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عليك  الحكمة وعلمك ما لم تعلم كان فضل هللاوأنزل هللا عليك الكتاب و:"قال هللا تعالى

  .113.النساء " عظيما 

 
 

رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، وال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني دائما أن   يا

  .الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح

 يا  .رب علمني التسامح هو أول مراتب القوة، وان حب االنتقـام هو أول مظاهر الضعف

رب إذا جردتني من المال فـاترك لي األمل، إذا جردتني من النجاح فـاترك لي قوة العناد حتى   يا

  .أتغلب على الفشل

  .إذا جردتني من الصحة اترك لي نعمة اإليمان

رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة االعتذار وإذا أساء الناس إلي أعطني شجاعة العفو،   يا

  .نيإذا نسيت ذكرك فـال تنسا

  .سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 .العالمينو آخر دعوانا الحمد هللا رب  

  
  



  
  

  
  
  
  

  :أهدي تمرة هذا الجهد إلى
  سيدي و محبوبي محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  "بن عمر يمينة"وجدتي الغالية  " بومخيط الحاج معمر" إلى روح جدي الطاهرة  
  "حسني عائشة"وجدتي الغالية  " باقي لحول"جدي الطاهرة  روح    إلى

   ".ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ ﴿وقـل ربي:"إلى من قـال فيهما اهللا سبحانه وتعالى
. األمل قـاطعت النوم على راحتي إليك يا رمز الحنان وعنوان إلى الحضن الدافئ والقـلب الحي إلى العين التي

اهللا في عمرها    الكبير ذو العطاء الوفير، إليك أمي العزيزة، أطال ، القـلبإلى أسطورة الماضي ومعجزة الحاضر
وحفظها لي من كل مكروه، والى من بدل كل ما في وسعه ألكون ناجحا في العلم، و العمل، االسم الذي يخفي  

  .، و إلى كل إخوتي من رزيقة و عبد الحق إلى مريم  حقيقة نجاحي أبي العزيز أطال اهللا في عمره
  .ى أخي و حبيبي بلعيد حبيب بمدينة مستغانم، و نبيل  إل

  إلى روح أستاذي الكريم األستاذ الدكتور قصي محمود القيسي
  إلى عمي بن مامون زبير ببشار و إلى كل أعمامي

  ، والى كل من يحمل لقب باقي، بومخيط، بن خطابإلى كل خاالتي وأوالدهن و إلى كل العائلة و األصدقـاء
  ، و إلى كل أبناء فـلسطين رمز العروبة و الشهداءلعربية الحبيبةإلى جزائرنا ا

And at the last for all our masters sport in mostaganem, and my friend English 
men Ali boumakhiet and daoud bourzama, mostafa , and all my friends amin 
ghanami, Omar ben khatab, and Abdullah Ben khatab, in mostaganem, hessin 

amer khaled ben abdelkader in Bechar    
  

وتحقيقه للنتائج االيجابية و   2010مونديال جنوب إفريقيا    إلىوأخيرا بمناسبة تأهل الفريق الوطني لكرة القدم  
  . بالتوفيق للخضر   .......تحقيق نتائج ايجابية أفضل    ، وخاصة عند تعادله مع نظيره االنجليزي أتمنى له التقدم
  
  

  
  
  

 



 ".قـالوا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  : " قـال اهللا تعالى
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 .دنية و الرياضية  معهد علوم وتقنيات التربية الب
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 التعريف بالبحث
 

 

  :مقدمة / 1  
 ھامة كقاعدة األساسية تعتمد المھارات الكرة الطائرة لعبة ومنھا الرياضية األنشطة أن

 ھذه أداء على والتدريب التعليم في الوقت معظم والمدربين يقضون المدرسين تجعل بحيث للتقدم

 الطويل لوقتا ولكن ،التعليمية والتدريبية البرامج في لھا اكبر حصة وإعطاء وتعليمھا المھارات

 الطرق من الكثير فھناك األساسية المھارات لتعلم الوحيد األسلوب ليس البدني التدريب في

 حيث عقليال التدريب استعمال ومنھا واكتسابھا المھارات تعلم سرعة على تساعد التي واألساليب

 الجانبين نبي العمل تبادل خالل من الالعب على الملقى العبئ  تخفيف على التدريب ھذا يعمل

 .الجانبين تتضمن كال موحدة عملية فالتعلم العقلي، البدني و

 حضي الذي التعليم في المجال الرياضي اتكنولوجي إستراتيجيات أحد العقلي التدريب ويعد

 تطوير مستوى في وفعال ايجابي دور من له ھذا المجال، لما في المختصين من العديد باھتمام

 .األداء  بمستوى االرتقاء في أھمية تمثل والنفسية العقلية المھارات تأصبح أن بعد خاصة األداء

 لغرض يستعمل حيث األداء في تؤثر التي الھامة المتغيرات من العقلي التدريب على القدرة إن

 بتصور األخطاء من التخلص ذلك ويتضمن عقليا المھارة مراجعة طريق وعن األداء تجسيد

 للمھارة الجوانب الرئيسية عن واضحة فكرة لديھم الذين اغلب وان لألداء، الصحيح األسلوب

االستجابات  يصحح ثم ومن األمثل باألداء استجاباتھم مقارنة العقلي التدريب بواسطة يستطيعون

فالتفوق الرياضي يتوقف على مدى إفادة الالعبين من قدراتھم العقلية على "، )01:48(الخاطئة

إن القدرات العقلية ھي التي تساعد على ... دة من قدراتھم البدنية،نحو ال يقل أھمية عن االستفا

حيث يساعد التدريب ) .05:54" (تعبئة قدراتھم وطاقاتھم لتحقيق أقصى وأفضل أداء رياضي

العقلي على تصور صحيح لمراحل أداء المھارة الحركية مما يؤدي إلى تطوير المھارة الحركية 

  )210،209:91(وتحسين زمن األداء 

وأن استخدام التدريب العقلي للمھارة المراد تعليمھا يجعل من المتعلم مسئوال ومشاركا 

ايجابيا إلى حد كبير في العملية التعليمية، بعد أن كان مجرد متلقي ومقلد عند استخدام األساليب 

العمل  من خالل تبادل  التقليدية في التعلم، ويعمل على تخفيف العبء الملقى على التلميذ، وذلك 

  (25).بين الجانبين البدني و العقلي، فالتعلم عملية موحدة تتضمن الجانبين



 التعريف بالبحث
 

 

وعليه فان القدرة على تمرينات التصور العقلي، و االسترخاء، و االنتباه، من المتغيرات 

الھامة التي تؤثر في األداء، إذ يستعمل لغرض تجسيد األداء عن طريق مراجعة المھارة عقليا 

وأن أغلب اللذين . تخلص من األخطاء بتصور األسلوب الصحيح لألداء الفني ويضمن ذلك ال

لديھم فكرة واضحة عن الجوانب الرئيسية لتنفيذ المھارة يستطيعون بواسطة التدريب العقلي 

  )17:22(.مقارنة استجاباتھم باألداء األمثل ومن ثم تصحيح االستجابات الخاطئة 

الدراسة في استعمال التدريب العقلي كوسيلة تساعد ومن ھذا المنطلق تتضح أھمية ھذه 

على تعلم بعض مھارات الكرة الطائرة لدى تالميذ السنة األولى متوسط باكمالية طارق بن زياد 

  .     بوسمغون والية البيض 
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  :المشكلة / 2  
كرة الطائرة، تلك التي عند النظر لمستوى التالميذ أثناء تدريس المھارات األساسية للعبة ال  

فيھا ما يؤدى باليدين معا فوق الرأس كمھارة التمرير، و منھا ما تستخدم فيھا يد واحدة أسفل 

مستوى الرأس كمھارة اإلرسال و كذلك مھارات تستخدم فيھا اليدين معا من أسفل كاالستقبال 

دنية و الرياضية للمرحلة الطالب الباحث من خالل عمله في مجال التربية الب  الحظ. بالساعدين 

األساسية باكمالية طارق بن زياد بوسمغون والية البيض أن ھناك ضعف و تفاوت في المستوى 

بين تالميذ ھذه االكمالية في انجاز بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة، خاصة و أنھم يتلقون 

  . نفس الجرعة التعليمية 

 الحركية المھارات أداء على فقط البدني التدريب ومن ناحية أخرى رأى الطالب الباحث أن

البدنية  التربية مجال في العملية التعليمية أن كاملة، حيث بصورة وإتقانھا لتعلمھا كاف غير

 يتطلب أساليبھا وھذا استعمال في والتنويع والعقلي البدني الترابط على أساسا تعتمد والرياضية

 ومن الجديدة المھارات تعلم أثناء سيما وال العقلية النواحي لىع والتركيز الجانبين بھاذين االھتمام

ال  العقلي التدريب بأن الحظ تدريسي في االكمالية قيد البحث لكونه الطالب الباحث  خالل خبرة

 االھتمام قلة ذالك إلى جانبالبرنامج التعليمي الموضوع من طرف الوزارة الوصية  ضمن يدخل

 مھارات في تعلم وفعالة وسائل مھمة تعد التي )الحسية  السمعية، صرية،الب ( التعليمية بالوسائل

 من المشكلة ھذه دراسة الطالب الباحث ارتأى لذا العقلي بالتدريب اقترنت ما إذا الكرة الطائرة

 بالعملية التعليمية واالرتقاء المھاري للتعليم مصاحبة كوسيلة يعقلال التدريب خالل استعمال

ذا المنطلق وبغية السير الحسن مع االتجاھات الحديثة في العملية التعليمية حاول ومن ھ.  لألفضل

للتعليم  مصاحبالالطالب الباحث المساھمة في حل ھذه المشكلة بإعداد برنامج للتدريب العقلي 

من أجل النھوض بمستوى التالميذ من الناحية المھارية قيد البحث في الكرة الطائرة،  المھاري

  :و عليه يتساءل عن نتيجة ھذا البرنامج. ھذه اللعبة جديدة على العينة قيد البحث  وخاصة أن

 المصاحب لتدريب العقليا برنامج يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيقھل  -

 ؟ (*) على تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة المھاري لتعلمل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). اإلرسال البسيط من األسفل، التمرير من األعلى، االستقبال بالساعدين: (المھارات األساسية المدروسة في البحث ھي(*) 
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القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة في  ينھل توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس -

، ومستوى أداء المھارات األساسية تباهمھارات االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االن

 ؟ (*) للكرة الطائرة

القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في  ينھل توجد فروق دالة إحصائيا بين القياس -

األساسية مھارات االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه ومستوى أداء المھارات 

  ؟ (*) للكرة الطائرة

التجريبية و الضابطة في القياس البعدي  تينا بين المجموعھل توجد فروق دالة إحصائي -

 (*) في مھارات االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه و مستوى أداء المھارات

    ؟لصالح المجموعة التجريبية 

  : انطلق الطالب الباحث في دراسة ھذا الموضوع من الفرضيات التالية  :الفرضيات / 3

  الفرضية العامة  

 لتعلمل المصاحب لتدريب العقليا برنامج ھناك فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق -  

  ؟ (*) على تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة المھاري

 :وسيتم اختبار ھذه الفرضية العامة من خالل اختبار الفرضيات الفرعية اآلتية

 :األولىالفرضية الفرعية 

 ن القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية فيتوجد فروق دالة إحصائيا بي -

، ومستويات التوتر العضلي، (*) مستوى تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة

 .  لصالح القياس البعدي  تركيز االنتباه و التصور العقلي

 :الفرضية الفرعية الثانية 

 في ال توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة -

، ومستويات التوتر العضلي، (*) مستوى تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة

  .تركيز االنتباه و التصور العقلي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). اإلرسال البسيط من األسفل، التمرير من األعلى، االستقبال بالساعدين: (لمھارات األساسية المدروسة في البحث ھيا(*) 
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 :الثالثةالفرضية الفرعية 

 في التجريبية و الضابطة في القياس البعدي تينتوجد فروق دالة إحصائيا بين المجموع -

، ومستويات التوتر العضلي، (*) رةمستوى تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائ

 . لصالح المجموعة التجريبية تركيز االنتباه و التصور العقلي 

يصبو الطالب الباحث من خالل دراسة ھذا الموضوع إلى تحقيق جملة من : أھداف البحث/ 4

  :يلياألھداف، أھداف علمية، أھداف عملية وھي كما 

  :الھدف العام / 4-1  
لتعلم بعض المھارات األساسية المصاحب للتعليم المھاري دريب العقلي لتلإعداد برنامج  -  

  ) .البيض(في اكمالية طارق بن زياد بوسمغون  سنة) 12_10(ئرة لتالميذ المرحلة للكرة الطا

  :األھداف العلمية / 4-1-1  
  ة التي لھا عالقة بالمجال الرياضيعقليزيادة الرصيد العلمي في مجال المھارات ال -  

  .الكشف عن أفضل أسلوب لتعلم المھارات في الكرة الطائرة  -  

  :األھداف العملية  /4-1-2  
على انجاز بعض المھارات دريب العقلي التعرف على تأثير البرنامج التعليمي بالت -  

  .األساسية للكرة الطائرة 

    .لطائرة الدمج بين الجانب البدني و الجانب العقلي لتعلم المھارات األساسية للكرة ا -  

فتح المجال لمزيد من البحوث لمعرفة أثر التدريب العقلي في تعليم المھارات المختلفة  -  

 . لأللعاب الجماعية عامة و لعبة الكرة الطائرة خاصة 

التالميذ بعض  تعليم مجال إلى بالتوجه تكمن البحث أھمية إن :أھمية البحث/ 5  

النھوض بمستواھم المھاري باستخدام التدريب العقلي  ومحاولة المھارات األساسية للكرة الطائرة

واستغالل العبارات و األفكار االيجابية  الحركي السلوك األفكار وتنظيم في والتحكم السيطرة قصد

ي المنتظم وعملية التوافق بين التصور عقلو النماذج المناسبة للمساعدة في القدرة على التدريب ال

  .ي و التعلم المھاري عقلال
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  :مصطلحات البحث / 6  
الخطوة التنفيذية في صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام بھا " ھو: البرنامج/ 6-1  

ھو عبارة عن الخطوات التنفيذية لعملية التخطيط لخطة صممت " وبتعريف أخر " لتحقيق الھدف 

  "ذه الخطة سلفا، وما يتطلبه ذلك التنفيذ من توزيع زمني وطرق تنفيذ إمكانيات تحقيق ھ

" التعلم يسفر عنه تغير في السلوك :" يعرفه كل من سارنوف و مادنيك  :التعلم  /6-2  

).85:27(  

" التعلم ھو كشف للخطأ عما حصل للنفوس بالفطرة " ويقول حمانة البخاري كذلك   

)41:28(  

اء ھو طريقة التمرين المتعلقة بأد" عرفه محمود عبد الفتاح  :العقلي  التدريب/ 6-3  

ھو "المھارات التي يتصورھا المتعلم أو يراھا وبدون ممارسة تمرين مھاري معلن عليھا، أو 

تصور أو تخيل أداء المھارة بدون مشاركة حركات علنية في أعضاء الجسم وھي بمثابة إنتاج أو 

  )343:89" .(انتقال تعلم ايجابي كبير للمھارة من خالل واقع أدائھا

شمعون بعض التعاريف الخاصة بالتدريب العقلي منھا تعريف  وقد اقتبس محمد العربي  

)Rushallk1988 ( بأنه إحدى الطرائق الرئيسية في الحصول على التحكم و تركيز االنتباه  

بأنه تكرار المھارة المتضمنة للمحتوى الخاص يتعلمھا دون رؤيتھا ) Singer1994(تعريف 

  ) 220:54.(حركيا 

وسيلة عقلية يمكن من خاللھا تكوين " رفه أسامة كامل راتب يع :العقلي  التصور/ 6-4  

تصورات الخبرات سابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل بغرض اإلعداد العقلي لألداء، 

ويطلق على ھذا النوع من التصورات العقلية الخريطة العقلية، بحيث كلما كانت ھذه الخريطة 

إرسال إشارات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما ھو  العقلية واضحة في عقل الالعب أمكن للمخ

  )131:1" (مطلوب منه 

يتميز االسترخاء بغياب النشاط و التوتر وھو فترة من  :االسترخاء العضلي  /6-5  

السكون وإغفال الحواس، ويمثل االسترخاء أحد األبعاد األساسية في التحضير للمنافسات حيث 

ير المطلوبة، كما يعتبر القاسم المشترك في جميع برامج يساھم في خفض التوتر و االستثارة غ

التدريب العقلي و المدخل األساسي لالسترجاع حيث يتوقف نجاح وفعالية التدريب الذھني على 
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االنتباه ھو أحد المقومات األساسية لنجاح التعلم و التدريب، فيه يصل  :ه االنتبا /6-7  

الرياضي إلى اإلدراك الصحيح للمثيرات وبذلك يكون أكثر قدرة على االستجابة وتوزيع الجھد 

بشكل متوازن وصوال إلى األداء األمثل فاالنتباه عملية إرادية يتجنب من خاللھا الرياضي منبھا 

  ) 241:2002(نا يھمه ويحصر شعوره وحواسه أو موضوعا معي

تعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب الجماعية األكثر انتشارا في "  :الكرة الطائرة  /6-8  

) م18(العبين على ملعب طوله ) 6(العالم وتزاول بمختلف األعمار واألجناس تلعب بين فريقين 

ھا حكام وتعتمد ھذه اللعبة على سرعة نقطة يدير) 25(أشواط من ) 4(في مباراة )م9(وعرضه 

الخ ...اإلرسال، التمرير، االستقبال: تنقل مع سرعة رد الفعل وذلك باستخدام مھارات حركية مثل

  .الخ....مثل الرشاقة، المرونة، االرتقاء  وصفات بدنية . 

ي تعني كل الحركات الضرورية الھادفة الت: األساسية في الكرة الطائرة  المھارات/ 6-9  

تؤدى بغرض معين فـي إطار قانون لعبة الكرة الطائرة، سواء كانت ھذه الحركات بالكرة أو 

بدونھا و المھارات الحركية في الكرة الطائرة تختلف منھا في األلعاب األخرى بسبب الطبيعة 

الخاصة للعبة حيث يتم التعامل مع الكرة بأطراف األصابع مرة و مرة أخرى بجزء من الساعد، 

  )41:50" .(رة ثالثة بالكف مفتوح أثناء الضرب و الصد و م

ھو الضربة التي يبدأ بھا اللعب في المباراة، ويستأنف عقب انتھاء  :اإلرسال  /6-10  

الشوط، وبعد كل خطأ،  وھو عبارة عن جعل بواسطة الالعب الذي يشغل المركز الخلفي األيمن 

أو المغلقة أو بأي جزء من الذراع بھدف إرسالھا في الفريق و الذي يضرب الكرة باليد المفتوحة 

  )57:44(من فوق الشبكة إلى ملعب الفريق المنافس 

ھو استقبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل للفريق  :االستقبال بالساعدين /6-11  

و . المنافس لتھيئتھا لالعب المعد أو للزميل في الملعب، و ذالك بامتصاص سرعتھا وقوتھا

ھا من أسفل ألعلى بالساعدين من أسفل حسب قوة الكرة وسرعتھا ووضع الالعب بتمرير

  )69:44(المستقبل 
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التمرير من أعلى لألمام من أكثر أنواع التمرير استخداما و  :التمرير من أعلى  /6-12  

ذلك لسھولة أدائه، و يعتبر أساسا لجميع التمريرات حيث يتوقف أداء أغلب التمريرات في الكرة 

  )89:44. (طائرة على إتقان ھذا النوع من التمرير ال

 

  

  



 درس التربية البدنية و الرياضية                                              ول     ألل اـالفص
 

  :تمھيد  
يعتبر درس التربية البدنية و الرياضية كأحد المواد األكاديمية كالرياضيات و االجتماعيات   

ارف  ر من المع دھم بكثي لكنه يختلف عنھا لكونه يزود التلميذ بالمھارات و الخبرات الحركية و يم

ة  ل األلعاب و و المعلومات التي تغطي الجوانب العلمية بتكوين الجسم و ذلك باألنشطة الحركي مث

ارة عن وحدة مربين مختصين إشرافالحركات المختلفة و التي تتم تحت  ، كما أن الدرس ھو عب

ة التحضير و  تخدامه و كيفي رق اس واع و ط ه و أن ائل تحقيق ه ووس ه و مناھج ه أھداف زأ ل ال تتج

  .التكوين 

ع لفضاء التلميذ إذ باإلضافة إلى ذلك فان درس التربية البدنية و الرياضية يعتبر مجال واس  

ا  دة كم ة جدي ه نشاط متجدد و طاق واد األخرى، فھو يبعث في انه يتخلص من الروتين اليومي للم

زن ليم المت ر الس النفس و التفكي ة ب ا حيث يكسبه الثق ة درس  يقوم بتربيته عقلي ى أھمي لإلطالع عل

   .و الرياضية في المرحلة االكمالية التربية البدنية 

ه حيث في ھذا الف ة ل ة التربوي ذا الطبيع ه و ك صل قام الباحث بتعريفه وذكر أھميته و أھداف

  .إضافة إلى الطرق المستخدمة في إخراجه و األجزاء التي يبنى عليھا

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 درس التربية البدنية و الرياضية                                                   ولل األـالفص
 

 

 :تعريف درس التربية البدنية و الرياضية  /1-1
الوحدة  "يعرف حسن شلتوت و حسن معوض درس التربية البدنية و الرياضية بأنه 

الصغيرة في البرنامج الدراسي للتربية البدنية فللخطة الشاملة لمناھج التربية البدنية و الرياضية 

في المدرسة تشمل أوجه النشاط الذي يريد المدرس أن يمارسھا التالميذ في ھذه المدرسة و أن 

  )106:38(يكتسبوا المھارات التي تنظمھا األنشطة  

ن استيعاب أھداف البرنامج العام للتربية البدنية و الرياضية دفعة إن التالميذ ال يستطيعو

واحدة لذا يلجأ األستاذ إلى تقسيم ھذا البرنامج إلى أجزاء، كل جزء يتضمن نشاطين نشاط 

  .فردي و آخر جماعي يحتويان على تدريبان و ذلك ما يسمى بالتوزيع الدوري 

وسيلة ھامة من الوسائل التربوية لتحقيق إن درس التربية البدنية و الرياضية يعتبر  "

األھداف المسطرة في تكوين الفرد ، بحيث أن الحركات البدنية التي يقوم بھا الفرد في حياته على 

المستوى التعليمي البسيط في اإلطار المنظم و المھيكل  تعمل على تنمية و تحسين و تطوير الفرد 

  )110:55(" و تطوره و انسجامه في مجتمعه ووطنه 

الوحدة الصغيرة في  "و يعرف عباس أحمد صالح درس التربية البدنية و الرياضية أنه 

البرنامج الدراسي لمادة التربية البدنية و الرياضية تشمل أوجه النشاط التي يطلب أن يمارسھا 

  )95:54( "الطلبة و أن يكتسبوا المھارات التي تتضمنھا ھذه األنشطة 

قول أن درس التربية البدنية و الرياضية ھو أحد أوجه الممارسات و من كل ھذا نستطيع ال

حتياجاتھم البدنية التي تحقق النمو الشامل و المتزن للتالميذ على مستوى المدرسة، كما يحقق ا

ط الرياضي و قدراتھم الحركية كما يعطي الفرصة لالشتراك في أوجه النشا طبقا لمراحلھم

ھا، و بھذا الشكل فإن درس التربية البدنية و الرياضية يحقق و خارج التنافسي داخل المدرسة

األغراض التي رسمتھا السياسة التعليمية في مجال النمو البدني و الصحي للتالميذ على كل 

  .المستويات و السيما مستوى التعليم اإلعدادي

  :أھمية درس التربية البدنية و الرياضية  /1-2
للتربية البدنية و الرياضية مكانة كبيرة في عملية  " يرى قاسم المندالوي و آخرون أن

تكييف التلميذ و تطويره بدنيا و عقليا نفسيا و اجتماعيا، فھو يحتاج إلى الحركة و اللعب لكي ينمو 

و تتكامل أجھزته الداخلية و يتكيف لكافة االحتماالت و الظروف الحياتية و العلمية الكتساب 
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اكتساب التالميذ القدرات  "كما يحدد الخاطر أھمية درس التربية البدنية و الرياضية في 

حوا أعضاء الحركية و النمو المتكامل بدنيا و نفسيا اجتماعيا و حركيا حتى يتمكن ھؤالء أن يصب

 "ناجحين في المجتمع و ينطلقون بكل قواھم لتحقيق حياة أفضل و مستقبل أكثر حظا من غيرھم

)18:03(   

الدور الذي يلعبه درس التربية البدنية و الرياضية يجعل  يرى الطالب الباحث أنكما 

المستعمل في  التالميذ قادرين على التكلم للقراءة و الكتابة بصورة سريعة بسبب األسلوب الحديث

كما يزودھم بالمعلومات و المعارف الصحية و يفسح لھم مجاال واسعا لالستفادة  إخراج الدرس،

من أوقات الفراغ و التمتع به، كذلك يساعد على توجيھھم لألھداف ذات القيم النافعة بسبب 

جاد الترابط اكتساب الخبرة و زيادة السعة الحيوية لألجھزة العضوية ووظائفھا بشكل فعال و إي

العضلي العصبي، كما يمكن الحصول على الصفات البدنية العامة من السرعة القوة المرونة 

  .الرشاقة و التحمل 

  :أھداف درس التربية البدنية و الرياضية  /1-3
تربية و التعليم في كل إن تكوين الشخصية الشاملة للفرد في المجتمع ھدف تسعى إليه ال

رئيسي لدرس التربية البدنية و الرياضية ھو المساھمة الفعالة لتنمية و الھدف ال المجتمعات

الشخصية المتكاملة و المتزنة للفرد و يتجلى ذلك من خالل أھداف تعليمية للدرس تتعلق بتعلم 

النواحي االجتماعية و الخلقية و االنفعالية و السلوكية للتالميذ ، فلكل درس أھدافه الخاصة سواء 
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اف الحسية الحركية و االجتماعية العاطفية و المعرفية دإن ھذه األھداف المتمثلة في األھ "

اغتھا على حسب تبرز القيمة التربوية لمادة و درس التربية البدنية و الرياضية و تمت صي

  :خصائص النمو البيولوجي و النفسي للتلميذ و تتمثل في ما يلي 

  .المساعدة على االحتفاظ بالصحة و البناء البدني السليم لقوام التالميذ  -

المساعدة على تكامل المھارات و الخبرات الحركية ووضع القواعد الصحية لكيفية  -

 .ممارستھا داخل و خارج المؤسسة 

 لى تطوير الصفات البدنية مثل القدرة، السرعة، التحمل، المرونة و الرشاقة المساعدة ع -

اكتساب المعارف و المعلومات و الحقائق عن طريق الحركية البدنية و أسسھا و أصولھا  -

 .البيولوجية الفيزيولوجية و البيوميكانيكية 

 .تدعيم الصفات المعنوية و السمات اإلرادية و السلوك الالئق  -

 . على الممارسة المنظمة لألنشطة الرياضية  التعود -

 .تنمية االتجاھات اإليجابية نحو ممارسة النشاط الرياضي من خالل األنشطة اإلضافية  -

  )122:52( "التحكم في القوام في حالتي الحركة و السكون 

 إعدادكمن في تمما تقدم يرى الطالب الباحث أن أھداف درس التربية البدنية و الرياضية 

أو حركية و غيرھا من الجوانب  إدراكيةلتلميذ و بناء شخصيته من جميع النواحي سواء كانت ا

و بالتالي بناء قاعدة متينة لھذا الفرد ألن طفل اليوم ھو  ھذه المرحلةالمتعلقة بالفرد و خاصة طفل 

  . رجل الغد

  :بناء درس التربية البدنية و الرياضية  /1-4
دقيق إلى أقسام بھدف تنظيم عمل  45و الرياضية و الذي مدته قسم درس التربية البدنية   

ف الدرس المدرس و رغبته في الحصول على نتائج إيجابية تعود على التالميذ و تحقق أھدا

  :الرياضية حيث قسم إلى ثالث أجزاء ھي كما يلي  لمنھج التربية البدنية و
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  :الجزء التحضيري  /1-4-1
الجو التربوي و منه نعمل ما مرحلة التھيئة العامة للوصول إلى و يحتوي على مرحلتين أولھ 

تھيئة المناخ المالئم للتالميذ، إعداد الملعب بالصورة التي يرتكز عليھا الدرس، تحضير على 

األجھزة الالزمة التي تكون في متناول المدرس و بعدھا تھيئة التالميذ، تبديل المالبس ووصولھم 

رحلة فھي المقدمة و التي تعتبر فاتحة الدرس، فكلما كانت وافية الغرض إلى الملعب، أما ثاني م

و ناجحة كلما انعكس ذلك باإليجاب على سير الدرس و مستواه، و الھدف الرئيسي من المقدمة 

للدرس يتمثل في إعداد و تھيئة التالميذ من جميع النواحي و تضمن تجاوب التالميذ مع الدرس 

و الجدية، ولذلك وجب إعطاء المقدمة حقھا من الوقت المخصص في  بروح عالية من االھتمام

  .دقيقة  20إلى  5الدرس و الذي تتراوح مدتھا ما بين 

تحقق المقدمة في درس التربية البدنية و يجب أن  "ترى الدكتورة عفاف عبد الكريم أنه 

 "ضوية ثم إثارة واقعية الرياضية أھداف ثالثة و ھي تھيئة المواقف التربوية، إعداد األجھزة الع

)38:53. (  

إن اإلحماء و التمرينات يمثالن الجزء األكبر و األساسي من ھذا الجزء التحضيري،  "

فاإلحماء يجب أن يتناسب مع غرض الوحدة التعليمية من جھة و يعمل على تھيئة التالميذ و 

طة التي تتميز باالستمرارية إعدادھم بدنيا و نفسيا من جھة أخرى، وبالتالي نعطي للتالميذ األنش

في الحركات كالجري الخفيف المنظم لھدف زيادة نشاط الدورة الدموية كالقلب و إمداد العضالت 

سھل األداء و  ،مفھوما لدى التالميذ باألوكسجين، كما وجب على النشاط البدني أن يكون محببا و

ي يجعل التالميذ  يقبلون على مغزى خصوصا إذا ما اقترن بلعبة ھادفة األمر الذ له معنى و

الدرس بنشاط فيجب أن تكون التمرينات لھا ارتباط بالوحدة التعليمية و على ذلك فاإلحماء يجب 

  :أن يكون على نمطين ھما 

يشمل التمرينات و األلعاب بأنواعھا المختلفة و التي تھدف إلى رفع  :اإلحماء العام  -أ

  .القابليات البدنية

ھو الذي يخدم األجزاء التي ستشارك في التمرينات الخاصة بكل  :اإلحماء الخاص  -ب

  ) .46:66( " حداأنواع الرياضات على 
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  : الجزء الرئيسي  /1-4-2
دقيقة، و يتضمن األمور األساسية  30حيث يمثل أكبر جزء من الدرس الذي يصل مدته إلى  "

ن خالل األلعاب المنظمة كحركات الخفة و الرشاقة و لبناء المھارات الرياضية للوحدة التعليمية م

الساحة و الميدان، و يعتمد على ثالثة نقاط أساسية و ھي الشرح و العرض و التنفيذ،  اتفعالي

فالنشاط التعليمي يشمل تعليم المھارات الرياضية لفعاليات و ألعاب مختلفة من خالل اختيار 

  .المدرس التشكيالت المناسبة عند التعليم

بينما النشاط التطبيقي يھدف إلى تطبيق ما تعلمه التالميذ في جزء النشاط التعليمي و 

  ) .144:14( "توجيه المدرس الذي يتولى المراقبة و تصحيح األخطاء 

  : الجزء الختامي  /1-4-3
يھدف إلى العودة و الرجوع إلى الحالة الطبيعية للتالميذ، وذلك بالتھيئة النفسية و  "

و السھولة و عدم اإلجھاد و تھيئة التالميذ  بالبطئباستخدام تمرينات التھدئة التي تتصف  العضوية

ن قصيرة و ال يجب وللعودة إلى حجرة المالبس وذلك بعد المحادثة النھائية و التي يجب أن تك

  ) .146:14( "تجاھلھا و يستعرض فيھا المدرس النتائج التي تحققت في الدرس 

أن يكون التعامل مع التالميذ أثناء العملية التعليمية بحذر، خاصة  يرى الطالب الباحث

عندما يتعلق األمر بالجھد المبذول من طرف التالميذ حيث يجب أن يكون الدرس مقنن و من 

جميع مراحله حتى ال يؤدي إلى إجھاد التالميذ، بل يجب أن يحقق الدرس بدل جھد أقل مقابل 

 . فاعلية كبيرة 

  :حضير درس التربية البدنية و الرياضية كيفية ت /1-5
ال تختلف طريقة تحضير درس التربية البدنية و الرياضية كثيرا عن طريقة تحضير  "

باقي الدروس األكاديمية األخرى المقررة ، و لتحضير الدرس يجب على المدرس أن يكون على 

  :لي دراية كاملة بمادته و كذلك بطرق تدريسھا و يجب عليه مراعاة ما ي

  .تحديد الھدف بدقة ووضع نصب عينيه النتائج المحتملة_ 

 .أن يلتزم المدرس بالخطة الموضوعية للمرحلة السنية_ 

 .يھيئ المدرس لنفسه الجو المالئم للتحضير _ 

 .مراعاة اإلمكانات و األجھزة المتيسرة ووضع الحلول البديلة في حالة عدم توفرھا _ 
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 ات و األلعاب المنسجمة ذات التأثير العام على النمو البدني للتالميذاحتواء الدرس على التمرين_ 

  ) .157:52( "أن يكون الدرس عاما لجميع التالميذ و يشبع رغباتھم في اللعب 

الحظ الطالب الباحث أن طفل ھذه المرحلة يتميز بحركة زائدة، و انطالقا من العينة قيد 

بية البدنية و الرياضية أن تستغل ھذه الحركات البحث، يرى أن يراعى عند تحضير درس التر

الزائدة عن طريق توظيف تمارين تشويقية شريطة أن تخدم ھته األخيرة ھدف الحصة، و خاصة 

أن للحركة دور كبير و مھم إذا استغلت جيدا، حيث تعتبر الحركة وسيلة للتربية و التعليم، و ھي 

معرفة ما إن كان أي جسم أمامه صلب أو رخو وسيلة لجمع المعلومات ألن أي فرد ال يستطيع 

أن لم يقم بحركة و جسه للتعرف عليه، و تجاوزت الحركة ذلك و أصبحت وسيلة للتفاھم 

االجتماعي، لذلك يجب أن تكون كل حركات طفل ھذه المرحلة أثناء التربية البدنية و الرياضية 

  .      مقننة من أجل تعلم سريع و فعال 

  :لتربوية لدرس التربية البدنية و الرياضية الطبيعة ا /1-6  
انطالقا من كون التربية ھي عملية تفاعل بين الفرد و المجتمع للوصول إلى األھداف   

المرجوة الكتساب الفرد القيم و االتجاھات التي تفرضھا البيئة و كونھا ظاھرة ممارسة حيث 

في الملعب ،فإن درس التربية البدنية و يتعلم اإلنسان بواسطتھا سواء كان في الفصل المكتبة أو 

الرياضية من حيث الجانب التربوي يؤدي أيضا ھذه المھمة  فالتالميذ بوجودھم في جماعة فان 

عملية التفاعل تتم بينھم في إطار القيم و المبادئ للروح الرياضية التي تكسبھم الكثير من الصفات 

  .التربوية 

يمكن تنمية السمات األخالقية كالطاعة و صيانة الملكية فمن خالل درس التربية البدنية  "  

العامة و الشعور بالصداقة مع الزمالء والمثابرة و المواطنة و اقتسام الصعوبات مع الزمالء 

و تكسبھا  اإلنسانيةوالقدرة على اتخاذ القرار، وھذه الصفات تلعب دورا كبيرا في بناء الشخصية 

  ) .122:52( "طابعھا المميز

ومن خالل درس التربية البدنية و الرياضية يتم تعلم الحركات و المھارات و األلعاب  "  

الرياضية المختلفة و التي تعمل على عالج المشاكل و العالقة المتبادلة بين القضايا البيولوجية و 

  )523:84("التربوية و االجتماعية من أجل بناء الجسم و العقل السليم للطفل 
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  :لمستخدمة في درس التربية البدنية و الرياضية الطرق ا -1-7  
  :الطرق المستخدمة في درس التربية البدنية و الرياضية   

 :وتقوم ھذه الطريقة على المبادئ التالية : الطريقة الديكتاتورية  /1-7-1

تركيز السلطة في شخص أستاذ التربية البدنية و الرياضية و الذي يعتبر صاحب  "-

 . )التالميذ (كم بأمره وأنه فوق المحكومين السيادة و الحا

عدم الثقة في التالميذ من حيث ذكائھم واستعدادھم وكذا قدراتھم على اإلسھام في تدبير  -

  . الحصة 

يعمل األستاذ ما يريد وليس ما يريد التالميذ وما يعتقد أنه صحيح دون اعتبار لرأي  -

  .الغير 

ات فيعتقد األستاذ أن النظام ال يكون إال إذا يفرض نظاما صارما جادا يخنق الحري -

  . انعدمت الحرية 

  ) .218:83( "اإلكثار من العقاب والتقليل من المدح و الثواب  -

إذا استخدمت ھذه الطريقة في حصة التربية البدنية والرياضية فإنھا تتحول إلى سجن 

إلى ابتعاد التالميذ عن  ي، مما يؤدبالنسبة إلى التالميذ يسودھا الضغط والعقاب اللفظي أو البدني

الحصة و عن المربي و يقل التجاوب وتتسع الھوة بينھم فتنعدم فيھا الحيوية و النشاط الرياضي و 

و تنعدم روح  االجتماعي مما يزيد الخناق عن التالميذ و نتيجة ذلك تضعف ثقتھم في أنفسھم

  . جماعيالتعاون و العمل ال

  :لقة طريقة الحرية المط /1-7-2
إن ھذه الطريقة تختلف عن سابقتھا اختالفا واضحا معاكس تماما، و يتجلى ذلك في ترك  "

