإلطار النظري والدر  -٢
   اإلطار النظري ١-٢
    مفهوم التدریب الذهني١-١-٢

 وتـــم التوصـــل إلـــى إن النبـــضات فـــي المـــستقبالت وأبعـــادهزاد االهتمـــام بالتـــدریب الـــذهني 
البصریة والسمعیة واألعضاء الحسیة تدخل في أجزاء معینة مـن المـخ ، وتـستخدم المعلومـات فـي 

الرجعیــة لتعزیــز اســتكمال الــصورة ، ومــن المعتقــد إن هنــاك هــذه المــستقبالت المتعــددة مــع التغذیــة 
مركــزًا متكــامًال فــي الجهــاز العــصبي المركــزي ، وظیفتــه اســتقبال جمیــع المثیــرات الحــسیة والعمــل 

  .  على تقییمها وتقویتها وٕارسالها إلى األماكن المناسبة في المخ لعمل االستجابة الالزمة

 التــدریب الــذهني تتـــسبب فــي بعــض االســـتجابات وان الــصور العقلیــة التــي تتكـــون خــالل
 الحركـة إلنتـاج عملیات التفكیر ینتج عنها انقباضات في العضلة المـستخدمة أن إذالفسیولوجیة ، 

  . التي یتم تصورها ، وان األداء البدني یتضمن درجات في االرتباط بالنشاط الذهني 

ي غلـى تـسجیل األنمـاط الحركیـة إن تأثیر التدریب الـذهني یرجـع إلـى قـدرة الجهـاز العـصب
 تنظــیم الــصور ولــذلك فــان التــدریب الــذهني قــد یــؤدي إلــى وٕاعــادةوالحــسیة وقــدرتها علــى التــذكر ، 

  .نفس التغیرات في الجهاز العصبي المركزي مثل تلك الناتجة من األداء البدني 

  :أربعة مفاهیم ترتبط بفعالیة التدریب الذهني ) Sage , 1971(قدم 

   .عیةالداف .١

  .الرمزياإلدراك  .٢

  . الوحدات العصبیة المشتركة في األداء  .٣
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 .النظریة الفسیولوجیة  .٤

  .                         وقدمت هذه المفاهیم كثیرًا من الموضوعات المرتبطة بالتدریب الذهني

  )٣٢-٢٠ ، ١٩٩٦شمعون (    

   أنواع التدریب الذهني ٢-١-٢
  :إلىیمكن تقسیم التدریب الذهني 

  : التدریب الذهني المباشر وینقسم : أوال
  .الذهنيالتصور  .١
  ). تحویل االنتباه االنتباه، توزیع االنتباه، تركیز االنتباه،انتقاء (.االنتباه .٢

  : التدریب الذهني غیر المباشر : ثانیًا 
  .قراءة الوصف الفني للمهارة  .١
  .والصورمشاهدة األفالم  .٢
  .االستماع إلى الوصف الفني للمهارات  .٣
  .األداءاهدة نماذج مش .٤
  .الحدیث عن المهارة من الالعب  .٥
  .التعلیماتكتابة  .٦
  .الدمج بین الوسائل السمعیة والبصریة  .٧
  .تركیبات أخرى  .٨

وتقدم هذه األنواع تسهیالت مختلفة ومتنوعة لالرتقاء بمستوى األداء ویرجع اختیـار النـوع 
بحیث تتناسب مع ظروف كل العب  .اختبارهاإلى عدة ظروف ترتبط بالهدف المراد تحقیقه ویتم 

  ) ٤٦ ، ١٩٩٦شمعون ،  (.حدهعلى 

   الدراسات السابقة٢-٢
  )٢٠٠١الرحاحلة والخیاط ، ( دراسة ١-٢-٢
  "تأثیر التدریب الذهني على دقة وسرعة اإلرسال في التنس" 

هــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى فاعلیــة التـــدریب البـــدني مـــع مـــشاهدة األفـــالم ، والتـــصور 
وتكونــت عینــة البحــث مــن طــالب .عقلــي علــى األداء الفنــي ودقــة إنجــاز مهــارة اإلرســال وســرعته ال

 طالبا قـسموا إلـى ٤٥ الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة بغداد والبالغ عددهم السنة الدراسیة
  : ثالث مجموعات وكما یأتي 
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یـة التطبیقیـة لمهـارة اإلرسـال المتبـع تمارس هذه المجموعـة التمـارین البدن: المجموعة الضابطة . أ
  .في دروس تعلیم وتطویر األداء بالتنس األرضي 

فــضًال عــن  تمــارس هــذه المجموعــة التمــارین البدنیــة التطبیقیــة :المجموعــة التجریبیــة األولــى . ب
  .مشاهدة أفالم الفیدیو 

 فــضًال عــنالتطبیقیــة تمــارس هــذه المجموعــة التمــارین البدنیــة :  المجموعــة التجریبیــة الثانیــة .ج
  . التصور الذهني وأداءمشاهدة أفالم الفیدیو 

