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امللخص:
هدف البحث إىل الكشف عن اثر استخدام اسلوب التدريب الذهين يف دقة اداء بعض املهارات األساسية بالكرة الطائرة ،وتكونت عينة
البحث من ( )30طالب من طالب املرحلة الثانية يف سكول الرتبية الرياضية جبامعة كويه.واستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته
مع طبيعة البحث ومت تقسم عينة البحث اىل جمموعتني وبوافع ( )15طالب لكل جمموعة ومت اجراء التكافؤ للمجموعتني يف متغريات
(العمر والطول والكتلة والذكاء ومظاهر االنتباه والتصور العقلي الرياضي وبعض عناصر اللياقة البدنية واحلركية املؤثرة يف دقة اداء
مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل االمام واالرسال املواجه من االعلى ..واستخدم الباحث االستبيان واالختبارات واملقاييس كوسائل
جلمع املعلومات وثم وضع الوحدات التعليمية على وفق املنهاج املقرر لطلبة املرحلة الثانية والربنامج االتعليمي اليت تضمن الربنامج
نفسه مضافاٍ اليه اسلوب التدريب الذهين ويتكون كل من الوحدات التعليمية للمنهاج املقرر والربنامج التعليمي من ( )6وحدات تعليمية
طبقت على مدى ( )6اسابيع ومدة كل وحدة ( )90دقيقة  ،واستخدم الباحث (الوسط احلسابي ،االحنراف املعياري ،اختبار (ت)
لوسطني مرتبطني ،اختبار (ت) لوسطني غري مرتبطني) كوسائل احصائية ملعاجلة البيانات.وتوصل الباحث اىل ان اجملموعة التجريبية
اليت نفذت الربنامج التعليمي املتضمن (املنهاج املقرر فضالً عن التدريب الذهين) تفوقت يف االختبار البعدي على اجملموعة الضابطة
اليت نفذت (املنهاج املقرر) يف دقة اداء مهارتي (التمرير من أمام الرأس لالمام واإلرسال املواجه من األعلى (التنسي) بالكرة الطائرة.
الكلمات الدالة :اسلوب التدريب الذهين ،دقة اداء ،مهارتي التمرير من امام الرأس إىل االمام واإلرسال املواجه من االعلى بالكرة
الطائرة.
 .1التعريف بالبحث
 .1.1مقدمة البحث واهميته:
يعد التدريب الذهين أحد الوسائل احلديثة املستخدمة لدفع كل من
العملية التعليمية والتدريبية  ،إذ يشري العديد من املتخصصني يف
اجملال الرياضي وجمال علم النفس التعليمي إىل استخدام التدريب
الذهين املدعم باالداء العلمي يؤدي إىل نتائج اكثر فعالية من استخدام
التدريب العملي مبفرده اثناء التدريب على أداء احلركات ذهنياً يف أي
لعبة من االلعاب واليت تتطلب وقتاً معيناً يكون اكثر دقة يف تقدير الوقت
الذي تستغرقته احلركة أو املهارة ،والوقت هو الفرتة اليت يستغرقها
الرياضي يف التدريب على أداء احلركة أو املهارة ذهنياً ،والذي يفرتض
أن يكون مساوياً للوقت الذي يتطلبه أداء املهارة بصورة فعلية ،وان
القابلية يف أداء احلركات ذهنياً ضمن الوقت احلقيقي يعد جزءً مهماً
واساسياً ملستوى االجناز العالي ((،فالضغط النفسي والشعور بالقلق
كلها عوامل تؤثر سلبياً على قدرة التحكم باألداء ،وعندما يكون
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باستطاعة الرياضي استعادة احلركات أي التدريب عليها ذهنياً وضمن
الوقت احلقيقي فان تأثري القلق على األداء يكون قليالً

))

) .(Dayghtreg,1990,50وترجع أهمية التدريب الذهين إىل (( انه
اليقتصر استخدامه يف املنافسات الرياضية ،ولكن يستخدم يف جمال
احلركة بشكل عام وخباصة يف مراحل اكتساب املهارات احلركية لتؤدي
دوراً مهماً يف عملية التعلم)) (مشعون .)31-30 ،1990 ،كما أن
التدريب الذهين يساهم يف دقة اداء مستوى املهارة ،هلذا فأن لعبة الكرة
الطائرة واليت تقع ضمن املنهاج املقرر بطالب املرحلة الثانية يف سكول
الرتبية الرياضية جبامعة كويه واليت تتضمن العديد من املهارات
االساسية ،والبحث يكتسب اهمية من خالل استخدام اسلوب التدريب
الذهين الذي سيكشف عن مدى فائدة هذا االسلوب يف دقة األداء املهاري
للطالب وحيقق تقدم يف مستواهم ليتمكنوا من حتقيق نتائج افضل يف
دقة اداء بعض املهارات االساسية بلعبة الكرة الطائرة .
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 .2.1مشكلة البحث:

 .1.5.1اجملال البشري :طالب املرحلة الثانية يف سكول الرتبية

من خالل قيام الباحث بتدريس مادة الكرة الطائرة يف سكول الرتبية

الرياضي يف جامعة كويه.

الرياضية جبامعة كويه الحظ قلة استخدام اسلوب التدريب الذهين ضمن
املناهجم التعليمية املخصصة لتدريس مادة الكرة الطائرة واليت حتتاج

 .2.5.1اجملال الزماني 2018/1/5 :اىل 2018/5/5
 .3.5.1اجملال املكاني :قاعة سكول الرتبية الرياضية – جامعة كويه.

إىل تفعيل استخدام هذا االسلوب من اجل تطوير بعض املهارات
االساسية بالكرة الطائرة لدى سكول الرتبية الرياضية ومن هنا تربز
مشلكة البحث يف االجابة على السؤال اآلتي (هل أن استخدام اسلوب
التدريب الذهين يؤدي اىل الدقة يف أداء مهارتي التمرير من فوق الرأس
لالمام ومهارة االرسال املواجه من االعلى لدى طالب سكول الرتبية
الرياضية جبامعة كويه).
 .3.1اهداف البحث:
 -1الكشف عن اثر استخدام اسلوب التدريب الذهين املضاف للمنهاج
املقرر يف دقة أداء مهارتي التمرير من فوق الرأس لالمام ومهارة االرسال
املواجه من االعلى لطالب املرحلة الثانية يف سكول الرتبية الرياضية يف
جامعة كويه.
 -2الكشف عن اثر استخدام املنهاج املقرر يف دقة أداء مهارتي التمرير
من فوق الرأس لالمام ومهارة االرسال املواجه من االعلى لطالب املرحلة
الثانية يف سكول الرتبية الرياضية يف جامعة كويه.
 -3االكشف على الفروق بني اثر استخدام اسلوب التدريب الذهين
املضاف للمنهاج واملنهاج املقرر يف دقة أداء مهارتي التمرير من فوق
الرأس لالمام ومهارة االرسال املواجه من االعلى لطالب املرحلة الثانية

 .2االطار النظري والدراسات املرتبطة
 .1.2اإلطار النظري:
 .1.1.2خطوات التدريب الذهين
لغرض التوصل إىل اكتساب مهارة التصور والتدريب الذهين جيب اتباع
اخلطوات اآلتية:
أوالً :تعلم االسرتخاء
((االسرتخاء هو انسحاب مؤقت ومتعمد من النشاط يسمح بإعادة الشحن
واإلفادة الكاملة من الطاقات البدنية والذهنية واالنفعالية أن التناوب بني
األداء والقدرة على االسرتخاء وهوحمور التعلم إذ يالحظ أن الكثريين
من الرياضيني يفشلون يف حتقيق أفضل مستوياتهم أثناء السباق
بسبب التوتر العصيب والقلق الذي يصاحب املنافسات املهمة والذي
يؤدي إىل تقلص عضالت اجلسم كافة بدالً من أن حيدث التقلص يف
العضالت املشرتكة يف أداءاملهارة فقط)) (راتب )1995،275،ويتفق
كل من (راتب )1995،و (مشعون )1996على تقسيم االسرتخاء إىل
نوعني هما (االسرتخاء العضلي واالسرتخاء الذهين).
ثانياً :التصور الذهين
((بعد التدريب على االسرتخاء العضلي والذهين يأتي التصور العقلي