األستاذ الحرية المطلقة للتالميذ يفعلون ما يشاءون أي يتركھم لميولھم و أھوائھم لتحقيق رغباتھم 

تمثلة  في دون التدخل في تسيير أمورھم و تنظيمھا، و لكن ھناك عدة سلبيات لھذه الطريقة و الم

  :ما يلي 

  .الفوضى بدل النظام الصارم _ 

 .اللھو و العبث بدل الصرامة و الجدية _ 

 . ف أو خطة دالخضوع إلى ھوى النفس و نزواتھا دون ھ_ 
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  ) .218:83( "طغيان األنانية دون اعتبار المصلحة الجماعية _ 

  :الطريقة الديمقراطية  /1-7-3
و التلميذ قيمة عليا في ذاته، إذا توفرت له العادات  تقوم ھذه الطريقة على أن للفرد "

الصحيحة فإنه يستطيع تصريف شؤون نفسه بنفسه و االشتراك بمقدار معين في تحديد أھداف 

الجماعة و رسم الخطة لتحقيقھا و تنفيذھا، كما تقوم ھذه الطريقة على مبدأ التكافؤ في الفرص و 

بالتكافؤ المساواة المطلقة ألن ھذه األخيرة غير ممكنة الحريات لجميع األفراد و ليس المقصود 

عمليا ما دامت قدرات األفراد و جھودھم متفاوتة و إنما المقصود ھنا بالتكافؤ إتاحة الفرص 

للتالميذ لتنمية مواھبھم و قدراتھم إلى أقصى حد ممكن و ذلك يتجلى في التعاون بين األستاذ و 

لعامة دون أنانية أو انفراد أحدھما بمصالحه و شؤونه، وما التالميذ تعاون يستھدف المصالح ا

يميز ھذه الطريقة في حصة التربية البدنية و الرياضية نشاط و حركة و حيوية إيجابية و تعلم 

و إتاحة الفرصة  اإلسھام في تصريف الشؤون العامة وفير و االعتراف بقدرة كل تلميذ على

ا فيھم التالميذ و المدرسين في تحقيق األھداف و في لتحقيق ذلك بالفعل فيشترك الجميع بم

التخطيط للتنفيذ و تغدو العالقة بين المربي و التالميذ قائمة على التعاون و كذا تبادل وجھات 

  ) .219:83( "النظر و االشتراك في تحميل المسؤولية 

حصة التربية  اسبة لتسييرومن بين ھذه الطرق الثالث نستنتج أن الطريقة الثالثة ھي المن

و الرياضية ألنه من خاللھا يكون ھناك انتقال للمھارات و المعلومات من المربي إلى  البدنية

  .التالميذ بطريقة صحيحة و سليمة و يكون تعاون بينھم 
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  :ة الصخ
إن درس التربية البدنية و الرياضية ذو أھمية كبيرة ال تقل على أھمية المواد األكاديمية 

على عكس ما يعتقد البعض على أنه مجرد حشو في البرنامج الدراسي حيث النتائج  األخرى

لمھارات و القدرات اب استكاناھيك عن  فرادأثبتت عكس ذلك، ألنه يمد المعارف و الخبرات لأل

الحركية التي تساھم في بناء شخصية الطفل من شتى جوانبھا كتطوير الصفات البدنية و 

فات المعنوية كالشجاعة و اإلرادة و الصبر و التعاون إلى غير ذلك من الرياضية و تنمية الص

  .الصفات األخرى 

كما يعتبر علم قائم بذاته مبني على أسس و مبادئ خططت من طرف باحثين مختصين في 

و ألنه يقدم حجج منطقية و موضوعية يقبلھا العام و الخاص و ھذا ما جعل التربية  ھذا المجال،

العقل  " و باختصار يعمل على تحقيق العالقة ياضية مادة تدرس في المؤسسات،البدنية و الر

  .    " السليم في الجسم السليم 
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ي في  ،يتضمن ھذا الفصل من الدراسة :مقدمة   دريب العقل تحليال مقارنا لتطور مفھوم الت

د  م فوائ م أھ ه ث ى أنواعه وأھداف م نتطرق إل ه، ث ات المستخدمة في م النظري المجال الرياضي، وأھ

  ...استخدام التدريب العقلي في المجال الرياضي 

ة فك ة ومقارب ة تحليلي ل، دراس ذا الفص من ھ ا يتض وع كم اب لموض ددة األقط ة متع ة ونظري ري

ه  ف جوانب ن مختل ي م ه، (التصور العقل ده، مميزات اده، فوائ امه، أبع ذا ...)أقس ا يتضمن ھ ، كم

ه  ارات النفسية من خالل توضيح مفھوم م المھ د من أھ ذي يع الفصل أيضا موضوع االنتباه و ال

  .في الدراسة الحالية  مع تحديد أھميته... ومظاھره وأنواعه

رق و تم التط وف ي ر س ي األخي ىف ترخاء إل وم االس اليب  مفھ ة األس د أھمي ع تحدي اليبه م وأس

ة  ة الحالي ي الدراس ترخائية ف د االس اول تحدي د ح ب الباحث ق ون الطال ك، يك ل ذل الل ك ن خ وم

ي المجال الرياضي  ي ف دريب العقل ة لدراسة موضوع الت ي األصول النظري ه ف د أھميت ع تحدي م

      . الدراسة الحالية
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  :التدريب العقلي  /2-1
إليضاح الرؤية حول مفھوم التدريب العقلي قدم العديد من علماء علم النفس الرياضي 

  :الكثير من التعريفات التي تعكس أرائھم واتجاھاتھم في ھذا المجال ومنھا 

وعرفته  ،)60:113(بأنه نشاط عقلي يقترن بالنشاط الحركي : الويس  تعريف الطالب و

حالة األداء المثالية من خالل تطوير  إلىالوصول  إلىبأنه نوع من التدريب الھادف : الوسيمي 

التكرار لتثبيت التحكم في األداء، وتطوير  إعادةالمھارات العقلية وتنميتھا، مع زيادة القدرة على 

  )01:59(للمنافسات  اإلعدادالشفاء و  إعادة و نوعية نظام التدريب مع القدرة على االسترخاء

طرق مخططة بھدف تحسين األداء تعريف التدريب على أنه مجموعة  إلىويشير دوران 

ذلك أن التدريب يتألف من أقسام تعمل لتنمية المھارات البدنية، الحركية و  إلىالحركي وأضاف 

  .النفسية 

فرد وتطويره أن الھدف من استخدام التدريب العقلي ھو تنمية ال: ويرى شمعون و الجمال 

للوصول إلى المستويات المطلوبة من خالل زيادة نوعية حالة األداء المثالية بواسطة تطوير 

المھارات العقلية المرتبطة، وزيادة القدرة على أعادة التكرار و التثبيت و التحكم في األداء 

  )16:86(المثالي، والتحكم في االنتباه وغيرھا من العوامل األخرى المرتبطة 

قتبس محمد العربي شمعون بعض التعريفات الخاصة بالتدريب العقلي منھا تعريف ا

)Rushallk1988 ( الطرائق الرئيسية في الحصول على التحكم وتركيز االنتباه  إحدىبأنه.  

بأنه تكرار المھارة المتضمنة للمحتوى الخاص يتعلمھا دون ) Singer1994(وتعريف 

  . )30،29:87(رؤيتھا حركيا 

يؤكد على أن دور التدريب العقلي يتمثل في التأكيد على : ين أن عصام حلمي في ح

الخبرات الناجحة لدى الالعب بغرض تثبيتھا من خالل برمجة ميكانيزم النجاح في المخ و 

من خالل الصور العقلية وعند التدريب، أي التكرار تصبح الجھاز العصبي عن طريق التخيل 

  )121:61(ھذه الخبرات عادة 

تضيف ھدفا أخرا ھو ) بيل وفروھير(ھدى طاھر عن  إليهويتفق ھذا الرأي مع ما أشارت 

   )319:117(تثبيتھا  إلى باإلضافةتعلم وتحسين المھارة الحركية 
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في حين أن محمد العربي شمعون يراه لب عملية التفكير الناجحة وھو انعكاس لألشياء و 

  )219:87(جزاء ثم الكليات ويبدأ بأ إدراكھاالمظاھر التي سبق للفرد 

ومن ما تقدم يرى الطالب الباحث أن ھذه التعريفات اتفقت على أن التدريب العقلي يعد 

على أسس علمية من أجل تطوير مستوى األداء وان أخدت اتجاھات  ترتكزالطرق التي  إحدى

زمنھم من  ،يرى أن التدريب العقلي ھو تكرار لصورة المھارة دون رؤيتھامنھم من مختلفة، و

في  االنتظامو  االستمرارية و البعض األخر ركز علىاستخدام قوى الخيال و التذكر  إلى اتجه

  .لصحة العامة التدريب مع ربطه با

السلوك وتعزيز التعلم بھدف ترقية وتعزيز  تغيير نه تظھر أھمية التدريب العقلي فيمو

  .المھارة الحركية لالعبين 

لب الباحث أن التدريب العقلي ھو عملية نفسية تربوية تعليمية ومن ھدا المنطلق يرى الطا

لتحقيق أعلى مستوى ممكن من األداء في نوع معين من أنواع الفرد  إعداد إلىتھدف أساسا 

  .األنشطة الرياضية 

  ) 320،319:117(:طرق واستخدامات التدريب العقلي / 2-1-1

  :طبيق برنامج التدريب العقلي وھي ئيسية يمكن االستعانة بھا عند تتوجد ثالث طرق ر

لالعب  إعطاءوتتم عن طريق ) 1971جسين ميدلير(وھي مقتبسة  :الطريقة األولى 

كامل للمراحل الفنية للمھارة الحركية من بدايتھا حتى نھايتھا دون توقف  إيضاحنموذج يشمل 

  .الالعب بخط سير الحركة  تذكر إلىوتھدف أساسا 

وتعتمد على ) 1983فينيك (وتبناھا )1971كيملير(مؤخودة من وھي  :الطريقة الثانية 

  :ثالث أبعاد رئيسية وھي 

  .الشرح الشفھي للحركة ككل  -

 .المالحظة لخط سير الحركة من خالل نموذج أو االستعانة بأي وسيلة تعليمية  -

   .التصور الكامل للحركة مع التركيز على عملية اإلحساس بالحركة ومراحلھا  -

  :ولھا ثالثة أبعاد وھي ) 1978مسيمو (وھي مؤخودة من  :الثة الطريقة الث

  استرجاع المھارة عقليا في شكلھا المثالي دون توقف من البداية وحتى النھاية  -

 .استرجاع المھارة عقليا مع التركيز على التنفس المصاحب  -
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 . التركيز على انقباض العضالت كما لو كانت تؤدى فعال ععقليا ماسترجاع المھارة  -

العديد من أوجه استخدامات التدريب يوجد  :فوائد استخدام التدريب العقلي / 2-1-2

داخل الميدان الرياضي، نوضح فيما يلي أھم العقلي والتي انتشرت على نطاق واسع 

  :فيما يأتي ) 1976(المتداول حسب سبيلكر 

و األداء  تحسين تعلم المھارات الحركية في حالة الجمع ما بين التدريب الذھني .1

  .العملي 

 . اإلصابةعلى التوافق الحركي لألداء المھاري في حالة المرض و  الحفاظ إمكانية .2

الجو (التكنيكي في حالة عدم وجود تدريب فعلي مثل جيدة مكملة للتدريب  إمكانية .3

 ) .الممطر

يمكن استخدام التدريب الذھني أثناء فترات الراحة بين الحمل التدريبي وخصوصا  .4

 .مسابقات التي تحتاج إلى حمل تدريبي عالي في ال

 اإلصابات إلىفعالة جديدة للتدريب التكتيكي دون الخوف من التعرض  إمكانيةيعد  .5

 .أو الحمل الزائد 

 )189:60.(يساعد في تقليل زمن التعلم  .6

ة حيث في كال الحاالت يكون  د جم مما تقدم يرى الطالب الباحث أن للتدريب العقلي فوائ

 .رياضي حيث يساھم في تحسين مستواه عند التعلم أو التدريب ومن حالته عند المرضلصالح ال

ي / 2-1-3 دريب العقل ديم : النظريات المستخدمة في الت اء أمال في تق د العلم اجتھ

ة  ات العلمي ى بعض النظري ك عل ي ذل تندين ف ي، مس دريب العقل اھر الت م مظ ة ألھ األسس العلمي

  .ألھم النظريات المستخدمة في التدريب العقلي  توضيحفيما يلي ونتائج البحوث التطبيقية، و

ه : المرجعي الكلي اإلطارنظرية  /أ-2-1-3 تعلم  وترى ھذه النظرية أھمية وتوجي اه الم انتب

ة  اإلطارانطباع عام أو  إلى رز أھمي الكلي عن المھارة أكثر من التفاصيل الدقيقة للحركة، وھنا تب

ة التدريب العقلي في مساعد ة المتعلم على تكوين فكرة عامة عن العمل المطلوب انجازه، وفي حال

ا  د و إذام ق تأكي ت تحق ار تثبي ان  اإلط ابقة ف رة الس ن خالل الخب ارة م ي عن المھ ي الكل المرجع

  )33:118(المرجعي العام للمھارة  اإلطارالتدريب العقلي ب سيساعد على اكتساب وتشكيل 
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اه اال / ب-2-1-3 ة االنتب ائينظري ة  :  نتق ذه النظري ىتشير ھ تعلم  إل اه الم ه انتب ىتوجي  إل

ؤدي  ذي ي ىاألبعاد المھمة المكونة للمھارة المراد تعليمھا وان ھذا االتجاه ھو الطريق ال تطوير  إل

اء الممارسة وعزل األداء من بين  إتقان و األبعاد األخرى المتضمنة للمھارة، و التركيز عليھا أثن

ذه االنتباه عن التف ي بھ دريب العقل ة الت دو عالق صيالت الغير المھمة وغير المؤثرة في األداء، وتب

ة في  ى استرجاع الجوانب المھم اه عل ز االنتب تعلم في تركي ى مساعدة الم ه عل النظرية ھي قدرت

  )50:120(المھارة، فضال عن تكرار الممارسة يعمل على تعلمھا وعدم نسيانھا 

ة الرا /ت-2-1-3 ة التغذي ة نظري ن  :جع اري م وير األداء المھ ي تط ة ف ذه النظري دور ھ

ينھا،  ا وتحس وب تطويرھ ارة المطل تحكم للمھ ة تحت ال وين صورة حقيقي حيث قدرة الفرد على تك

وھذه االستثارات  وكذلك االستثارة العصبية للعضالت العاملة في المھارة التي يتم تصويرھا عقليا

ة ال داد للتغذي ى اإلم ؤدي إل بية ت اوالت العص ي المح ق ف ل التواف ة لعم ة المطلوب ة الحركي راجع

  )127:115(تطوير أداء المھارات الحركية المطلوبة  إلىالمستقبلية، ومن تم 

داخلي  /ث-2-1-3 ار ال ة االستبص ة  :نظري ذه النظري ير ھ ىتش يس  إل وير األداء ل تط

ا  ون راجع ىبالضرورة أن يك تعلم يحدث عن  إل ن ال دريب، ولك دة الت ديالت طول م ق التع طري

المتعاقبة في السلوك الناتجة من الداخل، ومن ھنا تأتي عالقة التدريب الذھني لھذه النظرية، حيث 

د ال إتاحةيسھم في  د  الفرصة لتعديل السلوك النابع من داخل الفرد ومزاولة التدريب الذھني، ق تأك

  .خل تطوير األداء أو التعلم ولكن سوف تعمل على تنظيم جديد من الدا

رة  ون الخب ترط أن تك ي تش داخلي الت ار ال ة االستبص ى وان نظري ل عل ى األق ادرة عل ق

ن خالل  تعلم م ديم الفرصة للم ن تق ى يمك ة، حت ارة المتعلم ة للمھ ة الذھني تدعاء الصورة الكلي اس

  )56:87(االستبصار الداخلي 

ة  /ج-2-1-3 ة الترابطي ة  :النظري ذه النظري ير ھ ىتش ذھ إل دريب ال ى أن الت ؤدي إل ني ي

ذھني،  دريب ال رات الت استجابة عضلية محدودة في مدى ضيق، أي أن استجابات ناتجة عن مثي

ا  وأن ر و االستجابة، مم ين المثي وي ب اط ق ا ارتب تج عنھ تكرار المثير مع االستجابات المطلوبة ين

   تطوير المھارة التي تمت ممارستھا عقليا  إلىيؤدي 

ه سلوك  تنظيماھا أن الحركات الرياضية ھي فحو: نظرية الحدث  /ح-2-1-3 اه يعقب لالنتب

ي ع الحدث، ويعن ردات  حركي أو تصرف حركي وھو شكل من أشكال توق أيضا استرجاع مف
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  :أنواع التدريب العقلي / 2-1-4
  : إلىيمكن تقسيم التدريب الذھني 

  : إلىالتدريب الذھني المباشر وينقسم : ال أو
  .ه انتقاء االنتبا - أ

 .تركيز االنتباه  - ب

 .توزيع االنتباه  - ت

  .تحويل االنتباه  - ث

  :التدريب الذھني الغير المباشر : ثانيا 
  .قراءة الوصف الفني للمھارة، مشاھدة األفالم و الصور  .1

 الوصف الفني للمھارة  إلىاالستماع  .2

 مشاھدة نماذج األداء  .3

 الحديث عن المھارة من الالعب .4

 كتابة التعليمات .5

 الدمج بين الوسائل السمعية و البصرية .6

 تركيبات أخرى .7

وع  وتقدم ھذه األنواع تسھيالت مختلفة ومتنوعة لالرتقاء بمستوى األداء ويرجع اختيار الن

عب بحيث تتناسب مع ظروف كل ال ،عدة ظروف ترتبط بالھدف المراد تحقيقه ويتم اختبارھا إلى

  )46:87(على حدا 

  ما يأتي  إلىيھدف التدريب الذھني : أھداف التدريب الذھني / 1-5

 .زيادة نوع أداء المثالية بواسطة تنمية المھارات العقلية المرتبطة وتطويرھا  .1

 .في األداء المثالي  و التحكم والتثبيتالتكرار  إعادةزيادة القدرة على  .2
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 .لألداء المثالي العوائق أمام التطوير العام  إزالة .3

 .استبعاد األسباب المرتبطة بتدھور مستوى األداء  .4

 :زيادة االستفادة من التدريب البدني من خالل  .5

  .تطوير نوعية التدريب ونظامه 
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ية / 2-2 ارات النفس ة(المھ ي ) العقلي ال الرياض ة بالمج ارات  إن :المرتبط المھ

ه  ام ب دور وعدم االھتم دا ال ال ھ العقلية تلعب دورا ھاما في تحقيق االنجازات الرياضية، وان إغف

األداء  ىيضر ب ا  إل ة ودورھ ارات العقلي ة المھ ى أھمي د عل دة، ويجب التأك ة بعي ي درج ال ف الفع

ا  إلىالوصول  ة يجب أن يسير جنب ارات العقلي ة المھ ىحالة األداء المثالي، وأن تنمي جنب مع  إل

ة،  ة البدني ة عناصر اللياق ق تنمي و الطري ة ھ ارات العقلي ين المھ ل ب ث أن التكام ىحي وير  إل تط

   )48:86(المھارات الحركية و االرتقاء بمستوى األداء 

رابط حيث اقترح حسن عالوي  ارات تت ذه المھ ية، وھ ارات أساس نموذج يتضمن ثالت مھ

ة من  ارة معين وتتفاعل معا وتؤثر كل منھا في األخرى و تتأثر بھا وھذا يعني أن التحسن في مھ

رى  ية األخ ارات النفس ين المھ ي تحس الي ف ؤثر بالت ارات ي ذه المھ وذج و. ھ م نم ه اس ق علي أطل

  :عالوي كما ھو مبين في الشكل 

  التصور العقليتدريب 

  

  

  االنتباه                          االسترخاء

  

ارات النفسية ) 01(الشكل رقم  ين المھ ة ب ة التفاعلي ة(نموذج عالوي يوضح العالق ) العقلي

  )243،241:88(الثالثة 
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  :لي تبادل بين تدريب المھارات المھارات النفسية الثالثة على النحو التامالتفسير ال  
ه أن *  دريب االسترخاء بصورة أفضل ينبغي علي لكي يستطيع الالعب الرياضي أداء ت

ي يسھم في سرعة  يكون باستطاعته القيام بعملية التصور العقلي ومن ناحية أخرى التصور العقل

  .تعلم أداء مھارة االسترخاء 

ا أن االسترخاء أداء االستر إتقانالتركيز الجيد لالنتباه يساعد بدرجة كبيرة على *  خاء كم

  )195:88(وعدم التوتر من الجوانب الھامة التي تساعد على تركيز االنتباه 

ويرى محمد العربي شمعون أن ھناك عالقة متداخلة بين المھارات حيث أن تطوير وتنمية 

ىالعقلية األخرى فالوصول  تالمھارايساعد في تطوير ھذه المھارات  إحدى ة مناسبة من  إل حال

ة في  إلىترخاء يؤدي االس ي ذو فعالي ان التصور العقل ي وفي نفس الوقت ف فاعلية التصور العقل

ي وحتى يمكن  إلىتعلم الوصول  اه من خالل التصور العقل االسترخاء ويمكن تنمية تركيز االنتب

  )243،241:88(التصور العقلي بفاعلية يجب تركيز االنتباه على التصورات المطلوبة 

  :لمھارات التي اشتمل عليھا البرنامج المقترح للتدريب العقلي فيما يلي عرض ل

ي / 2-2-1  ي للمنافسة : التصور العقل دة تصف اإلعداد العقل تعددت مصطلحات عدي

ال  بيل المث ى س ك عل ن ذل ي، التصور ال: م ترجاع العقل دريب ذھنياالس ة، الت ة العقلي ، الممارس

ه يمكن تعريف التصور العقلي، الرؤية، وبصرف النظر عن المصطلحات  يالمستخدمة فان  العقل

  :بأنه 

م "  دة ل ابقة أو تصورات جدي رات س وين تصورات الخب ا تك وسيلة عقلية يمكن من خاللھ

ة  ن التصورات العقلي وع م ذا الن ى ھ ق عل ألداء، ويطل ي ل داد العقل ل بغرض اإلع ن قب دث م تح

ة وا ذه الخريطة العقلي ا كانت ھ ة، بحيث كلم ل الالعب أمكن للمخ الخريطة العقلي ي عق ضحة ف

  )131:1( " .إرسال إشارات واضحة ألجزاء الجسم تحدد ما ھو مطلوب منه 

ه محجوب  ه وجي ة : ويعرف دون حرك ة ب ة معرفي ة بصورة عقلي ارة بدني ة مھ و ممارس ھ

  )49:89. (واضحة لألطراف أو الجسم 

اء  ھو محاولة استرجاع األحداث و الخبرات: ويعرفه نشوان عبد هللا  ابقة أو بن الحسية الس

   )26:64(صور جديدة لحدث جديد وتكرارھا أكثر من مرة 
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ادةھو " وعرفه محمد العربي شمعون د  إع ثال عن ل م رة في العق وين أو استرجاع الخب تك

ه  اإلرسالمشاھدة أحد كبار العبي في كرة الطائرة وحاولت أن تقلده في مركز ضربة  أو طريقت

وين صورة في المھارات األخرى، با ك األحداث وتك ذكر تل ل يستطيع ت ك ألن العق لطبع يمكن ذل

   )50:104(لھا 

رغم أن حاسة البصر  العقليو التصور  ة البصرية ب يس مجرد الرؤي على النحو السابق ل

ل اللمس، السمع، الشم، أو  ى استخدام الحواس األخرى مث د عل ا، و لكن يعتم تمثل عنصرا ھام

  )131:1(.تركيبات من ھذه الحواس 

يووضع محمد العربي شمعون كيف أن التصور  در ممكن  العقل ر ق يجب أن يستخدم أكب

  )50:104:( اإلرسالعلى ضربة  النموذجمن الحواس من خالل ھذا 

  .تستخدم حاسة البصر في متابعة الكرة وموقف المنافس _ 1

  .الساحق  اإلرسالحاسة السمع في صوت ضربة الكرة عند _ 2

  .ركي عند تحويل ثقل الجسم في وقت محدود الح اإلحساس_ 3

الوصول  "ھو العقليمن خالل التعاريف السابقة يرى الطالب الباحث أن التصور 

بالمھارات العقلية إلى مستوى عالي للقدرة على استرجاع الخبرات السابقة سواء سبق للفرد أن 

تركيز االنتباه وتجنب تشتت  قام بھا أو مھارات جديدة لم يسبق له أن قام بھا، حيث يساعد على

 " .األفكار 

  :يوجد تصنيفان شائعان ألنماط التصور ھما  :ي عقلأنواع التصور ال /2-2-1-1

داخلي :أوال  ى أن الالعب يستحضر  :التصور ال داخلي عل ي ال رة التصور العقل د فك تعتم

ابھا أو مشاھدتھا أ ادة الصورة الذھنية ألداء مھارات أو أحداث معينة سبق اكتس ا، فھي ع و تعلمھ

ي  وع من التصور ينتق ذا الن ي ھ ة، و ف ياء خارجي اھدته ألش يس كنتيجة لمش ه و ل ة من داخل نابع

  .الرياضي ما يريد مشاھدته عند تنفيذ المھارات المعينة 

د استخدام نمط التصور  دور األساسي عن و تجدر اإلشارة إلى أن حاسة البصر تساھم بال

الحواس األخرى في نمط الذھني الخارجي، بينما اإل ة ب حساس الحركي يساھم بفاعلية أكثر مقارن

  )318:12. (ي الداخلي عقلالتصور ال
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رى الطالب الباحث أن التصور ال   ا يجب أن عقلي داخلي ھو تصور الالعب م ي ال

  .يراه عند تنفيذه للمھارة 

ا  ارجي  :ثاني ور الخ ور ال :التص رة التص د فك ى أن العقلتعتم ارجي عل ب ي الخ الع

أن الالعب و  يستحضر الصورة الذھنية ألداء شخص أخر مثل العب متميز أو بطل رياضي، فك

وع  ذا الن ي ھ وني، و ف ينمائي أو تليفزي ريط س اھدة ش وم بمش ة يق ورة الذھني و يستحضر الص ھ

  )318،317:12(.يستحضر الرياضي الصورة كما ھي 

ا كما يرى الطالب الباحث في ھذا النوع أن الالعب يتصو ان يشاھد فيلم و ك ا ل ر نفسه كم

ره  ى ظھ اھدة حت وع من مش دا الن ه ھ ديو حيث يسمح ل ى شريط في ه عل اھد نفس ينمائيا، أو يش س

   .ورأسه من الخلف 

ذھني  /2-2-1-2 ور ال ادئ التص ى  إن :مب ف عل ي يتوق ور العقل د للتص تخدام الجي االس

  :ئ يذكرھا محمد العربي شمعون ھي دمجموعة من المبا

ى التص*  ارة ال ذ كل من أداء المھ ألداء ونتائجه حيث يجب أن يتصور التلمي ور العقلي ل

ثال ذا األداء فم ائج ھ ة  جانب نت ذ كيفي يم التلمي رة بالساعدين يجب تعل تقبال الك ارة اس د أداء مھ عن

ذراعين وشكل  ا وشكل ال ة االستعداد لھ ارة ولكن أيضا لشكل وقف التصور العقلي ليس فقط للمھ

  ...الجذع 

ة األداء *  ح بيئ ان التصور تصور مالم ر وضوحا ك ت التفاصيل أكث ا كان ه كلم ث أن حي

ان المنافسة،  العقلي أفضل أي البد احتواء مواقف التصور كل ما يخص المھارة من أداء فني، مك

  .الزمالء، الحكام 

ذلك حيث يجب أن يكون التصور العقلي على األداء الناجح ألن التركيز على االيجابيات * 

  .يدعم العالقة بين المثير و االستجابة ويعمل بالتالي على االرتقاء بالمھارة 

  يكون التركيز على جزء من أجزاء المھارة  التصور العقلي للمھارة ككل حيث ال* 

ك *  ر من ذل رة واحدة، ويفضل األداء أكث ل م التصور العقلي قبل األداء مباشرة على األق

  .والوقت المسموح به  حسب طبيعة النشاط الممارس

ليم *  م التوقيت الس ى تعل اعد الالعب عل ي نفس سرعة األداء حيث يس ي ف التصور العقل

  .ألداء المھارة 
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ن الوقا*  يرة م دة قص ي لم ور العقل ة لللتص ائج ايجابي ق نت ي يحق البت لك  ط

)215،214:87(  

ي أن ھناك مبادئ عامة للتصور الع )130،129:01(ويوضح أسامة كامل راتب  تساعد قل

     :على سرعة التعلم واكتساب مھارة التصور العقلي أھمھا 

  : نستعرض فيما يلي المبادئ التي تساعد على تعلم و اكتساب التصور في الرياضة    

ترخاء  -أ ات  :االس ة بعض تمرين بق التصور استحضار الصورة الحركي يفضل أن يس

ائق وال يتج ى خمس دق الث إل ن ث دة م ترخاء لم ى االس التركيز عل ائق، و ينصح ب ر دق اوز عش

رات،  ع أو خمس م ك حوالي أرب بطء، حيث يكرر ذل ر ب تمرينات الشھيق العميق و إخراج الزفي

د  ر ق ود حيث أن األخي يس الرق كذلك يراعى أن تؤدى تمرينات االسترخاء من وضع الجلوس ول

  ) 141:1. (يقود الالعب إلى النوم ويضعف من القدرة على التركيز 

ة  :األھداف الواقعية  -ب ة واقعي ارات معين يجب أتكون تمرينات التصور الذھني ألداء مھ

  )141:1.(حدود مستوى األداء الفعلي لالعب في 

ة  -ت ان  :األھداف النوعي ا ك ه، كلم دة المرجوة من ذھني يحقق الفائ نظرا ألن التصور ال

ل األ د تحلي ذلك من المفي ارة، ل ة مماثال لألداء الفعلي للمھ ى مراحل أو أھداف نوعي ى . داء إل فعل

ه سبيل المثال إذا أراد العب الكرة الطائرة أن يؤدي التصور الذھني لمھارة الضربة الساحقة فعلي

  )143،141:1(. أن يستحضر الصورة العقلية 

ا أمكن  :تعدد الحواس  -ث د من الحواس، وكلم ى استخدام العدي د نجاح التصور عل يعتم

ذھني لالعب استخدام ع ا حقق التمرين ال ة كلم دد أكثر من الحواس عند استحضار الصور الذھني

ة المشاركة في األداء وال كن . فائدة أكبر  كذلك ال يكفي أن يتعرف الالعب على الحواس المختلف

ة  ة البصر ؟ أم حاس ل ھي حاس األداء ھ ا ب ر ارتباط ة األكث ى الحاس رف عل ه أن يتع وب من مطل

لحركي ؟ و مع التقدم في التمرين الذھني يتسع التصور للعديد من الحواس السمع ؟ أم اإلحساس ا

  ) 327:12. (األخرى مثل حاستي الشم أو التذوق 

رعة األداء  -ج دة ألداء  :س ة جدي تخدام طريق دة، أو اس ارات الجدي م المھ ة تعل د بداي عن

ذھني يسمح لالعب با دل السرعة للتصور ال كتساب اإلحساس المھارات باعتبار أن انخفاض مع
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ض  ال بع د إدخ اء األداء، أو يري ض أخط ن بع تخلص م ى ال ب إل اج الالع دما يحت عن

ذھني يساعد في التعديالت على النواحي  الفنية لألداء، حيث أن انخفاض معدل سرعة التصور ال

ا . التخلص من األخطاء  ذھني وفق ا التصور ال ة يجب أن يتبعھ ك خطوة مرحلي ى أن يكون ذل عل

  )   144،143:1. (لمعدل السرعة الفعلي لألداء في المسابقة 

دريب و الممارسة  التصور الذھني باعتباره مھارة يحتاج :الممارسة المنتظمة  -ح إلى الت

رة  و التكرار بانتظام، ويساعد على ذلك التصور الذھني في أي مكان أو زمان، و ھناك فروق كبي

دوء و ال  اظ بالھ ك أن الالعب يستطيع االحتف م في ذل ة شخصية الالعب، المھ ى طبيع تتوقف عل

ب ممارسة التصور الذھني يعاني من مصادر تشتت االنتباه، و معنى ذلك أنه يمكن أن يعتاد الالع

 )144:1. (لفترات قصيرة و لكن لعدة مرات خالل اليوم 

ة للرياضي  :الممارسة باستمتاع  -خ رة ممتع ذھني خب ة التمرين ال . يجب أن تبقى عملي

ي  ذھني ھ رين ال ا التم ارس خاللھ ي يستحضرھا الرياضي و يم ة الت الواقع أن الصورة الذھني ف

دما يشعر الرياضي أن  بمثابة وسيلة يمكن أن تكون م عن لبية، ومن ت مصدرا ألفكار ايجابية أو س

ورا، و يمارس أي جوانب أخرى في  اط يجب أن يتوقف ف ل أو اإلحب الممارسة ھي مصدر للمل

  )328:12.(البرنامج التدريبي 

يرى الطالب الباحث المبادئ السابقة الذكر تساعد على تعلم و اكتساب التصور الذھني في 

ة  إلىوفي مقدمتھا يجب وصول الرياضي  الرياضة، ك من مواجھ ه ذل حالة االسترخاء حتى يمكن

  ) . االستثارة، األفكار السلبية(التوتر و مثيرات البيئة 

ي / 2-2-1-3 عن  )317،316:01(يجيب أسامة كامل راتب  :كيف يعمل التصور العقل

  :كيفية عمل التصور العقلي على أن ھناك تفسيران يوضحان ذلك 

تج  :التفسير األول  ة ين ارات معين ذھني النشط ألداء مھ أثبتت نتائج البحوث إن التصور ال

عنه نشاط عضلي، ربما يكون محدود ولكن فائدته تتضح في تقوية الممرات العصبية المرسلة من 

  .الجھاز العصبي إلى ھذه العضالت العاملة 
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حق ارة الس ان مھ اول إتق ذي يح ائرة ال رة الط ارة  إن العب الك ذه المھ ى أداء ھ اج إل يحت

ه العضالت  ى توجي عشرات المرات، و ھو بذلك يقوي و يدعم الممرات العصبية التي تسيطر عل

دعيم  ى ت ل إحدى الطرق التي تعمل عل المسؤولة عن أداء ھذه المھارة، و الواقع أن التصور يمث

ى ھذه الممرات العصبية فالالعب من خالل إحضار الصورة الذھنية للمھا ؤدي إل رة بشكل منظم ي

  .االشتراك الفعلي لعضالت جسمه في أداء ھذه المھارة 

ي إن :التفسير الثاني  د  التصور العقل ة يساعد الالعب في تحقيق المزي ارات الحركي للمھ

ات نجاح  ة بمتطلب ر ألف من الفھم لطبيعة أداء المھارات، و ال شك أن دلك يعاونه في أن يصبح أكث

  .حركية في مواقف اللعب و المنافسة أداء المھارات ال

ك  ان ذل ة، ف ة لموقف المنافس دما يستحضر الالعب الصورة الذھني ال عن بيل المث ى س فعل

يحقق له فرصة التفكير في األسلوب المالئم للتغلب على منافسه و ربما اقتراح البدائل المناسبة، و 

ة بموقف المنا ر ألف ي أن يصبح أكث ه ف ون ل ديم الع ك تق ي ذل رارات و ف اذ الق م اتخ ن ت ة، و م فس

  )317،316:12. (االستجابات الصحيحة 

ذھني في  ه التصور ال ذي يسھم ب وعلى ضوء التفسيرين السابقين يتضح الدور االيجابي ال

ى أداء  اعد عل ذي يس ر ال ي، األم وير األداء الرياض م تط ن ت ي، و م دني الفعل وير األداء الب تط

  .ابية، فضال عن تقديم االستجابات الذھنية على نحو سليم المھارات بشكل أكثر آلية و انسي

دلت األبحاث الحديثة على أن الخبرات  :األساس الفسيولوجي للتصور العقلي / 2-2-1-4

تم بواسطة  دعيم ت ة الت ا، وأن عملي تختزن في المخ على ھيئة تغيرات جزيئية في بروتينات الخالي

من استدعاء  حتى يتمكن اإلنسان إن) consolidation( ، و المقصود بالتدعيم)أ، د، ن(تغير في 

  )190:65(قد ثبتت في المخ وإال فلن يستطيع تذكرھا الخبرة المطلوبة يجب أن تكون ھذه الخبرة 

ذاكرة في المخ  ق بال ة التي تتعل ومن خالل الدراسات العديدة يمكن القول ان األجزاء الھام

  :ھي 

  .الفص الصدغي . 1

  .األجسام الحلمية في المھاد التحتاني . 2

  .الجھاز الطرفي في المخ . 3
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اكن  وكل ھذه األجزاء مع األلياف الموصلة بينھا تعمل كوحدة ذه األم ة وتختص ھ بيولوجي

   )190:65(بوظيفتي االحتفاظ و االستدعاء 

ة المعروف ادة الكيميائي ى الم تند إل ذكر تس ة الت يتيل وتوجد نظرية أخرى في كيميائي ة باألس

وحظ في بعض التجارب أن  )وھي المادة الموصلة بين األعصاب في القشرة المخية(كولين  فقد ل

ة  ادة خصائص نوعي ذه الم وحي أن لھ ا ي تعلم مم ة ال نسبة ھذه المادة تزداد بشكل واضح بعد عملي

  )190:65(في عملية التذكر 

جي للتصور ضرورة المرور لقد رأى الطالب الباحث عند الحديث عن األساس الفسيولو

  .بعملية التذكر ألنھا تعد أساسا للتصور 

د األداء في أن التمرين الذھني ) 2002محجوب (وأشار  ل أو بع يمكن استخدامه مباشرة قب

ة  ارة الحركي نمط الصحيح للمھ ؤدون ال م ي ھم وھ ون أنفس ث يتصور المتعلم رين ... حي وأن التم

د  ذھني ينشط العدي ة بصورة من العناصر العال ه الحرك دماغ و المسؤولة عن توجي ي ال صبية ف

  )196،195،194:89(فعلية 

ه استجابات عصبية  وقد توصل مارتنز إلى أن التصور الصحيح للمھارة الحركية ينتج عن

استثارات عصبية من  إرسال إلىتؤدي عملية التصور ھذه  إذعضلية مماثلة لالستجابات الفعلية، 