  :واستنتج الباحثان ما یأتي 

حققــت المجموعــة التجریبیــة الثانیــة تطــورا فــي دقــة إنجــاز اإلرســال تلیهــا المجموعــة التجریبیــة  .١
  .الضابطةاألولى ثم 

المجموعـة الثانیـة  مـن أفـضل تطورت مهارة اإلرسـال لـدى المجموعـة التجریبیـة األولـى بـشكل  .٢
  )٤٨-٣٥ ، ٢٠٠١الرحلة والخیاط ،. (والمجموعة الضابطة 

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

  "ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم

یـــین للتـــدریب الـــذهني  التعـــرف علـــى اثـــر اســـتخدام البرنـــامجین التعلیمإلـــىهـــدفت الدراســـة 
باألسلوب المباشر وغیر المباشر في تعلم بعض المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركـي بكـرة 

سـنة والبالغـة ) ١٦(تكونت عینة البحث من العبي ناشئة محافظة نینـوى بكـرة القـدم بأعمـار .القدم
 ثـالث مجموعـات إلـىئیة العبا تم اختیـارهم بالطریقـة العـشوائیة ووزعـوا أیـضا بطریقـة عـشوا) ٤٥(

  . العبا ) ١٥(كل مجموعة قوامها 

أسبوعًا وبواقع وحدتین تعلیمیتین أسبوعیا ) ١٢(تم تطبیق البرامج التعلیمیة المقترحة لمدة 
  . دقیقة ) ٩٠(وبلغ زمن الوحدة التعلیمیة الواحدة 
  : واستنتج الباحث ما یأتي 

ثیر إیجــابي فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســیة  البــرامج التعلیمیــة الثالثــة المقترحــة ذات تــأإن .١
   .القدمومستوى الرضا الحركي بكرة 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــارات القبلیـــة والبعدیـــة لألســـالیب الثالثـــة فـــي تعلـــم  .٢
  . بعض المهارات األساسیة ومستوى الرضا الحركي بكرة القدم 
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ث الــثالث فــي االختبــارات البعدیــة فــي تعلــم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجــامیع البحــ .٣
بعض المهـارات األساسـیة ومـستوى الرضـا الحركـي بكـرة القـدم ولمـصلحة المجموعـة التجریبیـة 

 . النهـــارياألولـــى التـــي اســـتخدمت التـــدریب الـــذهني باألســـلوب المباشـــر المـــصاحب للتـــدریب 
  )٨٣-٤٤ ، ٢٠٠٢سالمي ، (

  إجراءات البحث-٣
   منهج البحث ١-٣

   .البحثدم الباحثون المنهج التجریبي لمالءمته طبیعة استخ

   مجتمع البحث وعینته ٢-٣
اختـصاص ( الرابعـة الـسنة الدراسـیة       تم اختیـار مجتمـع البحـث بالطریقـة العمدیـة مـن طـالب 

طالبا تم تقسیمهم إلـى ) ١٦(طالبا ، وتكونت عینة البحث من ) ٢٩(والبالغ عددهم ) الكرة الطائرة
طــــالب لكــــل مجموعــــة ،  وتــــم اســــتبعاد عــــدد مــــن ) ٨(ن تجــــریبیتین متــــساویتین وبواقــــع مجمـــوعتی

الطــــالب الراســــبون والطــــالب ( الطـــالب لعــــدم تكــــافؤهم مــــع بقیـــة أفــــراد العینــــة ولألســــباب اآلتیـــة  
وتــم توزیــع األســلوبین التعلیمیــین ٠)الغــائبون والطــالب الــذین یمثلــون منتخــب الكلیــة بــالكرة الطــائرة

تین بالقرعـــة ،إذ اســـتخدمت المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى أســـلوب التـــدریب الـــذهني علـــى المجمـــوع
  المباشر، بینما استخدمت المجموعة التجریبیة الثانیة أسلوب التدریب الذهني غیر المباشر 

   تكافؤ مجموعتي البحث التجریبیتین٣-٣
  :تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات اآلتیة 

   التكافؤ بالعمر الزمني مقاسًا بالشهر ١- ٣ – ٣

   التكافؤ بالطول مقاسًا بالسنتیمتر٢ – ٣ – ٣

  مقاسًا بالكیلوغرام كتلة  التكافؤ بال٣ – ٣ – ٣

    التكافؤ ببعض العملیات العقلیة٤ – ٣ – ٣

 -بـوردن (ختبـار للـذكاء وا) RAVENرافـن (اختبـار (ؤ مجمـوعتي البحـث فـي تم تكـاف  
  ٠))التصور العقلي الریاضي المعرب(دل لالنتباه ومقیاس المع) انفیموف

  التكافؤ ببعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة  ٥-٣-٣
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تــم  تحلیــل محتــوى المــصادر العلمیــة لتحدیــد بعــض عناصــر اللیاقــة البدنیــة والحركیــة 
  .المؤثرة في الكرة الطائرة فضًال عن االختبارات الخاصة بها 