يف سكول الرتبية الرياضية يف جامعة كويه

(الذهين) أو املراجعة العقلية ،وهي حماولة اسرتجاع االحداث أو اخلربات

 .4.1فروض البحث:

السابقة أو بناء صور جديدة حبدث جديد)) (.خيون-128 ،2002،

 -وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي

.)129

للمجموعة التجريبية يف دقة أداء مهارتي التمرير من فوق الرأس لألمام

 .2.1.2التدريب الذهين واألداء:

ومهارة االرسال املواجهه من االعلى لطالب املرحلة الثانية يف سكول

(( يعد التدريب الذهين شكالً تقليديا للتدريب النفسي يف عملية التعلم

الرتبية الرياضية يف جامعة كويه.
 وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي والبعديللمجموعة الضابطة يف دقة أداء مهارتي التمرير من فوق الرأس لألمام
ومهارة االرسال املواجهه من االعلى لطالب املرحلة الثانية يف سكول
الرتبية الرياضية يف جامعة كويه.
 وجود فروق ذات داللة معنوية يف االختبار البعدي بني اجملموعتنيالتجريبية والضابطة يف دقة أداء مهارتي التمرير من فوق الرأس لألمام
ومهارة االرسال املواجهه من االعلى لطالب املرحلة الثانية يف سكول
الرتبية الرياضية يف جامعة كويه.
 .5.1جماالت البحث

احلركي يف جمال الرتبية الرياضية وقد مت استخدامه يف حبوث األداء
احلركي وطريقة حتسني األداء)) ) .(Vlich,1965,364والسؤال
املطروح هو (هل أن التدريب الذهين يؤثر فيه أداء املهارة احلركية،
(( فيجيب ) (Schmid,1999أن التمرين الذهين يدخل يف تعلم
العناصر

املعرفيةأو

املكونات

املعرفية

للمهارة

))

) (Schmid,1999,312ويطلق عليه )( (Heuen,1995يتعلم
كيف يعمل).

((

وهذا االجراء من خالل اعطاء متطلبات االستعادة

الذهنية إىل املتعلم ،وبهذا يساعد املتعلم بالتفكري حول أي أنواع حياول
أداءها ،ويبدأ بتنبؤ أو توقع السلسلة املتعاقبة يف كل نشاط أو حركة
وهذا يأتي من خالل اخلربة السابقة للمهارات املتشابهة ورمبا
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باستطاعته االبتعاد عن بعض احلركات غري املناسبة لألداء الصحيح،

مت تطبيق الربنامج التعليمية املقرتحة ملدة ( )12اسبوعاً وبواقع

وجيب أن نؤكد انه الحيدث تعلم حركي كبري من خالل التدريب الذهين

وحدتني تعليميتني اسبوعياً وبلغ زمن الوحدة التعليمية الواحدة ()90

فقط ولكنه عامل مساعد لتسريع التعلم من خالل مشاركة املكونات أو

دقيقة واستنتج الباحث مايأتي-:

العناصر املعرفية للمهارة كما انه يسهم يف التخطيط للحركة وهو اجلزء

 -1أن الربامج التعليمية الثالثة واملفتوحة ذات تأثري اجيابي يف تعلم

االساسي

عملية

يف

الذهين

التدريب

للتعلم))

بعض املهارات االساسية ومستوى الرضا احلركية بكرة القدم.

).(Heuen,1985,191-200

 -2وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات القبلية والبعدية

 .2.2الدراسات املرتبطة:

لألساليب الثالثة يف تعلم بعض املهارات االساسية ومستوى الرضا
احلركي بكرة القدم.

 .1.2.2دراسة (الرحاحلة واخلياط)2001،
((تأثري التدريب الذهين على دقة وسرعة االرسال يف التنس)) هدفت
الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية التدريب البدني مع مشاهدة
األفالم ،التصور العقلي على االداء الفين ودقة اجناز مهارة االرسال
وسرعته ،وتكونت عينة البحث من طالب املرحلة الثالثة يف كلة الرتبية
الرياضية جبامعة بغداد والبالغ عددهم ( )45طالباً قسموا إىل ثالث
جمموعات وكما يأتي:
أ -اجملموعة الضابطة :متارس هذه اجملموعة التمارين البدنية

 -3وجود فروق ذات داللة معنوية بني جماميع البحث الثالثة يف
االخبارات البعدية يف تعلم بعض املهارات االساسية ومستوى الرضا
احلركية بكرة القدم وملصلحة اجملموعة التجريبية االوىل اليت استخدمت
التدريب

الذهين

باالسلوب

املباشر

املصاحب

للتدريب

املهاري(سالمي.)83-44 ،2002،
 .3.2.2دراسة (السويدي:)2004 ،
(( أثر استخدام اسلوبي التدريب الذهين املباشر وغري املباشر يف تطوير

التطبيقية ملهارة االرسال املتبع يف دروس تعلم وتطوير االداء بالتنس

بعض املهارات االساسية بالكرة

األرضي.

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام اسلوبي التدريب الذهين

ب -اجملموعةالتجريبية االوىل :متارس هذه اجملموعة التمارين البدنية

املباشر وغري املباشر يف تطوير بعض املهارات االساسية بالكرة

التطبيقية مضافا اليها مشاهدة أفالم الفيديو.

الطائرة ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،وتكونت عينة البحث من

ج -اجملموعة التجريبية الثانية :متارس هذه اجملموعة التمارين البدنية

( )24طالباً من املرحلة الرابعة (اختصاص الكرة الطائرة) يف كلية

التطبيقية مضافاً اليها مشاهدة أفالم الفيديو وأداء التصور الذهين

الرتبية الرياضية -جامعة املوصل ومت توزيهم اىل ثالثة جمموعات بواقع

واستنتج الباحثان مما يأتي:

( )8طالب لكل جمموعة ومت التكافؤ بني اجملموعات يف متغريات (العمر،

 -1حققت اجملموعة التجريبية الثانية تطوراً يف دقة إجناز اإلرسال

الطول ،الكتلة ،الذكاء ،مظاهر االنتباه ،التصور العقلي الرياضي ،بعض

تليها اجملموعة التجريبية األوىل ثم الضابطة.

العناصر اللياقة البدنية املؤثرة يف تعلم املهارات االساسية يف الكرة

 -2تطورت مهارة اإلرسال لدى اجملموعة التجريبية االوىل بشكل افضل

الطائرة وبعض املهارات االساسية بالكرة الطائرة).