  )190:65(مطلوبة الت لتنفيذ المھارة الالعض إلىالجھاز العصبي 

ة التي : القدرة على التصور / 2-2-1-5 رات الھام ى التصور من المتغي درة عل ر الق تعتب

  :تعكس تأثير التصور على األداء وھي تتكون من متغيرين ھما 

ذاتي لالعب وھو  .1 دير ال ا من خالل التق ة الصورة ونقائھ رتبط بواقعي ذي ي الوضوح ال

  .يادة تكرار الصورة يزداد بز

ى الصورة  إدخالعلى  التحكم الذي يرتبط بقدرة الفرد.2 رات عل بعض التحسينات و التغي

ى الدماغالمخزونة في  دليل للتعرف عل تحكم ك ق أسلوب عدم ال ه عن طري ، ويمكن التعرف علي

ي  رة الطائرة عن التصور العقل ه ال لإلرسالالتحكم فمثال عند سؤال العب الك تمكن  ويجيب أن ي

تحكم في التصور  ه عدم ال ق علي ذا يمكن أن يطل رة فھ ) un controledimage(من تصور الك

)130:114( 
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لقد بات واضحا بان التصور العقلي ھو  :التصور العقلي في المجال الرياضي / 2-2-1-6

ذا المجال  راء ھ د من خب ى أن طريقة فاعلة للتأثير ايجابيا على األداء الحركي، وقد اتفق العدي عل

ى األداء الحركي لع تؤثرمختلفة بحيث يكون له أھداف متعددة  بأشكال التصور يمكن أن يطبق و

)149:20(  

ي / 2-1-7 ه  :استخدامات التصور العقل ذھني ل د حسن عالوي أن التصور ال ذكر محم ي

  :يذكر منھا في الجدول األتي  فعالية في العديد من االستخدامات في المجال الرياضي

تخ ي اس ور العقل  أو(دام التص

  )الذھني

  أمثلة تطبيقية

م . 1 رعة تعل ي س اعدة ف المس

  المھارات الحركية و إتقانھا

ل تصور أداء  ة مث ارة الحركي تصور النموذج الصحيح للمھ

  في كرة الطائرة اإلرسالمھارة 

  في كرة القدم) خططية(تصور أداء جملة تكتيكية   المران الخططي. 2

ى الحل   اءحل مشكالت األد. 3 ة التوصل إل تصور بعض مشكالت األداء ومحاول

  األمثل في مثل ھذه المواقف وتحقيق األداء األفضل 

تثارة والضغط و   المران على المھارات النفسية. 4 تصور االسترخاء العضلي للتحكم في االس

  القلق وكذلك وتصور االنتباه للتركيز على جوانب معينة  

تجاب. 5 ي االس تحكم ف ات ال

  الفسيولوجية 

نفس ودرجة حرارة  ات القلب وسرعة الت تصور سرعة دق

  الجلد

وة و   مراجعة األداء وتحليله. 6 اط الق ل نق ة وتحلي ة عقلي ابق كمراجع تصور األداء الس

  الضعف في ھذا األداء 

ابقة  تحسين الثقة بالنفس. 7 ة الس ابي  تصور األداءات الناجح ر االيج ز التفكي وتركي

    احات في ھذه النج

روف . 8 ي ظ ألداء ف تعداد ل االس

  معينة 

ة  تصور األداء الجيد في بعض الحاالت أو الظروف المعين

ين، وتصور بعض  ين معين ة منافس و أو مواجھ رداءة الج ك

  النصائح الھامة التي تحاول تعبئة الالعب نفسيا
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م . 9 ل األل ي تحم اعدة ف المس

د  فاء بع تعادة الش رعة اس وس

  اإلصابة

ي التصور ا ه وتصور عقل لعقلي أللم اإلصابة ومحاولة تحمل

ي  ى األداء الفعل درة عل ة عدم الق ين في حال ألداء حركي مع

  حركيا

  )256:88( ).أو الذھني(االستخدامات المختلفة للتصور العقلي ) 01(الجدول رقم

ذا  الل ھ ن خ دولم ى  الج دريب عل ة الت ب عملي و ل ذھني ھ ور ال ول أن التص ن الق يمك

النفسية حيث نالحظ أنه يمكن الحصول على االسترخاء باستخدام التصور، كذلك تركيز المھارات 

ين ف مع ي موق اه ف ف االنتب ذلك الموق وره ل الل تص ن خ رات  م ن مثي ه م ا يحمل ل م راءة ك وق

ت المناسب  ي الوق ا ف ات ليعالجھ ن الضروري الستحضار صور . ومعلوم ه م ن ال ننسى أن لك

ز و االسترخاء ذھنية ينبغي على الفرد أن ي ى . كون في حالة نفسية مناسبة تتطلب التركي ذا عل ھ

ة القاعدة األساسية للتحضير  األساس يشير بعض المختصين ذھني ھي بمثاب أن مھارة التصور ال

  .الذھني 

ة  اء ثق ن خالل بن دوثھا م ع ح اح المتوق رة النج ة خب ى معايش ذھني عل اعد التصور ال ويس

ارة الرياضي بنفسه ذه المھ ة ، ھ ددة الستحضار الصور الذھني يح للرياضي فرص متع النفسية تت

ا  ة التعامل معھ ر في كيفي دريبات، و التفكي لبعض المواقف التي يصعب ممارستھا عمليا خالل الت

)60:50(  

ى  فقولقد ات د حسن عالوي عل د العربي شمعون ومحم كال من أسامة كامل راتب ومحم

  :ضي حيث يساھم في أھمية التصور العقلي في المجال الريا

  و التفكير االيجابي بغرض حل المشكالت  تحسين مستوى الثقة بالنفس

  التحكم في مستوى اليقظة و التحكم في قلق المنافسة

  اإلعداد للمنافسة ومراجعة تحليل األداء 

ابة  رات االص اء فت ي أثن توى األداء العقل ث مس  )212،211:87( )121،120:01(تتبي

)21:88(  

  :أن تصور األداء المھاري يؤدي إلى . د صبحي نقال عن روشال وليب مانأحم ويذكر

  .خريطة أو نموذج لشكل المھارة  إنشاء* 

  .تثبيت مستوى أداء السلوك الحركي النھائي * 
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  )21:08(اإلمداد بالوسائل المستخدمة لتوليد الدوافع الخاصة باألداء * 

التدريب على التصور الحركي يمر  إن : التدريب على مھارة التصور العقلي /2-2-1-8

 : )89،86:86(بأربعة مراحل ھي

وعي الحس/ أ-2-2-1-8 ة ال وات  : يمرحل م الخط ن أھ ينم ارة  لتحس دى المھ تصور ل

اج أكثر وعيا لجميع أجسامھم أثناء أداء المھارة الرياضية  االرياضيين أن يصبحو  أنفالالعب يحت

ر اال ة، تغي ارة التي سيؤديھا يعرف وضع جسمه، توقيت الحرك ة للمھ اه، و الحركات االبتدائي تج

ذ وأداء  د تنفي اته البصرية و الحسية و السمعية عن كما أنه يحتاج إلى أن يكون أكتر وعيا بإحساس

  .   المھارة

ة الوضوح/ ب-2-2-1-8 ن  : مرحل ا م ة الصورة ونقائھ ة الوضوح بواقعي رتبط درج وت

تكوين  إعادةھم مميزات التصور العقلي ھو القدرة على خالل التقدير الشخصي لالعب ولعل من أ

ا اقتربت الصورة  إلىالتجربة الشخصية في العقل مرة ثانية وبأقرب ما يمكن  ما كانت عليه وكلم

ىمن الحقيقة كلما أصبح تحولھا  اال  إل ر احتم نفس المواصفات أكث ي ب ومن العوامل . األداء الفعل

تخ و اس ور ھ وح التص ي وض اعدة ف ورة المس ل الص ي تجع واس الت ل الح وحا دام ك ر وض أكث

ان  ذلك ف ة ول ن الدق در م أكبر ق ة ب عر بالحرك مع وتش رى وتس ة أن ت رز أھمي ا تب وتفصيال وھن

   .  اإلحساس بالقلق و التركيز المرتبط باألداء يساعد على أن يكون التصور العقلي أكثر واقعية 

ل التحكم يرتبط بمدى  : مرحلة التحكم/ ت-2-2-1-8 المحافظة على بقاء الصورة في العق

ى  درة عل تحكم ھو وصول الالعب للق ة ال أو القدرة على تثبيت الصورة و الھدف الرئيسي لمرحل

امال  اودة عرض األداء ك م مع تثبيت الصورة لتصحيح خطأ ما وللتأكد من األداء الفني الصحيح ث

  . وھو يرتكب بعض األخطاء  مع تحقيق ما يريد انجازه بالتحديد بدال من التصور العقلي

اد / ث-2-2-1-8 دد األبع ي المتع ور العقل ن : التص دف م ون الھ ة يك ذه المرحل ي ھ وف

اد  اول األبع و تن دريب ھ ة، (الت معية، الحس حركي ية، البصرية، الس ا ... ) الحس ز عليھ و التركي

دم شامل ومحاولة االرتقاء بھذه األبعاد بطريقة متكاملة حتى يمكن التقدم بعملية الت ي تق صور العقل

  . متزن يمكننا من تحقيق أفضل النتائج 

ذھني / 2-2-1-9 دريب  :الفرق بين التدريب العقلي و التصور ال م استخدام مصطلح الت ت

ذھني  ذھني ) Mental Training(ال ور ال طلح التص ة لمص ة مرادف  Imagery(بطريق



 دريب العقـليالت                                                                     يـل الثانـالفص
 

 

  :االنتباه / 2-2-2
اه / 2-2-2-1 وم االنتب ارات  :مفھ اجح للمھ ألداء الن ة ل ل المھم ن العوام اه م د االنتب يع

ول  تطيع الوص ية، فالرياضي ال يس ىالرياض ة  إل تويات األداء العالي دما  إالمس ل عن ه كام يوج

ىانتباھه  ياء األخرى، وأن األداء ا إل ارات دون األش ه للمھ ة أدائ ز العملي دما  إاليحدث  لمتمي عن

ارة،  ى العوامل المرتبطة بالمھ ى  فتشتتيركز الرياضي انتباھه عل لبية عل أثيرات س ه ت اه ل االنتب

ه  دما يقصد الرياضي انتباھ ية األداء، فعن ة نفس ي حال ون ف ارة ويك ى المھ ة  –عل ة ايجابي انفعالي

  )281،27(ية سيتمكن من أداء أفضل المستويات التي تسمح بھا قدراته البدن

تعداد  و ه اس ييفھم من االنتباه بأن ين  إدراك رد نحو موقف مع ه شعور الف وم بتوجي ام يق ع

ا في  يجتذبككل أو كجزء وفي المجال الحركي ھو عندما  ه، أم ر عن حالت ا كتعبي الفرد لشيء م

  )181:111(المجال الرياضي فھو االستعداد لتھيئة الذھن لفترة من الزمن 

ى شيء موضوعي)انيالجسم(كما يرى  زا شعوريا عل ذھن تركي ز ال رة  ، بأنه تركي أو فك

ام الجانب  ة تتصل باھتم ة عقلي تتصل بشيء موضوعي، أو التركيز على فكرة مجردة، فھو عملي

  )97:15(الشعوري بشيء معين على نحو واضح 

جال أن االنتباه في الم إلى، نقال عن روديك وراديتوف وعبد الحميد أحمد )مرقس(ويشير 

ي  اھر ھ دة مظ مل ع ي يش م(الرياض ات، الحج ل، الثب ع، التحوي ز، التوزي دة، التركي وأن ) الح

ة االنجاز يتطلب نمو وارتقاء ھذه المظاھر، غير أن تنميتھا إلىالوصول  وع اللعب  تختلف حسب ن

ه سح و امب الفترة التدريبية، ويتطلب ھذا من المدرب أن يكون ل ز اإللم افي بالمظاھر الممي ة الك

فذكر ) الضمد(أما  )26:93(للعبة وأن يعمل على تطويرھا لدى العبيه حسب تخصصھم بالمراكز
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  :االنتباه في المجال الرياضي وھي ھناك العديد من مظاھر  :مظاھر االنتباه / 2-2-2-2

اء " يقصد بحدة االنتباه بأنھا  :حدة االنتباه / أ-2-2-2-2 دھا أثن أكبر طاقة عصبية يمكن فق

  )328:07(النشاط الذي تشترك فيه العمليات النفسية التي تحدث بدقة ووضوح وبسرعة 

ا  وتعد ظاھرة حدة االنتباه مھمة في المجال الرياضي ة والتي تتطلبھ رة وھام لحظات كثي

ان  ىمن اللعب ويمكن أن تصل في بعض األحي ا القصوى وتحت  إل اه  ظروفدرجتھ حدة االنتب

اء اللعب  اه أثن يتمكن الالعب وبشكل سليم أن يستوعب الموقف، وأن انخفاض مستوى حدة االنتب

ك أخطاء تكتيكية أو لتقييم خاطئ لمواقف اللعب، و إلىيمكن أن يؤدي في بعض األحيان  يظھر ذل

  )69:21(على شكل ردود فعل واستجابات بطيئة 

يم  ة تعل ي مرحل ة ف اط الرياضي وخاص ي النش ا ف اه دورا ھام دة االنتب اھرة ح ب ظ وتلع

والفھم الواضح و الدقيق  اإلدراك إلىتؤدي ظاھرة حدة االنتباه ھنا  إذالمھارات الحركية المركبة، 

  )290،289:07(ألجزاء المھارات الحركية 

ر "ويقصد بتركيز االنتباه : تركيز االنتباه / ب-2-2-2-2 ه نحو مثي اه أو تثبيت تضييق االنتب

ار  ر المخت ى المثي اه عل تمرار االنتب ين واس اه " إذ )66:36(مع ز االنتب ة أن تركي يفة انتقائي وض

  )219:94" (ومنظمة وتوجيھية من وظائف الشعور اإلنساني

ة، فتشتت ويعد تركيز االنتباه األساس لنجاح عمل دريب في أشكاله المختلف يم أو الت ة التعل ي

ي األداء لبيا ف ؤثر س ز ي دم التركي اه أو ع ي االنتب ز ف ى التركي درة الرياضي عل ا زادت مق ، وكلم

د  ذي يفتق ه حقق استجابة أفضل وأن الرياضي ال وم بأدائ ذي يق ىالشيء ال بة  إل و بنس ز ول التركي

  )102:01(حول دون تحقيق أقصى أداء ممكن ضئيلة، فان ذلك يؤثر سلبيا في أدائه وي

د  د الحمي د عب ا " ويؤك ت تأثيرھ ي تثب اه الت اھر االنتب م مظ ي أن أھ توى األداء ف ى مس عل

ة ووضوح و ى دق ؤثر عل اه ي ان النشاط الرياضي عملية تركيز االنتباه، فتركيز االنتب واحي  إتق الن

ة  ارة الحركي زاء المھ ة ألج م التركي أنإذ  )102:62(الفني ن ث د وم ل جي ى رد فع اعد عل ز يس

اه  ي الصعب دون االنتب ل الحرك ق الفع اه يحق ز االنتب دة، فترك ة جي تجابة حركي ىاس التفاصيل  إل

  )102:90.(األخرى 
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أظھرت العديد من البحوث أن ھناك أنواع عديدة  :تركيز االنتباه ) أبعاد(أنواع / 2-2-2-3

اه ز االنتب ن تركي طة م م ة و أنش بة لرياض دفير مناس رت ن ث توصل روب ة، حي  Robert(عين

Nidefer) (41:01(  ات م متطلب ى فھ ين عل درب و الالعب اعدة الم دا لمس دين ج دين مفي ى بع إل

  :ھما كما يلي ) 2(االنتباه لنوع الرياضة وھذان البعدان كما يوضحھما الشكل رقم 

التي يجب أن يتعامل تعني سعة االنتباه كم أو مقدار المثيرات  :سعة االنتباه / 2-2-2-3-1

  :الالعب معھا في وقت معين، وتتضمن سعة االنتباه لنوعين 

يسمح ھذا النوع من التركيز لالعب بادراك العديد : تركيز االنتباه الواسع / أ-2-2-2-3-1

د  ي وقت واح داث ف ن األح ب . م ي تتطل ة خاصة لألنشطة الرياضية الت ل أھمي وع يمث ذا الن وھ

  .المثيرات المحددة  إلىأي االستجابة . تغيرات السريعة في البيئة للو الحساسية  اليقظة

يق / ب-2-2-2-3-1 اه الض ز االنتب ون  :تركي دما يك ز عن ن التركي وع م ذا الن دث ھ يح

  .المطلوب من الالعب االستجابة لمثير واحد أو اثنين فقط 

ه ھل نوعين على أساس م إلىيصنف اتجاه االنتباه  :اتجاه االنتباه / 2-2-2-4 صدر المنب

ة  ارج الالعب أي البيئ ن خ ار، أم م اعر و األفك يس و المش ه أي األحاس ل الالعب نفس ن داخ م

  :المحيطة به وكما يلي 

ارجي / أ-2-2-2-4 اه الخ ز االنتب ارج  :تركي دث خ ي تح ية الت ة الرياض و البيئ ه نح يوج

  .الالعب مثل أداة اللعب، تحركات المنافس أو الزمالء في الفريق 

 Focus(ويسمى بالتركيز الذاتي  الذاتيوجه نحو : تركيز االنتباه الداخلي / ب-2-2-2-4

Self ( يس اعر و األحاس ار و المش مل األفك ب دون . ويش درب اللع ل الم دما يحل ك عن ال ذل ومث

  ) .2(األداء الفعلي وكما ھو موضح في الشكل 
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  االنتباه الواسع زتركي

  

  

  ي                                      تركيز االنتباه الداخليتركيز االنتباه الخارج

  

  

  االنتباه الواسع زتركي

اه في الرياضة ) : 02(الشكل رقم  ات االنتب م متطلب يوضح نموذج ندفير لبعدي االنتباه لفھ

)41:01(  

اه و أنواعه ب :االنتباه أنواع / 2-2-2-5 شيء لقد تناول العديد من الباحثين موضوع االنتب

اه  إذوسيكتفي الطالب الباحث بذكر أنواع االنتباه،  من التفاصيل اء االنتب ىقسم العلم واع  إل عدة أن

  )3(بالشكل  وفق تصنيفات متفق عليھا حسب مصدر االنتباه وكما موضح

  

  أنواع االنتباه من حيث

  

طبيعة    ثباته   السعة

  الموضوع

 إليهالدافع  

  إرادي  متحرك  ضيق

  يرجخا  ثابت ال إيرادي

  داخلي تلقائي

 استباقي

  مشتق

  واسع

  )43:17(يوضح أنواع االنتباه ) 03(الشكل رقم 

ى : االسترخاء / 2-2-2-3 ة التي تساعد عل ة المھم ارات العقلي يعد االسترخاء من المھ

ة الرياضية،  دريب أو المنافس ة الت الل عملي ة خ ثتارة االنفعالي ه االس ي الضغوط وتوجي تحكم ف ال

ل ى  ويعم اءعل تثارةالمثلى وخفض  اإلبق تويات االس ى مس ؤدي عل ي ت يولوجية الت تثارة الفس االس
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ي  د عل ار ومحم ير الوت ى أن اال: ويش وتر إل ض الت اليب خف د أس و أح ترخاء ھ أن  إذس

المثيرات  رتبط ب تجابة شرطية ت ة اس ون بمثاب تثارة تك ذه االس را الن ھ تثارة تحدث أوال، نظ االس

  )104:28(البيئية من خالل تكرار حدوثھا 

ترخاء / 2-2-3-1 ة االس ي  :أھمي دخول ف ل ال ي قب دخل األساس ترخاء الم ر االس يعتب

ي بمدى التدريب، وبعدا من أبع اناد التدريب العقلي األخرى وتتحدد مدى فاعلية التدريب العقل  إتق

  ) 169:91(ھذه المھارة 

ل  ويتفق كال من أسامة كامل راتب و محمد العربي شمعون على استخدامات االسترخاء قب

رة  اءفت ارات  اإلحم م المھ د تعل ي  أوعن ور العقل ة التص ل ممارس دة قب ة جدي خط

)162:81)(156،154:87(  

رى  ف،(وي ب، (و  )37:24) (1991الكاش ترخاء  )271:12) (1995رات ارة االس أن مھ

ه  ة طاقات ه من تعبئ ة تمكن ة أو خارجي أتي نتيجة عوامل داخلي تجعل الفرد متأھبا للضغوط التي ت

دة  تثارة الزائ ق و االس ىالجسمية و العقلية و االنفعالية وتسمح له بخفض التوتر و القل المستوى  إل

ى ب وترجع أھمية تمرينات االسترخاء المناس ا تعمل عل ى أنھ ةأيضا إل وتر واالضطراب  إزال الت

العصبي في المناطق التي يتمركز فيھا التوتر أثناء األداء مثل الرقبة و الوجه و العين و الذراعين 

الرياضي وتعتبر قدرة الرياضي  اإلنسانو الكتف و الظھر و األيدي و األرجل وھي مناطق توتر 

ل  توى األمث ى المس افظ عل ي يح دا لك ة ج اب مھم دوء األعص اظ بھ ترخاء و االحتف ى االس عل

   )355:13(لالستثارة االنفعالية 
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الشحن و االستفادة  بإعادةيعرف االسترخاء بأنه انسحاب مؤقت ومعتمد من النشاط، يسمح 

وتر، وھو الكاملة من الطاقات البدنية و العقلية و االنفعالية ويتميز االسترخاء ب اب النشاط و الت غي

واس  ال الح كون وإغف ن الس رة م ير  و. فت ي التحض ية ف اد األساس د األبع ترخاء أح ل االس يمث

ر القاسم المشترك  ا يعتب ة، كم ر المطلوب تثارة غي وتر و االس للمنافسات حيث يساھم في خفض الت

رامج  ع ب ي جمي فف ث يتوق ترجاع حي دخل األساسي لالس ة  التحضير النفسي و الم اح وفعالي نج

  )169،168:874" (التدريب الذھني على مدى إتقان ھذه المھارة النفسية

ويستعمل بعض المختصين بشكل مترادف التدريب على مھارة االسترخاء و التدريب على 

بعض  ار ال ث أش ية بحي ة النفس يم الطاق ة  )74:86" (تنظ يم الطاق ي تنظ تخدمة ف رق المس أن الط

ي اال ة ف ية متمثل ددة النفس ه المتع ام وأنواع كله الع ترخاء بش ذاتي، س ي، ال ترخاء التخيل ل االس وث

العضلي، التغذية الرجعية و االسترخاء التعاقبي الذي يعتبر حسب البعض من أفضل الطرق التي 

  )75:86.(تتناسب و المجال الرياضي 

ارات النفسية ال" مارتنز"وأوضح محمد حسن عالوي أن في نموذج  خمس الذي يحدد المھ

وم  ان " يستعمل مفھ اه الشامل سواء ك وم االسترخاء بمعن ابه لمفھ إدارة الضغوط في أيطار متش

دريب  إلدارةتدريب االسترخاء التدريجي وبعض أنواع االسترخاء األخرى  الضغوط البدنية، أو ت

ذاتي أو  الم ال ن الك ه م رتبط ب ا ي ذھني وم ور ال افالتص ة  إيق ر كمحاول غوط  إلدارةالتفكي الض

  )195:88" (المعرفية

  :أھمية االسترخاء في  إلىكما يشير محمد العربي شمعون 

تثارة و  إلىالمساعدة في الوصول *  اء الالعب  المحافظةالمستوى المثل من االس ى بق عل

  .في المنطقة المثلى 

ة *  ة و االنفعالي ة و العقلي درات البدني ممارسة خبرة ايجابية سارة وتحقيق االستفادة من الق

)166:87(   

يفشلون في تحقيق أفضل  نيالحظ أن الكثير من الرياضيي :أساليب االسترخاء / 2-2-3-2

ة، و  رمستويات أدائھم بسبب التو ت العصبي و القلق الذي يصاحب االشتراك في المنافسات الھام

تقلص في العضالت المشتركة  دال من أن يحدث ال ة ب الذي يؤدي إلى تقلص عضالت الجسم كاف

  )277:12.(أداء المھارة فقط في 
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دا لكي تحافظ  ة ج دوء األعصاب مھم اظ بھ ى االسترخاء و االحتف تعد قدرة الرياضي عل

ائعة في المجال الرياضي  اليب ش ة أس على المستوى األمثل لالستثارة االنفعالية، لذلك ھناك أربع

وتر الجسمي وھي مرتبطة  ا لمحك الصعوبتحقق االسترخاء في مواجھة الت ى وفق ا عل ة ودرجتھ

   :النحو األتي 

يتطلب ھذا األسلوب من االسترخاء أن يتخيل الرياضي  :االسترخاء التخيلي  /أ-2-2-3-2

تلقيا  نفسه في بيئة أو مكان حيث الشعور باالسترخاء و الراحة الكاملين، مثال ذلك يتخيل نفسه مس

  .الھدوء يخيم من حوله  على شاطئ البحر، و الشمس تملئ الجو بدفئھا، و النسيم عليل، و

ى  ذر عل ان من المتع ه إذا ك اه أن ذا األسلوب معن ه ھ د علي ذي يعتم ي ال إن األساس المنطق

  )278:12.(الرياضيين تغير البيئة الواقعية، فانه يستطيع أن يغير من البيئة خالل التصور الذھني

ذاتي /ب-2-2-3-2 ترخاء ال ذاتي صورة مختصرة : االس ترخاء ال ر االس دريب  يعتب للت

ذا األسلوب بدرجة  د ھ االسترخائي التدريجي، و ھو أسلوب يتسم بالسھولة و يمكن تعلمه، و يعتم

ى تعرف الرياضيي م استخدام  نأساسية عل وتر للمجموعات العضلية بالجسم، ث ى مواضع الت عل

و  التنفس البطيء السھل، وأثناء ذلك يتصور الرياضي خروج التوتر من الجسم من خالل الشھيق

  )281:12. (الزفير العميقين

دريجي /ج-2-2-3-2 ترخاء الت دمي ( االس ترخاء  ) :التق دة لالس اليب عدي د أس توج

د جاكوبسون"التدريجي، إال أنھا جميعا تسند إلى الطريقة التي قدمھا  لة " ادمون ى سلس د عل و تعتم

ك مساعدة الرياضي. من التقلصات العضلية يتبعھا استرخاء  ى  و الغرض من ذل في التعرف عل

التوتر  اس ب ين اإلحس رق ب لي ( الف اض العض د االنقب لي ) عن ترخاء العض اس باالس . و اإلحس

ى أخرى حتى  دم من مجموعة عضلية إل ه يشمل التق ويطلق عليه االسترخاء التدريجي نظرا ألن

  )285،284:12.(يمكن احتواء جميع المجموعات العضلية الرئيسية 

ة استرخاء الت /د-2-2-3-2 ة الحيوي ة الرجعي ي تطوير  :غذي ق الرياضيون ف دما يخف عن

اليب  إنھم يستخدمون بعض األس وتر في أجسامھم، ف ذاتي بدرجة الت وعي ال مھاراتھم من حيث ال

ة (  ل أسلوب رجع االستجابة البيولوجياألخرى مث ة الحيوي ة الرجعي ذا ) . التغذي حيث يتضمن ھ

ة  تزويد الرياضيين بالمعلومات و باألسلو ر اإلرادي ة غي رات البيولوجي ائق عن بعض التغي الحق

نفس  دل الت ة و مع ي الدقيق بض ف دل الن دم، ومع ل ضغط ال ة أن . مث وث العلمي ت البح د أثبت و ق
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ة  دريب  :خالص ى أن الت دت عل ات أك م الدراس ا أن معظ بق، يتضح لن ا س الل م ن خ م

ة مع  إلىالوصول  إلى يھدفالعقلي  درات العقلي ة الق ة من خالل تطوير وتنمي ة األداء المثالي حال

ى  درة عل ادة الق ادةزي ام إع ة نظ اه وتطوير نوعي ز االنتب ي األداء وتركي تحكم ف رار لتثبيت ال  التك

  .التدريب مع تطوير القدرة على االسترخاء 

رارات حتى  إن إذ ة وإصدار الق االنجازات الرياضية تتطلب قدرا من االستخدامات العقلي

  .يكون الالعب قادرا على القيام بذلك 

ع  ا في رف ا دورا مھم ة أساسية لھ ارة عقلي ي كمھ ومن خالل ما تقدم نجد أن التصور العقل

األداء  الإغفمستوى التعلم، وان  ه يضر ب ام ب دور وعدم االھتم ىھذا ال دة، حيث  إل  أندرجة بعي

  .المھارات في الكرة الطائرة يعد من األمور المھمة في تكامل مستوى التالميذ  وإتقانتعلم 

اه(وان استخدام التدريب العقلي  ز االنتب راد ) االسترخاء، التصور العقلي، تركي ارة الم للمھ

د أن يكون  إلىلم مسئوال ومشاركا ايجابيا تعليمھا يجعل من المتع حد كبير في العملية التعليمية، بع

  . مجرد متلقي و مقلد عند استخدام األساليب التقليدية في التعلم
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  :مقدمة
ا مبادئھ   ددة،  اتعتبر الكرة الطائرة من األلعاب الجماعية التي لھ ا األساسية المتع و مھاراتھ

ليم  د والس اع األسلوب الجي ا مع إتب ا و إتقانھ التي تعد بمثابة العمود الفقري لھا، المعتمدة في أدائھ

د عل ذا الب دريبھا، ل ا أو ت ي طرق تعليمھ ة والري ىف ة البدني ة مدرس التربي م ومعرف اضية من فھ

ذ وفق  ة إيصالھا بالصورة الصحيحة للتالمي ا بغي ا وإتقانھ ة أدائھ الكيفية الصحيحة والجيدة لطريق

  . قواعد ومتطلبات اللعبة 

في الكرة الطائرة الحديثة يلعب  :مفھوم األداء المھاري في الكرة الطائرة/ 3-1  

يجابية لصالح الفريق حيث تلعب آية المھارة األداء المھاري الجيد دورا كبيرا في تحقيق نتائج ا

الخصم و  دورا في عملية إتقان و نجاح طريقة اللعب بدرجة عالية مما يؤدي إلى إرباك الفريق

عدم قدرته على السيطرة على مجريات اللعب و األداء و بالتالي يستطيع الفريق المھاجم ذو 

الفريق أن يأخذ زمام المبادرة دائما و دلك السيطرة الميدانية يفضل المھارات العالية ألعضاء 

تسھل له القدرة على القيام بالواجب الدفاعي و الھجومي على , لتواجد في أماكن و مواقع جيدة

فنحن فعال ال نجد ھناك سيطرة  ،و ذلك كله بعكس الفريق الذي يفتقد األداء المھاري ،أكمل وجه

 ،خاصة أثناء استقبال اإلرسال و الدفاع ،يحةعدم التواجد في األماكن الصح على الكرة بسبب

و اإلعداد المنطقي كل ذلك بالطبع سوف يؤثر على طريقة اللعب  ،أيضا ال نجد التمريرات الجيدة

  ) 27:36. ( اليأس و اإلحباط ةبدرجة تصل بالفريق إلى حال

م 1952"جيثري"يعرف مصطلح المھارة  :مفھوم المھارة والمھارة الحركية/ 3-2 

" ى أنھا قدرة تكتسب بالتعلم حيث يفترض مسبقا الحصول على نتائج محددة نتيجة لھذا التعلمعل"

يشير إلى مجموعة من االستجابات الخاصة التي تؤدى في  "م 1980سينجر "وكما يراھا   

موقف معين ھذا الموقف يشمل أساسا في مضمونه معايير الحكم على مستوى األداء في 

   )167:56(".المھارة

أداء " مفتي إبراھيم حماد "كما يرى    ام ب ى نتيجة من خالل القي ھي القدرة على التوصل إل

  )124:103( "واجب أقصى درجة من اإلتقان مع اقل بذل للطاقة في اقل زمن ممكن 
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اه واألداء :"يعرفھا عصام عبد الخالق    ين االنتب ل التضارب ب ى تقلي ذي يعمل عل السلوك ال

رتبط  ارة ت ا أن المھ ذا يجكم ة ل ة والحركي رد البدني درات الف دني الخاص  ببق ة باإلعداد الب العناي

  " إلتقان مھارات النشاط الممارس

ذا  ةأما المھار رى في ھ ة في األداء والتوافق العضلي وي الحركية يمكن تعريفھا على أساس اآللي

دة في النشاط الحركي الموجو) األوتوماتيكية (بأنھا المركبات اآللية " محمد يوسف الشيخ"المجال 

  )124:103( .المعلوم

ي   ة الرياضية تكمن ف ارة الحركي رى الطالب الباحث أن المھ دم ي ا تق دى ومن خالل م م

ين ي أداء واجب حركي مع راد ف اءة األف ل  آخر، وبأسلوب كف ى تقلي ذي يعمل عل لوك ال ھي الس

   .االنتباه  التضارب بين التركيز و

تشير المھارات في أي لعبة من  :الكرة الطائرة جالم المھارات األساسية في/ 3-3

األلعاب الرياضية إلى قدرة الفرد على أداء مجموعة من الحركات الخاصة التي تضمنھا اللعبة 

بدقة وكفاية ونجاح وتتطلب استخدام مجموعة من العضالت العاملة والعضالت المقابلة لھا 

   )32:101(.بتوافق وانسيابية والعضالت المحايدة والعضالت المثبت ة للمفاصل

ا    رة الطائرة ھي كل الحركات التي لھ يرى الطالب الباحث أن المھارات األساسية في الك

د بغرض الوصول إلى أفضل النتائج مع االقتصاد في الجھد  ھدف معين ة قي انون اللعب في إطار ق

  البحث سواء كانت ھذه المھارات بالكرة أو بدونھا 

ھناك عدة تقسيمات للمھارات األساسية  :ات األساسية الرياضيةأقسام المھار/ 3-4

الرياضية في األلعاب واألنشطة الرياضية حيث يرى معظم متخصصي الكرة الطائرة أن 

  )63:36:( المھارات الحركية في الكرة الطائرة  يمكن تقسيمھا إلى

وقيت الصحيح و ھي القدرة على تنفيذ الحركات المطلوبة في الت : المھارة العامة: أ

القدرة على االستقبال والدفاع والتمرير :المناسب ألدائھا مع االقتصاد في بذل المجھود البدني مثال

  بفكر معين 

ھو امتالك الشخص أو الالعب المھارة الخاصة للكرة الطائرة  : المھارة الخاصة: ب

الوقت المناسب بطريقة  إذا كان عنده القدرة على اختيار المھارة المناسبة ألدائھا في:مثال

  .صحيحة وفعالة بمجھود بدني اقل
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  : إلىفي حين يفضل البعض تقسيم المھارات األساسية   

و  هو تتمثل في الجري وتغير االتجا )26،25:36( : بدون كرة المھارة األساسية: أ

الستقبال  التوقف الفجائي ألخذ المكان المناسب مثل وقفات الدفاع عن الملعب أو المنطقة، الدخول

اإلرسال، وشغل المساحات الخالية، الوثب لضرب الكرة ھجوميا ساحقة في الوقت المناسب و في 

  .أعلى ارتفاع ممكن 

ه بالجسم  داع و التموي و  :الخ د الضرب و ھ داع الصد عن ل خ ات الجدع مث تم بحرك وي

ة والت اقة والمرون ر من الرش ى جانب كبي وافق العضلي متعدد و يتطلب من الالعب أن يكون عل

  .باإلضافة إلى مقدرته على التوقع السليم 

تتمثل في التمرير بأنواعه من أعلى و من أسفل و تمرير  :المھارات األساسية بالكرة : ب

بأشكاله من الثبات و لحركة، و اإلرسال من الثبات و اإلرسال من الحركة و الضرب الھجومي 

  )26:36( . أخيرا الصدو بأنواعه، 

  : المھارات األساسية في الكرة الطائرة إلى ستة مجموعات أساسية و ھي كما قسمت

  )76:29() . الدفاع، حائط الصد، الضرب الساحقاإلعداد،  ،االستقبالاإلرسال، ( 

دفاعية على  ىھذه المھارات إلى مجموعتين احدھما ھجومية و األخريمكن تقسيم  حيث

  :النحو التالي 

  الطائرة المھارات األساسية في الكرة

  المھارات الدفاعية  المھارات الھجومية

 الدفاع عن الملعب  االستقبال  الصد  الضرب الساحق  اإلعداد  اإلرسال

  .تقسيم المھارات األساسية في الكرة الطائرة ) : 01(جدول 

  :المھارات الھجومية / 3-4-1
تأنف عقب انتھاء ھو الضربة التي يبدأ بھا اللعب في المباراة، ويس : اإلرسال/ 1- 3-4-1

الشوط، وبعد كل خطأ،  وھو عبارة عن جعل بواسطة الالعب الذي يشغل المركز الخلفي 

و الذي يضرب الكرة باليد المفتوحة أو المغلقة أو بأي جزء من الذراع  األيمن في الفريق

  )57:57(ملعب الفريق المنافس  إلىمن فوق الشبكة  إرسالھا بھدف
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  :الأنواع اإلرس/ 1-1- 3-4-1
و يعني بذلك ضرب الكرة باليد بطريقة معينة بحيث يؤدي ذلك  :بدوران الكرة اإلرسال/ أ

  )81،79،78،77:29(: دورانھا أثناء طيرانھا في الھواء و يشمل إلى

كما  اإلرسالالمواجه من أسفل أسھل أنواع  اإلرساليعتبر  :اإلرسال المواجه من أسفل/ ب       

و ال .  حيث أنه يحتاج إلى قوة بسيطة في عملية أدائه ،بالنسبة للمبتدئين أنه يعتبر النوع األساسي

يوجد بالنسبة ألفراد الفريق المنافس أية صعوبة في الدفاع عنه بسبب بطء مسار الكرة في اتجاھا 

  . و لذلك نرى أنه يجب على الالعبين إتقان أدائه اتقانا تاما.  إلى ملعب الخصم

 اإلرسالفي سھولة أدائه مع  اإلرساليتشابه ھذا النوع من  :بي من أسفلاإلرسال الجان/ ت      

و الناشئين بالنسبة لقلة القوة الالزمة  لسيداتالمواجه من أسفل و يعتبر من األنواع المفضلة ل