  :وهي األهمیة بالترتیب العناصر وحسبواستخلص الباحثون أهم 
ــــا . ١ ــــة لألطــــراف العلی   تــــم قیاســــها بوســــاطة اختبــــار رمــــي الكــــرة الطبیــــة زنــــة  :القــــوة االنفجاری

  )١٣٦ ، ١٩٩٠عثمان ، (من وضع الجلوس على كرسي من الثبات أبعد مسافة )  كغم٣(
  . ز العمودي من الثباتتم قیاسها بوساطة اختبار القف :القوة االنفجاریة لألطراف السفلى . ٢

  )١١٧ ، ١٩٩٧حسانین وعبد المنعم ، (                           

تم قیاسها بوساطة اختبار رفع الذراعین إلى األعلى من وضع االنبطاح مع  :مرونة األكتاف . ٣
  )٣٤٩ ، ١٩٨٢عالوي ورضوان ، . (تثبیت الجذع 

، ١٩٩٥حـــسانین،.(متـــر ) ١٠×٤(تـــم قیاســـها بوســـاطة اختبـــار الـــركض المكـــوكي  :الرشـــاقة . ٤
-٢٣ وقد تم إجراء هذه االختبارات والمقـاییس یـومي االثنـین والثالثـاء  المـوافقین  ٠)٣٦٩
٢٠٠٢/ ٩/ ٢٤ .   

) ت(وللتأكــــد مــــن تكــــافؤ مجمــــوعتي البحــــث التجــــریبیتین اســــتخدم البــــاحثون اختبــــار 
  .یبین ذلك ) ١ ( رقموالجدول. لوسطین حسابیین غیر مرتبطین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١(رقم الجدول 
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  بین مجموعتي البحث التجریبیتین في متغیرات ) ت(یبین نتائج اختبار 
العمر ، الطول ، الكتلة ، الذكاء ، مظاهر االنتباه ، التصور العقلي الریاضي،عناصر اللیاقة (

  )البدنیة المؤثرة في الكرة الطائرة

 


    



      

 


 

        
        
        
        
        
        
        

 

 

      

        
        
        
        
        
        
        

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

  رة الطائرة  التكافؤ  ببعض المهارات األساسیة بالك٦-٣-٣
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) التنـــسي(اإلرســـال المواجـــه مـــن األعلـــى (المهـــارات األساســـیة بـــالكرة الطـــائرة  اختیـــارتـــم 
وتم إجـراء االختبـارات الخاصـة بهـذه .) ، جدار الصد)اإلعداد(،التمریر من أمام الرأس إلى األمام 

ثـــم قـــام ، ٢٥/٩/٢٠٠٢المهـــارات األساســـیة بوســـاطة اختبـــارات مقننـــة فـــي یـــوم األربعـــاء الموافـــق 
الباحثون بإجراء عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث التجـریبیتین فـي المهـارات األساسـیة المختـارة 

  .یبین ذلك) ٢(رقم والجدول ) ت(باستخدام اختبار 
  )٢(رقم الجدول 

بین مجموعتي البحث التجریبیتین في بعض المهارات األساسیة بالكرة ) ت(یبین نتائج اختبار 
  الطائرة


 


     

     

 
 

 

 


 
      

        
        

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

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

    ٠ات لجمع المعلوم

   التصمیم التجریبي ٥-٣
اســــتخدم البــــاحثون التــــصمیم التجریبــــي الــــذي یطلــــق علیــــه اســــم تــــصمیم المجموعــــات 
  المتكافئــــــــــة العــــــــــشوائیة االختیــــــــــار ذات المالحظــــــــــة القبلیــــــــــة والبعدیــــــــــة المحكمــــــــــة الــــــــــضبط 

فـــي ویمكـــن تنفیـــذ هـــذا التـــصمیم علـــى النحـــو الموضـــح ) ٣٩٨-٣٨٤ ، ١٩٨٤فـــان دالـــین ، (
  ) .٢(رقم الشكل 
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  )٢ ( رقم الشكل
  حثیوضح التصمیم التجریبي المستخدم في الب

   البرنامجین التعلیمیین٦-٣
) ١٩٨٧الكاتــــــب وآخــــــرون ، (مــــــن خــــــالل اطــــــالع البــــــاحثون علــــــى المــــــصادر العلمیــــــة 

ولخبــرة ) Schmidt, 1999(و) Blacker, 1981(و) ٢٠٠٢خیــون ، (و) ١٩٩٦شــمعون، (و
ول أحد الباحثین في مجال الكرة الطائرة تم وضع  برنامجین تعلیمیین بالكرة الطائرة ، البرنـامج األ

اختــصاص ( الرابعــة الــسنة الدراســیةیتــضمن البرنــامج التعلیمــي علــى وفــق المنهــاج المقــرر لطلبــة 
 أسلوب التدریب الذهني المباشر، والبرنامج الثاني یتضمن نفس البرنـامج فضًال عن) الكرة الطائرة