من

اجملموعة

الثانية

واجملموعة

الضابطة

(الرحاحلة

الطائرة))

وأستخدمت املقابلة الشخصية واالستبيان واالختبارات واملقاييس

واخلياط.)48-2001،35،

كوسائل جلمع املعلومات ،ومت وضع ثالثة برامج تعليمية بالكرة الطائرة،

 .2.2.2دراسة (سالمي:)2002 ،

يتضمن االول الربنامج التعليمي على وفق املنهاج املقرر لطلبة املرحلة

((أثر برنامج مقرتح ألسلوبني يف التدريب الذهين يف بعض املهارات
األساسية ومستوى الرضا احلركي بكرة

القدم))

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام الربناجميني التعليميني
للتدريب الذهين باالسلوب املباشر وغري املباشر يف تعلم بعض املهارات
االساسية ومستوى الرضا احلركي بكرة القدم .تكونت عينة البحث من
العيب ناشئني حمافظة نينوى بكرة القدم بأعمار ( )16سنة والبالغة
( )45العباً مت اختيارهم بالطرية العشوائية إىل ثالث جمموعات كل
جمموعة قوامها ( )15العباً.
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الرابعة ،والثاني يتضمن نفس الربنامج االول مضافاً الية اسلوب التدريب
الذهين املباشر ،والثالث يتضمن نفس الربنامج االول مضافاً الية
اسلوب التدريب الذهين غري املباشر ويتكون كل برنامج تعليمي من
( )24وحدة تعليمية طبقت على مدى ( )12اسبوع ،بواقع وحدتني
تعليميتني يف االسبوع الواحد ،ومدة كل وحدة تعليمية ( )90دقيقة.
واستخدم الباحث الوسائل االحصائية اآلتية (الوسط احلسابي،
االحنراف املعياري ،اختبارات) لوسطني حسابيني مرتبطني ،حتليل
التباين باجتاه واحد ،اختبار اقل فروق معنوي) ملعاجلة البيانات.
واستنتج الباحث مايأتي-:
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 -إن اسلوبي التدريب الذهين املباشر وغري املباشر فضالً عن املنهاج

للمعدل لالنتباه (خاطر والبيك )492 ،1978 ،ومقياس (التصور

املقرر لطالب املرحلة الرابعة (اختصاص الكرة الطائرة) واليت نفذت

العقلي الرياضي املعرب (راتب .)١٣٣-١٣١-٢٠٠٠ ،وقد مت

ضمن الربامج التعليمية ذو تأثري اجيابي يف تطوير بعض املهارات

إجراء هذه االختبارات واملقاييس للفرتة من .2018/1-9-5

االساسية بالكرة الطائرة.

متت عملية التكافؤ بني جمموعيت البحث لضبط املتغريات األتية:

 -تفوقت اجملموعة التجرييب االوىل اليت نفذت اسلوب التدريب الذهين

 .1.3.3التكافؤ بالعمر الزمين مقاساً بالشهر.

املباشر على اجملموعة الضابطة يف بعض املهارات االساسية بالكرة

 .2.3.3التكافؤ بالطول مقاساً بالسنتيمرت.

الطائرة.

 .3.3.3التكافؤ بالكتلة مقاساً الكيلوغرام.

 -تساوت اجملموعة التجريبية االوىل مع اجملموعة التجريبية الثانية يف

 .4.3.3التكافؤ ببعض العمليات العقلية.

االختبار البعدي يف بعض املهارات االساسية بالكرة الطائرة.

باالعتماد على املصادر العلمية مت تكافؤ البحث يف أختبار (رأفن)
(للذكاء) ) (RAVEN,1986,6-66وأختبار (بوردين – انفي موف)

 .3إجراءات البحث

للمعدل لالنتباه (خاطر والبيك )492 ،1978 ،ومقياس (التصور

 .1.3منهج البحث:

العقلي الرياضي املعرب (راتب.)١٣٣-١٣١-٢٠٠٠ ،

أستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته مع طبيعة البحث.

وقد مت إجراء هذه االختبارات واملقاييس للفرتة من 2018/1-9-5

 .2.3جمتمع البحث وعينته
مت أختيار جمتمع البحث بالطريقة العمدية من طالب املرحلة الثانية يف
سكول الرتبية الرياضية يف جامعة كويه للموسم الدراسي -2017
2018ويرجع سبب ذلك االختيار على وفق املنهج املقررملادة الكرة
الطائرة يف مرحلة الثانية والبالغ عددهم ( )34طالباً اما عيتة البحث
فتكونت ( )30طالباً مت تقيسيمهم إىل جمموعتني إحداهما جتريبية
واالخرى ضابطة وبواقع ( )15طالباً لكل جمموعة ،ومت استعباد ()4

 .5.3.3التكافؤ ببعض عناصر اللياقة البدنية واحلركية
مت حتليل حمتوى املصادر العلمية لتحديد بعض عناصر اللياقة البدنية
واحلركية املؤثرة يف الكرة الطائرة فضالً عن االختبارات اخلاصة بها ومت
اختبار العناصر البدنية واحلركية اآلتية:
 .1القوة االنفجارية لألطراف العليا :مت قياسها بوساطة اختبار رمي
الكرة الطبية زنة (3كغم) من وضع اجللوس على كرسي من الثبات أبعد
مسافة (عثمان.)136 ،1990 ،

طالب الذين أجريت عليهم التجربة االستطالعية.

 .2القوة االنفجارية لألطراف السفلي :مت قياسها بوساطة أختبار القفز

 .3.3تكافؤ جمموعيت البحث:

العمودي من الثبات (حسانني وعبداملنعم.)117 ،1997 ،
 .3مرونة العمود الفقري :مت قياسها بوساطة اختبار ثين اجلذع لألمام

متت عملية التكافؤ بني جمموعيت البحث لضبط املتغريات األتية:

االسفل يف لوقت (حسانني.)397 ،1995 ،

 .1.3.3التكافؤ بالعمر الزمين مقاساً بالشهر.

 .4الرشاقة :مت قياسها بوساطة أختبار الركض املكوكي ( )10×4م

 .2.3.3التكافؤ بالطول مقاساً بالسنتيمرت.

(حسانني )369 ،1995 ،وقد مت اجراء هذه االختبارات واملقاييس

 .3.3.3التكافؤ بالكتلة مقاساً الكيلوغرام.

يومي االربعاء واخلميس املوافقني .2018/1/11-10

 .4.3.3التكافؤ ببعض العمليات العقلية.
باالعتماد على املصادر العلمية مت تكافؤ البحث يف أختبار (رأفن)
(للذكاء) ) (RAVEN,1986,6-66وأختبار (بوردين – انفي موف)

وللتأكد من تكافؤ جمموعيت البحث استخدم الباحث أختبار (ت)
لوسطني حسابيني غري مرتبطني .واجلدو ( )1يبني ذلك.

اجلدول ( :)1يبني نتائج اختبار (ت) بني جمموعيت البحث يف متغريات (العمر ،الطول ،الكتلة ،الذكاء ،مظاهر االنتباه ،التصور العقلي الرياضي،
عناصر اللياقة البدنية واحلركية املؤثرة يف الكرة الطائرة).
املتغريات

وحدة القياس

س-

±ع

س-

±ع

264,8

3,24

261,7

4,12

احملسوبة*

1

العمر

شهر

اجملموعة التجريبية

قيمة(ت)

ت

اجملموعة الضابطة

1,741
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3

الكتلة

كغم

63,40

3,92

64,30

3,88

0,979

4

الذكاء

درجة

37,911

6,909

39,702

6,804

0,602

5

االنتباه

االنتباه/حدة

درجة

114,18

10,074

117,46

7,944

1,678

6

تركيز االنتباه

درجة

9,402

4,906

8,705

5,021

0,780

7

توزيع االنتباه

درجة

8,012

2,405

7,026

2,609

0,204

8

البصري

الرياضي /البعد

درجة

17,406

3,550

17,608

3,601

0,506

9

البعد السمعي

درجة

15,801

3,207

15,906

3,304

0,462

درجة

16,501

2,404

16,149

2,606

0,709

درجة

17,440

3,982

20,808

3,997

0,879

م

8,92

2,04

8,99

0,74

1,878

م

3,04

0,92

3,20

0,94

0,76

سم

3,42

1.79

2,95

1,46

0,62

ثا

10,21

3,09

9,46

2,91

0,916

11

14

15

505

حركي

البعد االنفعالي

لألطراف العليا لألطراف السفلي

13

البعد احلس-

القوة االنفجارية القوة االنفجارية

12

التصور العقلي

10

مظاهر

2

الطول

سم

163,9

6,49

165,4

7,52

0,899

مرونة العمود
الفقري

الرشاقة
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* قيمة (ت) اجلدولية عند نسبة خطأ ≤ ( )0.05وأمام درجة حرية (.2.05 = )28
نسبة اتفاق ( )%75فأكثر من أراء احملكمني)) (بلوم