  .للضرب بفضل مرجحة الذراع للخلف مسافة كبيرة

انتشارا و استعماال  اإلرسال ھو أكثر أنواع ):التنس ( المواجه من أعلى  اإلرسال/ ث       

و يمكن أداؤه . أي أنه يسھل لالعب توجيه الكرة و التحكم فيھا ،حيث أنه يعتبر إرساال ھادفا

كما أن حركة أدائه مشابھة لحركة أداء الضرب  ،بضربة قوية تؤثر على صعوبة وفشل استالمه

  . الساحق و يعتبر خطوة تعليمية سابقة لھا

ى ال اإلرسال/ ج        انبي من أعل افي ( ج ن  ):الخط وع م ذا الن ر ھ اليعتب واع  اإلرس وى أن أق

ذراع الضاربة اإلرسال رة لل ة المرجحة الكبي ى حرك ك إل ا و يرجع ذل ى  ،عموم اج إل ه يحت إال أن

ين  ،حتى يستطيع الالعب التحكم في توجيه الكرة ندرجة عالية من الراتقا و يستعمل بعض الالعب

د مر دة عن ي الجذع بش ا ثن ة مم ع ثني ة لف الجذع م تعمل حرك بعض اآلخر يس ذراع و ال جحة ال

  .  يعطي قوة أكبر للضربة

ال/ ح        رة  اإلرس دون دوران الك وج ( ب ن  ):المتم وع م ذا الن رف ھ اليع ا  اإلرس أيض

باإلرسال المتموج بالنسبة لتذبذب سير الكرة و ھي في الھواء و يتطلب من الالعبين درجة تركيز 

ة ع د استالمهعالي ان  ،ن دير مك ى صعوبة تق ؤدي إل ا ت اء طيرانھ رة أثن ة تموج الك ك أن الحرك ذل

    : االستالم و ھو ينقسم إلى نوعين

 ،مع إرسال التنس من حيث وضع الجسم اإلرساليتشابه ھذا  :التنس المتموج  إرسال /خ    

ذه.  و لكنه يتميز عنه بان خط سير الكرة يكون متموجا رة  و إما أال تصاحب ھ ة دوران الك العملي



 مهارات األساسية في الكرة الطائرةال                                            لثالفصـل الثا
 

 

طافي في وقفة البدء و الخ اإلرسالمع  اإلرساليتشابه ھذا  :اإلرسال الخطافي المتموج  /ه  

إال انه يتميز بشدة الرسغ و تكون اليد ثابتة و ال تقوم بعمل ايجابي في الضربة  ،الحركة عموما

و تضرب اليد الكرة بحدة و باستقامة مع أقل متابعة . كما أن حركة التمھيد بالذراع كبيرة للجنب

ب الكرة من الخلف مباشرة و و تضر.  و يكون الذراع و الرسغ ثابتين. ممكنة لھا على الكرة

  )85،84،82:29( .و يكون الضرب بباطن اليد و ھي متصلبة.  ليس من األسفل

اإلعداد ھو استالم الكرة باليدين فوق الرأس و أمامھا تقريبا و  : اإلعداد/ 2- 3-4-1    

  )100:29. ( تمريرھا ألعلى مع تغيير اتجاھھا بدون استقرارھا على اليدين

  )105،104،103،102:57(: واع اإلعدادأن/ 2-1- 3-4-1  

ھو أكثر أنواع اإلعداد استعماال لسھولة أدائه و ھو أساس لجميع أنواع : اإلعداد األمامي/ أ    

األخرى  عاإلعداد األخرى، و على ھذا يجب البدء في تعلمه و إتقانه حتى يساعد على تأدية األنوا

االرتفاع و االتجاه و البعد ليستطيع الالعب  من حيث دمن اإلعداد، و يجب مراعاة إتقان اإلعدا

  .التكيف مع مواقف اللعب المختلفة

الخططية و يتطلب درجة  ضيستعمل في األغرا :اإلعداد الخلفي من فوق الرأس/ ب    

عالية من اإلحساس بالحركة حيث أن الالعب ال يرى الھدف المراد توجيه الكرة إليه لحظة أداء 

  .اإلعداد

يستخدم ھذا النوع من اإلعداد في حالة الكرات المنخفضة  :بالدحرجة خلفااإلعداد / ت    

القريبة من األرض و الكرات الساقطة أرضا خلف حائط الصد، وھو يشابه اإلعداد لألمام في 

  .الجري السريع للكرة في الوقت المناسب و في حركة األصابع و اليدين على الكرة

اإلعداد عندما يكون الالعب قريبا من الشبكة و ال يوجد يستخدم ھذا  :اإلعداد الجانبي/ ث    

  .و يستعمل عند الرغبة في الخداع ،مكان كافي للدوران

يستعمل ھذا اإلعداد للكرات العالية و في عمليات الخداع و يعتمد  :اإلعداد بالوثب/ ج    

نتيجة الوثب على استعمال الذراعين و األصابع بحيث ال يكون ھناك أھمية الستخدام الرجلين 

   . لحظة اإلعداد و على الالعب مالقاة الكرة في الوقت المناسب
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المھارات الضرورية الھامة في الكرة  نمھارة اإلعداد م :أھمية اإلعداد/ 2-2- 3-4-1    

الطائرة و ھي الخطوة التي يرتكز عليھا المھاجم للحصول على نقاط في المباراة و يعتمد اإلعداد 

  . من أعلى فإجادة التمريرات العلوية يساعد على أداء الجيدكليا على التمرير 

و يعتبر اإلعداد من أكبر مواقف اللعب حساسية و أھمية يتوقف عليه ھجوم الفريق و   

ففي الماضي كانت الطريقة التي يلعب بھا الفريق ھو تخصص بعض الالعبين . طريقة أدائه

ب كافة الالعبين إلتقان مھارة اإلعداد إال أنه في لإلعداد إال أنه في الوقت الحاضر البد من تدري

إلتقان مھارة اإلعداد، فكثيرا ما تفرض ظروف  نالوقت الحاضر البد من تدريب كافة الالعبي

الذي يشغل مركز المھاجم عملية اإلعداد، و الالعب الذي يشغل مركز  بالمباراة أن يؤدي الالع

ا يجب على المدربين تھيئة العبيھم على إجادة جميع و لذ. المعد للكرة أداء الضربة الھجومية 

  )09:57( .أنواع اإلعداد في جميع مواقف اللعب المختلفة

احق/ 3-4-1-3     ديتھا  :الضرب الس وة لتع دين بق دى الي رة بإح ن ضرب الك ارة ع و عب ھ

   )112:57. (بالكامل فوق الشبكة و توجيھھا إلى ملعب الفريق المنافس

يعتبر الضرب الساحق ھو سالح الھجوم في الكرة  :الضرب الساحق أھمية/ 3-1- 3-4-1    

و ھو . الطائرة، و يحتل وضعا رئيسيا في اللعب ألھميته في العمل على تفوق الفرق المنافسة 

  . اللمسة األخيرة في لعب الفريق، و لذلك تصمم ھذه الضربة للفوز بنقطة

ساعة، مما ال يسمح /كم120لى و يتميز مسار الكرة بقوة و أقصى سرعة قد تصل إ    

لالعبي الخط الخلفي للفريق المنافس برد الفعل بمجرد ضرب الكرة، و ھذه الضربة تستلزم 

نوعية معينة من الالعبين تتميز بالقوة االنفجارية في الضرب و الوثب باإلضافة إلى الرشاقة و 

ارب في بعض الفرق و قد يصل طول الض. الدقة في األداء الحركي و في توجيه الضربات 

ونسبة . سم105و يتميز بقوة وثب عمودية تصل إلى ما يزيد على ) متر 2(القومية إلى حوالي 

  )114:29(. ت٪ من جميع المھارا21تكرار حدوث الضرب الساحق في اللعب حوالي 

  :أنواع الضرب الساحق/ 3-2- 3-4-1    
األنواع تكرارا في الملعب  يعتبر ھذا النوع من أكثر :الضربة الساحقة المواجھة/ أ    

مقارنة باألنواع األخرى و تؤدى عملية ضرب الكرة في السطح العلوي بحيث تغطي اليد الكرة 

، و يرجع الذراع بكامله أثناء الضرب و تكون الزاوية بين الساعد و ةلتجعلھا في حركة دورا ني
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عند أداء الضربة الساحقة المواجھة بالدوران  :الضربة الساحقة المواجھة بالدوران/ ب    

ا تتماثل خطوات االقتراب و الوثب ثم الھبوط، كما في جميع أنواع الضرب الساحق، إال أنھ

  .تختلف فقط في لحظة الضرب 

وفي ھذه المھارة يقوم الالعب بلف بسيط لكتف اليد الضاربة أثناء االستعداد ألداء الضربة        

ثم يلي الذراع الضاربة حركة تتابع في اتجاه الدوران بعد لف الجزء العلوي للجسم بحيث يصبح 

  )116:57(. كة بمواجھا للش

في ھذا النوع من الضرب الساحق  يكون  ):الخطافية( الضربة الساحقة الجانبية/ ت  

االقتراب مائال على الشبكة أو موازيا لھا، يكون جانب جسم الالعب مواجھا للشبكة لحظة 

االرتقاء و الوثب، و االرتقاء بقدم واحدة أو بقدمين، و تكون حركة الذراع الضاربة بمرجحتھا 

لى لتقابل الكرة فوق الرأس كما في اإلرسال جانبا في حركة دائرية من أسفل و جانبا ألع

و يستخدم ھذا النوع عندما يكون إعداد الكرة بعيدا عن الشبكة، و كذلك في حالة . الخطافي 

وجود الضارب نفسه قريبا جدا من الشبكة و إعداد الكرة تكون خلفه، و أثناء لحظة أداء الضربة 

  )118:57(.الھبوط مواجھا للشبكة يقوم الالعب بلف جسمه، و في معظم الحاالت يكون

تستخدم ھذه الضربة الساحقة عندما يكون  ) :الصاعدة(الضربة الساحقة السريعة / ث    

اإلعداد منخفضا، أو قطري حيث ال يتيح الفرصة للفريق المنافس القيام بعملية الصد، و لتفادي 

ر الفريق المدافع إلى القيام قيام الفريق المنافس القيام بالصد بالعبين أو بثالث العبين فيضط

و تؤدى ھذه المھارة بخطوات قصيرة و سريعة، و يقوم المھاجم بالوثب . بالصد بالعب واحد 

فورا قبل ترك الكرة يد المعد، وتعتبر ھـذه المھارة مـن الضربات الساحقة اليابانية و ذلك 

ربة الصاعدة، و ذلك ألنھا تضرب الستخدام اليابانيين لھـا بكثرة و بكفاءة خالل المباريات أو الض

  )120:57. ( ىقبل أن تصل إلى أعلى ارتفاع لھا بعكس الضربات الساحقة األخر

تتشابه مراحل أداء ھذه المھارة مع الضربة  : الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ/ ج    

الحالة  الساحقة األمامية المواجھة و الضربة الساحقة بالدوران، تؤدى ھذه الضربة الساحقة في

و ذلك بمفاجأة الفريق المنافس . التي يكون فيھا الالعب على استعداد كامل ألداء الضربة الساحقة
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يستخدم ھذا النوع لألغراض الخططية، و يتميز عن :  الضربة الساحقة الخادعة/ ح  

التمويه و الخداع، و يتشابه في األداء الحركي للضرب  الضربة الساحقة الساقطة بقدرة أكبر على

الساحق المواجه، إال أنه عند فرد الذراع لضرب الكرة يتوقف الضرب، ثم توجه الكرة بواسطة 

أصابع اليد الضاربة بلمسھا من أسفل بخفة في االتجاه المطلوب في اللحظة المفاجأة دون أن 

  )123:57(.يكتشفه المنافس 

  :  ارات الدفاعيةالمھ/ 3-4-2  

ھو استقبال الكرة المرسلة من الالعب المرسل للفريق المنافس  :االستقبال/ 1- 3-4-2  

و بتمريرھا من . لتھيئتھا لالعب المعد أو للزميل في الملعب، و ذالك بامتصاص سرعتھا وقوتھا

ع أسفل ألعلى بالساعدين من أسفل أو بالتمرير مـن أعلى حسب قوة الكرة وسرعتھا ووض

  )69:57(الالعب المستقبل 

يعتبر الدفاع عن اإلرسال من المھارات الدفاعية ذات  :أھمية االستقبال / 1-1- 3-4-2    

أھمية كبيرة في الكرة الطائرة، فمند نشأة الكرة الطائرة وحتى وقتنا الحاضر تنوعت وتتابعت 

أعلى أصبحت الطريقة  طرق استقبال الكرة سواء بالكفين أو الذراعين، وبعد أن كانت تؤدى من

، وتؤدى باستخدام السطح الداخلي )(beggerالمتبعة حاليا بالذراعين من أسفل يطلق عليھا 

للساعدين، وذلك لضمان استالم الكرة بطريقة جيدة ولتوصيلھا للزميل وبدون حدوث أخطاء 

.)69:57(  

ة3-4-2-1-2     تقبال  طريق حيح بطريق :االس ان الص ى المك ب إل رك الالع ريعة يتح ة س

ف  ث يق افس، حي ال الالعب المن ديره لضربة إرس رة وحسب تق ف الك مه خل لضمان وضع جس

ا و تشكالن  ا خفيف ان ثني ان مثنيت يال و الركبت ن الحوض قل ع م دتان أوس دمان متباع الالعب و الق

ام  يال لألم دع قل ل الج وض، مي ع الح ا م ة تقريب ة قائم دمين  .زاوي ى الق وزع عل م م ل الجس ثق
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  :حركة االستقبال بالمراحل التالية تمر / 3-4-2-1-3    
رة  : رحلة التمھيديةالم/ أ     ة االستعداد خلف الك رة ليأخذ وقف اه الك يتحرك الالعب في اتج

اقين  يال و الفخذان مع الس ان قل ان منثنيت حيث يقدم الالعب و القدمين أوسع من الحوض و الركبت

دودتان . يشكالن زاوية قائمة وميل الجدع قليال لألمام  ذراعان مم ين، ال ى الكتف الرأس عمودي عل

ركبتين لألما اء ال زداد انثن د منقبضة داخل األخرى، وي م وضم الساعدين لبعضھما مع وضع الي

  .ألسفل لحظة التأھب الستالم الكرة 

عند وصول الكرة لمالمسة سطح الساعدين يبدأ الالعب بفرد  :المرحلة الرئيسية/ ب   

) مفصل الركبة(اقين فيبدأ بفرد القدمين فيكون البدء في الخلفية ثم الس. أجزاء الجسم ألعلى 

ويتبعه مفصل الفخذ والجزء العلوي من الجسم لألمام وألعلى، ثم تتحرك الذراعين مفرودتين من 

مفصل الكتفين دون اشتراكھما الفعلي، وذلك أثناء فرد الجدع، وتحدد مقدار المسافة بين الذراعين 

الالعب من الشبكة، فكلما في لحظة استالم الكرة على بعد ) الجزء العلوي من الجسم(و الجدع 

وتلعب الكرة بأكبر سطح ممكن . كان الالعب قريبا من الشبكة زاد ارتفاع الذراعين ألعلى 

  مراد تمرير و توجيه الكرة إليھا للساعدين، ويعتمد فرد أجزاء الجسم على قوة و اتجاه و المسافة ال

ة / ت     ة الختامي زاء ال :المرحل ع أج رد جمي ي ف تمر الالعب ف ى يس ى أن يصل إل م إل جس

د  ة اللعب من جدي ة عملي دفاع عن . الوقوف على األصابع و االستعداد لمتابع وع من ال دا الن و ھ

ا  اإلرسال األكثر شيوعا في مالعب الكرة الطائرة، إال أن ھناك طرقا أخرى للدفاع وذلك حسب م

رة  تالم الك ان اس اه ومك ه ظروف اللعب واتج دين بجا. تتطلب دفاع بالي قوط و كال م، الس ب الجس ن

  .  الطيران و الدفاع بيد واحدة 

الصد ھو قيام الالعب أو أكثر من العبي الصف األمامي ) : البلوك(الصد / 2- 3-4-2    

باعتراض الكرة المضروبة ساحقا من ملعب المنافس بالقرب من الشبكة برفع اليد أو كلتا اليدين 

  )92:29(.ب للكرة فوق مستوى الحافة العليا للشبكة و لمس الالع

و الھامة في عملية الدفاع  ةيعتبر الصد من المھارات األساسي :أھمية الصد/ 2-1- 3-4-2    

عن الملعب أمام الضربات الھجومية المختلفة على الشبكة و ھو وسيلة إلحباط عزم الفريق 
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يعتبر تشكيل حائط الصد بالعبين ھو الشائع و الرئيسي في لعبة الكرة الطائرة ثم يليه        

الث العبين فھو قليل االستعمال و تستخدمه الفرق ذات المستوى العالي جدا، أما ث. بالعب واحد 

فھو يزيد من مسؤولية العبي الدفاع عن الملعب و يستخدم في حالة و جود مھاجم منافس قوي 

)137:57(  

  )137:29(:أنواع الصد/ 2-2- 3-4-2    
صد الكرة ومحاولة  وفيه تتحرك الذراعان و اليدان بفاعلية أثناء :الصد الھجومي / أ    

  .ضربھا في ملعب المنافس 

  و فيه تثبت الذراعان و اليدان عند مقابلتھما الكرة أثناء الصد  : الصد الدفاعي/ ب    

المنافس أو  الفريق الكرة المضروبة ضربا ساحقا من قبالاستھو  : الدفاع عن الملعب/ ت    

  )150:57( .ھا لزميل في الملعبتوجيھبالمرتدة من حائط الصد و تمريرھا من أسفل ألعلى 

يعد الدفاع عن الملعب مھارة دفاعية الھدف منھا  : أھمية الدفاع عن الملعب/ 2-3- 3-4-2      

ھو الدفاع عن الضرب الساحق للمنافس في الجزء الخلفي من الملعب، و تغطيه حائط الصد، و 

٪ تقريبا في 14لمھارة بنسبة و تتكرر ھذه ا. أيضا تغطية عملية الھجوم بالنسبة للفريق ذاته 

و تبدو أنھا ليست في المرتبة األولى من األھمية، و لكن الحقيقة عكس ذلك، إذ أن . المباراة

٪ من جميع 23٪ من حاالت الفشل في اللعب، بينما يكسب الفريق بواسطتھا41إھمالھا يؤدي إلى 

حالة الكرات المنخفضة جدا، وھي تستخدم في . النقط، ومن ذلك تظھر أھميتھا في نتيجة اللعب 

  .و السريعة جدا، و البعيدة جدا عن الجسم 

و تعتبر ھذه المھارة من أصعب مھارات الكرة الطائرة حيث أنھا تتطلب مستوى عال في     

القوة العضلية للرجلين، و الرشاقة، و القدرة على سرعة رد الفعل، و التركيز لفترة طويلة، و 

  )150:29(إلنقاذ الكرات البعيدة ) الغطس (  الشجاعة في استخدام الجسم
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  : أنواع الدفاع عن الملعب/ 2-4- 3-4-2    
تعتبر ھذه المھارة من أكثر المھارات الدفاعية تكرارا في  : الدفاع باليدين من الوقوف/ أ    

الملعب و فيه يتحرك الالعب من مكانه بسرعة في حدود المنطقة المخصصة له لتغطيتھا حسب 

  )151:57(لدفاعية المناسبة لتوقع وصول الكرة المضروبة من المنافس الخطة ا

يستخدم ھذا النوع من الدفاع ضد الكرات التي  : الدفاع بيد واحدة من الوقوف/ ب    

تضرب بقوة من المنافس و تصل إلى مسافة قريبة بجانب الالعب و يصعب عليه ضربھا باليدين 

.)152:29(  

تستخدم ھذه المھارة لصد الكرات  : د واحدة بالسقوط المتدرجالدفاع باليدين أو بي/ ت    

عن متناول يد الالعب و إلى الجانبين، و لسرعة و ) م 2-1حوالي (التي تبعد مسافة متوسطة 

انخفاض مسار الكرة، فالالعب ال يستطيع التحرك بكامل جسمه ليصبح خلف الكرة فيضطر إلى 

د الكرة، و يتشابه الدفاع باليدين بالسقوط في حركة تحريك ذراعيه أو ذراع واحدة للجانب لص

الذراعين و اليدين مع الدفاع باليدين من الوقوف، و تتشابه حركة الذراع و اليد في الدفاع بيد 

  )152:57(واحدة بالسقوط مع الدفاع بيد واحدة من الوقوف 

ذه المھارة عندما يستعمل الالعب ھ : الدفاع باليدين أو بيد واحدة بالسقوط الغاطس/ ث    

تكون الكرة بعيدة عنه أماما أو جانبا، أو في حالة الكرات التي يكون ساقطة بانحدار شديد ألسفل 

فال يتمكن الالعب من اللعب الكرة بالطرق السابقة مما يضطره إلى الميل لألمام و لعب الكرة بيد 

ھواء ليقوم زميل آخر واحدة أو باليدين معا قبل سقوطھا على األرض، لجعل الكرة في ال

  )153:29(.بتمريرھا 

ھو استالم الكرة باليدين أو بيد واحدة من أعلى أو من أسفل  : التمرير/ 3- 3-4-2

  . بتوجيھھا ألعلى مع تغيير اتجاھھا بدون استقرارھا على اليدين

التمرير ھو األساس في لعبة الكرة الطائرة حيث يتوقف  :أھمية التمرير / 3-1- 3-4-2

الفريق على مدى قدرة العبيه في السيطرة والتحكم في توجيه الكرة إلى كل االتجاھات نجاح 

  .وبطريقة صحيحة وقانونية

  .التمرير من أعلى والتمرير من أسفل: عموما يمكننا تقسيم التمرير إلى نوعين ھما و  
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تخداما ثر أنواع التمرير اسكالتمرير من أعلى لألمام من أ :التمرير من أعلى / 2- 4-2-3  

، و يعتبر أساسا لجميع التمريرات حيث يتوقف أداء أغلب التمريرات في أدائهو ذلك لسھولة 

 إتقانهلذا يحب على المدرب من البداية تعليمه و . ھذا النوع من التمرير  إتقانالكرة الطائرة على 

كل تمرين  لالعبين حتى يساعد على تعلم باقي أنواع التمرير، فيعطي المدرب وقتا كافيا في

 إتقانالالعبون أثناء األداء، و ھنا يجب على الالعبين األخطاء التي يرتكبھا  إصالحلمحاولة 

التمرير من أعلى من حيث االرتفاع و البعد و االتجاه حتى تكون لذا الالعب القدرة على مواجھة 

  .كافة الظروف التي يتعرض لھا أثناء اللعب 

  :طريقة األداء   
الالعب وقفة االستعداد حيث يقف الالعب و القدمان باتساع  يتخذ :تمھيدية المرحلة ال/ أ  

قليال، ثقل الجسم موزع على القدمين بالتساوي،  منثنيتانالحوض واحدة تسبق األخرى، الركبتان 

الجدع مائل قليال لألمام، الرأس عمودي على مستوى الكتفين، و النظر في اتجاه خط سير الكرة، 

ويشكل الساعد و العضد زاوية يتان قليال و أمام الجسم، و المرفقان ألسفل وللخارج الذراعان منثن

  .حادة و اليدان مفتوحتان و األصابع منتشرة وغير متصلبة و مقعرة على شكل الكرة 

سم تقريبا عن مستوى ) 20_15(ارتفاع  إلىعند وصول الكرة  :المرحلة الرئيسية / ب  

قليال الستقبال الكرة، وعند مالمستھا لسالميات األصابع تقوم  أعلى إلىالرأس تتحرك اليدان 

الذراعان بحركة رجعية خفيفة تمھيدا ألدائھا في االتجاه المطلوب و تغطي سالميات األصابع 

و  اإلبھامالمسافة بين  مراعاةالنصف الخلفي للكرة و ھما متباعدان و في مستوى واحد مع 

أن تكون األصابع مشدودة وتؤدى التمريرة بمد جميع مفاصل  السبابة، وعند لحظة المالمسة يجب

بحيث يتناسب فرد أجزاء الجسم مع المسافة . الجسم، و العقبين و الركبتين و الجذع و الذراعين 

ويجب مالحظة استمرار حركة الذراعين .  إليهو االتجاه المراد تمرير و توجيه الكرة و االرتفاع 

  .المطلوبة و المناسبة القوة  إلعطائھاخلف الكرة 

التمريرة و فرد جميع أجزاء الجسم و الذراعين على  تنفيذبعد  :المرحلة الختامية / ت  

الالعب المحافظة على توازنه و التحكم بالجسم في نھاية الحركة و ذلك بنقل الرجل الخلفية لألمام 

  .و استعداد الستقبال الكرة من الزميل أو من الفريق المنافس 
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يستخدم ھذا النوع من التمرير أثناء اللعب  :التمرير من أعلى للخلف -/3-2-1- 3-4-2  

لخدمة األغراض الخططية لخداع المنافس تفاديا لعملية الصد فيؤدى قريبا من الشبكة للتھيئة 

للضربات الھجومية فھو يساعد على تغيير اتجاه الھجوم و زيادة تشكيالت اللعب، ويؤدى عندما 

فوق الرأس، و غالبا ما تكون التمريرة من اللمسة الثانية، ملعوبة في مستوى ارتفاع تكون الكرة ال

  .ويؤدى من الثبات ومن الوثب 

  : طريقة األداء   
يقف الالعب و القدمان باتساع الحوض قدم أحدھما تسبق األخرى  :المرحلة التمھيدية / أ  

على مستوى الكتفين و النظر  قليال، و الجدع عمودي على مستوى الفخذين و الرأس عمودي

و الكفين في حالة كب   مثنيتانألعلى باتجاه الكرة، حتى يكون الالعب أسفل الكرة، الذراعان 

شكل  تأخذللخلف فوق الساعدين و العضدين زاوية قائمة، األصابع منتشرة و غير متصلبة و 

  .مقعر كشكل الكرة 

رأس و عند مالمسة الكرة ألصابع عند وصول الكرة فوق ال :المرحلة الرئيسية / ب  

و فرد الذراعين ألعلى و للخلف مع تقوس اليدين يقوم الالعب بفرد جميع أجزاء الجسم المثبتة 

الجسم شكل تقوس  يأخذالجدع للخلف و دفع الحوض لألمام و ثني الرأس قليال للخلف حيث 

  مفرودتان  الذراعانللخلف و تؤدى التمريرة و 

بعد االنتھاء من التمرير فوق الرأس للخلف ينتقل ثقل الجسم  :ية المرحلة الختام/ ت  

للخلف على القدم الخلفية فيقوم الالعب بنقل الرجل األمامية للخلف للمحافظة على االتزان و عدم 

  .وقفة االستعداد استعدادا للعب  إلىالسقوط و العودة 

اتجاه  إخفاءمما يتيح  اداإلعديستخدم في  :التمرير من أعلى للجانب / 3-2-2- 3-4-2  

الكرة عن طريق الفريق المنافس و خاصة في حالة الصد، و يؤدى عندما يكون الالعب مواجھا 

للشبكة أو ظھره للشبكة و في المنطقة األمامية قريبا للشبكة، و ھذا التمرير قليل االستعمال فال 

 .من قبل الالعبين ذوي المستوى المتقدم إاليستخدم 
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  : ألداءطريقة ا  
يقف الالعب و جانبه يواجه خط سير الكرة، القدمان متوازيان و  :المرحلة التمھيدية / أ  

المسافة بينھما باتساع الحوض، النظر في اتجاه خط سير الكرة، الذراعان على شكل تقوس 

  .لألعلى فوق الرأس و الجدع مائل للجانب في اتجاه التمريرة 

ول الكرة فوق الرأس و مالمستھا بسالميات األصابع عند وص :المرحلة الرئيسية / ب  

يقوم الالعب بفرد مفاصل الذراعين و امتدادھما لألعلى و فوق اتجاه التمريرة مع فرد أجزاء 

في اتجاه التمريرة حيث يقع العبئ على الذراعين و اليدين و األصابع الجسم و التقوس الجانبي 

  .القوة الالزمة  إلعطاءاتجاه التمريرة  في ھذه المھارة، وتتم متابعة اليدين في

بعد االنتھاء من التمرير يكون ثقل الجسم على القدم التي في اتجاه :  المرحلة الختامية/ ت  

 يأخذالتمريرة لذا يقوم الالعب بالدوران في اتجاه التمريرة للمحافظة على التوازن وبعدھا 

  .ق المنافس الالعب وقفة االستعداد الستقبال الكرات من الفري

تستخدم ھذه التمريرة في حالة التأكد  :التمرير من أعلى مع الدحرجة / 3-2-3- 3-4-2  

من أخد الوضع الصحيح الستالم الكرة بأصابع اليدين ويستعمل في الحاالت الكرات المنخفضة 

طوة خ بأخذالقريبة من الشبكة أو البعيدة عن الالعب حيث يتحرك الالعب بالقدم القريبة للكرة 

حيث يتمكن من أداء التمريرة المنخفضة، ويمكن أداء ھذا وضع أسفل الكرة  إلىكبيرة حتى يصل 

الدحرجة للخلف، فھذه المھارة تتميز بصعوبتھا فيجب  أوالنوع من التمرير مع الدحرجة للجانب 

  .تفادي عامل الخوف وخصوصا لدى الالعب الناشئ 

  : األداءطريقة   
في حالة وصول الكرة منخفضة و بعيدة عن الالعب يتحرك :  المرحلة التمھيدية/ أ  

خطوة كبيرة بالرجل القريبة من  بأخذيقوم . مسافة مناسبة  إلىأن يصل  إلىالالعب باتجاه الكرة 

وضع الطعن جانبا يكون الرأس عموديا على مستوى الكتفين، و الذراعان أمام  يأخذالكرة أي 

  .الصدر مفرودتان في اتجاه الكرة 

عند وصول الكرة لمالمسة سالميات األصابع يقوم الالعب بأداء  :المرحلة الرئيسية / ب  

  .الكرة القوة الالزمة  إلعطاءو ألعلى في اتجاه التمريرة  لألمامالتمرير ألعلى بفرد الذراعين 
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ثني على و لألمام يقوم الالعب بعملية بعد االنتھاء من التمرير أل :المرحلة الختامية / ت  

أكتر للرجل التي في اتجاه التمرير و سقوط المقعدة أوال على األرض ثم على عضالت الظھر 

و امتصاص الصدمة و التي تحدث أثناء السقوط وبعد أداء التمريرة  إصاباتالكبيرة تفاديا وقوع 

  .و الدحرجة على الظھر أو الجانب على الالعب استعادة وقوفه بسرعة الستكمال اللعب 

ھذا النوع من التمرير يستعمل للكرات  :التمرير من أعلى مع الوثب / 3-2-4- 3-4-2  

قبل أن يستعد المنافس  إعدادھاالعالية و في حالة الخداع وتمويه المنافس، وذلك بتمرير الكرة أو 

خطوة أو خطوتين لألمام أو من نفس مكان الالعب ثم الوثب عاليا على  بأخذللدفاع حيث تؤدى 

فھذا النوع من التمرير يتطلب من الالعب الدقة و الرشاقة بعملية الوثب و التمرير . القدمين معا 

  .في وقت واحد ويتطلب مھارة فائقة وقدرة عالية على التحكم في حركة األصابع أثناء التمرير 

  :طريقة األداء   
ث يكون تبدأ الحركة بأن يقوم الالعب بالوثب في اتجاه الكرة بحي :المرحلة التمھيدية / أ  

الجسم مستقيما و بدون انثناء في مفاصل الجسم، الذراعان و العضدان زاوية قائمة، النظر في 

  .اتجاه خط سير الكرة و األصابع منتشرة و بشكل مقعر على شكل الكرة 

أعلى نقطة في الوثب و أثناء ارتفاع  إلىعند وصول الالعب  :المرحلة الرئيسية / ب  

رة بسالميات األصابع و يكون العبئ في ھذه التمريرة على الذراعين و الكرة يقوم بأداء التمري

األصابع، و ذلك ألداء الالعب التمريرة و ھو في الھواء، ولذا يتطلب القدرة على اتقان 

  .المسافة و االرتفاع و االتجاه للتمريرة  مراعاةالتمريرات بدقة و التوجيه الصحيح مع 

وقفة  بأخذنتھاء من التمريرة يھبط الالعب على األرض بعد اال :المرحلة الختامية / ت  

االستعداد بحيث تكون القدمين باتساع الحوض متوازيين أو قدم تسبق األخرى و ثقل الجسم 

موزع على القدمين بالتساوي للمحافظة على التوازن و الركبتين مثنيتين قليال و الجدع مائل قليال 

   .لألمام استعدادا للعب من جديد 

يؤدى ھذا النوع من التمرير عندما تكون الكرة في  :التمرير من أسفل / 3-3- 3-4-2  

مستوى أقل من الكتف وھو عملية دفاعية بعكس التمرير من أعلى والذي يعتبر الخطوة األولى 

كالدفاع  اإلرسالللھجوم، ويفضل استخدام التمرير من أسفل في اللعب وخصوصا في استقبال 

ات القوية كالدفاع عن الملعب والكرات المرتدة من الشبكة من اللمسة والضرب اإلرسالعن 
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يعتبر التمرير من أسفل باليدين من أكثر  :التمرير من أسفل باليدين / 3-3-1- 3-4-2  

الدفاع عن اإلرسال و أنواع التمريرات استخداما بحيث يستخدم في الدفاع عن الملعب و 

  )90:57.(الضربات القوية 

يستخدم ھذا النوع من التمرير للتخلص  :التمرير من أسفل بيد واحدة / 3-3-2- 3-4-2  

من مواقف محرجة، وخصوصا في الظروف التي ال تسمح باستخدام اليدين معا وفي الكرات التي 

  )91:57.(صيرة الجانب األيمن أو الجانب األيسر وعلى مسافات ق إلىتأتي 

  : ةالصخ  
ا  إن إتقان المبادئ والمھارات األساسية يتوقف إلى حد كبير وصول المتعلم إلى درجة يستطيع فيھ

ائرة رة الط ي الك ؤدي ف ر( أن ي تقبال، تمري ال، االس ث أن ) إرس دفحي ى  الھ و التطرق إل ا ھ ھن

رة الطائرة بصورة صحيحة ومنا ات توضيح أداء بعض المھارات األساسية للك سبة حسب متطلب

  .اللعبة وقواعدھا لكي يستفيد منھا كل من التلميذ والمدرس 
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 :تمھيد  
من المھم أن يكون المدرس على دراية بمراحل النمو البدني و الحركي و االجتماعي و  

قدرات طفل ھذه المرحلة  استثمارالعقلي و االنفعالي الذي يميز ھذه المرحلة حيى يستطيع 

سنة ) 12_10(بطريقة جيدة حتى يستطيع أن يبني قاعدة قوية للمستقبل، حيث تعتبر ھذه المرحلة 

  .لمرحلة الذھبية للتعلم الحركي ا

يوضح الطالب الباحث الخصائص المميزة لھذه المرحلة حيث  أنمن األھمية القصوى   

كما أن ھذا العمر ھو أفضل عمر زمني يجب . أنھا المرحلة المناسبة للتعلم الحركي السريع 

األساس في درس التربية  استثماره لتطوير القابلية الحركية المتنوعة الوجوه و ھذه الناحية تعتبر

يصبح الطفل ابتداء من سن "و يقول قاسم المندالوي و آخرون  . )26:76(الرياضية و التدريب 

سنوات ذا حركات أكثر اقتصادية و الجھاز العصبي المركزي يمتلك مستوى عالي للتحليل  9

     ) .20:74(ويظھر القدرة الممتازة للتعلم و اإلتقان 

  :ات المرحلة العمرية خصائص ومميز/ 4-1  
ة    ار الحديث ذ من األفك رام التلمي رة احت ول , إن فك ري " يق ذ نقطة " : جون دي يكن التلمي ل

ة  ة التربي ن عملي ة م و الغاي ور وھ و المح ة وھ ن , البداي ذ م ه الحاضرة و تتخ ي تراعي ميول فھ

  . )54:87(د حاجاته النفسية أساسا للتربية وال ينبغي أن يتعلم التلميذ ما لم يھيأ بع

ون في  ،و قد وصف بعض المفكرين أن التربية مركزة حول التلميذ   ا المرب كما أطلق عليھ

ى الخارج " عصر التلميذ " ألمانيا  ذ و تتوجه إل دأ ن التلمي ذلك . نظرا لكونھا حركة تربوية تب و ل

الحركة العلمية من الضروري جدا دراسة التلميذ و فھمه فھما حقيقيا فالحاجة لذلك ھي التي دفعت 

  .عقليا و اجتماعيا  ، نفسيا،الحديثة لدراسة التلميذ بدنيا

ومن المميزات التي نالحظھا على التلميذ في المرحلة االبتدائية نجد لديه سرعة االستجابة   

القدرة على أداء الحركات لكن في  ،نمو الحركات بإيقاع سريع ،كثرة الحركة ،للمھارات التعليمية

  . سطة صورتھا المب

ى  8وعليه يمكننا القول أن النمو الحركي من    ر  12إل ا تعتب را م ه و كثي سنة يصل ذروت

ا السن  اء بأنھ ر من العلم د الكثي ة و يؤك ارات الحركي الفترة المثلى للتعلم الحركي و اكتساب المھ
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ة التصرف الحركي    تعلم الحركي و خاصة قابلي ة من أحسن مراحل ال ذه المرحل تعتبر ھ

ة التطور الحركي " كورت مانيل " لألطفال بحيث يقول  ا من وجھ ذا العمر ھو ", انطالق ان ھ ف

ة المتنوعة الوجوه ة الحركي و يصبح )240:88("أفضل عمر زمني يجب استثماره لتطوير القابلي

امال بي متك از العص رون , الجھ دالوي و آخ م المن ول   قاس ن " يق ن الس داء م ل ابت بح الطف يص

ل و يظھر  التاسعة ذا حركة أكثر اقتصادية و الجھاز العصبي المركزي يمتلك مستوى عال لتحلي

  )20:72(". القدرة الممتازة للتعلم و اإلتقان 

ھذه المرحلة بضعف في النمو بالنسبة للطول و  تتميز:  المميزات الجسمية/ 4-1-1  

الوزن كما يالحظ نمو العضالت الصغيرة يتم بسرعة كبيرة بالمقارنة بالعضالت الكبيرة، و يقول 

تنمو العضالت الصغيرة بدرجة كبيرة جدا، و يالحظ أن حجم العضالت "محمد حسن عالوي 

بقھا حيث أن الزيادة تكون كبيرة بالنسبة يزداد في ھذه المرحلة بالمقارنة مع المرحلة التي تس

للجھاز العضلي للطفل في ھذه المرحلة فتبلغ عضالته في سن الثانية عشرة ضعف وزنھا و قوتھا 

  ) .6:68(في سن السادسة 

في ھذه المرحلة نرى أن النسب الجسمية تتعدل وتصبح قريبة الشبه بھا عند الراشد "   

العضلي، وتكون العظام أقوى من ذي قبل و يشھد الطول حيث تتصل األطراف ويتزايد النمو 

و تزداد المھارات الجسمية ويعتبر أساسا ) %10(في النسبة و يزيد الوزن ) %5(زيادة 

" ضروريا لعضوية الجماعة و النشاط االجتماعي ويقاوم الطفل المرض بدرجة ملحوظة 

)267:68        . (  

ھار أن للھرمونات تأثير واضح في بداية  يذكر :المميزات الفسيولوجية / 4-1-2  

  .عند الراحة  130/80المراھقة على الدورة الدموية حيث يصل االرتفاع في ضغط الدم إلى 

و يشير أيضا أن لھرمونات الغدة النخامية تأثير كبير على النمو و الغدد الجنسية، ويكر   

ء الحركي ويتناول البعض األخر أن ھرمونات الجنس تلعب دورا بارزا في األدا" اريك نزمسن 

تغيرات الجھاز الدوري فيذكر أن للمراھقة تأثير على الجھاز الدوري و نمو القلب و الشرايين 
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ويذكر كل من شانل، جارتنز أنه يصاحب البلوغ عدم اتزان المراكز العصبية لعمليات   

اإلثارة و الكف حيث تحدث إثارة زائدة في القشرة المخية مع انخفاض في اإلشارات الكافة تسبب 

  .السنية السابقة  في المراحل إتقانھاحدوث حركات جانبية حتى أثناء أداء حركات سبق 

ع    ل لمن ا كعام ة ألنھ ذه المرحل ي ھ ة ف ة الرياض ب ممارس ه يج ث أن ب الباح رى الطال ي

ألنه في دراسة أجريت في المدارس العامة في أيوا . أمراض القلب ألنھا قد تصيب أيضا األطفال 

(Iowa) )1973 (نة يمكن أن يتعرضو اني عشرة س ين ست و ثم ال ب ين أن األطف ألمراض  اتب

ادة الكولسترول  ادة الضغط و زي اجي و زي انو. الشريان الت ال ك  اومن الواضح أن ھؤالء األطف

  .يحتاجون إلى ممارسة النشاط 

) 12_10(درجة عالية من  إلىالتطور الحركي يصل  إن :المميزات الحركية / 4-1-3  

ودقة  إتقانم ، كما تتطور عندھإدراكموجھة و ذات سنة حيث تصبح حركات أطفال ھذه المرحلة 

معين  ھدفاالحركات، وكذلك تكون حركاتھم الحرة في حياتھم اليومية ذات طابع اقتصادي وتخدم 

ت محلھا لالحركات الكمالية و الحركات الغير مسيطر عليھا نتيجة الحركة الدائمة قد ح   إنو . 