  أسلوب التدریب الذهني غیر المباشر ،   فضًال عنالسابق 

 في مجال )*(جین التعلیمیین على مجموعة من المختصینومن ثم تم عرض هذین البرنام
الكــرة الطــائرة والــتعلم الحركــي وطرائــق التــدریس لبیــان رأیهــم فــي مــدى صــالحیة هــذین البرنــامجین 
التعلیمیین ،  وقد تم االتفاق على صالحیة البرنامجین التعلیمیین من المختـصین كافـة بعـد أن تـم 

یوضــح وحــدة تعلیمیــة لكــل مــن ) ١(رقــم والملحــق . تــي أبــدوها األخــذ بكافــة المالحظــات العلمیــة ال
  .البرنامجین التعلیمیین

   الخطة الزمنیة للبرنامجین التعلیمیین ١-٦-٣
                                                           

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

  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة : لیث محمد داود ألبنا . د.م.أ. ١٠
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 ٨٢

أســـبوعا ، بواقـــع ) ١٢(وحـــدة تعلیمیـــة علـــى مـــدى ) ٢٤(تكـــون كـــل برنـــامج تعلیمـــي مـــن 
  دقیقة ) ٩٠(وحدتین تعلیمیتین في األسبوع الواحد ، ومدة كل وحدة تعلیمیة 

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

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

  :من هذه التجربة االستطالعیة هو

  .التأكد من صالحیة فقرات البرنامجین التعلیمیین  .١

  .الباحثون تواجه معرفة الصعوبات والمشكالت التي .٢

التعــرف علــى األخطــاء والمعوقــات المتوقعــة فــي التنفیــذ ومحاولــة وضــع الحلــول قبــل البــدء  .٣
  .بتنفیذ البرنامجین التعلیمیین 

 فقــرات الجــزء التعلیمــي ألســلوبي التــدریب الــذهني المباشــر وغیــر ومالئمــةمــدى صــالحیة  .٤
  .األسلوبینالمباشر ومدى استجابة الطالب لهذین 

  جربة الرئیسة للبحث  الت٣-٦-٣
   المجموعة التجریبیة األولى١- ٣- ٦- ٣

فـضال ) اختـصاص الكـرة الطـائرة( الرابعـة السنة الدراسیةتقوم بتنفیذ المنهاج المقرر لطلبة 
 وبإشـراف أحـد البــاحثین )*(عـن اسـتخدام أسـلوب التــدریب الـذهني المباشـر ، وقــد قـام مـدرس المــادة

یث یتم شرح المهارة باألسـلوب اللفظـي ثـم عرضـها بنمـوذج مـن بتنفیذ وحدات البرنامج التعلیمي ح
  ٠المدرس ، ویتم التطبیق العملي من الطلبة بالطریقة الكلیة 

    المجموعة التجریبیة الثانیة ٢- ٣- ٦- ٣

فــضال عــن ) اختــصاص الكــرة الطــائرة( الرابعــة الــسنة الدراســیةتقــوم بتنفیــذ المنهــاج المقــرر لطلبــة 
 الــذهني غیــر المباشــر ، وقــد قــام مــدرس المــادة وبإشــراف أحــد البــاحثین اســتخدام أســلوب التــدریب

بتنفیذ وحدات البرنامج التعلیمي حیث یـتم شـرح المهـارة باألسـلوب اللفظـي ثـم عرضـها بنمـوذج مـن 
  .المدرس ، ویتم التطبیق العملي من الطلبة بالطریقة الكلیة

  ین واالختبارات البعدیة  االختبارات القبلیة وتنفیذ البرنامجین التعلیمی٤-٦-٣
                                                           

  .خالد عبد المجید الخطیب . د.م.أ) *(
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 ٨٣

   االختبارات القبلیة ١- ٤- ٦- ٣

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

   تنفیذ البرنامجین التعلیمیین ٢- ٤- ٦- ٣

علیمیین على مجموعتي البحث التجریبیتین في یومي االثنین تم البدء بتنفیذ البرنامجین الت
أسـبوعا ، وتـم االنتهـاء مـن ) ١٢( ولمـدة ٧/١٠/٢٠٠٢واألربعاء من كل أسبوع وابتداء من تاریخ 

   .٢٥/١٢/٢٠٠٢تنفیذ البرنامجین التعلیمیین في یوم األربعاء الموافق 
   االختبارات البعدیة ٣- ٤- ٦- ٣

دیة الخاصة بالمهارات األساسیة بالكرة الطائرة على مجموعتي  البحث تم إجراء االختبارات البع
  ٠ ٣٠/١٢/٢٠٠٢التجریبیتین في یوم االثنین الموافق 

   الوسائل اإلحصائیة ٧-٣
  .الوسط الحسابي  -

  .االنحراف المعیاري  -

  .لوسطین حسابیین غیر مرتبطین) ت(اختبار -

  ).٣١٠-١٠٣ ، ١٩٩٩ریتي والعبیدي ، التك. (لوسطین حسابیین مرتبطین) ت(اختبار -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض النتائج ومناقشتها - ٤
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  : عرض النتائج ١-٤
 عـــرض نتـــائج المقارنـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمجمـــوعتي البحـــث           ١-١-٤

  التجریبیتین في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 
  )٤ ( رقمالجدول

االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة األولى في بعض بین ) ت(یبین اختبار 
  المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

  
  


      


 

        
        
        

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

  )٥ ( رقمالجدول

ن القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة الثانیة في بعض بین االختباری) ت(یبین اختبار 
  المهارات األساسیة بالكرة الطائرة

  
  

     




 

 
       

        
        

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

لبحــث التجــریبیتین فــي  عــرض نتــائج المقارنــة فــي االختبــار البعــدي بــین مجمــوعتي ا٢-١-٤
    بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 
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  )٦(رقم الجدول 
في االختبار البعدي بین مجموعتي البحث التجریبیتین في بعض ) ت(یبین نتائج اختبار 

  المهارات األساسیة بالكرة الطائرة


 


    


 

     

 
 

 

        
        
        

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

   مناقشة النتائج ٢-٤

 البحـث فــي ي مناقـشة نتــاج المقارنـة بــین االختبـارین القبلــي والبعـدي لمجمــوعت١-٢-٤
  بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

بین االختبارین القبلي أن هناك فروقا ذات داللة معنویة ) ٤،٥(یتبین من نتائج الجدولین 
والبعــدي لمجمــوعتي البحــث التجــریبیتین فــي بعــض المهــارات األساســیة بــالكرة الطــائرة ولمــصلحة 

 إلــىویعــزو البــاحثون ســبب ذلــك . االختبــار البعــدي وهــذا مــا یحقــق صــحة الفــرض األول للبحــث 
مـــا یحتویـــه كـــل فاعلیـــة البرنـــامجین التعلیمیـــین الـــذین طبقـــا علـــى مجمـــوعتي البحـــث التجـــریبیتین و 

 إرشــــادات وتعلیمــــات خاصــــة بكــــل مفــــردة مــــن مفــــردات كــــال وٕاعطــــاءبرنــــامج مــــن شــــرح وعــــرض 
ـــامجین ، ممـــا أدى   فـــي أفـــضل أن یحقـــق طـــالب مجمـــوعتي البحـــث التجـــریبیتین نتـــائج إلـــىالبرن

االختبار البعدي ، فالمجموعة التجریبیـة األولـى التـي طبقـت البرنـامج التعلیمـي المتـضمن المنهـاج 
فـــضال عـــن أســـلوب التـــدریب ) اختـــصاص الكـــرة الطـــائرة( الرابعـــة الـــسنة الدراســـیةرر لطـــالب المقـــ

الذهني المباشر الـذي یحتـوي علـى تمـارین االسـترخاء والتـصور الـذهني الـداخلي ومظـاهر االنتبـاه 
إذ تم شرح كل مهارة من المدرس وعـرض نمـوذج لهـا أیـضا ممـا ) حدة ، تركیز ، توزیع ، تحویل(

 یكتـــسب الطـــالب تـــصور المهـــارة فـــضال عـــن خبـــراتهم التعلیمیـــة الـــسابقة وعنـــد تنفیـــذ  أنإلـــىأدى 
النـــشاط الـــذهني وبعـــد تمـــارین االســـترخاء التـــي أعطیـــت إلـــیهم تـــم تنفیـــذ تمـــارین التـــصور الـــذهني 
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 مـع التأكیـد علـى مظـاهر – على وفق ما هو مطلوب في كـل وحـدة تعلیمیـة –الداخلي لكل مهارة 
تــصور نفــسه كمــا لــو كــان هنــاك آلــة تــصویر مثبتــة فــوق رأســه تــسجل صــورا االنتبــاه  فالطالــب ی

للمهــــارة بتفاصــــیلها الدقیقــــة والتــــي یراهــــا فــــي أثنــــاء األداء ، وهــــو یــــسترجع صــــور المهــــارة بهــــدف 
 حركة الزمالء في الملعب والتركیـز علـى موقـع الكـرة إلرسـالها أو تمـر یرهـا إلىممارستها واالنتباه 

رف علــــى جمیــــع العملیــــات المــــصاحبة لــــألداء مــــن إحــــساس وشــــعور أو صــــدها فــــضال عــــن التعــــ
 ، ٢٠٠٠الضمد ، (وانفعاالت وٕاجراء التقییم حتى یمكن اتخاذ االستجابات المناسبة في المستقبل 

٢٠٣(.  