 .6.3.3التكافؤ ببعض املهارات االساسية بالكرة الطائرة

على

مت اختيار املهارات األساسية بالكرة الطائرة (التمرير من أمام الرأس

وآخرون.)126،1983،

إىل األمام (االعداد) ،اإلرسال املواجه من األعلى (التنسي) ومت اختيار

ومت إجراء االختبارات اخلاصة بهذه املهارات األساسية يف يوم السبت

عدد من االختبارات املقننة هلا ووضعها الباحث يف استبيان (احمللق)1

املوافق  ،2018/1/15ثم قام الباحث بإجراء عملية التكافؤ بني

ومت عرضها على جمموعة من املختصني وبلغت نسبة االتفاق بينهم

جمموعيت البحث يف املهارات األساسية املختارة باستخدام اختبارات

( )%80فأكثر ،إذ يشري (بلوم وآخرون) إىل (( انه على الباحث احلصول

(ت) لوسطني حسابيني غري مرتبيطن واجلدول ( )2يبني ذلك.

اجلدول ( :)2يبني نتائج اختبار (ت) بني جمموعيت البحث يف مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل االمام واالرسال املواجه من االعلى (التنسي)
بالكرة الطائرة.
ت

املهارات

1

التمرير أمام الراس إىل
االمام

2

اإلرسال املواجه من
االعلى (التنسي)

وحدة

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

قيمة (ت)

الداللة

القياس

س-

±ع

س-

±ع

احملسوبة

االحصائية

درجة

5,90

1,28

5,20

1,18

1,394

غري معنوي

درجة

22,40

1,88

21,30

1,77

1,358

غري معنوي

* قيمة (ت) اجلدولية عند نسبة خطأ ( )0,05وأمام درجة حرية

.)398وميكن تنفيذ هذا التصميم على النحو االتي .6.3:الربنامج

(.2.14 =)14

التعليمي:

 .4.3التصميم التجرييب:
وقد أسفرت نتائج اختبار (ت) يف اجلدولني ( )2،1عن وجود فروق ذات
داللة غري معنوية يف متغريات (الطول ،العمر ،الكتلة ،الذكاء ،مظاهر
االنتباه ،التصور العقلي الرياضي ،بعض عناصر اللياقة البدنية
واحلركية ،بعض املهارات األساسية بالكرة الطائرة).
مما يدل على تكافؤ جمموعيت البحث يف هذه املتغريات.

من خالل اطالع الباحث على املصادر العلمية مت وضع برنامج تعليمي
للمجموعة التجريبية اليت تضمن املنهاج املقرر مضافاً اليه اسلوب
التدريب الذهين واجملموعة الضابطة تنفذ الوحدة التعليمية على وفق
املنهاج املقرر لطلبة املرحلة الثانية .من ثم مت عرض هذا الربنامج على
جمموعة من املختصني(ملحق رقم  )2لبيان رأيهم يف مدى صالحية الربنامج
املذكور وقد مت االتفاق على صالحية الربنامج التعليمي من قبل
املختصني كافة بعد أن مت األخذ بكافة املالحظات العلمية اليت أبدوها
و (امللحق )2يوضح وحدة تعليمية لكل من الربنامج التعليمي والوحدة
التعليمية للمنهاج املقرر.
 .1.6.3اخلطة الزمنية للربنامج التعليمي و وحدات املنهاج
املقرر
يتكون برنامج تعليمي و وحدات املنهاج املقرر من ( )6وحدات تعليمية

 .5.3وسائل مجع املعلومات:
استخدم الباحث استمارة االستبيان واالختبارات واملقاييس كأدوات

نفذت على مدى ( )6أسابيع بواقع وحدة تعليمية واحدة يف األسبوع
مدتها ( )90دقيقة وبواقع ( )3وحدات تعليمية لكل مهارة.
 .2.6.3التجربة االستطالعية

جلمع املعلومات.

قام الباحث بإجراء جتربة استطالعية من اجل الوصول إىل أفضل طريقة

استخدم الباحث (( التصميم التجرييب الذي يطلق عليه إسم تصميم

للحصول على نتائج دقيقة قبل تنفيذ الربامج التعليمية على عينة بني

اجملموعات املتكافئة العشوائية االختيار ذات املالحظة القبلية

طالب املرحلة الثانية والبالغ عددهم ( )4طالب وذلك يف يوم االربعاء

والبعدية واحملكمة الضبط)) (فان دالني-384 ،1984 ،

املوافق  2018/1/17وكان اهلدف من هذه التجربة هو-:
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 -1التأكد من صالحية فقرات الربناجمني التعليميني.

تقوم بتنفيذ املنهاج املقرر لطلبة املرحلة الثانية وقد قام احد

 -2معرفة الصعوبات واملشاكل اليت تواجه الباحث.

املدرسني بتنفيذ وحدات الربنامج التعليمي إذ مت شرح املهارة باألسلوب

 -3مدى صالحية ومالئمة فقرات اجلزء التعليمي ألسلوب التدريب

اللفظي مت عرضها بنموذج ومت التطبيق العملي على الطلبة بالطريقة

الذهين ومدى استجابة الطالب هلذا األسلوب.

الكلية.

 .3.6.3االختبارات القبلية

 .5.6.3االختبارات البعدية

مت إجراء االختبارات القبلية اخلاصة باملهارات األساسية بالكرة الطائرة

مت إجراء االختبارات البعدية اخلاصة باملهارات األساسية بالكرة الطائرة

على جمموعيت البحث يف يوم اخلميس املوافق .2018/1/18

على جمموعيت البحث يف يوم األحد املوافق . 2018/3/11

 .4.6.3التجربة الرئيسية للبحث (تنفيذ الربنامج التعليمي

 .7.3الوسائل االحصائية:

املقرتح و الوحات التعليمية للمنهاج املقرر)
مت البدء بتنفيذ الربنامج التعليمي و الوحدات التعليمية للمنهاج املقرر
على جمموعيت البحث إبتداء من يوم األحد املوافق  2018/1/21ومت
االنتهاء من تنفيذ يف يوم اخلميس املوافق .2018/3/8

 .1.7.3الوسط احلسابي.
 .2.7.3االحنراف املعياري.
 .3.7.3اختبار (ت) لوسطني حسابيني غري مرتبطني.
 .4.7.3اختبار (ت) لوسطني حسابيني مرتبطني (التكرييت

 .1.4.6.3اجملموعة التجريبية
تقوم بتنفيذ املنهاج املقرر لطلبة املرحلة الثانية فضالً عن استخدام
أسلوب التدريب الذهين ،وقد قام احد املدرسني بتنفيذ وحدات الربنامج
التعليمي إذ مت شرح املهارة باألسلوب اللفظي ثم عرضها بنموذج ومت
التطبيق العملي من الطلبة بالطريقة الكلية.