  ) 304،303:102. (الحركات الموجھة و الحركات االقتصادية 

و في الحركات . الئمة و انسيابية و أن أقسام الحركة تكون ظاھرة فالحركات تكون م  

تظھر ديناميكية  كذلكالثنائية و الحركات المركبة يكون ھناك اندماج جيد يخدم الحركة، و 

الحركة بصورة أوضح فمثال ديناميكية رمية طفل الثانية عشر أقوى من طفل مبتدئ، و لكن يجب 

و ھذه ة حركاته و حتى في الحركات التي ال يتقنھا ال يكون كامال، ھنا بأن وزن ديناميكي نذكرأن 

  )304:102.(الديناميكية يجب أن تدرب بصورة خاصة 

في ھده المرحلة الزمنية يكون النقل الحركي لعمل الجدع جيدا، و كذلك مطاطية الحركات   

و الصفة الخاصة . جامدة و تتطور إمكانية التوقع للحركات الذاتية و الغريبة و حركات األجسام ال

لھذه المرحلة ھي سرعة تعلم سير الحركات الرياضية، و اإلمكانية الجيدة لالنسجام الحركي مع 

أي أن األطفال يتعلمون و يتقنون سير حركة ما ) التعلم بسرعة(المتطلبات المختلفة، ونسمي ذلك 

  .بسرعة دون التدريب عليھا مسبقا 
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 إنالقمة في التعلم الحركي و  إلىولة المتأخرة قد وصلت مرحلة الطف إنبصورة مختصرة   

السرعة و  إنھذه الفترة ھي أحسن فترات التعلم الحركي للطفل، و ھذا يشمل نوعية الحركة و 

االستجابة مرتبطة بالشجاعة و المھمة  إمكانيةالمھارة و الدقة و  إنالقوة تزدادان باستمرار، و 

 )305:102. (بيرة للتعلم، وھذه جميعھا صفة التطور الطبيعي في ھذه المرحلة الك

مراعاة مبدأ الفروق في ھذه المرحلة  :و تتلخص فيما يلي  :المميزات الحسية / 4-1-4

السنية، حيث يختلف أطفال ھذه المرحلة في القدرة و الميول، فالنشاط يجب أن يتناسب مع القدرة، 

الجنسي الن متطلبات البنين تختلف عن متطلبات البنات، و يتعرض الطفل الميل و االستعداد 

كثيرا إلى حاالت الضجر، ولتفادي ھذه الظاھرة يلزم أن يتماشى النشاط الرياضي الذي يقدم له 

مع ميوله و رغباته و قدراته حتى يتمكن من االستقرار في األداء، و يستفيد من ممارسة ھذه 

المحاكاة و التقليد خاصة لألبطال المرموقين، و يعتمد طفل ھذه المرحلة األنشطة حين يميل إلى 

على نفسه في انجاز كل ما يتعلق به أو بالغير، و يميل كذلك إلى اللعب الجماعي حيث تكون فيه 

  )32:58( .المنافسة واضحة 

في ھذه المرحلة نالحظ أن الطفل يستطيع أن يفكر ويستعمل  :النمو الفكري / 4-1-5  

الناشئ ينشد "لتحليل للظواھر االجتماعية و المواقف التي يمر بھا، يقول محمد حنفي مختار ا

  )35:40. (" و لكنه كثير الطلبات اآلخرينالتوازن بينه و بين 

في ھده المرحلة يستطيع الطفل تعلم المھارات األساسية المنوطة به مثل القراءة و الكتابة   

الجسم و  ووظائفالزمة للحياة اليومية و يفھم الموت و الحياة و الحساب كما يكون المفاھيم ال

المقاييس األخالقية سواء  إرساءيعرف الخطأ و الصواب، ومن ھنا كانت أھمية ھذه الفترة في 

  ) 34:102(استخدام أسلوب المكافأة أو العقاب المناسب، كما يحسن كالمه و فھمه لما يقول

يتميز الطفل في ھذه المرحلة بالتنافس، و ھذا  :الي النمو االجتماعي و االنفع/ 4-1-6  

كل من روح المنافسة و التعاون االجتماعي اللذان يبدأن في االنبثاق من  إلىالوقت مدعاة لالنتباه 

ويعتبر الطابع ) . 23:73(خاللھا، و قد يكره األطفال في ھذه المرحلة كل ما يبدو لھم غير دال 

لشخصية التي تسمح للفرد باالندماج في مجتمعه مع األفراد من االجتماعي سيرورة في تكوين ا

اكتشاف البيئة المحيطة بھم،  إلىبني جنسه، كما يستوعب قوانينه، كما ھو الشأن في ميل الناشئين 

حيث تكون نظرتھم نفعية، يعتمدون فيھا على حواسھم و خبراتھم العلمية، أما من الناحية 
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نستنتج مما سبق أن الطفل في ھذه المرحلة يحاول اكتشاف ما حوله معتمدا على حاسة   

 .الجماعة و يھتم ألحواله الشخصية كما أنه يتقبل النقد و يعترف بالخطأ إلىالبصر و يميل دائما 

من التقدير و الحب، فيجب أن يكون للطفل  فھم يحتاجون إلى تشجيع الكبار و األقران في جو

  .فالنجاح يولد نجاح أكثر . فرص للمحاولة و الخطأ بدون خوف من الفشل 

و يرى أن يكون المربي حذرا في التعامل مع مثل ھذه المرحلة حيث يجب أن يكون عادال   

طفل و بالتالي وصادقا مع كل األطفال ألن أي انحياز بغض النظر عن الظلم، يؤثر على نفسية ال

  .لذا يجب أن تعم المساواة في المعاملة و إعطاء كل ذي حق حقه . الفشل 

في ھذه المرحلة يظھر الطفل نوعا من التفتح و التعبير عن نفسه  :النمو النفسي / 4-1-7  

  ) 7:74. (و يقلدھا و يجعلھا نموذجا لحياته في الشخصيات التي يتقمصھا 

و كذا النقد الذاتي، الجرأة، الحماس و المبادرة في  مباالةالو يكون سلوك الناشئ عدم   

في تخصصه  يشتمل مختلف الفعاليات و األنشطة الرياضية حتى يتضح له المسار الذيالتعليم 

)56:85 . (  

أن السمات الرياضية و األخالقية التي تدخل في نطاق تربية  بينما يرى الطالب الباحث

اجتياز ر في العمل و االبتعاد عن الكماليات في اللعبة و الطفل على الصرامة و االستقرا

الصعوبات و ضمان الروح الرياضية و المثابرة، يجب أن تطور في وقت واحد مع الصفات 

  .البدنية سواء كانت في الحركات الفردية أو الجماعية أثناء اللعب 

 الظروفر عندما تتوف :سنة و التعلم السريع ) 12_10(المرحلة العمرية / 4-2  

المناسبة لألطفال في ھذه المرحلة نراھم يتعلمون بسرعة، حتى بدون توجيه، خاصة عندما نراھم 

يتعلمون السباحة و التزحلق على الثلج و ركوب الدراجات و الخيل و كذلك بعض األلعاب التي 

التعلم في ھذه  و يتم. ينظمونھا فيما بينھم، كھوكي الجليد و الھوكي و كل أنواع األلعاب المنضمة 

ففي الدرس و في حاالت كثيرة يكفي الطفل . المرحلة بسرعة نسبيا قياسا بالمراحل األخرى 
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تطور العمل العصبي  إلىأساس التعلم الحركي السريع يرجع  إن:"يقول زكي محمد حسن   

و بما أن عمليات . عدة بسرعة  تثبيتو  اإلراديةكثرة التجارب الحركية و يتعلم األعمال  إلىو 

لعب دورا في جمال الحركة تتعادل مع الدوافع الحركية لذا يصبح توقف الدافع الحركي و التي ت

  )307:102". (ممكنا نتيجة لھذا التعادل الدقة الجيدة و سرعة عزل الحركة

تكون أتم التعلم السريع بدون تدريب بصورة جيدة، فھذا يعني أن أكثر الحركات  وإذا  

لتي تأتي نتيجة لذلك، وكذلك معرفة و على أساس القابلية ا. معروفة وقد سبق التعلم عليھا 

 إن" بخصوص ذلك  )كون(مجموعة حركات كثيرة يمكن بناء حركات جديدة عليھا، ولقد قال 

كان عمل الجھاز  إذاأشكال حركية جديدة تكون عالية وجيدة ومضبوطة، خاصة   القابلية لتعلم

كة ما سريعة ربط األعصاب المھمة لحر إمكانيةالحركي ھو أداؤھا وبعد ذلك تكون 

)308،307:102( 

من خالل ما تقدم يتضح أن المرحلة العمرية قيد البحث من أفضل المراحل  :ة الصخ  

العمرية لما يميزھا من خصوصيات حيث يستطيع الطفل فيھا اكتساب مستوى جيد، كما أنھا تتم 

تعرف على بالرغبة في المعرفة و االحتكاك بكل ما ھو غريب و غامض من أجل االكتشاف و ال

لذا يرى الطالب الباحث أن ھذه المرحلة . الجديد ھذا من جھة، و تتقبل النقد من جھة أخرى 

 .اختصاصه  إلىتعتبر بوابة يمر من خاللھا الطفل 
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أكثر وضوح و معرفة رأت بعض الدراسـات  إعطائهموضوع البحث و  إثراءلغرض  :تمهيد

معرفـــة األبعـــاد المختلفـــة المحيطـــة بمشـــكل البحـــث و  إلـــىالتـــي تناولـــت التصـــور الـــذهني و هـــدفت 

الباحــث  الطالــب لك قــامذإعطــاء صــيغة علميــة للبحــث ســواء مــن الناحيــة التوجيهيــة أو المحتــوى، لــ

 .بالتطرق إليها 
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  :الدراسات السابقة / 5-1

  :الدراسة األولى / 5-1-1  

  )25( ).م1993( حامد محمد الكومي. د  اسم الباحث

تــأثير برنــامج مقتــرح للتــدريب العقلــي علــى القــدرة علــى مســتوى  الموضوع 

  .أداء الرمية الجزائية لناشئ كرة اليد 

 _ ريب العقلــي علــى القــدرة علــى التعــرف علــى تــأثير برنــامج للتــد  األهداف

  .تحسين األداء المهاري في رياضة كرة اليد 

  تم تقسيمهم إلى مجموعتين  العينة  العدد اناشئ 30

  .مجموعة من الناشئين في كرة اليد  الفئة 

يبي    .استخدم الباحث المنهج التجر  المنهجية

 _   أهم النتائج

 

ء المهــاري التــدريب العقلــي يلعــب دورا هامــا فــي تحســين األدا

  في رياضة كرة اليد

 

 

 



 الدراسات السابقة                                                                 خامسالفصـل ال
 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  :الدراسة الثانية / 5-1-2

  )26( ) .1994(سمية محمود منصورة   اسم الباحثة

  ثأتير برنامج مقترح للتدريب العقلي على تطوير بعض   الموضوع

  .المهارات النفسية و مستوى األداء لمسابقة رمي الرمح

  البات الفرقة الثانية  لعقلي لطوضع برنامج مقترح للتدريب ا_   األهداف

ــأثير البرنــامج المقتــرح للتــدريب العقلــي علــى مســتوى _  معرفــة ت

  .األداء المهاري لمسابقة رمي الرمح 
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  .كل طالبات الكلية  العينة  العدد 

  .طالبات كلية التربية البدنية و الرياضية للبنات بالقاهرة   الفئة

  .جريبي استخدمت الباحثة المنهج الت  المنهجية

إن للبرنامج المقترح للتدريب العقلي تأثير ايجابي على  _

تحسين مستوى تركيز االنتباه في القدرة على االسترخاء و 

  .التصور الذهني 

  أهم النتائج

استخدام تدريبات التصور العقلي أدت إلى تهيئة العقل  _

لعملية التصور الحركي لمهارة رمي الرمح و زيادة التركيز 

ار صورة األداء ذهنيا، فاستحضار صورة المهارة الستحض

جزئيا مع التركيز على األخطاء في كل جزء و الشعور به و 

تصحيحه و الربط بين أجزاء المهارة ككل و تصور نموذج 

األداء الجيد عدة مرات أدى إلى تحسين صورة األداء في ذهن 
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يؤثر البرنامج المقترح للتدريب العقلي تأثير ايجابي على _ 

 .مستوى األداء الحركي 
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  :الدراسة الثالثة / 5-1-3

  )26( ) .1997( حسنمحمود  وفاء  اسم الباحثة

في كرة  تأثير التدريب العقلي على بعض المهارات األساسية  الموضوع

  . السلة

ــأثير  األهداف _  فــي بعــض المهــارات األساســية لتــدريب العقلــي امعرفــة ت

  .في كرة السلة 

البة 40   ط  العينة  العدد

  .طالبات كلية التربية البدنية و الرياضية للبنات بالقاهرة  الفئة 

  .مت الباحثة المنهج التجريبي استخد  المنهجية

يبية في  _ توجد فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجر  أهم النتائج
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  الدراسة الرابعة/ 5-1-4

  

  )26( ) .1998(لطفي   اسم الباحث

تحسين مستوى أداء ي على هنذثأتير برنامج مقترح للتدريب ال  الموضوع
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  األهداف  .  تأثير برنامج التدريب الذهني المقترح في تركيز االنتباه_ 

تـــــأثير برنـــــامج التـــــدريب الـــــذهني المقتـــــرح فـــــي القـــــدرة علـــــى  _ 

  .االسترخاء  

تــأثير برنــامج التــدريب الــذهني المقتــرح فــي تحســين مســتوى _  

  .حرة في كرة السلة أداء الرمية ال

البة 60   . ط  العينة  العدد

  .بطنطا كلية التربية الرياضية الفرقة الثانية طالبات  الفئة

يبي    .استخدمت الباحثة المنهج التجر  المنهجية

القدرة  تحسين في له تأثير المقترحبرنامج التدريب الذهني  _

  .اء االسترختركيز االنتباه و القدرة على على 

  أهم النتائج

 .طور التدريب الذهني مهارة الرمية الحرة  _
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  : خامسةالدراسة ال/ 5-1-5

  )25( ) .م1999(طارق محمد صالح الدين. د  اسم الباحث

في تطوير  المطلب المعرفي والتدريب العقلي كعوامل مؤثرة  الموضوع

  . األداء الفني لسباحة الدولفن

المعرفي لسباحة الدولفن علـى تطـوير استخدام أسلوب التقديم _   األهداف

  .مستوى األداء لسباحة الدولفن 

استخدام برنامج التدريب العقلـي المصـاحب للتـدريب المهـاري _ 

  .على تطوير مستوى األداء لسباحة الدولفن 

التفاعــل بــين أســلوب التقــديم المعرفــي و التــدريب العقلــي علــى _ 

  .تطوير مستوى األداء الفني لسباحة الدولفن 
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  .طالبا تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات  العينة  العدد  40

طلبــة الفرقــة الرابعــة تخصــص أول و ثــاني ســباحة بكليــة التربيــة  الفئة 

  .الرياضية جامعة ألمانيا 

  .استخدم الباحث المنهج التجريبي   المنهجية

يوجد تأثير ايجابي لكل من أسلوب التدريب العقلي و أسلوب _ 

التقديم المعرفي معا على تطوير األداء الفني لسباحة الدولفن 

التقديم _ بصورة أفضل من استخدام أسلوب الشرح و النموذج

  .التدريب العقلي _ المعرفي 

  أهم النتائج

استخدام أسلوب التدريب العقلي يؤدي إلى تطوير األداء _ 

الفني لسباحة الدولفن بصورة أفضل من استخدام أسلوب الشرح 

  .التقديم المعرفي _ و النموذج 

ال يوجد فرق في تطوير األداء الفني لسباحة الدولفن بين _ 
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  : سادسةالدراسة ال/ 5-1-6

  )26( . )م2000(عبد الباسط جميل عبد الفتاح األشقر. د  اسم الباحث

  

ر برنامج للتدريب العقلي على القدرة على االسـترخاء و أداء تأثي  الموضوع

الدقهليـة  بمحافظـةبعض التكنيكـات الدفاعيـة للمالكمـين الشـباب 

.  

التعــرف علــى تــأثير برنــامج للتــدريب العقلــي علــى القــدرة علــى _   األهداف

االســــترخاء و أداء بعــــض التكنيكــــات الدفاعيــــة لــــدى المالكمــــين 

  .الشباب 

نســبة التقــدم فــي مســتوى القــدرة علــى االســترخاء التعــرف علــى _ 

  و أداء بعض حركات الدفاع للمجموعتين التجريبية و الضابطة
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  مالكما تم تقسيمهم إلى مجموعتين  العينة  العدد 16

  .الدقهلية  ةسنة من محا فض )17_ 16(المالكمين الشباب  الفئة 

يبي    .استخدم الباحث المنهج التجر  المنهجية

 )0.05(عدم ظهور فروق إحصائية دالة عند مستوى الداللـة  _

فـــي قيـــاس التكنيكـــات الدفاعيـــة للمالكمـــين فـــي الجـــوالت الثالثـــة 

قبــــل و بعــــد التجربــــة للمجموعــــة الضــــابطة نتيجــــة لقصــــور فــــي 

  .عملية التدريب 

  ائجأهم النت

داللــة إحصــائية للمجموعــة الضــابطة  ذاتعــدم ظهــور فــروق _ 

رخاء في القياس البعـدي نظـرا لعـدم في مستوى القدرة على االست

  .ممارستها للتدريب على االسترخاء و كذلك التدريب العقلي 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية للمجموعـــة الضـــابطة فـــي _ 

مســـــتوى التكنيكـــــات الدفاعيـــــة خلفـــــا بعـــــد التجربـــــة نتيجـــــة تنفيـــــذ 
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  :السابعةراسة الد/ 5-1-7

  )16( . )م2001(الرحاحلة و الخياط  اسم الباحث 

  .تأثير التدريب الذهني على دقة وسرعة اإلرسال في التنس  الموضوع 

مدى فاعلية التدريب الذهني مـع مشـاهدة األفـالم، و التصـور _ 

 اإلرســالالعقلــي علــى األداء الفنــي و دقــة وســرعة انجــاز مهــارة 

  .في التنس 

  األهداف

لكشــف عــن أفضــل األســاليب التدريبيــة فــي االســتثمار الجيــد ا_ 

  .للوقت المخصص للتدريب وبكفاءة عالية 

البا 16   .ثالث مجموعات تم تقسيمهم إلى  ط  العينة  العدد

   طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد  الفئة

يبي    .استخدم الباحث المنهج التجر  المنهجية

 اإلرســالحققــت المجموعــة التجريبيــة الثانيــة تطــورا فــي انجــاز  _

  .تليها المجموعة التجريبية األولى ثم الضابطة 

  النتائجأهم 

ــــى  اإلرســــالمهــــارة  تطــــورت_  ــــة األول ــــدى المجموعــــة التجريبي ل

بشـــــكل أفضـــــل مـــــن المجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة و المجموعـــــة 
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  :ة ثامنالدراسة ال/ 5-1-8

  )26(  .)م2004(.السويدي  أحمد أحمد حامد  اسم الباحث

لمباشــر و غيــر المباشــر أثــر اســتخدام أســلوبي التــدريب الــذهني ا  الموضوع

  في تطوير بعض النواحي المعرفية و المهارية بالكرة الطائرة 

الكشف عن أثر استخدام أسلوبي التـدريب الـذهني المباشـر و _   األهداف

اج المقـــــرر فـــــي الكليـــــة فـــــي التحصـــــيل غيـــــر المباشـــــر و المنهـــــ
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ــــر اســــتخدام أســــلوبي _  ــــين أث ــــار البعــــدي ب ــــة فــــي االختب المقارن

التدريب الذهني المباشر و غير المباشـر و المنهـاج المقـرر فـي 

الكلية في التحصيل المعرفي و بعض المهارات األساسية بـالكرة 

  .الطائرة 

  طالبا تم تقسيمهم إلى ثالثة مجموعات 24  العدد  العينة

طالب المرحلة الرابعة اختصاص الكـرة الطـائرة فـي كليـة التربيـة   الفئة

  .الرياضية جامعة الموصل 

  .استخدم الباحث المنهج التجريبي   المنهجية

أســلوب التــدريب الــذهني المباشــر و غيــر المباشــر فضــال  إن_   أهم النتائج

منهــاج المقــرر لطـــالب المرحلــة الرابعــة اختصــاص الكـــرة عــن ال

الطــائرة و التــي نفــدت ضــمن البــرامج التعليميــة الثالثــة ذو تــأثير 



 الدراسات السابقة                                                                 خامسالفصـل ال
 

 

تفوقـــــت المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــى التـــــي نفـــــدت أســـــلوب _ 

التــدريب الــذهني المباشــر علــى المجموعــة الضــابطة فــي اختبــار 

المواجــــه مــــن األعلــــى  اإلرســــالالتحصــــيل المعرفــــي و مهــــارتي 

  أن الفرق إلىاألمام ،  إلىالتنس و التمرير من أمام الرأس 

  .ظاهريا و لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية  

لــم تظهــر فــروق دات داللــة معنويــة بــين المجموعــة التجريبيــة _ 

ــــار التحصــــيل  ــــة فــــي اختب ــــة الثاني ــــى و المجموعــــة التجريبي األول

  . المعرفي و بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة 
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  : ةتاسعالدراسة ال/ 5-1-9

  )99( . )م2004( محمود موسى العكيلي. د  اسم الباحث

برنـــــامج للتـــــدريب الـــــذهني فـــــي العلـــــم بـــــبعض المهـــــارات  إعـــــداد  الموضوع

  .األساسية بكرة اليد 

ـــيم المهـــاري  إعـــداد_   األهداف ـــذهني المصـــاحب للتعل ـــامج للتـــدريب ال برن

  لطلبة المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد 

معرفـة تــأثير التــدريب الــذهني المصـاحب للتعلــيم المهــاري فــي _ 

  . بعض المهارات األساسية بكرة اليد تعلم 

  طالب تم تقسيمهم إلى ثالثة مجموعات30  العدد  العينة
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طالب المرحلة الرابعة اختصاص الكـرة الطـائرة فـي كليـة التربيـة   الفئة

  .الرياضية جامعة الموصل 

يبي    .استخدم الباحث المنهج التجر  المنهجية

تعلم المهاري له فاعلية كبيـرة فـي التدريب الذهني المصاحب لل_

  تعلم الطلبة بعض المهارات األساسية بكرة اليد 

  أهم النتائج

أهميـــة كـــل مـــن الـــتعلم المهـــاري و التـــدريب الـــذهني فـــي تعلـــم _ 

  .الطلبة بعض المهارات األساسية بكرة اليد 

 _ 

 

التدريب المهاري فقط و لـبعض المهـارات األساسـية بكـرة اليـد

  . ارات قد يكون كافي لتعلم بعض المه

 

 

 

 

 

  

 :ة عاشر الدراسة ال/ 5-1-10

  ) .2004(بوفرمة عبد القادر و آخرون  اسم  الطالب 
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ثأتير الوحدة التدريبية و التصور الذهني لألداء الحركي في   الموضوع

  .تعلم مهارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة 

رســـــال معرفـــــة تـــــأثير الوحـــــدة التدريبيـــــة علـــــى تعلـــــم مهـــــارة اإل_   األهداف

  .الساحق  في الكرة الطائرة 

معرفــــة تـــــأثير التصــــور الـــــذهني علــــى تعلـــــم مهــــارة اإلرســـــال _ 

  .الساحق  في الكرة الطائرة

معرفـــة العالقـــة بـــين التصـــور الـــذهني و الوحـــدة التدريبيـــة فـــي _ 

  .تعلم مهارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة

  .موعات طالبا تم تقسيمهم إلى أربعة مج 40  العدد  العينة

طلبـــــة الســـــنة الثانيـــــة تـــــدريب رياضـــــي بكليـــــة التربيـــــة البدنيـــــة و   الفئة

  الرياضية جامعة مستغانم 

  .استخدم الطلبة المنهج التجريبي   المنهجية
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الوحدة التدريبية لها األثر اإليجابي في تعلم مهارة اإلرسال  _  أهم النتائج

  .الساحق في الكرة الطائرة

ثر االيجابي في تعلم مهارة اإلرسال التصور الذهني له األ _

  .الساحق  في الكرة الطائرة

 في _ 

  

إن التصور الذهني و الوحدة التدريبية كان لهما فعالية ايجابية

تعلم مهارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرة، مقارنة بالوحدة التدريبية 

 .وبالتصور الذهني 
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  :دي عشرة الدراسة الحا/ 5-1-11

  )33( ) .2008(بوخراز رضوان   اسم  الباحث

للمهام الحركية فعالية التصور الذهني في  التحضير الذهني  الموضوع

  .األداء و التحكم الحركي 
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  األهداف  . تشخيص واقع التدريب على مستوى فرق النخبة_ 

مــــدى اســــتعمال التحضــــير الــــذهني فــــي التــــدريبات و معرفــــة _ 

برامج التدريبية المخططة من طـرف المـدرب المنافسات ضمن ال

.  

معرفــة مــدى ارتبــاط مســتوى التصــور الــذهني ومســتوى األداء _ 

علـــــى مســـــتوى الثانويـــــة  الرياضـــــي عنـــــد الرياضـــــيين الجزائـــــريين

   .الوطنية الرياضية الذين يمثلون النخبة الوطنية المستقبلية 

 مــدى تــأثير التصــور الــذهني علــى تعلــم مهــارة حركيــةمعرفــة _ 

      .أثناء حصص التربية البدنية و الرياضية  عند المتعلمين

  . تينتم تقسيمهم إلى مجموع تلميذا  العينة  العدد 60

  الفئة  تالميذ الثانوية الوطنية الرياضية  

  

يبي    .استخدم الباحث المنهج الوصفي و المنهج التجر  المنهجية

خاصـة بالجانـب النفسـي النقص فـي المعـارف و المعلومـات ال_ 

عـــدم  إلـــىهـــو الســـبب الرئيســـي الـــذي يـــدفع المـــربين و المـــدربين 

  االهتمام بالتحضير النفسي و التدريب الذهني 

  أهم النتائج

هنـــــاك عالقـــــة ارتبـــــاط موجبـــــة بـــــين نتـــــائج التصـــــور الـــــذهني _ 
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اتضــــح أن المجموعــــة التــــي اســــتفاد عناصــــرها مــــن البرنــــامج _ 

لــى تنميــة المهــارات النفســية و بالخصــوص مهــارة الــذي يهــدف إ

ـــذهني، قـــد ســـجلت نتـــائج أفضـــل بكثيـــر  ـــار التصـــور ال فـــي اختب

  .الرميات نحو السلة بالمقارنة مع المجموعة الضابطة 
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  :ة ني عشر الدراسة الثا/ 5-1-12

  . )م2008(سليماني البشير  اسم الطالب

ذهني بالمهــــــارات الحركيــــــة عنــــــد األطفــــــال عالقــــــة التصــــــور الــــــ  الموضوع

  . الصغار 

  .لمهارات الحركية و االتصور الذهني  العالقة بينمعرفة _  األهداف
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معرفـــة الفـــروق الفرديـــة بـــين األطفـــال الـــذين يتمتعـــون بقـــدرات _ 

عقلية عالية مقارنة بغيـرهم قصـد ضـمان نمـو المهـارات الحركيـة 

  .مالئمة بصورة منظمة و سليمة في ظروف عادية و 

فال  15   .ط  العينة  العدد

ســـــنوات مـــــن روضـــــة الحلـــــم األزرق بالمدينـــــة  )6_3 ( أطفـــــال  الفئة

  .الجديدة زرالدة الجزائر العاصمة 

  . المنهج الوصفي استخدم الطالب  المنهجية

   

 

 

 أهم النتائج

 

 

 

  

هناك عالقـة ارتباطيـة بـين التصـور الـذهني و األداء الحركـي _ 

فـــي هـــده المهـــارة العقليـــة يمكـــنهم مـــن حيـــث أن تحســـن األطفـــال 

  . حركيرفع مستوى أدائهم ال

مكـــون أساســـي و مكمـــل فـــي العمليـــة  يعتبـــرالتصـــور الـــذهني _ 

  .العوامل األخرى  إلى باإلضافةالتعليمية 

عامـــل الســـن ال يعتبـــر عـــائق فـــي تحســـين قـــدرة الطفـــل علـــى _ 

  .التصور الذهني 
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  :الدراسة الثالث عشرة / 5-1-13

جمعة   )48( . )م2009(شويه بو  م الباحثاس

تــــأثير التــــدريب العقلــــي علــــى بعــــض مهــــارات جهــــاز الحركــــات  الموضوع 

  .األرضية 

برنامج تدريبي مقترح باستخدام التـدريب العقلـي لتحسـين  إعداد_

  .تعلم مهارات  جهاز الحركات األرضية  

  األهداف

ـــــ_  ـــــي المصـــــاحب للتعل يم معرفـــــة تـــــأثير برنـــــامج التـــــدريب العقل

  .المهاري في تعلم بعض المهارات في الجمباز 

البا 50   . تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ط  العينة  العدد

جامعــــة (و التســــيير الرياضــــي  اإلدارةطلبــــة الســــنة الثانيــــة قســــم  الفئة 

  ) .المسيلة

ل   . تجريبيالمنهج ال باحثاستخدم ا  المنهجية

القبلــــــي و البعــــــدي  ن االختبــــــارينمعنويــــــة بـــــيوجـــــود فــــــروق  أهم النتائج  _ 

ولصــــالح االختبــــار البعــــدي، وفــــي ضــــوء المقارنــــة بــــين النتــــائج 

هنــــاك تحســــن واضــــح فــــي األداء  البعديــــة للمجمــــوعتين نجــــد أن
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اطالع الطالب الباحـث  من خالل :أهمية الدراسات السابقة في الدراسة الحالية / 5-2

  :على الدراسات السابقة يتضح ما يلي 

  .في المجال الرياضي  التأكيد على أهمية التصور العقلي - 1

 .اعتماد كل الدراسات المنهج التجريبي  - 2

تباينــت العينــات مــن حيــث نوعهــا وعــددها، حجــم العينــات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة  - 3

مـــد علـــى عـــدة عوامـــل منهـــا مـــا يتعلـــق باألهـــداف و ألن حجـــم العينـــة يعتوهـــذا أمـــر طبيعـــي 

 .المنهج المستخدم و المرحلة الدراسية و األدوات وقد اختيرت بالطريقة العشوائية 
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، تنوعت الفعاليات التي تناولتها هذه الدراسات بـين كـرة السـلة، كـرة اليـد، كـرة الطـائرة، التـنس - 4

 .الجمباز 

 و لمختلف األعمار.لجنسين تنوع المجال البشري من طالب، العبين من ا - 5

 . 60 إلىفرد  15تراوح حجم العينة من  - 6

 .أسبوع  12تراوح مدة تطبيق البرنامج من ثالث أسابيع إلى  - 7

   .من المهم إجراء دراسات مشابهة في مثل هذا النوع من الدراسات  - 8

الباحــث مــن هــذه الدراســات فــي تحديــد العديــد مــن اإلجــراءات  ومــن هنــا لقــد اســتفاد الطالــب  

وترتيــــب األفكــــار التــــي يجــــب أن تراعــــي منهجيــــة البحــــث العلمــــي و أســــلوب المعالجــــة  المنهجيــــة

  :اإلحصائية المستخدمة و كانت أوجه االستفادة في النقاط التالية 

  .أكثر  ، وفهم الموضوعاإلشكاليةلقد ساعدت الطالب الباحث في تحديد بعض جوانب *   

، وتزويد الطالـب الباحـث بـالمراجع و المصـادر )ةالفصول النظري(تدعيم االيطار النظري *   

  .المتنوعة و الجديد، وأفادته حتى ميدانيا، عند تحديد مؤشرات الفروض 
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ـــائج الدراســـات الســـابقة *    ـــائج الدراســـة نت ســـاعدت الطالـــب الباحـــث فـــي توضـــيح وتفســـير نت

  .الحالية

  )زمن كل وحدةمدته، مكوناته، عدد الوحدات، (تحديد ووصف البرنامج المستخدم *   

  .تحديد المنهج المستخدم *   

  .تحديد العينة ومميزاتها ومواصفاتها *   

ــــارات و الوســــائل اإلحصــــائية المســــتعملة فــــي هــــذه الدراســــة *         . تحديــــد المقــــاييس و االختب
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  :ة الصخ

قل فــي مختلــف مــن خــالل الدراســات الســابقة و التــي كــان فيهــا التصــور الــذهني كمتغيــر مســت  

الرياضــات و التــي اتفقــت كلهــا علــى أهميتــه و دوره االيجــابي علــى األداء مــن أجــل إعطــاء نتــائج 

ايجابيـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة و التدريبيـــة، و الكشـــف عـــن قـــدرات الالعبـــين فـــي مختلـــف األنشـــطة 

  .الرياضية 

  . ر التشابه بينهاالباحث من تحليلها و دراستها و محاولة إيجاد عناص الطالب حيث تمكن  
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   : تمھيد    

يعتبر ھذا الفصل من أھم الفصول المتعلقة بالبحث ألنه يتطرق إلى الجانب التطبيقي و   

الذي يمكن الباحث من تجسيد مختلف المعطيات النظرية و التطبيقية الخاصة بالدراسة من خالل 

ب على تحديد المنھج المتبع في ذلك إضافة الى أھم اإلجراءات العلمية و الميدانية و التي يج

  .الباحث إتباعھا طبقا ألھداف البحث دون نسيان عينته 
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  :منھجية البحث /1-1  
ة  م لطبيع نھج المناسب و المالئ تھج الم ا ين ل حلھ ن أج ة و م كلة علمي ه الباحث مش يواج

رح  ة موضوع البحث المقت البحث و من أجل دراسة و مناقشة وتحليل المشكلة، و استجابة لطبيع

 .وسيلة لبلوغ غايته التجريبي كأفضلاعتمد الطالب الباحث على المنھج 

 :منھج البحث /1-1-2  
إن اختيار الباحث للمنھج المتبع في دراسته ال يكون بالصدفة وال باالختيار العشوائي،  

  .حيث أن المناھج العلمية تختلف باختالف المواضيع المدروسة 

طريقة محددة لتنظيم النشاط و بالمعنى الخاص وسيلة وسيلة لتحقيق ھدف ب"و المنھج ھو   

  )339:95" ( للمعرفة، وھو طريقة للحصول على تحديد ذھني للموضوع قيد الدراسة

كما أنه لكل منھج علمي وظيفته و خصائصه التي يستخدمھا كل باحث في ميدان   

  .اختصاصه، وفي الكشف عن الظاھرة محل الدراسة ميدانيا 

حاولة الوقوف على ثأتير التدريب العقلي على تعلم بعض المھارات وانطالقا من م  

، )ھج التجريبيمنال(األساسية للكرة الطائرة، ونظرا لما يتطلبه البحث، فقد اعتمد الطالب الباحث 