أن الــصورة الداخلیــة للتــصور الحركــي تتعامــل مــع انطبــاع أولــي یأخــذ طریقــه مــن مجــال 
اخلي عنـــد الریاضـــي ، وبجانـــب االنطبـــاع األولـــي فهنـــاك  المجـــال النفـــسي الـــدإلـــى النهـــارياألداء 

  . عملیـــــــــــات حـــــــــــسیة داخلیـــــــــــة تتفاعـــــــــــل مـــــــــــع هـــــــــــذا االنطبـــــــــــاع وتعطـــــــــــي التـــــــــــصور الحركـــــــــــي 
)White & Hardy, 1995, 169 ( ونتیجـة لتكـرار التـصور الـذهني الـداخلي لمهـارات) اإلرسـال

والتطبیق العملي ) جدار الصد األمام و إلى، التمریر من أمام الرأس ) التنسي(المواجه من األعلى 
لها فضال عن ممارسة اللعب ضمن وحدات البرنامج التعلیمـي األمـر الـذي أسـهم فـي التقـدم بـأداء 

  .  في االختبار البعدي أفضلالمهارات بصورة جیدة وتحقیق نتائج 

أما المجموعة التجریبیة الثانیة والتـي طبقـت البرنـامج التعلیمـي المتـضمن المنهـاج المقـرر 
فـضال عـن أسـلوب التـدریب الـذهني غیـر ) اختصاص الكرة الطائرة( الرابعة السنة الدراسیةطالب ل

المباشر الذي یحتوي على تمارین االسترخاء والتصور الذهني الخـارجي ومـشاهدة األفـالم ونمـاذج 
 اكتـــساب إلـــىاألداء ، إذ تـــم شـــرح كـــل مهـــارة مـــن المـــدرس وعـــرض نمـــوذج لهـــا أیـــضا ممـــا أدى 

ور المهـــارة فـــضال عـــن خبـــراتهم التعلیمیـــة الـــسابقة وعنـــد تنفیـــذ النـــشاط الـــذهني وبعـــد الطـــالب تـــص
 على –تمارین االسترخاء التي أعطیت إلیهم تم تنفیذ تمارین التصور الذهني الخارجي لكل مهارة 

) صـور ، رسـوم ، أفــالم( مـع مـشاهدة نمـاذج األداء –وفـق مـا هـو مطلـوب فـي كـل وحـدة تعلیمیـة 
ضر الصورة الذهنیة كما لو كان یشاهد فلما سینمائیا ، وهو یسترجع صورة المهـارة فالطالب یستح

بجمیــع جوانبهــا المرتبطــة بــاألداء فــي محاولــة إلیجــاد العالقــات لتوظیفهــا فــي طریقــة أداء المهــارة 
الــضمد ، . (المناســبة فــضال عــن التعــرف علــى األخطــاء أو وضــع الخطــط للتنــافس فــي المــستقبل 

٢٠٢ ، ٢٠٠٠ (  

أن المتعلم ال بد أن تكون لدیه فكرة واضحة عن التكنیـك الـذي یریـد تعلمـه وبخاصـة "كما 
النقاط المهمة للسیر الحركي ولحظات استعمال القوة ، بعد أن یحاول المتعلمون تصور الحركة ، 
 فالنقاط المهمة مثل العرض والشرح والتصور تكّون عند المتعلم النظرة الصحیحة والواقعیة للحركة

  ]" . المهــــــــــــــــــــــــــــــــارة [ألداء، والتــــــــــــــــــــــــــــــــي تتبعهــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشــــــــــــــــــــــــــــــــرة محاولــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم 
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اإلرســال المواجــه (ونتیجــة لتكــرار التــصور الــذهني الخــارجي لمهــارات ) ١٦٢ ، ١٩٨٧نــصیف ، (
والتطبیــق العملــي لهــا )  األمــام وجــدار الــصدإلــى، التمریــر مــن أمــام الــرأس ) التنــسي(مــن األعلــى 

 فــي التقــدم بــأداء أســهمالبرنــامج التعلیمــي األمــر الــذي فــضال عــن ممارســة اللعــب ضــمن وحــدات 
  .  في االختبار البعدي أفضلالمهارات بصورة جیدة وتحقیق نتائج 

 مناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي بـین مجمـوعتي البحـث التجـریبیتین ٢-٢-٤
  . في بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

أن هنــاك فروقـا غیــر معنویـة فــي االختبـار البعــدي بــین ) ٦(رقـم یتبـین مــن نتـائج الجــدول 
مجموعتي البحث التجریبیتین في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة ، وهذا ما یحقـق 

 فــي رفــع مــستوى أســهماممــا یــدل علــى أن األســلوبین المــستخدمین . صــحة الفــرض الثــاني للبحــث 
 األمـام وجـدار إلـى مـن األعلـى والتمریـر مـن أمـام الـرأس األداء الحركي لمهـارات اإلرسـال المواجـه

الصد الحتواء كل منهما على تمارین االسترخاء والتصور الـذهني ممـا سـاعد طـالب المجمـوعتین 
التجــریبیتین علــى التــصور الــذهني والبــدء بــالتفكیر فــي االختبــارات التــي ســتتم للمهــارات األساســیة 

 واالسـتمرار فـي التـدریب علـى التـصور الـذهني یـتم التطـویر بالكرة الطـائرة ، ومـن خـالل الممارسـة
 الدرجة التي یمكن فیها الحصول على اإلحساس المـصاحب واسـترجاع كافـة الخبـرات الـسابقة إلى

 تصور األداء الجید مباشرة قبل أداء االختبارات البعدیة للمهارات األساسیة بـالكرة الطـائرة وٕامكانیة
األمثــل وتركیــز االنتبــاه علــى كــل مهــارة قبــل اللحظــات األخیــرة لبــدء واســتدعاء اإلحــساس بــاألداء 