والعبيدي)310-103 ،1999 ،
 .4عرض النتائج ومناقشتها
 .1.4عرض النتائج:
 .1.1.4عرض نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقمة
(ت) احملسوبة واجلدولية والداللة االحصائية بني االختبارين القبلي

 .2.4.6.3اجملموعة الضابطة

والبعدي للمجموعة التجريبية يف دقة أداء مهارتي التمريرمن أمام الرأس
إىل االمام واالرسال املواجه من االعلى (التنسي) بالكرة الطائرة.

اجلدول ( :)3يبني نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية يف دقة أداء مهارتي التمرير من أمام الرس إىل االمام واالرسال املواجه من األعلى (التنسي)بالكرةالطائرة.
ت

1

2

املهارات
التمرير من

وحدة القياس
أمام

درجة

االختبار البعدي

االختبار القبلي

قيمة

س-

±ع

س-

±ع

احملسوبة

5,90

1,28

7,96

1,20

3,752

الراس إىل االمام
اإلرسال املواجه من

درجة

22,40

1,88

25,61

2,84

3,814

االعلى (التنسي)

(ت)

الداللة
االحصائية
معنوي
معنوي

(*) عند نسبة خطأ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )14قيمة (ت) اجلدولية= .2,14
 .2.1.4عرض نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية

مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل األامام واألرسال املواجه

وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية والداللة االحصائية بني

من االعلى (التنسي) بالكرة الطائرة

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف دقة اداء
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اجلدول ( :)4يبني نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية والداللة االحصائية بني االختبارين القبلي
والبعدي للمجموعة الضابطة يف دقة أداء مهارتي التمرير من أمام الرس إىل االمام واالرسال املواجه من األعلى (التنسي) بالكرة الطائرة.
ت

1

2

املهارات
التمرير من

أمام

وحدة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

قيمة

(ت)

القياس

س-

±ع

س-

±ع

احملسوبة

درجة

5,20

1,18

7,10

1,49

2,804

الراس إىل االمام
اإلرسال املواجه من

درجة

21,30

23,17

1,77

2,44

3,121

االعلى (التنسي)

الداللة
االحصائية
معنوي
معنوي

(*) عند نسبة خطأ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )14قيمة (ت) اجلدولية= 2,14
 .3.1.4عرض نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية

جمموعيت البحث يف دقة اداء مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل

وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية يف االختبارين البعدي بني

األمام واالرسال املواجه من االعلى (التنسي) بالكرة الطائرة

اجلدول ( :)5يبني نتائج االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة (ت) احملسوبة واجلدولية يف االختبارين البعدي بني جمموعيت البحث يف
دقة أداء مهارتي التمرير من أمام الرس إىل االمام واالرسال املواجه من األعلى (التنسي) بالكرة الطائرة.
ت

1
2

املهارات

وحدة القياس

التمرير من أمام الراس إىل

درجة

اجملموعة الضابطة

اجملموعة التجريبية

قيمة

س-

±ع

س-

±ع

احملسوبة*

7,96

1,20

7,10

1,49

2,849

(ت)

االمام
اإلرسال املواجه من االعلى

درجة

25,61

2,84

23,17

2,738

2,44

(التنسي)

(*) عند نسبة خطأ ( )0,05وأمام درجة حرية ( )28قيمة (ت)

منوذج هلا أيضاً مما أدى إىل اكتساب الطالب تصور املهارة فضالً عن

اجلدولية= .2,05

خرباتهم التعليمية السابقة وعند تنفيذ النشاط الذهين وبعد متارين

 .42.4مناقشة النتائج:

االسرتخاء اليت أعطيت إليهم ثم تنفيذ متارين التصور الذهين لكل

 .1.2.4مناقشة نتائج املقارنة بني االختبارين

مهارة -على وفق ماهو مطلوب يف كل وحدة تعليمية -مع مشاهدة

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ي دقة أداء

مناذج األداء (صور ،رسوم ،أفالم) فالطالب

مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل األمام واألرسال

الذهنية كما لو كان يشاهد فلما سينمائياً ،وهو يسرتجع صورة املهارة

املواجه من االعلى (التنسي) بالكرة الطائرة

جلبيمع جوانبها املرتبطة باألداء يف حماولة إلجياد العالقات لتوظيفها

يتبني من نتائح اجلدول ( )3أن هناك فروق ذات داللة معنوية بني

يف طريقة أداء املهارات املناسبة فضالً عن التصرف على األخطاء أو

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف دقة أداء مهارتي

وضع اخلطط للتنافس يف املستقبل)) (الضمد.)202 ،2000،

التمرير من أمام الرأس إىل األمام واألرسال املواجه من االعلى (التنسي)

كما (( أن املتعلم البد أن تكون لديه فكرة واضحة عن التتكيك الذي

بالكرة الطائرة وهذا حيقق صحة الفرض االول للبحث.

يريد تعلمه وخباصة النقاط املهمة للسري احلركي وحلظات استعمال

ويعزو الباحث سبب ذلك إىل فاعلية الربنامج التعليمي الذي طبق على

القوة ،بعد أن حياول املتعلمون تصور احلركة ،فالنقاط املهمة مثل

اجملموعة التجريبية ماحيتويه من شرح وعرض وإعطاء إرشادات

العرض والشرح والتصور تكون عند املتعلم النظرة الصحية والواقيعة

وتعليمات خاصة بكل مفردة من مفردات الربنامج ،فضالً عن أسلوب

للحركة ،واليت تتبعها مباشرة حماولة املتعلم الداء املهارة.

))

التدريب الذهين املتضمن متارين االسرتخاء والتصور الذهين ومشاهدة

(نصيف.)162 ،1987،

((

يستحضر الصورة

االفالم ومناذج األداء إذ مت شرح كل املهارة من قبل الباحث وعرض
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 .2.2.4مناقشة نتائج املقارنة بني االختبارين القبلي والبعدي

ويعزو الباحث سبب ذلك إىل فاعلية أسلوب التدريب الذهين الذي يؤدي

للمجموعة الضابطة يف دقة أداء مهارتي التمرير من أمام الرأس

اىل تطور اجلانب املعريف والتحضريي للمتعلم وذلك من خالل استخدامه

إىل األمام واإلرسال املواجه من االعلى (التنسي) بالكرة

يف العملية التعليمية كجانب معريف واجلانب اآلخر له عالقة بتهيئة األداء

الطائرة:

إذ يتعلق األمر باالستثارة لغرض إعطا أداء فاعل وهلذا يكون الرتكيز

تبني من نتائج اجلدول ( )4أن هناك فروق ذات داللة معنوية بني

على ان التدريب الذهين هو تنظيم للتصور الذاتي لالداء املهاري ويكون

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة يف دقة أداء مهارتي

عبارة عن املفاهيم والصور اليت يراها املتعلم واليت حتدد تصوره

التمرير من أمام الرأس إىل األمام واإلرسال املواجه من االعلى (التنسي)

احلركي ومتثل الصورة األولية للحركة وبالتالي تنعكس اجيابياً" هذه

بالكرة الطائرة وهذا حيقق صحة الفرض الثاني للبحث.

التصورات على معرفة احلركة ويكون تأثريها إجيابياً" على األداء

ويعزو الباحث ذلك إىل األثر االجيابي الذي تركه الربنامج على دقة األداء

املهاري ملهارتي (التمرير من أمام الرأس إىل األمام واالرسال املواجه

املهاري للطبة وماحيتويه من مفاهيم أدراكية وطرائق تعليمية أدت إىل

من األعلى (التنسي).