  .البحث وأھدافه  مشكلة طبيعةل لمالئمته

مالئم لطبيعة ھي اختيار التصميم التجريبي اللذلك فمن الخطوات الواجب االلتزام بھا   

التجربة، وتحديد ووصف البرنامج  إلجراءالبحث، وتحديد مجتمع البحث، واختيار العينة المناسبة 

 اإلحصائيةيتعلق بالتدريب العقلي، وتحديد أدوات القياس، وتحديد الوسائل  الذيالمستخدم 

  :تية المناسبة، وتحقيقا ألھداف البحث وفرضياته، اتبع الطالب الباحث اإلجراءات اآل

  :التجريبي  التصميم/ 1-1-3  
التي يستطيع الباحث بواسطتھا جمع المعلومات  اإلستراتيجيةيعد التصميم التجريبي بمثابة   

 إجراءالالزمة وضبط العوامل و المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في ھذه المعلومات، ومن ثم 

  )129:06(عن أسئلة البحث ضمن خطة شاملة  لإلجابةالتحليل المناسب 

لتطبيق أسس التصميم  إمكانياتهو التصميم التجريبي الجيد يعتمد على كفاءة الباحث و   

ويشير الزوبعي و الغنام، ) 90،82:22(للتجربة  التنفيذيةيعد بمثابة الخطة  الذيالتجريبي الجيد 
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واستخدم الطالب الباحث التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبية و الضابطة ذات   

منھج البحث " يعد المنھج التجريبي  إذوطبيعة البحث،  لمالءمتهوذلك  االختبارين القبلي و البعدي

ا ذه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب أو األثر كما أن ھيمكن الذيالوحيد 

لحل العديد من المشكالت العلمية بصورة عملية ونظرية المنھج يمثل االقتراب األكثر صدقا 

)237:81 (  

بشكل عام و للمنھج التجريبي بشكل خاص البد وألجل استيفاء الشروط المطلوبة للتصميم   

ويقدم  أيضاة بطريقة عمدية وتوزيع أفرادھا على مجموعتين تجريبية وضابطة من اختيار العين

برنامج (المتغير المستقل  إلىاختبار قبلي للمجموعتين، وبعد ذلك تخضع المجموعة التجريبية 

ويحجب عن المجموعة الضابطة، وبعد نھاية التجربة يتم اختبار )  المقترح للتدريب العقلي

برنامج للتدريب (عديا لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل المجموعتين اختبارا ب

  ) .العقلي المقترح
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 راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتغي

 االختبارات العقلية االختبارات المھارية

اختبار 
تركيز 
 االنتباه

 الطول

 الوزن

االستقبال  السن
 بالساعدين

 اإلرسال
 البسط

اختبار 
سترخاء اال

 العضلي

التمرير من 
 األعلى

اختبار 
التصور 
 العقلي

 التكافؤ بين المجموعتين

 االختبارات المرفولوجية

اختبارات 
عقلية و 
 مھارية

 التجريبية

تتعرض 
لبرنامج 

 التدريب العقلي

اختبارات 
عقلية و 
 مھارية

اختبار 
 بعدي

 الضابطة

اختبارات 
عقلية و 
 مھارية

لم تتعرض 
لبرنامج 

 التدريب العقلي

 اختبارات
عقلية و 
 مھارية

اختبار 
 قبلي

 إجراء
 تجانس

 إجراء
 مقارنة

  
  

  يوضح التصميم التجريبي للبحث من تصميم الطالب الباحث) 04(الشكل رقم 
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  :البحث مجتمع / 1-1-4  
ث التجريبية وھو يتطلب دقة بالغة يعد تحديد مجتمع البحث من الخطوات المھمة في البحو  

ويتكون مجتمع البحث ) . 184:47(البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه  إجراءيتوقف عليھا  إذ

سنة اكمالية طارق بن زياد بوسمغون والية )12-10(الحالي من تالميذ السنة األولى متوسط 

  تلميذا  44و البالغ عددھم  2009/2010البيض للموسم الدراسي 

 يعد من الخطوات المھمة في البحث االختيار الجيد للعينة إن :عينة البحث / 1-1-4-1  

الدقة و  العلمي و الذي يبعد الباحث عن الوقوع باألخطاء، مما يعطي للبيانات المستخلصة

" ھي الجزء الذي يجري عليه الباحث مجمل ومحور عمله عليه " الصحة، و أن العينة المختارة 

)164:95(  

من تالميذ السنة األولى متوسط باكمالية طارق بن عينة البحث بالطريقة العمدية  اختيرت  

مجموعتين  إلىقسمت العينة  حيث، تلميذا 44تلميذ من أصل ) 34(زياد بوسمغون والية البيض 

اختبار التكافؤ في  إجراءتلميذا للمجموعة الضابطة وتم ) 17(تلميذا للمجموعة التجريبية و ) 17(

   . متغيرات النمومھاري و القدرات العقلية و األداء ال

  العدد  المعالجة  المجموعة  الرقم

تعلمت المھارات األساسية للكرة الطائرة قيد البحث   الضابطة  1

  . عن طريق البرنامج التعليمي المقرر العادي

17  

 تعلمت المھارات األساسية للكرة الطائرة قيد البحث  التجريبية  2

المصاحب  لتعليمي المقررعن طريق البرنامج ا

  .دريب العقلي الت

17  

عينة الدراسة   3

  االستطالعية

طبقت عليھا الدراسة االستطالعية بھدف إيجاد 

  . وفصلت من الدراسة األساسية المعامالت العلمية

10  

  يبين التوصيف اإلحصائي لعينة البحث) 03(جدول   
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  :أسباب اختيار العينة / 1-1-4-1-1  

تراوحت أعمارھم بين ) االكمالية ( عينة البحث من تالميذ المدرسة األساسية تم اختيار   

  :سنة لألسباب التالية  )10-12(

  .كون الباحث يدرس ھذه العينة _   

  .انخفاض مستوى تالميذ السنة األولى متوسط في أداء مھارات الكرة الطائرة _   

  .ينة كون لعبة الكرة الطائرة تعتبر لعبة جديدة على الع_   

لسرعة و استيعاب و تعلم طفل ھذه المرحلة للحركات الجديدة و القدرة على المواءمة _   

   . فروظالحركية لمختلف ال

  .بالمؤسسة قيد البحث  )الخ .…الملعب الكرات ( توفر اإلمكانيات و الوسائل التقنية _   

  : لالختبارات الدراسة االستطالعية/ 1-1-5
احث على إمكانية تطبيق المقاييس على العينة قام بإجراء لغرض اطمئنان الطالب الب

من اكمالية طارق بن زياد بوسمغون والية تالميذ ) 10(قوامھا تجربة استطالعية على عينة 

، تم اختيارھم بالطريقة العمدية من مجتمع سنة )12_  10(تراوحت أعمارھم بين البيض 

  :الدراسة االستطالعية كالتالي  إجراءت فترة وكان .الدراسة، و فصلوا من الدراسة األساسية 

تم تطبيق االختبارات الخاصة بتركيز االنتباه، التصور العقلي  :بالنسبة لالختبارات العقلية 

، ألن 18/03/2010وإعادة تطبيقھا في  04/03/2010ومستوى التوتر العضلي، بتاريخ 

مع الحرص ) 08:100" (ة عن أسبوعين تقل الفترة الزمني اختبارات الورقة و القلم يجب أن ال"

  .على تطبيق االختبارات في نفس الظروف 

استخدم الطالب الباحث الطريقة نفسھا التي استخدمھا  :بالنسبة لالختبارات المھارية 

للتعرف على ثبات االختبارات النفسية  وھي طريقة إعادة االختبار ولكن المدة الزمنية الفاصلة 

حيث .  18/03/2010وإعادة تطبيقھا بعد ثالثة أيام  14/03/2010تاريخ بين القياسين كانت ب

يفضل أن تكون الفترة الزمنية إلعادة التطبيق قريبة جدا ثالثة أيام على األكثر حتى ال يتأثر أداء 

  ) .08:35(الفرد بالتدريب 
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التصور (استھدفت الدراسة االستطالعية إيجاد المعامالت العلمية، حيث تم تطبيق مقاييس 

و اختبارات خاصة بقياس المھارات األساسية للكرة الطائرة ) العقلي، االسترخاء، تركيز االنتباه

  .قيد البحث، و إليجاد معامل الثبات و الصدق استخدم الباحث معامل ارتباط لبيرسون 

  :و استھدفت التأكد من 

ياس و األدوات و سالمة تنفيذ و تطبيق االختبارات و ما يتعلق بھا من إجراءات الق

  .األجھزة المستخدمة 

اكتشاف نواحي القصور التي قد تظھر أثناء تنفيذ االختبارات و معالجة القصور التي 

  .تظھر عند تطبيقھا 

  .ترتيب أداء االختبارات و التدريب على تسجيل البيانات 

  .تدريب المساعد على كيفية القياس وطريقة جمع البيانات 

  :) ثبات و صدق و موضوعية االختبار( :مية األسس العل/ 1-1-6  
ھو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على ":االختبار  ثبات/ 1- 1-1-6  

  ) .152:  77" (نفس األفراد و في نفس الظروف 

وھي من أكثر الطرق استخداما في حساب الثبات وتكشف لنا ھذه الطريقة عن معامل   

  )242:10(ئج بوجود فاصل زمني االستقرار في النتا

ويقصد بالثبات دقة المقياس في القياس أو المالحظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه   

  )106:02(واطرداه فيما يزودنا به من معلومات عن الفرد 

  )96:43(يشير الثبات إلى مقدور الطريقة على إعطاء نتائج منسجمة يمكن الركون إليھا   

إعطاء " ار من أھم الصفات التي يتصف بھا االختبار الجيد، ويقصد به إذ يعد ثبات االختب  

النتائج نفسھا إذا ما أعيد تطبيقه على العينة نفسھا في فترتين مختلفتين وفي ظروف مشابھة 

)."653:23(   

وتقوم فكرة إعادة االختبار على إجراء االختبار على مجموعة من األفراد ثم إعادة نفس   

فس مجموعة األفراد بعد مضي مدة زمنية وھكذا يحصل كل فرد على درجة في االختبار على ن

اإلجراء األول لالختبار وعلى درجة أخرى في اإلجراء الثاني لالختبار وعندما ترصد ھذه 
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ولغرض التأكد من ثبات االختبارات المھارية قام الطالب الباحث بتطبيق االختبارات   

وذلك على نفس العينة و بعد المدة المذكورة أعاله، وإعادة تطبيقھا  الخاصة بالمھارات قيد البحث

 في نفس الظروف، ثم عولجت النتائج إحصائيا باستخدام معامل ارتباط لبيرسون و بعد الكشف

وجد أن القيم  09و درجة الحرية  0.05في الداللة لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة  

 مما يعني أن  0.86و أدنى قيمة  0.93حيث كانت أعلى قيمة  01المتحصل عليھا تبدو قريبة من 

  .تتمتع بدرجة ثبات عاليةاالختبارات كل 

معامل   االختبار البعدي  االختبار القبلي  ن  المتغيرات

 (*)لثباتا

معامل 

  ع  س  ع  س الصدق

  0.93  0.86 0.816  5 0.788  3.8  10  اإلرسال من األسفل  المھارية

  0.96  0.93 1.135  8.2 1.173  7.4  االستقبال من األسفل

  0.95  0.91 2.406  8.3 1.751  7.2  التمرير من األعلى

  0.95  0.90  1.43  8.4  1.43  6.7  تركيز االنتباه  النفسية

  0.93  0.87  1.58 22.5  1.62 21.2  ور العقليالتص

  0.95  0.91  1.42 45.3  1.52 44.1  التوتر العضلي

  ) .0.631(الجدولية ) ر(حيث قيمة  09و درجة الحرية  0.05دال عند مستوى (*) 

  .يبين معامل ثبات و صدق التجربة االستطالعية :  )03(جدول رقم 

ختبار على صدقه الظاھري إال إذا كان ھناك ال يحصل اال :االختبار  صدق/ 2- 1-1-6  

  ) .114:105(اتفاق من قبل المختصين على مالءمته أو صالحيته 

ويعد صدق االختبار من العوامل التي تدل على صحة عملية القياس، وأن ما تم استخدامه 

  ) .53:42(من اختبارات تقيس فعال ما وضعت ألجله 

ه في قياس ما أعد لقياسه و الذي يحقق الغرض الذي ويعد االختبار صادقا من خالل كفاءت

إلى أن أفضل طريقة للتأكد من صدق ) E bel 1972(ويشير أيبل ) 35:05(أعد من أجله 
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م صدق المحكمين على أساس عرض االختبار بتعليماته ومحتواه وطريقة تصحيحه ويقو

على مجموعة من المختصين لبيان رأيھم ومالحظاتھم في مدى مالءمته لقياس ما وضع من أجله 

)488:69. (  

ومن ھنا استخدم الطالب الباحث طريقة صدق المحتوى وذلك بعرض االختبارات 

حيث أنھم أقروا صدق المحتوى لھذه  ،)05الملحق رقم(متخصصين  المستخدمة على الخبراء و ال

  .االختبارات بمعنى أن االختبارات تقيس ما وضعت من أجله 

ذي  ذاتي وال ومن اجل التأكد من صدق االختبار أستخدم الطالب الباحث معامل الصدق ال

ة  .يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار  ة  0.05عند مستوى الدالل و درجة الحري

د  9 ا يؤك ذا م ة  و ھ ة الجدولي ن القيم ر م ارات أكب ع االختب وبة لجمي ة المحس د أن القيم ث وج حي

  .الصدق الكبير لالختبارات

  :االختبار  موضوعية/ 3- 1-1-6  
موضوعية االختبار ترجع في األصل إلى مدى وضوح التعليمات الخاصة بتطبيق   

  . )665، 664:  79(ائج الخاصة به االختبار وحساب الدرجات أو النت

التي أجراھا الطالب الباحث بسيطة وسھلة وواضحة  المھارية و العقلية إن االختبارات  

وغير قابلة للتأويل وھي ذات موضوعية كبيرة وقد تم اختيارھا بعد االطالع على عدة مصادر، 

  .) 05الملحق رقم (ثم عرضھا على عدة أساتذة ودكاترة 

  : الرئيسية جربةالت /1-1-7  
انطالقا من نتائج التجربة االستطالعية و من نتائج االختبارات القبلية على عينة البحث و   

  . بعد عرض النتائج على المشرف تقرر انجاز التجربة الرئيسة

  :البرنامج المقترح  تطبيق/ 1- 1-1-7  
عرضه على السيد تم تطبيق البرنامج المقترح على المجموعتين قيد الدراسة، بعدما تم   

) 03(أسابيع بواقع ) 07(المشرف للتعرف على مدى صالحيته و الذي تطلب مدة زمنية قدرھا 
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  :الھدف من البرنامج / 1-1- 1-1-7  
  :تحقيق أھداف رئيسية ھي  إلىيھدف برنامج التدريب العقلي المقترح   

  )تركيز االنتباه  -التصور العقلي  - العقلي(ة  عقليتنمية المھارات ال -

البسيط من أسفل، التمرير من أعلى،  اإلرسال( بعض مھارات الكرة الطائرة  تعلم -

 ) .عدين االستقبال بالسا

 .المساعدة على خفض حدة التوتر و القلق و الشعور باالرتخاء العضلي و العقلي  -

 .تنمية الشعور بالوعي الحسي و التحكم في الحالة االنفعالية و الثقة بالنفس  -

    .زيادة القدرة على تركيز االنتباه وعزل األفكار السلبية وتثبيت األفكار االيجابية  -

  :برنامج أبعاد ال/ 1-2- 1-1-7  
  :يشتمل البرنامج على ثالثة أبعاد   

  ).العقلي - االسترخاء العضلي(  :البعد األول  -

 ) .تصور بعض مھارات الكرة الطائرة  –التصور العقلي (  :البعد الثاني  -

  .تركيز االنتباه  :البعد الثالث  -

  .استرخاء عضلي واسترخاء عقلي  إلىوينقسم  :االسترخاء : البعد األول   

 )68:04(تم استخدام طريقة االسترخاء التدريجي لجاكبسون  :االسترخاء العضلي  -أ  

)Jacopson ( تھدف ھذه الطريقة للوصول بالالعب لالسترخاء العضلي لخفض حدة التوتر و

، و التنويع بينه وبين القلق عن طريق تدريب الالعب على التمييز بين التوتر و االسترخاء

  .االسترخاء التخيلي 

يأتي دور االسترخاء العقلي بعد االنتھاء من التدريب على  :االسترخاء العقلي  -ب  

االسترخاء العضلي الذي يساعد على خفض التوتر العقلي للوصول لمرحلة صفاء الذھن وقد 

    .     استخدم الطالب الباحث طريقة التحكم في التنفس للوصول بالتلميذ إلى االسترخاء العقلي 
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أن المدة  )225:88(ومحمد حسن عالوي  )127:01(أسامة كامل راتب ويتفق كال من   

  .دقيقة في الوحدة الواحدة  20إلى  10الالزمة للتدريب االسترخاء تتراوح بين 

  : وينقسم إلى جزأين  :التصور العقلي : البعد الثاني   

  التدريب األساسي على مھارات التصور العقلي/ أوال  

  .ھارات الكرة الطائرة قيد البحث التصور العقلي لم/ ثانيا  

  :التدريب األساسي على مھارات التصور العقلي / أوال  
لصفات البدنية و  لو التدريب األساسي لمھارة التصور العقلي يشبه التدريب االساسى    

و يتضمن التدريب االساسى للتصور  ،مرحلة األعداد لعملية التدريب الرياضي فيالمھارية 

  جموعات من التمريناتالعقلي ثالث م

        : طة أو الفاعلةشتنمية الصورة الحية و الن: أوال  

ھدف المجموعة من التمرينات إلى زيادة حيوية و فاعلية ووضوح التصورات و تفاصيلھا و 

  تتضمن تمرينات لزيادة قدرة الحواس التي تلعب دورا ھاما في األداء الرياضي 

  : للتصورات  إلرادياتنمية القدرة على التحكم  :انيا ث  

القدرة على االستدعاء االرادى  وإتقانھدف ھذه المجموعة من التمرينات  تعلم و اكتساب    

  للتصورات المختلفة و القدرة على تغييرھا و تشكيلھا طبقا إلرادة الالعب

  : تنمية االدراكات الذاتية  :الثاث  

نھا تتضمن قدرة الفرد على الرؤية ذاته الفرد لنفسه بمكان أل ألداءعتبر االدراكات الذاتية ت  

  من  خالل التصور 

  : التصور العقلي للمھارات/ انياث  
يكون  فعندئذبعد التمرينات األساسية للتصور  ر العقليلتصوايتقن الالعب مھارات أن عد ب  

لتدريب على التصور للمھارات قيد الدراسة ويتفق كال من االالعب مؤھال للبدء في استخدام 

المناسب للتدريب الوقت على ان  )124:88(و محمد حسن عالوي  )124:01(مة كامل راتبأسا

  دقائق 10على التصور العقلي يكون حوالي 
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  تركيز االنتباه: لبعد الثالثا  
احد األبعاد الھامة في البرنامج المقترح لما له من تأثير في نجاح كل  عتبر تركيز االنتباهي  

دريب وقد تم استخدام تدريبات تركيز االنتباه من أجل مساعدة التالميذ على من عملية التعليم و الت

تحسين عملية التعلم وقد تم استخدام تدريبات تركيز االنتباه على المھارات وعزل األفكار السلبية 

  :وقد راعى الطالب الباحث قبل تنفيذ البرنامج ما يلي 

يدا عن مصادر اإلزعاج ويفضل أن يكون اختيار المكان المناسب حيث يكون التلميذ بع-1  

  .في مكان التعلم 

  .المناسبة بين التالميذ  ةالمساف ةمراعا - 2  

  .الربط بين رمز الزفير وخروج التوتر من الجسم  - 3  

خالل تحريك  االسترخاء ومنمن وضع  ظالتأكد على خطوات النھوض و االستيقا - 4  

  .ح العينين حتى الشعور الكامل باالستيقاظ القدمين و الذراعين مع تحريك الرأس وفت

ضرورة انتظام عينة البحث في التدريب و مراعاة الفروق الفردية في القدرة على  – 5  

  .التصور 

  :العقلي المقترح  البرنامج/ 1-3- 1-1-7  
تم تحديد محتوى وزمن و أبعاد البرنامج العقلي من خالل المسح المرجعي ألھم األبحاث   

عليه من طرف السيد المشرف حيث أعطى الضوء  مرتبطة بالتدريب العقلي وتم الموافقةالعلمية ال

  .األخضر من أجل تطبيق البرنامج 

  :أسس البرنامج / 1-4- 1-1-7  
  . متھاميذ ومحقق لحاجيتمشى البرنامج مع خصائص التال أن -1

  . ميذيراعى البرنامج الفروق الفردية بين التال أن -2

للتعلم لتحقيق  مدافعيتھ باستثارةميذ بما يسمح قدرات التال مع رنامجمحتويات الب ناسبتت أن -3

  .الھدف التربوى

  .للحركة والنشاط  ميذالتال احتياجاتالبرنامج  يأن يراع -4

  .آن واحد  فييتيح البرنامج الفرصة للمشاركة والممارسة لكل تلميذ  أن -5

  . ميذأن يراعى البرنامج عوامل األمان والسالمة للتال -6
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 .االداوت والمكان المناسب لتنفيذ البرنامج  و اإلمكانياتعى البرنامج توفير أن يرا -7

  .االسترخاء العقلي  إلىالفرق بين االنقباض و االنبساط للوصول  التعرف على -8

الي، (استخدام التفاعل بين أبعاد التصور العقلي  -9 التصور البصري، السمعي، الحركي، االنفع

   ) التحكم في الصورة

  :خطوات تنفيذ البرنامج 1-5- 1-1-7  
من خالل الدراسة الميدانية، وفر الطالب الباحث جوا تسوده الثقة المتبادلة و االطمئنان بينه   

وبين التالميذ، بالرغم من أن الطالب الباحث أستاذ تربية بدنية ورياضية مشرف على التدريس 

علومات، ال تستخدم إلى ألغراض في االكمالية قيد البحث إال أنه أقنع عينة البحث بأن كل الم

علمية، كما أنھم يساھمون في كشف الحقيقة العلمية، حيث وضحت لھم أھمية الدراسة و أھدافھا، 

عن عدم نقل المعلومات بين المجموعتين المتعلقة باستخدام المھارات مع حرص الطالب الباحث 

النفسية التي ھي قيد البحث لكي ال يؤثر سلبا على نتائج التجربة وذلك ألسباب منھجية ومن 

  :الخطوات التي اتبعھا الطالب الباحث ما يلي 

تصور العقلي، تركيز العقلي، ال/االسترخاء العضلي ( تقديم المھارات النفسية للتالميذ  -1  

وذلك لتوضيح لھم الفائدة و العائد من التدريب العقلي و الناتج من التدريب المنتظم و ) االنتباه 

  . الممارسة العقلية المنتظمة 

تقييم المھارات النفسية لمعرفة قدرات التالميذ قبل وبعد البرنامج وقد قام الطالب  -2  

  العقلي على المتغيرات قيد البحث لبعدية لمعرفة تأثير البرنامج الباحث بإجراء القياسات القبلية و ا

  .تعلم التالميذ للمھارات النفسية  -3  

  . تدريب وإتقان المھارات النفسية  -4  

  .تقييم الناتج من البرنامج العقلي  -5  

  :الزمني للبرنامج العقلي المقترح  التوزيع/ 1-6- 1-1-7  
أن التدريب على المھارات النفسية تتطلب فترات ) 207:88(يؤكد محمد حسن عالوي   

أيام أسبوعيا حتى يمكن لالعب اكتساب و إتقان ) 5-3(ولمدة ) دقيقة 30-15(تدريبية مابين 

  .المھارات النفسية 
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ولمدة ) دقيقة 30(أسبوعيا وزمن كل وحدة ) أيام3(وقد تم االتفاق مع السيد المشرف على   

  :لثالث وبذلك يكون البرنامج كاآلتي سبع أسابيع نظرا لضيق الفصل ا

دقيقة لمدة سبع ) 30(وحدة وزمن كل وحدة ) 19(عدد الوحدات التعليمية في البرنامج   

  .أسابيع بواقع ثالث وحدات في األسبوع 

دقيقة و التوقيت ) 570(أي  ات ونصفساع 09كما بلغ عدد ساعات التدريب العقلي ككل   

  .دمة الوحدة التعليمية المناسب لتنفيذ البرنامج في مق

وحرص الطالب الباحث على إتباع الخطوات المتبعة في تعليم المھارات الحركية لكال   

  :وحسب الترتيب اآلتي ) . التجريبية و الضابطة(المجموعتين 

  ) .المتعلم يسمع ويفكر(الشرح اللفظي  :أوال  

  ) .المتعلم يشاھد ويفكر(تقديم نموذج للحركة  :ثانيا  

المتعلم (وإصالح األخطاء ) الطالب الباحث(قيام المتعلم بالحركة تحت إرشاد األستاذ  :ثالثا  

  ) .يمارس و يكتشف

تدريب المتعلم على الحركة وتكرار أدائھا بعد أن يكون قد تفھم الصحيح من الخطأ  :رابعا  

  ) .وذلك لتثبيت المھارة المكتسبة(في المرحلة الثالثة 

  )91:103.(وذلك بإضافة حركات أخرى وزيادة الدقة في األداء التقدم بالحركة : خامسا  
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  :توزيع محتوى برنامج التدريب العقلي المقترح /  1-1-7-1-7
  

  األسبوع
  وحدات التدريب العقلي

01  02  03  
  
  األول

  
  القياس القبلي

تنمية القدرة على 
االسترخاء العضلي من 
الرقود لخفض حدة التوتر و 

  .القلق 
  

تعليم التالميذ كيفية التحكم 
في مستوى االنقباض و 

  .االنبساط العضلي 
  

  
  الثاني

تعليم التالميذ كيفية التحكم 
في مستوى االنقباض و 

  .االنبساط العضلي 
  

االسترخاء العضلي العقلي، 
محاولة الوصول بالتلميذ 

  لمرحلة صفاء الذھن 
  

التصور العقلي األساسي، 
  .تنمية الصورة النشطة 

  

  
  الثالث

  التصور العقلي األساسي
تنمية القدرة على التحكم 

  .اإلرادي للتصور 
  

التصور العقلي األساسي، 
  .تنمية االدراكات الذاتية 

  

التصور العقلي لمھارة 
اإلرسال البسيط من أسفل 

تصور داخلي، تصور (
  ) .خارجي

  
  
  الرابع

التصور العقلي لمھارة 
اإلرسال البسيط من أسفل 

تركيز على النقاط مع ال
  الھامة في األداء و الحواس

  

التصور العقلي لمھارة 
االستقبال من األسفل 
بالساعدين تصور داخلي، 

  .تصور خارجي 
   

  

التصور العقلي لمھارة 
االستقبال من األسفل 
بالساعدين مع التركيز على 
النقاط الھامة في األداء و 

  .الحواس 
  

  
  الخامس

التصور العقلي لمھارة 
ستقبال الكرة بالساعدين ا

من أسفل مع التركيز على 
  .األداء السليم 

  

التصور العقلي لمھارة 
تصور (التمرير من األعلى 

  )داخلي، تصور خارجي
  

التصور العقلي لمھارة 
التمرير من األعلى مع 
التركيز على النقاط الھامة 

  .في األداء و الحواس 
  

  
  السادس

التصور العقلي لمھارة 
من األعلى من التمرير 

أسفل مع التركيز على 
  .األداء السليم 

  

التصور العقلي وتركيز 
االنتباه باستخدام تمرينات 

  التنفس 
  

تصور عقلي وتركيز 
االنتباه باستخدام تسجيل 
المثيرات المرتبطة باألداء 

  المھاري أثناء االختبار
  

  
  السابع

التدريب على التصور 
العقلي وتركيز االنتباه على 

مصادر تشتت  حضور
االنتباه حتى يستطيع التلميذ 
أداء المھارة تحت مثل ھذه 

  .الضغوط 
  

  نفس ھدف الوحدة السابقة 
  

  
  القياس البعدي

  توزيع محتوى برنامج التدريب العقلي المقترحيبين ) 04(جدول رقم   
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  : مجاالت البحث/ 1-1-8  
  : المجال البشري/ 1- 1-1-8  
تلميذا من تالميذ اكمالية طارق بن زياد  34ة التجريبية من تكونت عينة البحث في الدراس  

سنة، بوالية البيض في الفصل الدراسي الثالث )  12_  10( بوسمغون تراوحت أعمارھم بين 

من المجتمع األصلي لعينة البحث و التي    %77.27م وتمثل ھذه العينة نسبة  2010من عام 

  .تلميذا  44تقدر ب 

  :تلميذا كما يلي  17ة إلى مجموعتين عدد كل مجموعة وقد تم تقسيم العين

و تعلمت المھارات قيد البحث بالطريقة التقليدية حيث قام  :المجموعة األولى ضابطة   

  .بشرح المھارات و عرض نموذج ألدائھا  األستاذ

 المصاحبة تعلمت المھارات األساسية للكرة الطائرة قيد البحث: المجموعة الثانية تجريبية   

   .للتدريب العقلي بعد وصول التالميذ لالسترخاء 

  : المكانيالمجال / 2- 1-1-8  
ملعب الكرة الطائرة الكمالية طارق بن زياد  بوسمغون والية البيض بالنسبة لالختبارات     

  .المھارية في الكرة الطائرة 

  .عقلية الأقسام اكمالية طارق بن زياد  بوسمغون والية البيض بالنسبة لالختبارات   

  : الزمنيالمجال / 3- 1-1-8    
يقصد الباحث بالمجال الزمني الوقت المخصص النجاز ھذا البحث حيث امتدت ھذه المدة   

  :، و كانت على النحو التالي  2010_ 06_ 07غاية  إلى 2009_  07_  10من 

ة متعلقة تم انجاز الجانب النظري و كل ما يتعلق به من مادة علمي :النظرية  الدراسة/ أ  

  . 2010_ 03_  25غاية  إلى 2009_  07_  10بالموضوع في الفترة من 

تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة من تالميذ المدرسة  :االستطالعية  الدراسة/ ب  

  :على النحو التالي  االكمالية بوسمغون والية البيض و ذلك

حيث أنجز االختبار القبلي و  2010_03_ 04ابتداء من تاريخ :العقلية  االختبارات/ ت  

  2010_ 03_ 18أعيد نفس االختبار على نفس العينة يوم 
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حيث أنجز االختبار القبلي و  2010_03_ 14ابتداء من تاريخ  :المھارية  االختبارات/ ح  

   2010_ 03_ 18أعيد نفس االختبار على نفس العينة يوم 

حيث تم انجاز  2010_06_07غاية   2010_04_04 من ابتداء : تطبيقيةالدراسة ال/ ج  

  . الجانب التطبيقي و كل ما يتعلق به من مادة علمية متعلقة بالموضوع 

  التوقيت  اليوم  المجموعات 

   12:00-10:30  د حاأل  التجريبية 

  15:00-13:30  الثالثاء

  17:00-15:30  الخميس

  16:30-15:30  األحد   الضابطة

  15:00-14:00  الثالثاء

  17:00-16:00  يسالخم

  .التجربة يمثل المجال الزمني لتنفيذ )05(جدول رقم  

  :متغيرات البحث وكيفية ضبطھا / 1-1-9
يقوم الباحث بفحص خططه التجريبية فحصا دقيقا "إن من مميزات العمل التجريبي أن 

لكي يتأكد فيما إذا كان ھناك مؤثرات خارجية ومتغيرات ترجع إلى اإلجراءات التجريبية 

ومتغيرات ترجع إلى العينة تؤثر في المتغير التابع، وعليه أن يبذل كل جھد مستطاع لضبط 

  : اآلتيةولقد تضمن البحث المتغيرات  )398:70" (المتغيرات التي يتبينھا

  .برنامج التدريب العقلي المقترح  : والمتغير المستقل وھ/ أ

  .يد البحث مھارات الكرة الطائرة ق :المتغيرات التابعة وھي / ب

الدخيل بأنه نوع من المتغيرات يعرف المتغير  ) :الدخيلة(المتغيرات الغير التجريبية / ج

ولكن يؤثر في نتائج يم البحث وال يخضع لسيطرة الباحث المستقلة الذي ال يدخل في تصم

الدخيل أو قياسه ال يستطيع الباحث مالحظة المتغير البحث تأثيرا غير مرغوب فيه و

  ) .137:64(فترض وجود عدد من المتغيرات الدخيلةولكنه ي
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 وعلى ذلك فان كل تجربة البد أن تتعرض إلى متغيرات دخيلة والبد من محاولة عزلھا أو

  .السيطرة عليھا لكي يمكن إرجاع التغيير الحاصل في المتغير التابع إلى تأثير المتغير المستقل 

و الوزن و الطول، التحصيل الدراسي،  تم ضبط ھذا المتغير بتحقق التجانس في العمر  

  :فضال عن أن جميع أفراد العينة يتعرضون إلى عمليات نمو واحدة، باإلضافة إلى 

  .فصل الذكور عن اإلناث عند إجراء االختبارات  -  

  .العمل برغبة و إرادة عالية دون أي تأثيرات خارجية  -  

لكونه أستاذ معين في  احث شخصيااإلشراف على ھذه االختبارات من طرف الطالب الب -  

  . ھذه االكمالية

  .تكرار االختبارات بنفس العدد لجميع عينة البحث  -  

  .أخد االحتياطات الالزمة من أجل تفادي اإلصابات و سالمة التالميذ  -  

كما كانت الفترة الزمنية متساوية لمجموعتي البحث إذ بدأت التجربة الرئيسية بتاريخ   

األحد، الثالثاء، ( وبناءا على ذلك تم تخصيص األيام  20/05/2010ولغاية .  04/04/2010

على التوالي في مكان واحد وھو ملعب الكرة )  15:30، 13:30، 10:47(الساعة ) الخميس 

وبالتعاون مع  علما بأن الذي قام بتطبيق البرنامج ھو الطالب الباحث. الطائرة داخل المؤسسة 

وحرص الطالب الباحث على إتباع نفس الخطوات المتبعة لكال  ،)06ماحق رقم ( المساعد

  تينالمجموع

  :أدوات جمع البيانات/ 1-1-10  
يعتبر اختيار وتحديد أدوات جمع البيانات من الميدان، عنصرا ھاما من عناصر الدراسة   

الطريق  يكون قد أنارالعلمية، وذلك أن الدارس بتحديده للوسائل التي سيعتمد عليھا في الميدان 

عن التساؤل  إجاباتالعلمية و الموضوعية، و التي تعتبر   اكتشاف الحقائق إلىأمامه للوصول 

ذلك الطريق الذي يمثل المنھج العلمي الذي كان قد حدده من قبل، . الذي طرح في بادئ الدراسة 

جل استعمالھا تحظير تلك الوسائل وبنائھا بناء دقيقا وواضحا، من أ إالوبالتالي فال يبقى عليه 

وفي الدراسة الحالية فقد اعتمد الطالب الباحث على األدوات . ميدانيا، دون تعب وعناء كبيرين 

  :العلمية التالية 
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  :األدوات المستخدمة / 1-1-10-1
  ) .HASEE(محمول من نوع  آلي إعالمجھاز  -1

 SONYمرئي تصوير  آلة -2

 .بالكيلوغرام ميزان طبي لقياس الوزن  -3

 طول جھاز لقياس ال -4

 .استمارة استطالع رأي الخبراء  -5

الطائرة، صافرة، شواخص،  كراتملعب الكرة الطائرة، ( الوسائل البيداغوجية  -6

 )ميقاتي

 . شبكة األنترنات  -7

 بطاريات اختبار -8

  المصادر و المراجع -9

  :القياسات المرفولوجية / 1-1-10-3
الطبي، كما تم تدوين العمر تم قياس الطول بالسنتمتر و الوزن بالكيلوغرام بواسطة الميزان 

  .وبھذا أصبح لدينا بيانات عن جميع أفراد العينة في الطول و الوزن و العمر . الزمني لكل تلميذ 

  :االختبارات/ 1-1-10-4  
عدد من المراجع و الدراسات السابقة  إلى عبالرجوتم تحديد االختبارات المھارية و العقلية   

  .و االختصاص من األساتذة  اب الرأيواستشارة مجموعة من الخبراء أصح

    :االختبارات المھارية / 1-1-10-4-1  
من خالل اطالع الطالب الباحث على المصادر المختلفة وتحليل المحتوى للمھارات قيد   

البحث واختباراتھا، استخلص الطالب الباحث مجموعة من االختبارات وتم عرضھا بصورة 

بھدف تحديد أھم االختبارات المناسبة لتقييم المھارات  ساتذةاألعلى عدد من ) 04(استبيان ملحق 

 إلىمن أراء الخبراء وبذلك خلصت الدراسة ) %100(قيد البحث التي حصلت على نسبة اتفاق 

  :تحديد االختبارات التالية 
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عدد الموافقون على   االختبارات المھارية   الرقم

  االختبار

  %وية ئالنسبة الم

اختبار اإلرسال   1

 المواجه من األسفل

  02رقم 

05  100%  

اختبار االستقبال   2

 بالساعدين من األسفل

  01رقم 

05  100%  

اختبار التمرير من   3

  01رقم األعلى 

05  100%  

  يبين االختبارات المھارية المتفق عليھا من طرف السادة المحكمين) 06(جدول رقم   

  : اختبار اإلرسال من األسفل/ أ
  .إلرسال من األسفلقياس دقة ا : الغرض

  .شريط متري –ملعب كرة طائرة قانوني  –كرات طائرة  10 : األدوات

  .يقسم الملعب كما ھو موضح في الشكل

  .تحدد النقاط على المناطق المستھدفة وتكتب على األرض وفقا لما ھو وارد في الشكل

نصف ال توجيه الكرة متتالية من األسفل محاو تإرساال عشرةيقوم المختبر بأداء  : اإلجراءات

  الملعب األخر

التي قام بھا، علما بان  عشرالتي حصل عليھا في المحاوالت ال نقاطيسجل المختبر ال :التسجيل 

  .نقاط  10 النھائية ھي نقطةال
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  يبين اختبار اإلرسال من األسفل) 05(الشكل البياني رقم  