ـــار فیهـــا مـــن اجـــل أن یحقـــق طـــالب المجمـــوعتین التجـــریبیتین  ـــائج فـــي اختبـــار أفـــضلاالختب  النت
  .المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

إذ أن التــــصور الــــذهني ســــاعد الطــــالب  علــــى فهــــم النــــواحي الفنیــــة للمهــــارات وطبیعتهــــا 
بقولـه أن لتـأثیر الممارسـة الذهنیـة جوانـب ) Schmidt, 1991(اتهـا ، وهـذا مـا یـشیر إلیـه ومتطلب

متعلقة بالمهارة وهو الجانب المعرفي ، كما إنها تساعد المتعلم على التدریب الفعال واسـتراتیجیات 
  مختلفـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــسهم فــــــــــــــــــــي تقـــــــــــــــــــدیر النتـــــــــــــــــــائج المحتملــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي الوقـــــــــــــــــــت الحقیقــــــــــــــــــــي 

)Schmidt, 1991, 86 (یـرى ، فـي حـین ) ، أن مـن فوائـد التـصور الـذهني هـو ) "١٩٩٩راتـب
تحسین التركیز إذ أن التصور الذهني لألشیاء التي نرید عملها وكیف یكـون رد الفعـل فـي مواقـف 

  ". وهذا یساعد على منع تشتت األفكار واالنتباهأفضلمعینة تساعد على التركیز بشكل 

  ) ١١٩ ، ١٩٩٩راتب ، ( 

  یات االستنتاجات والتوص- ٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٨

   االستنتاجات١-٥
والــــذین نفــــذا ضــــمن البرنــــامجین   أســــلوبي التــــدریب الــــذهني المباشــــر وغیــــر المباشــــرإن ١-١-٥

   .الطائرةالتعلیمیین لهما تأثیر إیجابي في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة 
 تـــساوت المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى التـــي نفـــذت أســـلوب التـــدریب الـــذهني المباشـــر مـــع ٢-١-٥

المجموعة التجریبیة الثانیة التي نفذت أسلوب التدریب الذهني غیر المباشر في االختبار 
  . البعدي في تطویر بعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة 

   التوصیات ٢-٥
االســــتفادة مــــن اســــتخدام البرنــــامجین التعلیمیــــین المتــــضمنین أســــلوبي التــــدریب الــــذهني  ١-٢-٥

الـــسنة  تطـــویر المهـــارات األساســـیة بـــالكرة الطـــائرة لطـــالب المباشـــر وغیـــر المباشـــر فـــي
   .الریاضیةفي كلیة التربیة ) اختصاص الكرة الطائرة( الرابعة الدراسیة

ویقتــرح البــاحثون إجــراء دراســة مماثلــة مــع الــدمج بــین أســلوبي التــدریب الــذهني المباشــر  ٢-٢-٥
ارات األساســیة بــالكرة  فــي تعلــم بعــض المهــالنهــاريوغیــر المباشــر المــصاحب للتــدریب 

   .الطائرة

  المصادر العربیة واألجنبیة
اثــر برنــامج للتــدریب العقلــي علــى ) : ١٩٨٣( ، ماجــدة ، وشــمعون ، محمــد العربــي إســماعیل .١

، )٤( مستوى الرمیـة الجزائیـة لناشـئي كـرة الیـد ، مجلـة دراسـات وبحـوث ، المجلـد أداءمستوى 
  . ، جامعة حلوان ) ٣(العدد 

 واستخدام اإلحصائیةالتطبیقات ) : ١٩٩٩(ودیع یاسین ، والعبیدي ، حسن محمد التكریتي ،  .٢
 جامعـــة الموصـــل ، –الحاســـوب فـــي بحـــوث التربیـــة الریاضـــیة ، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر 

  . الموصل 

 ، ٢القیــاس والتقــویم فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ط) : ١٩٩٥(حــسانین ، محمــد صــبحي  .٣
  . بي ، القاهرة  ، دار الفكر العر ٢ج

 العلمیــة للكــرة الطــائرة األســس) : ١٩٩٧(حــسانین ، محمــد صــبحي ، وعبــد المــنعم ، حمــدي  .٤
، مركـز الكتـاب للنـشر ، ) بدني ، مهـاري ، معرفـي ، نفـسي ، تحلیلـي(وطرق القیاس والتقویم 

  . القاهرة 

لطباعــة ، الــتعلم الحركــي بــین المبــدأ والتطبیــق ، مكتبــة الــصخر ل) : ٢٠٠٢(خیــون ، یعــرب  .٥
  . بغداد ، العراق 
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  .  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ٣علم نفس الریاضة ، ط) : ١٩٩٩( كامل أسامة راتب، .٦

 اإلرسـال التـدریب العقلـي علـى دقـة وسـرعة تـأثیر) : ٢٠٠١(الرحاحلة ، ولید والخیاط ، عمر  .٧
ــــــــد  ــــــــة ، المجل ــــــــوم التربوی ــــــــة الدراســــــــات للعل ــــــــي مجل ــــــــشور ف ــــــــنس ، بحــــــــث من ــــــــي الت    ، ٢٨ف