فعم كل مفردات املهارات وبالتالي اثر إجيابياً على النتائج فقد مت شرح

وعند تنفيذ التدريب الذهين تعطى أوال متارين االسرتخاء ثم يتم تنفيذ
متارين التصور الذهين للمهارة على وفق ما هو مطلوب يف الوحدة

املهارة فضالً عن خرباتهم التعليمية السابقة وعندما يتم تطبيق املهارة

التعليمية ويطلب من الطالب تصور املهارة يف داخله ومراجعته هلا بكل

كل مهارة وعرضها من قبل الباحث مما أى اىل اكتساب الطالب تصور
من قبل الطالب سيبدأ التعلم الفعلي ،إذ أن (( مراحل التعلم تبدأ
باستيعاب الواجب املراد تعلمه من املتعلم ويتم هذا عن طريق شرح

((

تفاصيلها وجزئياتها ،إذ يقدم التدريب الذهين عن طريق التصور
العقلي وتركيز االنتباه قراءة النواحي الفنية للتعرف على االسرتاتيجيات
))

((

وعرض احلركات ،ويف هذه املرحلة حيصل املتعلم على التصور األوىل

املؤثرة يف املهارة (طه .)289 ،2007،وأن الصورة الداخلية
للتصور احلركي لتعامل مع انطباع أولي يأخذ طريقة من جمال األداء

ونتيجة للتطبيق العملي ملهارتي (التمرير من أمام الرأس إىل األمام

املهاري اىل اجملال النفسي الداخلي عند الرياضي وجبانب االنطباع
األولي فهناك عمليات حسية داخلية لتفاعل مع هذا االنطباع وتعطي

عن سري احلركة والذي اليزال بشكله اخلام )) (ماينل)152 ،1987 ،
واإلرسال املواجه من األعلى).
فضالً عن ممارسة اللعب ضمن وحدات الربنامج التعليمي األمر الذي
اسهم يف حتسني مستوى املهارات بصورة جيدة وحتقيق نتائج أفضل
يف األختبار البعدي إذ (( أن املمارسة وبذل اجلهد بالتدريب والتكرارات
املستمرة ضرورية يف عملية التعليم ،والتدريب عامل مساعد وضروري
يف عملية تفاعل الفرد مع املهارة والسيطرة على حركاته وحتقيق
التناسق بني احلركات املكونة للمهارة يف أداء متتابع سليم وزمن
مناسب)) (شلش وحممود.)126 ،2000 ،
 .3.2.4مناقشة نتائج املقارنة يف االختبار البعدي بني
جمموعيت البحث يف دقة أداء مهارتي التمرير من أمام الرأس إىل
األمام واإلرسال املواجه من االعلى (التنسي) بالكرة الطائرة:
يتبني من اجلدول ( )5أن هناك فروق ذات داللة معنوية يف االختبار
البعدي بني جمموعيت البحث التجريبية والضابطة يف دقة أداء مهارتي
التمرير من امام الرأس إىل األمام واإلرسال التنسي ،وهذا حيقق صحة
الفرض الثالث للبحث ،فقد تفوقت اجملموعة التجريبية اليت نفذت
الربنامج التعليمي الذي تضمن املنهاج املقرر لطالب املرحلة الثانية
فضالً عن اسلوب التدريب الذهين على اجملموعة الضابطة يف مهارتي
(التمرير من أمام الرأس لألمام واإلرسال املواجه من األعلى (التنسي)
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التصور احلركي)) (white, hardy, 1995, 169) .ونتيجة
للتطبيق العملي املستمر يف الوحدات التعليمية وتكرار التصور الذهين
ملهارتي (التمرير من أمام الرأس لألمام واإلرسال املواجه من األعلى
(التنسي) مع ممارسة اللعب اجلماعي ضمن الوحدات التعليمية أسهم يف
تقدم وتطور أداء املهارات بشكل جيد وحتققت النتائج األفضل
للمجموعة التجريبية.
 .5االستنتاجات والتوصيات
 .1.5االستنتاجات:
 .1.1.5ان الربنامج التعليمي املتضمن (املنهاج املقرر فضالً
عن التدريب الذهين الذي مت تنفيذه من قبل اجملموعة
التجريبية ذو تأثري إجيابي يف دقة أداء مهارتي (التمرير من أمام
الرأس لألمام واإلرسال املواجه من األعلى (التنسي)
بالكرةالطائرة).
 .2.1.5ان الربنامج التعليمي املتضمن (املنهاج املقرر) الذي
مت تنفيذه من قبل اجملموعة الضابطة ذو تأثري اجيابي يف دقة
أداء مهارتي (التمرير من أمام الرأس لألمام واألرسال املواجه
من األعلى (التنسي)" بالكرة الطائرة.
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 .3.1.5تفوقت اجملموعة التجريبية اليت نفذت الربنامج
التعليمي املتضمن (املنهاج املقرر فضالً عن التدريب الذهين
يف االختبار البعدي على اجملموعة الضابطة اليت نفذت
(املنهاج املقرر) يف دقة أداء مهارتي (التمرير من أمام الرأس
لألمام واإلرسال املواجه من األعلى (التنسي) بالكرة الطائرة.
 .2.5التوصيات:
 .1.2.5االستفادة من استخدام الربنامج التعليمي املتضمن
(املنهاج) املقرر فضالً عن التدريب الذهين) يف تعليم طالب
املرحلة الثانية للمهارات األساسية بالكرة الطائرة.
 .2.2.5التأكيد على اجلانب املعريف يف الكرة الطائرة من أجل
تطوير اإلمكانات البدنية واملهارية واخلططية لطالب قسم
الرتبية البدنية والرياضية.
 .3.2.5ويقرتح الباحث ما يأتي:
 إجراء دراسة مماثلة طبقا ملتغريات املستوى الدراسي ،املهاراتواأللعاب الرياضية.
 إجراء دراسة مماثلة لكل من أسلوبي التدريب الذهين املباشر وغرياملباشر.
 إجراء دراسة مماثلة للتدرييب الذهين املصاحب للتدريب املهاري. .6املصادر العربية واألجنبية
التكرييت ،وديع ياسني ،والعبيدي ،حسن حممد ()1999؛ التطبيقات االحصائية
وإستخدام احلاسوب حبوث الرتبية الرياضية ،دار الكتب للطباعة والنشر-
جامعة املوصل ،املوصل.
الرحاحلة  ،وليد واخلياط ،عمر (:)2001تأثري التدريب العقلي على دقة وسرعة
االرسال يف التنس ،حبث منشور يف جملة الدراسات للعلوم الرتبوية  ،جملد
 ،28العدد  ،1اجلامعة االردنية .
السويدي ،امحد حامد امحد (: )2004أثر استخدام اسلوبي التدريب الذهين
املباشر وغري املباشر يف تطوير بعض النواحي املعرفية واملهارية بالكرة
الطائرة ،أطروحة دكتوراه غري املنشورة ،كلية الرتبية الرياضية ،جامعة
املوصل
الضمد ،عبدالستار جابر ()2000؛ فسيولوجيا العمليات العقلية يف الرياضة ،ط،1
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،االردن.
بلوم بنيامني ،وآخرون ()1983؛ تقييم تعلم الطاب التجمعي والتكويين( ،ترمجة)
حممد أمني املفيت وآخرون ،ماكروهيل ،القاهرة.
حسانني ،حممد صبحي ()1995؛ القياس والتقويم يف الرتبية البدنية والرياضية،
ج،2ط ،2دار الفكر العربي ،القاهرة.