  : اختبار االستقبال من األسفل/ ب
  .ة الالعب باستقبال اإلرسالقياس مھار : الغرض

  :نفس مواصفات الملعب المذكورة  في اختبار اإلرسال فيما عدى : األدوات

 .متر إلى ثالث مناطق متساوية كما ھو موضح في الشكل03تقسيم منطقة  -

مواجه للشبكة، وعلى المدرب إرسال  )6(في منطقة الالعب رقم يقف المختبر  : اإلجراءات

 طقاالمن أي منطقة من ذا المكان ليقوم باستقبالھا على أن يوجھھا إلى داخلالكرة إليه وھو في ھ

   الثالثة

  : التسجيل

  نقاط 4يمنح المختبر ) 1(المنطقة رقم  داخلسقوط الكرة  -

 نقطتانيمنح المختبر ) 2(المنطقة رقم  داخلسقوط الكرة  -

 نقاط4يمنح المختبر ) 3(المنطقة رقم  داخلسقوط الكرة  -

  نقطة 20 :ة النھائية لالختبار ھينقطلوبھذا تكون ا
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  .بالساعدينيبين اختبار االستقبال ) 06(الشكل البياني رقم 

  :اختبار التمرير من األعلى/ ت
  .قياس القدرة على التمرير باليدين من األعلى : الغرض

موضح الملعب كما ھو  يخطط –شريط قياس  –كرات طائرة  5 –ملعب كرة طائرة  : األدوات

متر وفي النصف الثاني نرسم  3في الشكل إلى خطوط عرضية المسافة بين كل خطين منھا 

  .يكون ھو مكان التمرير) 1x1(مربع 

يقف المختبر داخل المربع المخصص له ثم يقوم بالتمرير باليدين من األعلى جھة  : اإلجراءات

  .مرات5العمل  يكرر ھذا. النصف المقابل من الملعب والى أبعد مسافة ممكنة 

  .يسجل للمختبر ابعد مسافة يحصل عليھا من المحاوالت الممنوحة له : التسجيل

  نقطة 2يمنح المختبر ) 1(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  -

 نقاط 3يمنح المختبر ) 2(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  -

 نقاط 4يمنح المختبر ) 3(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  -

 نقطة 20: النھائية لالختبار ھي  طةنقوبھذا تكون ال
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  .يبين اختبار التمرير من األعلى ) 07(الشكل البياني رقم 

  :العقلية االختبارات/ 1-1-10-4-2  
  :وھي  ةبالدراسوشملت المقاييس المتعلقة   

  )03( ملحق رقم :االنتباهتركيز  مقياس/ أ  

كيز، وأعد صورته العربية حمد العربي ، لقياس التر)1987(صمم االختبار ورثي ھاريس   

، ويتكون ھذا االختبار من مجموعة من األرقام تبدأ من الصفر الى تسعة )1996(شمعون 

وتسعون، مكتوبة داخل مربعات بطريقة غير مرتبة ويراعى أن يتكون الرقم من عددين، ويمنح 

أو ) 15(أو ) 11(قم الذي يحدد له لمتابعة ھذه األرقام بالترتيب بداية من الرالمختبر دقيقة واحدة 

مثال، وذلك بوضع عالمة على ھذا المربع، بعد ذلك يحسب عدد المربعات التي توصل ) 50(

تقديمه مرات الختالف البداية لكل  بإمكانيةبعد مرور دقيقة، ويتميز اختبار شبكة التركيز  إليھا

  )502،501:87( توزيع األرقام عدة مرات إعادة إمكانيةجانب  إلىمرة، وھذا 

  )01(مرفق رقم  ) :نيد فير(مستويات التوتر  بطاقة/ ب  

وضع ھذه البطاقة نيد فير وأعد صورنه العربية محمد العربي شمعون وماجدة محمد   

تعرف الالعب على المستويات المختلفة التي يمر بھا التوتر  إلى، وتھدف )1999( إسماعيل

لتحقيق أفضل النتائج، وذلك عن طريق مثل لالستثارة العضلي كوسيلة للتعرف على المستوى األ

  :المجموعات العضلية المرتبطة باألداء، ولقد اختيرت ثالث مجموعات 

  .تشمل عضالت الوجه : المجموعة األولى   
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  .تشمل عضالت الكتفين، الصدر و الذراعين : المجموعة الثانية   

  .تشمل عضالت الفخذ و الساق : المجموعة الثالثة   

  :أبعادثالث  إلىوتتكون البطاقة من مقياس مدرج من عشرة تدريجات تقسم   

  .تاماسترخاء ) 2 ،1( -

 .توتر متوسط  ) 8، 7، 6، 5، 4، 3( -

 .توتر عالي ) 10، 9( -

ويطلب من التلميذ تسجيل درجة التوتر في المجموعات العضلية المحددة وما يشعر به في   

  ) .281:97(سة تلك اللحظات سواء في التدريب أو المناف

  ) 02(مرفق رقم  :التصور العقلي في المجال الرياضي مقياس/ ت  

وقام بتعريبه وتقنينه ) 1982(مقياس التصور العقلي المصمم في أصله من طرف مارتنز   

وتطبيقه في مجموعة من البحوث في ) 1996( إسماعيلمحمد العربي شمعون وماجدة محمد 

التعرف على الدرجة التي يمكن بھا  إلىويھدف ) 342:87(الوسط الرياضي المصري و العربي 

التصور العقلي، وذلك من خالل أربعة محاور تمثل مواقف  أثناءالالعب استخدام الحواس 

  :التصور المختلفة وھي 

  .التدريب الفردي   

  .مشاھدة الزميل   

  . اآلخرينالممارسة مع   

  .األداء في المنافسة   

  :بعاد تمثل مجاالت التصور العقلي التالية ويشمل كل محور على عدة أ  

  .التصور البصري  -

 .التصور السمعي  -

 .التصور الحس حركي  -

 .التصور االنفعالي  -

  ) 137:87. (التحكم في الصورة  -
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  :اإلحصائية المستعملة الوسائل /1-1-10-2
احث إن الھدف من استخدام المعالجة اإلحصائية ھو الوصول إلى مؤشرات كمية تساعد الب  

  .على التحليل والتفسير والتأويل، ثم الحكم على البرنامج المقترح 

و تختلف الخطة اإلحصائية باختالف نوع المشكلة و كذا تبعا لھدف الدراسة، و على ھذا   

وھذا ) spss8(حزمة البرامج اإلحصائية  الباحث في دراسته على اعتمد الطالباألساس قد 

  :لحساب كل من

  يالمتوسط الحساب -

  االنحراف المعياري -

  معامل االلتواء -

  معامل االرتباط -

  قانون النسبة المئوية -

  .ستودنت ) ت(اختبار 

  قانون النسبة المئوية

                    قانون نسبة التقدم

  :اختيار المساعدين / 1-1-11  
ات القياسات و االختبار إجراءلمساعدة الطالب الباحث في  واحد مساعد تم اختيار  

، حيث ھذا المساعد أستاذ تربية بدنية ورياضية في المؤسسة قيد البحث، المستخدمة في البحث

     )06(مرفق رقمسنة خبرة  12وله أكثر من 

  :صعوبات البحث/ 1-13  
  .عامل الوقت نظرا لضيق الفصل الثالث  -  

    

  

  

  



 منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية                                             ولالفصـل األ
 

 

  :الصةخ  

ھذا ، حاول الباحث خالل تماشيا مع طبيعة البحث العلمي و متطلباته العلمية و العملية

الفصل التطرق الى المنھجية المتبعة في البحث و إجراءاته الميدانية، لتحقيق أھدافه، من عينة 

و قياسات و كيفية تنفيذھا، و المعالجة  بحث و مجاالت و األدوات المستعملة فيه من اختبارات

                            .اإلحصائية المناسبة لنتائج البحث، دون نسيان صعوبات البحث 
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 :تمھيد   
تتطلب منھجية البحث، عرض و تحليل النتائج و مناقشتھا حيث يتمثل ذلك الركن األساسي في  

أنھا محاولة " بخصوص التجربة " وود"عملية اختبار فروض البحث و البرھنة عليھا و يشير 

  .) 65:14(" ا عالقة نسبية مالبرھنة على فرضية تتميز بوجود عاملين تربطھ

تفاء بعرض البيانات بدون تفسيرھا و االعتماد على المناقشة و التفسير السطحي لذلك فان االك  

يفقد البحث قيمته، و يقلل من قدره و يجعل منه عمال عاديا أكثر من كونه عمال علميا يتميز بالقدرة 

ة االبتكارية النافدة، و على ھدا األساس اقتضى األمر عرض و تحليل النتائج التي كشفت عنھا الدراس

وفقا لخطة مناسبة لطبيعة البحث، و قد تميز ذلك بتجميع النتائج في جداول واضحة ثم تحليلھا تحليال 

  .موضوعيا يعتمد على المنطق و الخيال العلمي، كما أنه تم تمثيل ھذه النتائج في شكل أعمدة بيانية 
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  :عرض و تحليل النتائج / 2-1  
الباحث من التجربة األساسية من خالل الطالب خام التي تحصل عليھا مجموع الدرجات ال إن  

االختبارات البعدية ليس لھا معنى في الحكم على صحة الفروض المطروحة أو نفيھا، لھذا تناول 

الباحث في ھذا الفصل المعالجة اإلحصائية ألجل عرضھا، تحليلھا و مناقشتھا الستنتاج مجموعة من 

  .لموضوعية في إصدار األحكام على المتغيرات الخاصة بالبحث النتائج تعتمد على ا

  : النتائج المحصل عليھا قبل التجربة / 2-1-2  
  :التجانس بين المجموعتين قبل التجربة / 2-1-2-1  

  :تجانس أفراد العينة / 1- 2-1-2-1  

معدالت : باجراء التجانس بين أفراد العينة فى ضوء المتغيرات التالية  الطالب الباحثقام   

، الطائرة، بعض المھارات األساسية لكرة التحصيل الدراسي، "العمر الزمنى، الطول ، الوزن "النمو 

، وذلك وفقا لما تبين من بعض الدراسات السابقة تركيز االنتباه، التصور العقلي، مستويات التوتر

) .....(دول رقم حيث أوضحت عملية ضبط المتغيرات البحثية وطرق تجانس أفراد العينة والج

  : يوضح التجانس بين أفراد العينة
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المتوسط وحدة القياس  المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل   الوسيط

  االلتواء

معدالت 

  النمو

 - 0.186 11 0.728 11.117  سنة  السن

 - 0,044 35 1,133 34,441  كلغ  الوزن

 - 0,368 145 1,022 144,47  سم  الطول

 0,625 12,99 1,737 13,273  نقطة  التحصيل الدراسي

مھارات 

الكرة 

  الطائرة

اإلرسال  

 - 0,116 4 0,652 3.617  من األسفل

االستقبال 

 2,484 6 0,654 6.235  بالساعدين

التمرير من

 2.086 6 0.359 6.147  األعلى

 - 0,528 9 0.869 8,97  دقيقة/عدد  )تركيز االنتباه(االنتباه 

  0.408  22  1.617  22.441  نقطة  تصور العقليال

 0.05 44 1.174 44.205  بطاقة مستويات التوتر

يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و الوسيط ومعامل االلتواء للمتغيرات ) 08(الجدول   
  .األساسية قيد البحث 

  

غيره جدا حيث تراوحت بين أعاله يظھر أن قيمة االنحرافات المعيارية ص من خالل الجدول  

حد بعيد، أي أن  إلىوھي قريبة من الصفر مما يدل على تقارب مستوى العينة  )1.737  - 0.359(

  األفراد داخل مجموعة البحث لھم نفس المستوى تقريبا في المتغيرات قيد البحث

لبيانات وھذا يدل على خلو ا) 3±(تضح أن معامل االلتواء يتراوح ما بين ومن جھة أخرى ي  

  .مما يدل على تجانس العينة  .من عيوب التوزيعات الغير اعتدالية 
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إن من األمور المھمة في تحقيق السالمة الداخلية للتصميم  :تكافؤ أفراد العينة / 2- 2-1-2-1

التجريبي، ھو حرص الباحث على تحقيق التكافؤ بين المجموعتين التجريبية و الضابطة بعدة 

إلى تحقيق ھذا التكافؤ بالمتغيرات التي من شأنھا التأثير في سير التجربة، و نا متغيرات، ولذلك لجأ

التي حددت في ضوء األدبيات السابقة، و الغاية من التكافؤ ھو تقليل الفروقات بين المجموعتين 

  .  الضابطة و التجريبية في متغيرات البحث 
الضابطة، وتحديد المتوسط ريبية و التج تينوبعد تسجيل النتائج المحققة لتالميذ المجموع  

ستودنت، للمقارنة بين ) ت(الحسابي و االنحراف المعياري، استخدم الطالب الباحث اختبار 

  :متوسطات المجموعتين، وكانت النتائج كما ھي مبينة في الجدول اآلتي 

وحدة   المتغيرات

  القياس

  *ت  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  ع  س  ع  س

الت معد

  النمو

  0.457  0.747  11.058  0.727  11.176  سنة  السن

  0.145  1.124  34.470  1.175  34.411  كلغ  الوزن

  0.980  1.046 144.294  0.996 144.647  سم  الطول

  0.690  1.773  13.060  1.727  13.487    التحصيل الدراسي

مھارات 

الكرة 

  الطائرة

اإلرسال  

من األسفل

  

  

  

  درجة

3.588  0.618  3.647  0.701  0.254  

االستقبال 

 بالساعدين

6.352  0.785  6.117  0.485  1.021  

التمرير 

من األعلى

6.117  0.332  6.176  0.392  0.468  

  0.569  0.747 9.058  0.992 8.882 دقيقة/عدد )تركيز االنتباه(االنتباه 

  0.101  1.662 22.470  1.622 22.411  درجة  التصور العقلي

  0.992  1.064 44.411  1.274 44 تربطاقة مستويات التو
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(  2.457و ت الجدولية  32و درجة حرية  0.01غير دالة *) = ت

  . التجريبية و الضابطةمجموعتين ة للمتغيرات األساسية للالقبلي اتالقياس التجانس بينيبين ) 09(الجدول 

لمجموعتين، من خالل الجدول أعاله يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين أفراد ا  

الجدولية عند مستوى ھا المحتسبة أصغر من قيم*) ت(، إذ كانت قيم المتغيرات قيد البحثفي كل 

  . ھذه المتغيرات  كل مما يدل على تجانس مجموعتي البحث في) 32(ودرجة حرية ) 0.01(الداللة 

  :ينالشكل البياني األتي يوضح عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية كما ھو مبو   
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  المجموعتين قيد البحث بينمتغيرات ال كل التجانس فييبين ) 08(الشكل رقم   

ومن خالل المقارنة بين نتائج المجموعتين الحظ الطالب الباحث أنه ال توجد فروق ذات داللة    

التدريب  التجريبية و الضابطة في كل االختبارات وذلك قبل إجراء برنامج تينإحصائيا بين المجموع

مستوى المھارات  مستوى متغيرات النمو، و المجموعتين متجانستين في إنقلي، وبمعنى أخر الع

العقلية ومھارات الكرة الطائرة قيد البحث قبل التجربة و بالتالي يمكن القول أن مستوى المجموعتين 

فراد جميع المتغيرات متقارب و متجانس، وتجاوز األمر ذلك حيث مس ھذا التجانس حتى بين األ في

 ثداخل كل مجموعة وذلك من خالل صغر قيم االنحراف المعياري التي اقتربت من الصفر حي

بالنسبة للعينة ) 1.727-0.332(بالنسبة للعينة الضابطة و بين ) 1.773-0.392(تراوحت قيمته بين 

ضوء ، مما يعطي للطالب الباحث الالتجريبية مما يدل على تقارب المستوى داخل أفراد كل مجموعة

ومنه يمكن التأكد من فعالية برنامج التدريب العقلي المقترح و .  األخضر إلدخال المتغير المستقل

   . قيد البحث تأثيره على تعلم المھارات
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ومن ناحية أخرى تأكد الطالب الباحث أن تقسيم المجموعتين كان سليما بحيث ال توجد فروق   

ديد وضبط جميع المتغيرات، من أجل خوض التجربة ذات داللة إحصائية بين المجموعتين وبعد تح

وبعد كل ھذه اإلجراءات قام الطالب الباحث . بدون متغيرات أخرى مشوشة على نتائج الدراسة 

بتطبيق برنامج التدريب العقلي المقترح للمجموعة التجريبية دون الضابطة مع البرنامج التعليمي 

   .س المدة الزمنية المقرر العادي موجه لكلتا المجموعتين بنف

  :النتائج المحصل عليھا بعد التجربة  /2-1-3  
نفس البرنامج التعليمي المقرر العادي على مھارات الكرة (بعد تطبيق البرنامج التعليمي   

، )الطائرة لكلتا المجموعتين باإلضافة إلى برنامج التدريب العقلي الموجه لصالح المجموعة التجريبية

االسترخاء و تركيز (قل المعلومات بين المجموعتين المتعلقة باستخدام مھارة مع الحرص عن عدم ن

كانت النتائج . لكي ال يؤثر سلبا على نتائج التجربة وذلك ألسباب منھجية ) االنتباه، و التصور العقلي

  :التالية 

  :عرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية / 2-1-3-1

وحدة   المھارات

  القياس

  *ت  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع  س  ع  س

    اإلرسال  من األسفل

  درجة

3.588  0.618  7.647  1.729  8.468 

 8.448  3.157 12.705  0.785  6.352  االستقبال بالساعدين

 9.616  2.397  12  0.332  6.117  التمرير من األعلى

  2.457و ت الجدولية  32و درجة حرية  0.01دالة *) = ت(

المحتسبة لنتائج االختبارات ) ت(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيم  )10(الجدول   
  .المھارية القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية 

الكرة  المحسوبة بين القياس القبلي و البعدي لمھارات) ت(قيمة  الجدول أعاله أنيتضح من   

وھذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين  الجدوليةتھا أكبر من قيم يد البحثالطائرة ق

  : القياسين و لصالح القياس البعدي، و الشكل البياني يوضح ذلك 
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االرسال من األسفل االستقبال بالساعدين التمرير من األعلى

االختبار القبلي
االختبار البعدي

  
يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية و البعدية لالختبارات المھارية ) 10(الشكل رقم   

  للمجموعة التجريبية

  

وحدة   االختبار القبلي  االختبار البعدي

  القياس

  *ت  جموعاتالم

  ع  س  ع  س

8.882 0.992  12.177 2.315  

تركيز   دقيقة/عدد  5.854

  االنتباه

  االنتباه

22.411 1.662  31.058 1.599  
  التصور العقلي    16.820

  درجة
 44  15.384  2.537  32.764  1.274 بطاقة مستويات التوتر

(  2.583و ت الجدولية  16و درجة حرية  0.01دالة *) = ت

المحتسبة لنتائج االختبارات ) ت(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيم ) 11(الجدول   
  .القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية ) و مستويات التوتر العضلي التصور العقلي ، تركيز االنتباه(

التصور  ،تركيز االنتباه(لالختبارات ارات القبلية و البعدية بين االختبأظھرت عملية المقارنة   

إلى وجود فروق واضحة بين القياسين القبلي و البعدي ولصالح ، )و مستويات التوتر العضلي العقلي

أكبر من  قيد البحث لمھاراتلھده االمحسوبة ) ت(القياس البعدي في ھذه المھارات حيث جاءت قيمة 

  يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين و لصالح القياس البعدي الجدولية وھذاتھا قيم
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و الشكل البياني األتي يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية و البعدية لتركيز   

للمجموعة التجريبية حيث يتضح وجود فروق  و مستويات التوتر العضلي االنتباه و التصور العقلي

  : ھو مبين في الشكل واضحة كما 
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لتركيز االنتباه، التصور يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية و البعدية ) 11(الشكل رقم   

  للمجموعة التجريبيةالعقلي و مستويات التوتر العضلي 
  

لقبلي ول السابقة أن ھناك فروقا ذات داللة معنوية كبيرة بين االختبارين اايتبين من نتائج الجد  

ولصالح القياس البعدي حيث أن قيمة  جميع المتغيرات قيد البحثو البعدي للمجموعة التجريبية في 

وعند ) 2.583(و البالغة ) 16(عند درجة الحرية الجدولية  تھاالمحسوبة كانت أكبر من قيم) ت(

لقبلي و البعدي ا ينبين القياس إحصائياومن ھنا يتضح لنا وجود فروق دالة ) 0.01(مستوى الداللة 

  .للمجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة ولصالح القياس البعدي 

ذات داللة معنوية كبيرة في مستويات تركيز  فروق الباحث سبب ظھورالطالب  رجعيو   

القبلي و البعدي ولصالح القياس البعدي للمجموعة  يناالنتباه و االسترخاء و التصور العقلي بين القياس

ة ألنھا كانت ضمن محتويات برنامج التدريب العقلي المقترح و التي بدورھا أثرت في التجريبي

  . ساسية للكرة الطائرةمستوى تعلم المھارات األ
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  :عرض نتائج المقارنة بين االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة / 2-1-3-2  

وحدة القياس  االختبار القبلي  االختبار البعدي   *ت  المھارات

  ع  س  ع  س

  

  

اإلرسال  

  من األسفل

  درجة

3.647  0.701  5  0.866  4.257  

االستقبال  4.315  1.870  8  0.485  6.117 

  بالساعدين

التمرير من  4.411  2.207  9  0.392  6.176

  األعلى

(  2.583و ت الجدولية  16و درجة حرية  0.01دالة *) = ت

المحتسبة لنتائج االختبارات ) ت(الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيم يبين األوساط ) 12(الجدول   
  .ة ضابطالمھارية القبلية و البعدية للمجموعة ال

 إذيتضح من الجدول أعاله األوساط الحسابية و االنحرافات المعياري لالختبارات المھارية   

القبلي و  ينلمحسوبة بين القياسا) ت(تشير إلى التطور الواضح في ھذه المھارات حيث كانت قيمة 

الجدولية وھذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين تھا البعدي للمھارات أكبر من قيم

  :و لصالح القياس البعدي، و الشكل البياني يوضح ذلك 
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االرسال من األسفل االستقبال بالساعدين التمرير من األعلى

االختبار القبلي
االختبار البعدي

     
 تبارات المھارية للمجموعةيبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية و البعدية لالخ) 12(الشكل رقم 

  الضابطة
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وحدة   المجموعات

  القياس

  *ت  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع  س  ع  س

تركيز   االنتباه

  االنتباه

  دقيقة/عدد

9.058 0.747  8.764 1.480  

1.174  

    التصور العقلي

  درجة
22.470 1.662  22.941 1.784  

0.871  

  1.129  1.911  44.823  1.064 44.411 بطاقة مستويات التوتر

  2.457و ت الجدولية  32و درجة حرية  0.01دالة غير *) = ت(

بة لنتائج االختبارات والمحس) ت(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيم ) 13(الجدول   
  .ة طضابالقبلية و البعدية للمجموعة ال) ومستويات التوتر العضلي التصور العقلي ،تركيز االنتباه(

تركيز االنتباه، التصور العقلي و لأظھرت عملية المقارنة بين االختبارات القبلية و البعدية   

مستويات التوتر العضلي، إلى عدم وجود فروق واضحة بين القياسين القبلي و البعدي في ھذه 

جدولية وھذا ال من قيمتھا أقلالقبلي و البعدي  ينالمحسوبة بين القياس) ت(قيمة  أنحيث المھارات، 

  وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين  عدم يدل على

و بعد التجربة للمجموعة  المسجل قبل يوضح الفرق في المتوسط الحسابيالشكل البياني األتي   

وجود فروق  عدم حيث يتضح ومستويات التوتر العضلي التصور العقلي ،لتركيز االنتباهالضابطة 

  : الشكل واضحة كما ھو مبين في 
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تركيز االنتباه التصور العقلي مستويات التوتر العضلي

االختبار القبلي
االختبار البعدي

  
لتركيز االنتباه، التصور يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية و البعدية ) 13(الشكل رقم    

  الضابطة للمجموعةالعقلي و مستويات التوتر العضلي 
القبلي و  ينبين القياس ذات داللة إحصائية من خالل المعطيات السابقة تبين عدم وجود فروق  

االسترخاء، التصور العقلي، و (مجموعة الضابطة في المھارات النفسية التي ھي قيد البحث البعدي لل

تھا القبلي و البعدي أصغر من قيم ينالمحسوبة بين القياس) ت(حيث كانت قيمة ) تركيز االنتباه

لنا ومن ھنا يتضح ) 0.01(وعند مستوى الداللة ) 2.583(و البالغة ) 16(الجدولية عند درجة الحرية 

ھارات ة في مضابطالقبلي و البعدي للمجموعة ال ينعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين القياس

  .االسترخاء، التصور العقلي، تركيز االنتباه 

ذات داللة معنوية في مستويات تركيز االنتباه و  فروق ظھور عدم الباحث سببالطالب  يرجع  

لم تكن ضمن محتويات برنامج التعليم المھاري  إذ عليھا األنھم لم يتدربواالسترخاء و التصور العقلي 

الطالب الباحث  حيث يرجعأن ھناك نسبة تقدم في المستوى المھاري، أي لوحظ فرق في النتائج،  إال

البرنامج التعليمي المقرر، لكن ھدا الفرق غير كافي بمعنى أخر أن التعليم  إلىالنتائج التي ظھرت 

مھارات األساسية للكرة الطائرة في الظرف الزمني تعلم ال إلحداثالمھاري بمفرده غير كافي 

المھاري بعد البرنامج  لتعلموبالتالي يمكن القول أنه بالرغم من تسجيل تحسن طفيف ل، المحدود

  .التعليمي غير أن ھذا التحسن يبقى غير كافي وضعيف 

  

  



 بحثعرض ومناقشة نتائج ال                                                        ثانيالفصـل ال 
 

 

تجريبية و الضابطة، ومدى البعدية للعينتين ال اتاالختبار نتائج عرض ومناقشة/ 2-1-3-3  
    :فاعلية البرنامج لكل مجموعة 

للتأكد من مدى التطور و التحسن في األداء المھاري و المھارات النفسية قيد البحث أثناء   

القبلي و البعدي  ينالحصص التعليمية، أراد الطالب الباحث أن يقارن بين النتائج المحققة في االختبار

ضابطة ليتأكد من مدى التقدم في الوعتين، أي عند تالميذ المجموعة ونسبة التحسن لكال المجم

المھارات المتعلمة باستعمال البرنامج التعليمي العادي المقرر، كذلك عند تالميذ المجموعة التجريبية 

لتدريب العقلي باستعمال االسترخاء ومھارة تأثير امن فعالية البرنامج التعليمي المقرر  باإلضافةليتأكد 

  :لتصور العقلي وتركيز االنتباه، وكانت النتائج المحصل عليھا كما يلي ا

لمعرفة مدى فاعلية  :لكرة الطائرة قيد البحث دراسة التقدم في مستوى مھارات ا/ 2-1-3-4  

على مستوى المھارات عند تالميذ المجموعة  البرنامج التعليمي المقرر المصاحب للتدريب العقلي

، يستدعي القيام بتحليل مفصل للمعطيات للتأكد ما إذا كان البرنامج المقترح له التجريبية و الضابطة

  :فعالية أكبر من البرنامج العادي الذي ھو ضمن المقرر، فكانت النتائج كما يلي 
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وحدة   المھارات
 القياس

الفرق بين  العينة الضابطة  العينة التجريبية 
النسب 

المؤوية 
لمقدار 
  التقدم

  *ت

مقدار   ع  س
  التقدم

  

مقدار   ع س
  التقدم

  

اإلرسال  من
  األسفل

  
  
  

 درجة

7.647 1.729  113.12
7%  

5  0.
86

6  

37.098
%  

76.029
%  

5.47
3  

االستقبال 
  بالساعدين

12.70
5  

3.157  100.01
5%  

8  1.
87

0  

30.783
%  

69.232
%  

5.12
8  

التمرير من
  األعلى

12  2.397  96.174
%  

9  2.
20

7  

45.725
%  

50.449
%  

3.68
5  

  2.457و ت الجدولية  32و درجة حرية  0.01دالة *) = ت(

في قياس  غيرالمقارنة بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي ونسب الت يبين )14(رقم الجدول 
  المھارات األساسية

ية و التجريب تينالقياس البعدي للمجموع فيالمحسوبة ) ت(أن قيمة  يتضح من الجدول أعاله  

مما يؤكد  32ودرجة الحرية  0.01عند مستوى الداللة الجدولية قيمتھا الضابطة جاءت أكبر من 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المھارات األساسية قيد البحث بين المجموعتين التجريبية وجود 

ى فعالية برنامج ال ، ويرجع الطالب الباحث ذلكو الضابطة بعد التجربة و لصالح المجموعة التجريبية

  .التدريب العقلي المقترح الذي طبق على المجموعة التجريبية 

  و الشكل البياني األتي يوضح ذلك  
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االرسال من األسفل االستقبال من األعلى التمرير من األعلى 

التجريبية
الضابطة

  
يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات البعدية لالختبارات المھارية للمجموعتين ) 14(الشكل البياني  

  التجريبية و الضابطة

في المستوى المھاري للمجموعة التجريبية  المئوية تقدمومن نفس الجدول يظھر أن نسب ال  

 للمجموعة الضابطة المئوية غيرمن نسب الت أكبر) %113.127 و  %96.174(والتي تراوحت بين 

وھذا يؤكد أن برنامج التدريب العقلي أدى الى زيادة  )%45.725و  %30.783(التي تراوحت بين 

  . كما نصت عليه الدراسات العلمية ألساسية قيد البحثمعدل التغيير في مستوى تعلم المھارات ا

113,13%

37,10%

76,03%

10,02%

30,78%

69,23%

96,17%

45,73% 50,45%
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80,00%

100,00%

120,00%

التجريبية الضابطة الفرق بين النسب
المئوية لمقدار التقدم

االرسال من األسفل
االستقبال بالساعدين
التمرير من األعلى

  
للمجموعتين التجريبية و الضابطة بين القياسين  غيرالنسب المئوية لمقدار الت يبين) 15(الشكل البياني  

    و الفرق بينھما في االختبارات المھاريةالقبلي و البعدي 
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ومستويات التوتر  التصور العقلي ه،ادراسة مدى التقدم في مستوى تركيز االنتب/ 2-1-3-5  
  :العضلي
ومن أجل مدى فعالية البرنامج التعليمي المصاحب للتدريب العقلي على مستوى المھارات   

  :النفسية كانت النتائج كما يلي 

وحدة   المھارات

  القياس

الفرق   العينة الضابطة  العينة التجريبية

بين 

النسب 

المؤو

ية 

لمقدار 

  التقدم

  *ت

دل مع  ع  س

 التغير

معدل   ع  س

  التغير

تركيز  االنتباه

االنتبا

  ه

دق/عدد

12.17  يقة

7 

2.31

5  

37.0

97% 

8.764 

1.48

0  

3.24

5% -  

40.3

42%  

4.88

7  

مقياس 

التصو

ر 

  العقلي

التصو

ر 

العقلي 

  ككل

  نقطة

31.05

8 

1.59

9  

38.5

83% 

22.94

1 

1.78

4  

2.09

6%  

36.4

87%  

13.5

49  

بطاقة مستويات

32.76  التوتر

4  

2.53

7  

-

25.5

36% 

44.82

3  

1.91

1  

0.92

7%  

26.4

63%  

15.1

80  

  2.457و ت الجدولية  32و درجة حرية  0.01دالة *) = ت(

والنسب المئوية لمعدالت التغير  المقارنة بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي ) 15(الجدول 
  . ومستويات التوتر العضلي التصور العقلي ،تركيز االنتباهل
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التجريبية و  تينالمحسوبة بين القياس البعدي للمجموع) ت(تضح من الجدول أعاله أن قيمة ي  

الجدولية مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين قيمتھا الضابطة جاءت أكبر من 

الب بعد التجربة و لصالح المجموعة التجريبية، ويرجع الط في مستوى المھارات النفسية قيد البحث

و  .الباحث ذلك الى فعالية برنامج التدريب العقلي المقترح الذي طبق على المجموعة التجريبية 

  الشكل البياني األتي يبين ذلك
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تركيز االنتباه التصور العقلي مستويات التوتر العضلي

التجريبية
الضابطة

  
يبين األوساط الحسابية لنتائج االختبارات البعدية لتركيز االنتباه، التصور ) 16(الشكل البياني    

   ن التجريبية و الضابطةالعقلي و مستويات التوتر العضلي، للمجموعتي

تركيز االنتباه و في مستوى  لمعدالتالمئوية ل غيرومن نفس الجدول يظھر أن نسب الت  

أكبر من نسب  )%38.58 -  %37.10(للمجموعة التجريبية والتي تراوحت بين  التصور العقلي

ي أما بالنسبة على التوال )%2.10 - %3.25- (المئوية للمجموعة الضابطة التي تراوحت بين  غيرالت

باھرا بالنسبة للعينة الضابطة حيث كانت  تراجعالمستويات التوتر العضلي فشھدت العينة التجريبية 

بالنسبة للعينة الضابطة ) %0.93(بالنسبة للعينة التجريبية، و ) %25.54-(النسب المئوية كما يلي 

في  تراجعابية التي شھدت التي شھدت زيادة في مستوى التوتر العضلي مقارنة بالعينة التجري

وھذا يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية عالية بين القياسين و لصالح  مستويات التوتر العضلي

  . ، تركيز االنتباه و التصور العقلي المجموعة التجريبية في مستويات التوتر العضلي

 ،دية لمستويات تركيز االنتباهو الشكل البياني األتي يبين النسب المئوية لنتائج االختبارات البع  

للمجموعة التجريبية و الضابطة حيث يتضح وجود فروق  ومستويات التوتر العضلي التصور العقلي

  :  التالية لاشكواضحة كما ھو مبين في األ
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تركيز االنتباه التصور العقلي

التجريبية
الضابطة
الفرق بين النسب المئوية لمقدار التقدم

  
للمجموعتين التجريبية و الضابطة بين القياسين  تغيرالنسب المئوية لمقدار اليبين ) 17(الشكل البياني  

  .لي و البعدي و الفرق بينھما لتركيز االنتباه، التصور العقلي القب

25,54%

0,93%

26,46%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

مستويات التوتر العضلي

التجريبية تراجعيا( - )
الضابطة بالتزايد( +) 
الفرق بين النسب المئوية لمقدار التغير

  
للمجموعتين التجريبية و الضابطة بين القياسين القبلي و  تغيريبين النسب المئوية لمقدار ال) 17(الشكل البياني

  مستويات التوتر العضليفي البعدي و الفرق بينھما 
  

عن القبلية للمجموعة  ت تغير القياسات البعديةأن النسبة المئوية لمعدال إلىتشير النتائج   

في  التجريبية قد فاقت النسب المئوية لمعدالت تغير القياسات البعدية عن القبلية للمجموعة الضابطة

  .جميع المتغيرات قيد البحث 

الطالب الباحث السبب إلى أن المجموعة التجريبية كانت تتعلم من خالل شكلين حيث يرجع   

ي عقلالمنھج التعليمي المھاري، و الشكل الثاني انصب على التدريب ال األول يتمثل في من التدريب،

  . المقترح 
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  :ة خالص  
من خاللھا  الطالب الباحث تم من خالل ھذا الفصل عرض و تحليل لنتائج البحث و التي كشف  

في  ظھركما  للعينة التجريبية، و البعديعلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي 

التجريبية التي تلقت  ، والضابطةتين ھذه الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العين

  .برنامج التدريب العقلي 
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  :تمھيد 
الباحث إلى تحليل و مناقشة فرضيات البحث و ھذا من  الطالب في ھذا الفصل تطرق  

حيث تم مناقشتھا انطالقا من الخلفية النظرية  .الميدانيةخالل النتائج التي توصل إليھا من الدراسة 

  .الدراسةالتي بنيت على رأسھا ھذه 
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  :االستنتاجات/ 3-1  
و في حدود المنھج المستخدم، البرنامج المقترح و العينة التي طبق عليھا البحث  قمما سب  

  :األتييمكن استنتاج 

 )0.01(أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -  

 كذلك التصور العقلي و تركيز االنتباه في مستوى القدرة على االسترخاء و للمجموعة الضابطة

بينما  نظرا لعدم ممارستھا للتدريب على االسترخاء وكذلك التدريب العقلي، ،ي القياس البعديف

لمجموعة في نفس ال )0.01( عند مستوى الداللة إحصائيةلة اأظھرت النتائج وجود فروق د

و  مستوى تعلم المھارات األساسية قيد البحث بعد التجربة نتيجة لتنفيذ البرنامج التعليمي المقرر

  .الموحد للمجموعتين 

قد يكون كافي لتعلم  الطائرةالتدريب المھاري فقط و لبعض المھارات األساسية بكرة  -  

  . بعض المھارات

 )0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلىأشارت النتائج  -  

ركيز االنتباه و تعلم للمجموعة التجريبية في مستوى القدرة على االسترخاء، التصور العقلي و ت

المھارات األساسية قيد البحث نتيجة تنفيذ محتويات البرنامج التعليمي الموحد للمجموعتين إضافة 

   .إلى برنامج التدريب العقلي المقترح من طرف الطالب الباحث 

  :مناقشة فرضيات البحث / 3-2  
ھناك فروق  " فيھا من أجل التحقق من الفرضية األولى و التي افترض الطالب الباحث  

ذات داللة إحصائية في تطبيق برنامج التدريب العقلي المصاحب للتعلم المھاري على تعلم بعض 

صحة ھذه الفرضية من عدمھا يتجلى لنا من خالل  الختبارو ، "المھارات األساسية للكرة الطائرة

ة قد أوضحت مدى اھتمام النتائج المحصل عليھا من خالل الفرق بين االختبارات القبلية و البعدي

الطالب الباحث بالنتائج، و التوقع المنطقي التي توصال إليھا من خالل ھذه الدراسة و التي أعطت 

نتائج االختبارات المھارية المتحصل عليھا أن  أظھرتللفرضية المعتمدة صدقا موضوعيا، حيث 

لعينة التجريبية في ثالث ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي و البعدي ل
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  :ضية األولى مناقشة الفر/ 3-2-1  
مناقشة نتائج تأثير برنامج التدريب العقلي المقترح على مستوى المھارات / 1- 3-2-1  

   :األساسية للكرة الطائرة 
المحتسبة لجميع االختبارات المھارية أكبر ) ت(أن قيمة  حاتض) 12(من خالل الجدول   