   . األردنیة ، الجامعة ١العدد 

 فـي تعلـم بعـض النهـاري التدریب الذهني المصاحب للتعلم تأثیر) : ١٩٩٩(الزمامیري ، نزار  .٨
 - للعبــة المبــارزة ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة كلیــة التربیــة الریاضــیة األساســیةالمهــارات 

  . جامعة بغداد 

 مـن التـدریب الـذهني فـي بعـض ألسلوبین اثر برنامج مقترح) : ٢٠٠٢(سالمي ، عبد الرحیم  .٩
 ومستوى الرضا الحركي لكـرة القـدم ، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة األساسیةالمهارات 

  .  جامعة الموصل ، الموصل –التربیة الریاضیة 

 ، دار الفكـر ١التدریب العقلـي فـي المجـال الریاضـي ، ط) : ١٩٩٦(شمعون ، محمد العربي  . ١٠
  . ة العربي ، القاهر 

 ، دار ١فسیولوجیا العملیات العقلیـة فـي الریاضـة ، ط) : ٢٠٠٠(الضمد ، عبد الستار جابر  . ١١
   . األردنالفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

 األداء بـــرامج التـــدریب العقلـــي علـــى مـــستوى تـــأثیر) : ١٩٩٤( محمـــود أیمـــنعبـــد الـــرحمن ،  . ١٢
  . ماجستیر غیر منشورة ، المنیا للناشئین في ریاضة المصارعة بمحافظة المنیا ، رسالة 

ـــد الغنـــي  . ١٣ ـــدریب ، تعلـــم ، (موســـوعة العـــاب القـــوى ) : ١٩٩٠(عثمـــان ، محمـــد عب تكنیـــك ، ت
  . ، دار التعلم ، الكویت ) تحكیم

اثــــر التــــدریب الــــذهني فــــي تعلــــم بعــــض المهــــارات ) : ١٩٩٨(عطیــــة ، محمــــد عبــــد الحــــسین  . ١٤
 جامعـــة –رة ، كلیـــة التربیــة الریاضــیة  فــي كـــرة القــدم ، رســالة ماجـــستیر غیــر منــشو األساســیة

  . بغداد 

 ١ الحركي ، طاألداءاختبار ) : ١٩٨٢(عالوي ، محمد حسن ورضوان ، محمد نصر الدین  . ١٥
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

محمـد نبیـل ) ترجمـة(مناهج البحث في التربیة وعلم الـنفس ، ) : ١٩٨٤( ، دیوبولد نفان دالی . ١٦
  . تبة االنجلو المصریة ، القاهرة  ، مك٣ ، طوآخروننوفل 

 التكنیك الفردي والتكتیك الفردي ، مطبعة –الكرة الطائرة ) : ١٩٨٧ (وآخرونالكاتب ، عقیل  . ١٧
  . التعلیم العالي ، بغداد 
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 أداء برنـــامج مقتـــرح للتـــدریب العقلـــي علـــى مـــستوى تـــأثیر) : ١٩٩٣(الكـــومي ، حامـــد محمـــد  . ١٨
 –ســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة الرمیــة الجزائیــة لناشــئي كــرة الیــد ، ر 

  . جامعة المنیا 
  . التعلم وجدولة التدریب ، مكتبة العادل للطباعة النفسیة ، بغداد) : ٢٠٠٠(محجوب ، وجیه  . ١٩
 األساسـیة التـدریب الـذهني فـي تعلـم بعـض المهـارات تأثیر) : ٢٠٠٠( نشوان عبد اهللا نشوان، . ٢٠

  .  جامعة بغداد –ستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة في المالكمة ، رسالة ماج
 ، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، ٢التـدریب فـي المـصارعة ، ط) : ١٩٨٧( عبـد علـي نصیف، . ٢١

  . جامعة الموصل ، الموصل 
22. Blocker, A. (1988): Action volley ball, publication, 2nded, Hunting 

beach, USA. 
23. Heuer, H (1985): How does mental practice operate, psychologist 

rundschau, NO. 36, USA. 
24. Schmidt, R.A. Timothy, D.L, (1999): Motor control and learning, 

 A Behavioral Emphasis, 3ed, human kinetics, USA.  
25. Schmidt, R.A (1991): Motor learning and performance: from 

principles to practice champing, human kinetics, USA. 
26. White, M. & Hardy, L. (1995): Use of different imagery on the 

learning and performance of different motor skills, British journal of 
psychology, No. 9, London.  

  
  

  
  

  )١(رقم الملحق 
  وعة التجریبیة األولىنموذج للوحدة التعلیمیة األولى للمجم
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  )١٧٦ ، ١٩٩٦شمعون ،  (.الذهنيیعد االسترخاء الخطوة األولى قبل ممارسة التصور  * 
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  نموذج للوحدة التعلیمیة األولى للمجموعة التجریبیة الثانیة
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