حسانني ،حممد صبحي ،وعبداملنعم ،محدي ()1997؛ األسس العلمية للكرة
الطائرة وطرق القياس والتقويم (بدني ،مهاري ،معريف ،نفسي ،حتليلي)
مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
خاطر ،امحد حممد والبيك ،علي فهمي ()1987؛ القياس يف اجملال الرياضي دار
املعارف ،القاهرة.
خيون ،يعرب (: )2002تاتعلم احلركي بني املبدأ والتطبيق ،مكتبة الصخر
للطباعة  ،بغداد ،العراق .
راتب ،اسامة كامل ()1995؛ علم النفس الرياضي -املفاهيم والتطبيقات ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
راتب ،اسامة كامل ()2000؛ تدريب املهارات النفسية -تطبيقات يف جمال
الرياضي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.
سالمي ،عبد الرحيم ( : )2002أثر برنامج مقرتح ألسلوبني من التدريب الذهين يف
بعض املهارات االساسية ومستوى الرضا احلركي لكرة القدم ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية الرياضية – جامعة املوصل ،
املوصل .
شلش ،جناح ومهدي وحممود ،أكرم حممد صبحي ()2000؛ التعلم احلركي ،ط،2
دار الكتب للنشر ،مطبعة جامعة املوصل ،املوصل.
مشعون ،حممد العربي ()1996؛ التدريب العقلي يف جمال الرياضي ،ط ،1دار
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ملحق رقم ()1
يتكون امساء السادة اخلرباء من -:


أ.م.د :زانا حممد حممد صاحل ،سكول الرتبيە الرياضية ،جامعة كويه.



أ.م.د :ريباز جميد امني ،سكول الرتبية الرياضية ،جامعة كويه.



أ.م.د :توانا وهيب غفور ،كلية الرتبية الرياضية ،جامعة حلبجة



أ.م.د :هوشيار عبدالرمحن حممد ،كلية الرتبية الرياضية ،جامعة السليمانية
امللحق ()2

استبيان لتحديد أهم االختبارات املهارية لبعض املهارات األساسية بالكرة الطائرة
االستاذ الفاضل ............................................احملرتم
حتية طيبة...
يروم الباحث القيام بدراسة تهدق إىل (التعرف على اثر إستخدام التدريب الذهين يف دقة أداء مهارتي التمرير من امام الرأس إىل األمام واإلرسال املواجه من االعلى) وبالنظر ملا
تتمعتعون به من خربة يف هذا االختصاص ،لذا يرجى تفضلكم بتحديد اختبار واحد لكل مهارة من املهارتني االثنني بالكرة الطائرة-:
 التمرير من أمام الرأس إىل األمام. االرسال املواجه من األعلى (التنسي).وتقبلوا فائق الشكر والتقدير...
الباحث
املرفقات
بعض االختبارات املهارية
مهارات التمرير من أعلى
األختبار االول:
 الغرض من االختبار :قياس قدرة الالعب على أداء مهارة التمرير من أعلى من املنطقة اخللفية حنو الشبكة. األدوات :ملعب كرة طائرة قانونني ،امللعب خيطط ،كرات طائرة ،صندوق كرات ،حبل ،هدف. طريقة األداء :يقو الالعب بالتمرير من أعلى من الثالث مناطق وتوجيهها إىل املنطقتني ) (B-Aويقف املدرب يف النصف األخر من امللعب. الشروط :لكل العب  10حماوالت من كل منطقة ( )1,2,3أي منطقة مخس كرات للمنطقة  ،Aومخس كرات للمنطقة .B التسجيل :حتسني نقطة لكل حماولة متر فيها الكرة فوق احلبل وتدخل اهلدف.املالحظات:
 يوضع احلبل فوق خط اهلجوم وموازي له وعلى ارتفاع 3مرت. يقوم املدرب برميالكرة لتمر فوق احلبل لالعب يف وضع يسمح له بتمريرها ألعلى.االختبار الثاني
 الغرض من االختبار :القياس قدرة الالعب على أداء مهارة التمرير من اعلى م ناملنطقة حنو لوحة السلة. االدوات :لوحة كرة سلة ،كرات طائرة. طريقة األداء :يقفو الالعب يف مواجهة السلة عند خط الرمية احلرة على اخلط الدائري ،ويرفع الكرة أعلى ثم ميررها اىل السلة من وال متريرها بالسلة. الشروط :لكل العب  20مرة ،والشكل ( )3يوضح ذلك. التسجيل: الكرة البعيدة عن السلة -ملس الكرة احللقة

 1نقطة.

 3نقاط

 مرور الكرة داخل احللقة  5نقاطمهارة االرسال
االختبار االول:
 الغرض من االختبار :قياس دقة اإلرسال ملناطق حمددة. األدوات :ملعب كرة طائرة قانوني ،امللعب خيطط كما هو موضع بالشلك ،كرات طائرة. طريقة االداء :يقف الالعب خلف خط نهاية امللعب وهو ممسك بالكرة ويقوم بأداء مهارة اإلرسال (بأي طريقة) لتعرب الكرة الشبكة إىل نصف امللعب املخطط. التسجيل :يأخذ الالعب درجة كل منطقة تقع بها الكرة مع دقة األداء الصحيح.االختبار الثاني:
 الغرض من االختبار :قياس دقة اإلرسال ملناطق حمددة. -االدوات :ملعب كرة طائرة قانوني ،امللعب خبطط كما هو موضح بالشكل )2( ،كرة طائرة ،صندوق كرات ،صفارة.
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 طريقة األداء :يقف الالعب خلف نهاية امللعب وعند مساع إشارة البدء يقوم باجلري واحضار الكرة من الصندوق ثم العودة خلط االرسال ألداء مهارة اإلرسال موجهة إىل املربع( ،)1ثم تكرار نفس األداء وتوجيه الكرة اىل املربع ( )2وهكذا حتى يستكمل املربعات الستة .ثم يبدأ يف عكس عملية التوجية بأن يبدأ باملربع ( )6يليه املربع ( )5حتى
ينتهي لكل العب ( )2الكرة.
 الشروط :لكل العب ( )2الكرة.التسجيل :يسجل الزمن الذي يستغرق الالعب حتى االنتهاء من هذه احملاوالت وايضا درجة دقة التصويب.
كرة داخل املربع

 3نقاط

كرة خارج املربع

 2نقاط
منوذج لوحدة تعليمية باستخدام اسلوب التدريب الذهين

اقسام الوحدة التعليمية

الزمن

االنشطة واملهارات الرياضية

املالحظات

(الدقيقة)
القسم االعدادي

 -تسجيل احلضور -امحاء عام لكافة اعضاء اجلسم

القسم الرئيس

 -شرح مهارة اإلرسال التنسي.

 -النشاط التعليمي

 -عرض مهارة اإلرسال التنسي.

النشاط التطبيقي

يتم تطبيق مهارة اإلرسال التنسي من قبل الطالب على وفق التمارين

 الوقوف على شكل صف واحد. التدريب بأداء التمارين من السهل اىلالصعف.

التدريب الذهين ( )5-3دقائق
أوالً :االسرتخاء ( )2- 2,5دقيقة.
أ -االسرتخاء العقلي :أبعاد كافة اخلواطر من الذهن وعدم التفكري
بشيء وإغماض العينني.
ب -االسرتخاء العضلي :التنفس العميق ثم الرتكيز على ارخاء الذراع
اليمين وبعدها الرتكيز على أرخاء اليد اليسرى وبعدها الرتكيز على
إرخاء الرجل اليسرى ثم الرتكيز على اسرتخاء اجلسم ككل.
ثانيا التصور العقلي ( )3,5 – 3دقيقة.
 يتصور التمرين (وقوف ،محل الكرة) مرجحة الذراع الضاربة مناخللف إىل األمام بدون ملس الكرة.
(1ثا × 6تكرار= 6ثا)
 يتصور التمرين (وقوف مواجه للجدار ،محل الكرة) مرجحة الذراعالضاربة ( )3مرات ثم اداء مهارة االرسال على احلائط.
(3ثا × 6تكرار= 18ثا)
 -2يتصور التمرين (وقوف مواجة للجدار ،محل الكرة) مرجحة الذراع
الضاربة ( )5مرات ثم أداء مهارة اإلرسال على هدف مرسوم على
اجلدار.
(5ثا ×  8تكرارات= 40ثا)
 -4يتصور التمرين (وقوف مواجه للزميل ،محل الكرة)  +++تبادل
أداء مهارة االرسال اىل مع الزميل الواقف على خط اهلجوم (3ثا× 8
تكرار=  24ثا).
 -5يتصور التمرين (وقوف للملعب ،حتمل الكرة) أداء مهارة االرسال
اىل املنطقة (أ) ثم اداء االرسال الثاني اىل املنطقة (ب) ثم اداء مهارة
االرسال الثالث اىل املنطقة (.)2
(4ثا×  6تكرار=  24ثا)
 -6يتصور التمرين (وقوف مواجهة للملعب ،محل الكرة)
-7اداء مهارة االرسال اىل املنطقة ( )1ثم اداء االرسال اىل املنطقة
( )2ثم املنطلقة ( )3وهكذا حتى املنطقة (.)6
(6ثا × 4تكرار = 24ثا)
القسم اخلتامي

الوقوف على شكل صف واحد وترديد شعار االنصراف

×××××
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منوذج الوحدة التعليمية االوىل للمجموعة الضابطة
القسم

الزمن

النشاط
املقدمة

الفعاليات
تسجيل احلضور
 .-1هرولة مع متارين متطية عضالت الرجلني.

القسم التحضريي

 .-2متارين امحاء للذراعني واجلذع والرجلني.
امحاء خاص

 .-1متارين متطية للجسم ختمص املهارة.
 .-2متارين مرونة للذراعني واالكتاف.

القسم الرئيس

اجلزء التعليمي

شرح وعرض مهارة االرسال املواجه من االعلى (التنسي).

اجلزء التطبيقي

تطبيق مهارة االرسال املواجه من االعلى التنسي مع ممارسة
اللعبة وشرح القانون وتطبيقه.

القسم اخلتامي
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متارين تهدئة وتنفس.
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كاريطةري بةكارهيَناني شيَوازي مةشقي بريي لةسةر وردي ئةجنامداني كارامةيي ثاسدان لةسةر بؤ ثيَشةوةو ناردني رِووبةرِوو لةسةرةوة (تيَنسي)
لةتؤثي بالةدا
ثؤختة:
ئاماجني تويَذينةوةكة بؤ ئاشكراكردني كاريطةري بةكارهيَناني شيَوازي مةشقي بريييه لةسةر وردي ئةجنامداني هةنديَك كارامةيي سةرةكي لةتؤثي بالة ،منوونةي
تويَذينةوةكة ثيَك هاتووة لة( )٣٠قوتابي لةقوتاب ييةكاني قؤناغي دووةم لةسكولَي ثةروةردةي وةرزشي لةزانكؤي كؤية ،تويَذةر ثرِؤطرامي ئةزمووني بةكارهيَناوة بةهؤي
طوجناني لةطةلَ سروشيت تويَذينةوةكةو منوونةي تويَذينةوةكة دابةش كراوة بؤ دوو كؤمةلَة هةر ( )١٥قوتابي بؤ هةر كؤمةلَةيةك وة هاوهيَزي بؤ كرا بؤ هةردوو كؤمةلَةكة
لةطؤرِاوةكاني (تةمةن ،بالَا ،بارستايي ،زيرةكي ،ده ركه وته ي ئاطاداربوون) وه ثيَشبيين ميَشكي وةرزشةوان و هةنديَك لةجؤرةكاني تواناي جةستةيي و جولَةيي كاريطةر
لةسةر وردي ئةجنامداني هةردوو كارامةيي ثاسدان لةسةر سةر بؤ ثيَشةوةو ناردني رِووبةرِوو لةسةرةوة ،تويَذةر راثرسي و تاقيكردنةوةو ثيَوانةكاني بةكارهيَناوة وةك
هؤكاريَك بؤ كؤكردنةوةي زانيارييةكان ،دواتر يه كه كاني فيَركاري يةكةميان ثرِؤطرامي فيَركاري بةطويَرةي ثرِؤطرامي برِيار ليَدراو بؤ قوتابياني قؤناغي دووةم وة ثرِؤطرامي
دووةم هةمان ثرِؤطرامي يةكةم لةخؤ دةطريَت بةلَام شيَوازي مةشقي بريي بؤ زيادركراوة وةهةر ثرِؤطراميَك لة( )٦يةكةي فيَركاري ثيَك هاتووة ،جيَبةجيَكراوة بؤ ماوةي
( )٦هةفتة ماوه ي هةريةكةيان ( )٩٠خولةكة ،وة تويَذةر (ناوةندة ذميَرةيي ،الداني ثيَوةري ،تاقيكردنةوةي (ت) بؤ دوو ناوةندي بةيةكةوة بةسرتاو ،تاقيكردنةوةي (ت)
بؤ دوو ناوةندي بةيةكةوة نةبةسرتاو) بةكارهيَناوة وةك هؤكاريَكي ئاماري بؤ ضارةسةركردني داتاكان وةتويَذةر طةيشت بةوةي كةكؤمةلَةي ئةزمووني كةثرِؤطرامي فيَركاري
جيَبةجيَ كردوة كة (ثرِؤطرامي برِيارليَدراو لةطةلَ مةشقي بريي لةخؤدةطريَت سةركةوتوتر بووة لةتاقيكردنةوةي ثاشةكي بةسةر كؤمةلَةي كؤنرتِؤلَ كراو كة ثرِؤطرامي برِيار
ليَدراوي) جيَبةجيَ كردووة لةوردي ئةجنامداني هةردوو كارامةيي (ثاسدان لةسةر سةر بؤ ثيَشةوةو ناردني رِووبةرِوو لةسةرةوة (تيَنسي) لةتؤثي بالة.
ثةيظيَن سةرةكي :شيوازي مة شقي بريي  ،ووردي ئة جنامدان  ،كارامة يي باسدان لة سة ر سة ر بو بيشة وة ،ناردني رووبة روو لة سة رة وة لة ياري توبي بالة.

Effect of Using Mental Training Method on Precision of Passing Skills from for Head pass and over hand
Serve in Volleyball.
Abstract:
The aim of the study is to reveal the effect of using mental training method on the precision of performing some main
skills in volleyball. The sample of the study consists of 30 second year students of the School of Sports Education at
Koya University. The researcher used an experimental program due to its suitability to the nature of the study. The
sample was divided into two equal groups of 15 students. Equivalence procedure was conducted for both groups for
the variables of ( age, height, mass, intelligence, manifestation of attention) , sport mental perception and some
elements of effective physical and movement fitness that influence the precision of performing passing skills from for
head pass and over hand serve. The researcher used questionnaires, tests and measurements as means for data
collection. Then, two educational programs were constructed. The first program was for the second year students. The
second program was the same as the first one but mental training method was added to it. Each program consisted of
6 teaching units and conducted for a duration of 6 weeks and each unit lasted for 90 minutes. The researcher used the
following statistical procedures: arithmetic mean, standard deviation, T-test of related means and T-test of unrelated
means as a means to deal with the data. The researcher arrived at the conclusion that the experimental group whom
the educational program (mental training included) was conducted on was more successful than the control group in
the post-tests whom carried out a program on performing passing skills from for head pass and over hand serve in
volleyball.
Keywords: Mental training method, Precision, Passing skills from for head pass and over hand serve in volleyball.
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