 )0.01(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىمن قيمتھا الجدولية مما يشير 

و ھذا يعني أن  ولصالح االختبار البعدي بين االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية

الكرة الطائرة قيد البحث، ألفراد ھذه المجموعة و يرجع  مھاراتتعلم في  سنا واضحاھناك تح

فعالية برنامج التدريب العقلي المقترح المصاحب للتعلم المھاري  إلىالطالب الباحث ھذه النتيجة 

أفراد ھذه المجموعة معلومات  إعطاءالذي طبق على المجموعة التجريبية وھذا ما ساعد على 

دقيقة وتكوين صورا واضحة في الدماغ عن كيفية األداء للمھارات المطلوبة، حيث أن  كافية و

التالميذ استطاعوا بفضل التدريب العقلي فھم طبيعة المھارة كما ساعدھم على تركيز انتباھھم 

على اتجاه المھارة و التركيز على النقاط الفنية الھامة لھا وذلك من خالل عزل كل المثيرات 

   .رتبطة باألداء الغير م

  

ي من تغذية راجعة ووضوح عقلويرى الطالب الباحث من خالل ما يقدمه التدريب ال  

وھذا  الصورة تمكن التالميذ من السيطرة على المھارة بشكل جيد إلى جانب ترسيخھا في أذھانھم

ب أن التدري إلى) م1983( إسماعيليتفق مع دراسة كل من محمد العربي شمعون، ماجدة محمد 

العقلي قبل األداء المھاري قد ساھم في سھولة وانسيابية األداء ويعتبر بمثابة االنتقال من الظروف 

ويعتبر أيضا وسيلة انتقال من التفكير المجرد إلى المعايشة . المحيطة غير المرتبطة باألداء 

  )103:15.(لألداء من خالل الحواس و المشاعر المختلفة 

أن للمعلومات التي يحصل عليھا المتعلم تأثير فعال ) Schmidt(ومن جھة أخرى ذكر   

نتائج أفضل للتعلم حيث أن لكل مھارة نتعلمھا يوجد برنامج حركي لھا مخزون  إلىفي الوصول 
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، وفاء محمود )م1993( كل من حامد محمد الكومي إليهما أشار يتفق الطالب الباحث مع و  

، ودراسة بوخراز )م2001(، الرحاحلة و الخياط )م1998(، لطفي )م1997(حسن

، ودراسة شويه بوجمعة )م2004(أحمد حامد أحمد السويدي  ، ودراسة )م2008(رضوان

في ھذا المجال قد أكدت  أن بعض الدراسات) م1995(محمود عنان  إليه، ومع ما أشار )م2009(

كإستراتيجية معرفية أكثر فاعلية من عدم الممارسة العقلية يجب على أن الممارسة العقلية 

  )343:76. (استخدامھا بطريقة مكملة من الممارسة البدنية إلعطاء نتائج أفضل 

دريب أنه يجب الربط بين استراتيجيات التدريب العقلي و التعليم و الت حيث أكدت نتائجھا  

المھاري يساعد على تطوير المھارة وتحسين أسلوب أدائھا حتى تكون عمليتي التعليم و التدريب 

  .الرياضي ممتعة وذات قيمة كبيرة 

على القدرة على  مناقشة نتائج تأثير برنامج التدريب العقلي المقترح/ 2- 3-2-1  
  :االسترخاء

مستويات التوتر أكبر من قيمتھا المحسوبة ل) ت(اتضح أن قيمة ) 13(من خالل الجدول   

بين ) 0.01(الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي و ھذا يعني أن ھناك 

احث ھذه النتيجة إلى أن و يرجع الطالب الب تحسنا واضحا في مستوى القدرة على االسترخاء

العينة التجريبية تدربت على تمارين االسترخاء التي كانت ضمن برنامج التدريب العقلي المقترح 

و التي كان لھا بالغ األثر في خفض حدة التوتر و تحقيق االسترخاء لجميع الجسم، ويرى الطالب 

العضلي يكمن في عامل  رالتوتمستويات الباحث أن سبب تفوق المجموعة التجريبية في خفض 

الثقة بالنفس الذي تم اكتسابه من قبل أفراد ھذه المجموعة والذي يعد عنصرا أساسيا أثناء عملية 

الالعب يجب أن يتعلم كيف يسيطر ويتحكم "التعلم حيث أشار محمد عبد الرحيم إسماعيل إلى أن 

ذلك تعتمد على كيفية االسترخاء  في العمليات و التفاعالت الفسيولوجية و الذھنية، و الركيزة في

البدني و الذھني، فالالعب المسترخي بدنيا و ذھنيا ھو الالعب الواثق من نفسه وبالتالي يكون 
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وقد وجد أن بعض الالعبين يحقق أفضل ما لديه عندما يحدث نفسه بصوت مسموع و   

خر يحقق أفضل مستوى من االستثارة عن طريق التنفس العميق و االسترخاء البعض األ

مقدرة  و أن مھارات ھذه الدراسة بالنسبة للعينة قيد البحث تتطلب من التالميذ) 47،46:53(

الوضع المناسب، و أن ھذه المھارات يمكن أن تؤدى بصورة  إلىو التكيف  عالية على االسترخاء

في ) 1996صقر، (ما ارتبطت بمھارة االسترخاء وھذا ما يؤكده  إذاة الجيدة تتميز بالدقة و الكفاء

التوتر النفسي ھو من أھم المشكالت التي تواجه معظم الرياضيين وله العديد من اآلثار "أن 

عتقاد أو التفكير في أنه غير كفء، كما أنه قد يضعف من ثقته في نفسه عندما يتملكه اال السلبية،
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المقترح على أبعاد التصور مناقشة نتائج تأثير برنامج التدريب العقلي / 3- 3-2-1  
  :العقلي

تسبة لكل أبعاد التصور العقلي أكبر من المح) ت(أن قيمة  )13(تبين من نتائج الجدول   

بين ) 0.01(قيمتھا الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي و ھذا يعني أن البرنامج 

ساھم في تعزيز القدرة على  المعد لھذا الغرضو  المقترح الذي مارسته المجموعة التجريبية

الحسية، البصرية، (من خالل تناول األبعاد ) الداخلي و الخارجي(التصور العقلي بنوعيه 

ومحاولة االرتقاء بھذه األبعاد بطريقة متكاملة حتى يمكن التقدم بعملية ) السمعية، الحس حركية

ھذا التصور على كل ما يختص بالمھارات التصور العقلي، حيث أخذ في االعتبار أن يحتوي 

المراد تصورھا ولكن دون األداء الفعلي لھا وقد يدعم ذلك ما أشارت إليه نتائج المجموعة 

  . الضابطة و التي لم تتعرض لبرنامج التدريب العقلي المقترح

ومن وجھة نظر الفيسيولوجيا فان الطالب الباحث يرجع سبب ھذه الفروق بين االختبارين   

تحسن العمليات العصبية لدى  إلىالقبلي و البعدي للمجموعة التجريبية لمھارة التصور العقلي 

أفراد ھذه المجموعة بسبب البرنامج المعد لھذا الغرض الذي مارسته قبل كل تمرين مھاري كانت 

ن في أن التمري) 2000محجوب، ( إليهمع ما أشار تؤديه خالل الوحدات التعليمية وقد اتفق ھذا 

الذھني يمكن استخدامه مباشرة قبل أو بعد األداء حيث يتصور المتعلمون أنفسھم وھم يؤدون 
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ھو مھارة نفسية  ر العقليويرى الطالب الباحث من خالل النتائج التي ظھرت أن التصو  

أن  إذووسيلة ومصدر للكثير من األفكار االيجابية و السلبية التي تستحضر في ذھن الرياضي، 

ق أداء ياألفكار االيجابية تحسن من أداء الرياضي ومن تم تطوره، بينما األفكار السلبية تع

تم فان ذلك يؤثر في الرياضي عندما يستحضر في ذھنه الفشل وعدم القدرة على األداء ومن 

في أن التصور الذھني ھو وسيلة ) 117:01(وھذا يؤكده أسامة كامل راتب . مستوى األداء 

عقلية يمكن من خاللھا تكوين تصورات الخبرات السابقة أو تصورات جديدة لم تحدث من قبل 

ن فيھا وان مھارة التصور العقلي ھي من المھارات التي تتباي لألداءالعقلي  اإلعدادبغرض 

وبينت . تحصيلھم العلمي أو المھاري  القدرات عند األفراد على الرغم من تقارب مستوى

في مراحل التعلم أو مراحل  سواءالبحوث أن التصور العقلي له أھمية فعالة في المجال الرياضي 

ارات ، ويعتبر كذلك من الطرق المعرفية األكثر استخداما توفر للفرد المھوإتقانهتطوير األداء 

وأكدت بعض الدراسات ) 84،77:111(الالزمة التي تمكنه من مواجھة القلق و الضغوط النفسية 

التي ال يمكن التدريب عليھا في  ثبيت وإتقان بعض المھاراتأنه بفضل المراجعة الذھنية يمكن ت

 وتتفق ھذه النتائج التي تم)32:112(كل األحوال خاصة تلك التي تتطلب دقة وتحكم كبيرين 

شويه ودراسة ) م2008(في ھذه الدراسة مع نتائج كل من دراسة بوخراز رضوان  إليھاالتوصل 

تنمية مھارة  حيث أوضحت أن التدريب العقلي له التأثير ايجابي وفعال في) م2009(بوجمعة 

  .التصور العقلي 

  : اه مناقشة نتائج تأثير برنامج التدريب العقلي المقترح على تركيز االنتب/ 4- 3-2-1  
المحسوبة لتركيز االنتباه أكبر من قيمتھا ) ت(اتضح أن قيمة ) 13(من خالل الجدول   

بين ) 0.01(الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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 ومن جھة أخرى يرى الطالب الباحث أن تركيز االنتباه ھو قدرة عقلية مھمة يدركھا كل  

ي ثدور إليهالرياضيين، وھي شرط أساسي لالنجاز الرياضي الجيد، حيث يتفق مع ما توصل 

أن الرياضي إذا لم يكن قادرا على التركيز لما يجري أمامه فان الفعالية ال ) "82:113) (1984(

في كذلك القدرة على االنتباه الضيق و االنتباه الواسع وذلك ألن القدرة ... تتحقق بشكلھا األمثل

" معظم األلعاب الرياضية تعمل على نقل االنتباه ما بين المحيط و الذات وتؤدي دورا أساسيا

)82:113 (.  

 في مھارات الكرة الطائرة و الذي يوضحه الجدول وفيما يتعلق بالتفوق الذي الحظناه  

يمتلك أن ھذه المھارات تتطلب من التلميذ أن  إلىفان الطالب الباحث يرد ھذه النتيجة ) 12(

عبد الفتاح  يؤكدالقدرة على االنتباه الداخلي و االنتباه الخارجي، وفي ھذا السياق 

أن أھم مظاھر االنتباه التي تثبت تأثيرھا على مستوى األداء في النشاط ) م1986(وروبي

النواحي الفنية  إتقانالرياضي ھي عملية تركيز االنتباه، فتركيز االنتباه يؤثر في دقة ووضوح و 

  )74:114(.ألجزاء المھارة 

) م1998لطفي، (في ھذه الدراسة مع نتائج كل من  إليھا وتتفق ھذه النتائج التي تم التوصل  

أن ھناك عالقة ايجابية بين تركيز  إلى أشارتاحيث ) م2004محمود موسى العيكلي، (ودراسة 

في تحسين القدرة على تركيز  تأثيرلعقلي له االنتباه ومستوى األداء في التمرينات وأن التدريب ا

  .االنتباه 

تأكد وبناءا على المقارنات التي تمت بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية   

االسترخاء، التصور ( يةعقلالطالب الباحث من فعالية التدريب العقلي االيجابية لتنمية المھارات ال

تعلم مھارات الكرة الطائرة األساسية قيد ي تم استعمالھا لتسھيل عملية والت) العقلي، تركيز االنتباه
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  الطالب الباحث يتحقق الفرض األول للبحث وھو  إليهتوصل مما تقدم وبناءا على ما   

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى تعلم  "

بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة، ومستويات التوتر العضلي، تركيز االنتباه و التصور 

  العقلي لصالح القياس البعدي

  : ثانيةمناقشة الفرضية ال/ 3-2-2  
  :على مستوى المھارات األساسية للكرة الطائرة / 1- 3-2-2  
المحتسبة لجميع االختبارات المھارية أكبر من ) ت(أن قيمة ) 14(من خالل الجدول   

بين ) 0.01(قيمتھا الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ولصالح االختبار البعدي و ھذا يعني أن ھناك  الضابطةالقبلي و البعدي للمجموعة االختبارين 

تحسنا واضحا في تعلم مھارات الكرة الطائرة قيد البحث، ألفراد ھذه المجموعة و يرجع الطالب 

علم المواظبة في الوحدات التعليمية المستمرة من خالل الدرس، فالت الباحث ھذه النتيجة إلى

تكرار األداء بمصاحبة التغذية الراجعة و المعلومات الصحيحة من قبل المدرس أدى المستمر و 

محمود واتفقت ھذه النتائج مع دراسة كل من  .إلى تعلم فعال مما أدى إلى تحقيق النتائج المعنوية 

عبد ) م2009(شويه بوجمعة ) 2004(و بوفرمة عبد القادر و آخرون ) م2004(موسى العكيلي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  علىحيث أكدت كلھا  )م2000(ل عبد الفتاح األشقرالباسط جمي

بعد التجربة نتيجة تنفيذ محتويات البرنامج األداء المھاري للمجموعة الضابطة في مستوى 

  . الموحد للمجموعتين

لم يتحقق الفرض الثاني  من نتائج مما تقدم وبناءا على ما توصل إليه الطالب الباحث  

  . متغير المھارات األساسية للكرة الطائرة قيد البحث بحث فيما يخصلل

   :ة عقليعلى مستوى المھارات ال/ 2- 3-2-2  
ية أقل من قيمتھا عقلالمحتسبة لجميع االختبارات ال) ت(أن قيمة  )15(من خالل الجداول   

بين ) 0.01( الجدولية مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
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، ھناك اختالف في تحقيق ھذه تقدم عرضه وبناءا على ما توصل إليه الطالب الباحثمما   

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين  " وھو الفرضية حيث تحقق األول ولم يتحقق الثاني

، المھارات األساسية للكرة الطائرةالقبلي و البعدي للمجموعة الضابطة في مستوى تعلم بعض 

، وھدا يتفق مع دراسة محمود "تر العضلي، تركيز االنتباه و التصور العقليومستويات التو

التدريب المهاري فقط و لبعض المهارات األساسية بكرة حيث استنتج أن ) 2004(موسى العكيلي 

، ومن جهة أخرى يؤكد بوفرمة عبد القادر و آخرون اليد قد يكون كافي لتعلم بعض المهارات

، ريبية لھا األثر اإليجابي في تعلم مھارة اإلرسال الساحق في الكرة الطائرةالوحدة التدأن ) 2004(

 وفقط حيث وجد أن التدريب البدني) 2009(ونفس النتائج التي توصل إليھا الباحث شوية بوجمعة 

ولكن يبقى غير كاف مقارنة بالعينة  أدى إلى تعلم بعض مھارات جھاز الحركات األرضية

    مت التدريب العقليالتجريبية التي استخد

  :الثالثةمناقشة الفرضية / 3-2-3  
مناقشة نتائج القياس البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة على مستوى / 1- 3-2-3  

  :لكرة الطائرة األساسية قيد البحثمھارات ا
 االختبارات في التجريبية والضابطة المجموعتين أفراد لدى وملموس واضح تطور ھناك  

 إلى يعود والسبب البعدية االختبارات لصالح التطور ھذا في تباين ھناك المھارية ولكن البعدية

 األداء وتكرار المستمر فالتدريب الدرس خالل من المستمرة التعليمية الوحدات في المواظبة

 إلى أدى مما فعال تعلم إلى أدى قبل المدرس من الصحيحة والمعلومات الراجعة التغذية بمصاحبة

  المعنوية النتائج تحقيق

المحتسبة لجميع االختبارات المھارية أكبر من ) ت(أن قيمة ) 16(من خالل الجدول و  

 بين) 0.01(قيمتھا الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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، وفاء محمود )م1993(ويتفق الطالب الباحث مع ما أشار إليه كل من حامد محمد الكومي   

، ودراسة بوخراز )م2001(، الرحاحلة و الخياط )م1998-، لطفي )م1997(حسن

، ودراسة شويه بوجمعة )م2004(دراسة  أحمد حامد أحمد السويدي ، و)م2008(رضوان

أن بعض الدراسات في ھذا المجال قد أكدت ) م1995(، ومع ما أشار إليه محمود عنان )م2009(

على أن الممارسة العقلية كإستراتيجية معرفية أكثر فاعلية من عدم الممارسة العقلية يجب 

ودراسة سليماني  )343:76. (سة البدنية إلعطاء نتائج أفضل استخدامھا بطريقة مكملة من الممار

ھناك عالقة ارتباطية بين التصور الذھني و األداء " صفحة الذي وجد أن) م2008( البشير

  "ه المھارة العقلية يمكنھم من رفع مستوى أدائھم الحركيذالحركي حيث أن تحسن األطفال في ھ

استراتيجيات التدريب العقلي و التعليم و التدريب حيث أكدت نتائجھا أنه يجب الربط بين   

المھاري يساعد على تطوير المھارة وتحسين أسلوب أدائھا أفضل من عدمه، وھذا ما أكدته نتائج 

  . ھذه الدراسة الحالية 
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مناقشة نتائج القياس البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة على مستوى / 2- 3-2-3  
  :البحثية قيد عقلالمھارات ال

أكبر من قيمتھا  ةعقليالالمحتسبة لجميع االختبارات ) ت(أن قيمة ) 17(من خالل الجدول و  

بين ) 0.01(الجدولية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ويعود التجريبية، المجوعة ولصالح البعدية االختبارات في والضابطة التجريبية المجموعتين

 القدرة التجريبية المجموعة ألفراد أعطى الذي الذھني للتدريب فاعلية البرنامج المعد إلى ببالس

على االسترخاء و التصور العقلي وكذا تركيز االنتباه، و السبب في ھذا الفرق ھو أن المجموعة 

الضابطة لم تطبق برنامج التدريب العقلي الذي احتوى على تمرينات االسترخاء و التصور 

و بوفرمة ) 2008(بوخراز رضوان عقلي وحتى تركيز االنتباه، وھذا يتفق مع دراسة كل من ال

حيث أكدت كلھا على أن  )م2004(.و أحمد حامد أحمد السويدي ) 2004(عبد القادر و آخرون 

المجموعة التي استفاد عناصرھا من البرنامج الذي يھدف إلى تنمية المھارات النفسية، قد سجلت 

ضل بكثير بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، وفي ضوء المقارنة بين النتائج البعدية نتائج أف

للمجموعتين في المھارات النفسية نجد أن ھناك تحسن واضح ألفراد العينة التجريبية منه لدى 

  .العينة الضابطة 

 " مما تقدم وبناءا على ما توصل إليه الطالب الباحث يتحقق الفرض الثالث للبحث وھو  

توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي في مستوى 

تعلم بعض المھارات األساسية للكرة الطائرة، ومستويات التوتر العضلي، تركيز االنتباه و 

   . التصور العقلي لصالح المجموعة التجريبية
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  :خاتمة  
ى لتكنولوجيا المعلومات، إلى فرض ضغوط عديدة علقد أدى عصر االنفجار المعرفي و  

أجيال من المتعلمين قادرين على استيعاب واستخدام التكنولوجيا  إعدادالمناھج التعليمية، من أجل 

  .لمواجھة الحياة العصرية 

 إتباعفلم تعد مھمة مدرس التربية البدنية و الرياضية قاصرة على الشرح و أداء نموذج و   

إلستراتيجية الدرس، تعمل ليدية في التدريس، بل أصبحت تعتمد على رسم مخطط األساليب التق

، ةالتعليمي العملية فيه أساليب التدريس الحديثة و الوسائل التعليمية المتطورة، التي أصبحت صمام

  .أن كانت تكملة له في طريق تحقيقه لألھداف المطلوبة  بعد

مة في مجال علم النفس الرياضي، و الذي يساعد ويعتبر التدريب العقلي أحد األبعاد الھا  

في اكتساب األداء المھاري، و االرتقاء بمھارات اللعبة، لدى فقد أصبح دعامة رئيسية في المجال 

الرياضي، الستخدامه العديد من المھارات النفسية لتطوير األداء المھاري، وتحقيق أعلى 

  .مستويات االنجاز 

، بوخراز )2009(شوية بوجمعة و من بينھا دراسة ،حيث أشارت معظم الدراسات  

أن التفوق الرياضي يكون لصالح األفراد الذين  )2008(، سليماني البشير )2008(رضوان 

يمتلكون القدرات الذھنية و المھارات النفسية الالزمة، التي تمكنھم من استخدام كل طاقاتھم 

  .وقدراتھم البدنية و الفنية في أحسن الظروف 

علم وإتقان المھارات من قبل تطور رياضة الكرة الطائرة تعتمد باألساس على ت وأن  

التالميذ وخاصة في ھذه المرحلة العمرية، وقد وجد الطالب الباحث خالل خبرته في التدريس 

لكونه أستاذ تربية بدنية ورياضية لمدة سنتين في ھذه االكمالية قيد البحث أن معظم المناھج 

ة في تعلم المھارات لأللعاب بصفة عامة و الكرة الطائرة بصفة خاصة لدى التعليمية الخاص

) الذھنية(التالميذ، تضع جل اھتماماتھا في النواحي البدنية و المھارية، ولم تھتم بالنواحي العقلية 

التي تعد ركنا مكمال في العملية التعليمية، وتمثل جانبا مھما في تكوين التالميذ في ھذه اللعبة، 

ث أن القوة العقلية ھي القوة الدافعة وراء كل االنجازات الرياضية، مما له انعكاسات ايجابية حي

الممارسة العقلية أثناء مراحل تعلم المھارة  إھمالو  إغفال أن إذعلى واقع العملية التعلمية نفسھا، 
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) التصور العقلي، االسترخاء، االنتباه(وعلى الرغم من أھمية المھارات النفسية و التي يعد   

 إالمن أھم مكوناتھا من حيث مساھمتھا في تحسين تعلم المھارة، ودورھا في رفع مستوى األداء 

مية في مجال التربية البدنية و الرياضية تركز على أن المناھج التعليأن الطالب الباحث وجد 

التدريب البدني و المھاري فقط، حيث يقضي التالميذ وقتا وجھدا كبيرين وربمى دون فائدة، 

  .وخاصة مع الفئات الصغرى 

برنامج التدريب العقلي وھذا ما تناولته ھذه الدراسة، حيث قام الطالب الباحث بتخطيط   

 اإلرسال(عض المھارات األساسية للكرة الطائرة و المتمثلة في مھارة مقترح لتحسين تعلم ب

، المخطط تضمن برنامج التدريب )البسيط من األسفل، االستقبال بالساعدين، التمرير من األعلى

المھارات  إحدى، باعتبارھم )االسترخاء، التصور العقلي، االنتباه(العقلي و المتمثل في استعمال 

ھامة من العمليات المعرفية، التي لھا تأثير ايجابي على األداء المھاري، سواء النفسية، وعناصر 

  . اإلتقانأثناء المراحل األولى للتعلم أو المراحل المتقدمة للتحكم و 

و النتائج التي تحصل الطالب الباحث عليھا تشير إلى أنه كلما زادت قيمة نتائج المھارات   

لمھارية للكرة الطائرة، وھدا ما يدل على وجود عالقة ارتباطية النفسية زادت نتائج االختبارات ا

موجبة بين المتغيرين، ھذا االستنتاج يبرز مدى فعالية التدريب العقلي وتأثيره االيجابي على 

  .األداء المھاري 

بناءا على النتائج المحصل عليھا، اتضح أن المجموعة التي استفاد عناصرھا من البرنامج   

، قد سجلت نتائج )االسترخاء، التصور العقلي، االنتباه(تنمية المھارات النفسية لىإالذي يھدف 

أفضل بكثير في القياس البعدي لمھارات الكرة الطائرة، و المھارات النفسية قيد البحث، بالمقارنة 

  .مع المجموعة الضابطة 

سھيل عملية تعلم مھما تعددت النظريات و الدراسات التي تفسر فعالية التدريب العقلي لت  

المھارات، يرى الطالب الباحث أنھا تصب في اتجاه واحد الذي يوضح ويؤكد دور ھذه المھارات 
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  :التوصيات   
من نتائج  الباحثالطالب  في حدود عينة البحث وإجراءاته وبناًء على ما توصل إليه  

  : يوصى بما يلي

ة الوحدات ضمن المھاري التعلم مع العقلي التدريب استعمال -   ذ التعليمي ا للتالمي ه لم  ل

  . من التعلم، وخاصة المراحل األولى التعلم تسريع عملية في دور من

ات ت -   د دورات ودراس ينة للمدركوينيعق رامج  س ق ب ة تطبي ى إمكاني رف عل للتع

  .التدريب العقلي وكيفية التغلب على المشكالت والصعوبات التي قد تقابلھم في ھذا المجال 

ات  وتطبيقھا على أنشطة رياضية دراسةإجراء بعض الدراسات المشابھة لھذه ال -   وفئ

  . أخرى عمرية

تقبل  -   ة في المس تكثيف الجھود و المزيد من العمل من خالل بحوث ودراسات معمق

    الدول المتقدمة و أكثرإليه حدود ما وصلت  إلىشاء هللا  إنمن أجل االرتقاء 

     

        

 

  

  

  

    

  

  



  اتــــــــــــــــــــــالمرفق
  .بطاقة مستويات التوتر العضلي  ) :1(الملحق رقم 
  .مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي  ) :2(الملحق رقم 
  .مقياس تركيز االنتباه  ) :3(الملحق رقم 
  .استبيان آراء السادة الخبراء حول صالحية االختبارات المھارية  ) :4(الملحق رقم 

  .الخبراء و المتخصصون الذين عرضت عليھم االستمارة  ) :5(لحق رقم الم
  .أسماء السادة المساعدين  ) :6(الملحق رقم 
  .نتائج التجربة  ) :7(الملحق رقم 
  .برنامج التدريب العقلي  ) :8(الملحق رقم 
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  ) 1( ملحق رقم

  ..............:...............االسم و اللقب   
  بطاقة مستويات التوتر العضلي -

  إعداد
  إسماعيلماجدة         محمد العربي شمعون

التعرف على مستويات التوتر العضلي في المجموعات العضلية كوسيلة  إلىتھدف ھذه البطاقة 
  .للتعرف على حالة التوتر داخل العضالت 

  :و المطلوب 
  .لحظة القيام بملء ھذه البطاقة ر العضلي كما تشعر بھا توتال درجةتسجيل  -  
  .في المربع الذي تجد أنه يتناسب مع توتر ھذه العضالت ) x(وضع عالمة  -  
  .مستويات من التوتر العضلي  ثالثأمامك  -  
  .استرخاء تام )  2 – 1( أرقام   
  .توتر متوسط )  8 – 3( أرقام   
  .توتر عالي )  10 – 9( أرقام   

  
مستوى   ماسترخاء تا  توتر متوسط

  التوتر
  توتر عالي

العضالت  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  الوجه                    
  الرقبة                    
  الفك                    
  الكتف                    
  الصدر                    
 الذراعين                    
  الفخذ                    
  الساق                    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ب 



  
  )2(ملحق رقم 

  مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي
  إعداد

  إسماعيلماجدة         محمد العربي شمعون
  الممارسة الفردية :األولالموقف 

مثل الرمية الحرة في كرة اختر مھارة واحدة معينة أو موقف معين في النشاط الرياضي  -1
  .الخ .......في التنس، ضربة الجزاء في كرة القدم، رمي الجلة، اإلرسالالسلة، 

 شيءمكان الذي تتدرب فيه عادة مع عدم تواجد أي تصور نفسك تؤدي ھذه المھارة في ال -2
 .أخر 

 إلىفي ھذا المكان تستمع  غلق العينين لمدة دقيقة تقريبا مع محاولة أن ترى نفسك -3
 .األصوات، تشعر بجسمك أثناء أداء الحركة 

 .حاول أن تكون واعيا بحالتك العقلية و االنفعالية  -4
 .حاول أن ترى نفسك من داخل جسمك  -5

  .وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه  قدر درجة
صورة    م

  واضحة
صورة 

متوسطة 
  الوضوح

صورة 
غير 

  واضحة

عدم 
وجود 
  صورة

صورة  العبارات
واضحة 

  تماما
كيف رأيت نفسك تؤدي -  1

  ؟ المھارة المطلوبة
1  2  3  4  5  

كيف رأيت نفسك تستمتع -  2
اء لألصوات المصاحبة لألد

  ؟

1  2  3  4  5  

كيف تشعر بجسمك أثناء   3
  أداء المھارات المطلوبة ؟

1  2  3  4  5  

ما ھي درجة الوعي بالحالة  5  4  3  2  1   4
  االنفعالية المصاحبة ؟

  
تحكم فوق    م

  المتوسط
تحكم 
  متوسط

صعوبة 
  التحكم

عدم 
  التحكم

تحكم  العبارات
  كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم   5  5  4  3  2  1
  في الصورة

  
  ال  العبارات  نعم  م

ھل يمكن رؤية الصورة من       6
  ؟ داخلك

  
  
  

 ت 



  
  . اآلخرينالممارسة مع : الموقف الثاني 

التصور العقلي لنفس المھارة السابقة أو الموقف ولكن في وجود كل من المدرب وحضور  -1
  .أعضاء الفريق 

 .التصور العقلي ألداء خطأ أمكن مالحظته من الجميع  -2
 .دقيقة تقريبا غلق العينين لمدة  -3
 .التصور العقلي لألداء الخاطئ بأقصى درجة من الوضوح قدر االمكان  -4
 .حاول أن ترى الصورة من داخل جسمك  -5

  .قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه 
صورة    م  العبارات

  اضحةو
صورة 

متوسطة 
  الوضوح

صورة 
غير 

  واضحة

عدم 
وجود 
  صورة

صورة
واضحة 

  تماما
كيف رأيت نفسك في ھذا   1

  الموقف؟
1  2  3  4  5  

كيف رأيت نفسك تستمتع   2
 لألصوات في ھذا الموقف ؟

1  2  3  4  5  

كيفية اإلحساس الحركي   3
  باألداء في ھذا الموقف ؟

1  2  3  4  5  

كيف تشعر بالحاالت  5  4  3  2  1   4
  االنفعالية في ھذا الموقف ؟

  
تحكم فوق    م  العبارات

  المتوسط
تحكم 
  متوسط

صعوبة 
  التحكم

عدم 
  لتحكما

تحكم
  كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم     5  4  3  2  1
 في الصورة

  
  ال  العبارات  نعم  م

ھل يمكن رؤية الصورة من       6
  ؟ داخلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ث 



  
  .مشاھدة الزميل : الموقف الثالث 

  .ن في منافسة التفكير في زميل أو أحد الالعبين يؤدي مھارة أو موقف معي -1
 .غلق العينين لمدة دقيقة تقريبا  -2
التصور العقلي للموقف بوضوح وواقعية قدر االمكان أثناء األداء الناجح في جزء ھام من  -3

 .المنافسة 
  .قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه 

  
صورة    م  العبارات

  واضحة
صورة 

متوسطة 
  الوضوح

صورة 
غير 
  ةواضح

عدم 
وجود 
  صورة

صورة
واضحة 

  تماما
كيف رأيت نفسك في ھذا   1

  الموقف؟
1  2  3  4  5  

كيف رأيت نفسك تستمتع   2
 لألصوات في ھذا الموقف ؟

1  2  3  4  5  

كيفية اإلحساس الحركي   3
  باألداء في ھذا الموقف ؟

1  2  3  4  5  

كيف تشعر بالحاالت  5  4  3  2  1   4
  االنفعالية في ھذا الموقف ؟

  
تحكم فوق    م  العبارات

  المتوسط
تحكم 
  متوسط

صعوبة 
  التحكم

عدم 
  التحكم

تحكم
  كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم  5  4  3  2  1   
 في الصورة

  
  ال  العبارات  نعم  م

ھل يمكن رؤية الصورة من       6
  ؟ داخلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ج 



  
  .األداء في المنافسة : الموقف الرابع 

  .فس المھارة أو الموقف السابق في أحد المنافسات ألداء ن التصور العقلي -1
التصور العقلي لألداء الناجح و الفائق مع تصور التشجيع االيجابي ألعضاء الفريق و  -2

 .الجمھور 
 .غلق العينين لمدة دقيقة تقريبا  -3
 .التصور العقلي في أقصى درجة من الوضوح قدر االمكان  -4

  .ع دائرة حول الرقم الذي يتفق مع ما تراه قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وض
  

صورة    م  العبارات
  واضحة

صورة 
متوسطة 
  الوضوح

صورة 
غير 

  واضحة

عدم 
وجود 
  صورة

صورة
واضحة 

  تماما
 كيف رأيت نفسك في موقف  1

  ؟المنافسة 
1  2  3  4  5  

استمعت لألصوات في كيف   2
  ؟موقف المنافسة 

1  2  3  4  5  

شعرت باألداء الناجح  كيف  3
  ؟المنافسة في 

1  2  3  4  5  

شعرت باالنفعاالت في  كيف  5  4  3  2  1  4
  ؟ھذا الموقف 

   
تحكم فوق    م  العبارات

  المتوسط
تحكم 
  متوسط

صعوبة 
  التحكم

عدم 
  التحكم

تحكم
  كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم   5  5  4  3  2  1
 في الصورة

  
  ال  العبارات  نعم  م

ھل يمكن رؤية الصورة من       6
  ؟ داخلك

  
  :تقدير الدرجات كاألتي  ويكون

  = ......للمواقف األربعة ) 1(جمع الدرجات في العبارة : المحور البصري  -1
 = ......للمواقف األربعة ) 2(جمع الدرجات في العبارة : المحور السمعي  -2
 = ......للمواقف األربعة ) 3(جمع الدرجات في العبارة : المحور الحس الحركي  -3
 = ......للمواقف األربعة ) 4(الدرجات في العبارة جمع : المحور االنفعالي  -4

  .كحد أقصى ) 20(كحد أدنى وبين ) 4(تنحصر درجة المحور ما بين : مالحظة 
  
  
  

 ح 



  
  )3(ملحق رقم 

  مقياس تركيز االنتباه -
لقياس تركيز  Dorothy.H  "1987دورتي ھاريس " ھذا االختبار وضعه في األصل   

ويتكون من مجموعة من  1996" حمد العربي شمعون م" االنتباه وأعد صورته العربية 
مربعات رأسية وكل مربع يحتوي على رقمين ) 10(مربعات أفقية و ) 10(المربعات عددھا 

. و االختبار بسيط في شكله يقدم لالعب لمدة دقيقة واحدة ) 99(إلى ) 00(تتراوح األرقام من 
أو ) 11(ي يحدد له و الذي يمكن أن يكون ويطلب منه أن يتابع األرقام بالترتيب من الرقم الذ

ويضع عالمة على كل رقم في المربع ويتم حساب عدد المربعات التي وصل ) 50(أو ) 15(
  .اليھا في نھاية الدقيقة 

  اختبار تركيز االنتباه
  

55  61  85  13  52  59  78  51  27  84  
23  29  57  31  90  97  04  92  60  28  
70  18  86  49  77  80  39  65  96  32  
00  88  46  01  81  98  95  71  87  76  
34  62  42  10  17  35  47  89  82  48  
56  69  94  72  43  07  11  93  67  44  
02  91  14  58  74  54  22  05  79  53  
40  20  66  41  15  26  75  99  68  06  
24  82  45  36  30  38  08  64  09  50  
63  12  19  25  37  16  23  21  73  03  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خ 



  
  )4(الملحق رقم 

يةـة الشعبـراطيـة الديمقـة الجزائريـوريـالجمه  

يــث العلمـالي و البحـــم العـوزارة التعلي  

 جــامعة عبد الحميـد بن بـاديس مستغانـم

  علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الحركية معهد

ةـة و الرياضيـة البدنيـم التربيـقس  
 
 

 
    
     

اخلاص مبذكرة التخرج  ي هذايف حبث حملرتمة بطلب مساعديتأن نتقدم إىل سيادتكم ا يل عظيم الشرف     
بعض  تعلم علىالتدريب العقلي  تأثير "﴿يف الرتبية البدنية و الرياضية حتت عنوان اسرتلنيل شهادة امل

  . سنة ﴾12_10﴿املرحلة العمرية  ﴾"المهارات األساسية للكرة الطائرة 
  .عند االختبار املناسب) ×(رأيكم بوضع عالمة  قدم لكم هذه االستمارة إلبداءأأن  يسرين     
  .تقبلوا مين فائق التقدير و االحرتام وشكرا      

 
 

 -  :تحت إشراف - :                                                 الطالب  من إعداد
 هللا أمحدعطاء االدكتور  -                                                        باقي أمحد -

  
  
  

 
2010_  2009:السنة الجامعية  

 د 



 

  :من أسفل  مهارة اإلرسال

  االختبار األول -1 

  االختبار الثاني -2 

  االختبار الثالث -3 

  :من أعلى مهارة التمرير

 االختبار األول  -1 

  االختبار الثاني -2 

  االختبار الثالث -3 

  :بالساعدين  مهارة االستقبال

  االختبار ألول  -1

  االختبار الثاني -2

  االختبار الثالث -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذ 



 

:مهارة اإلرسال  

 الرقم 01

 قياس دقة اإلرسال لمناطق محددة الغرض

ني كرات الطائرة, الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل, ملعب كرة طائرة قانو األدوات  
قدما من  20سنة يكون خط اإلرسال على بعد  12بالنسبة للناشئين الذين ال يزيد عمرھم عن 

.دما 30الشكة بدال من   
 طريقة األداء الوصف

 

 

لشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3  

X 
2 1 

3 

 ا

 لكل العب عشر محاوالت الشروط

لصحيح  يأخذ الالعب درجة كل منطقة تقع بها الكرة مع دقة األداء ا التسجيل

 
 الرقم 02

سال   قياس دقة اإلر الغرض

نيملع كرات الطائرة, الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل, ب كرة طائرة قانو األدوات  

لتعبر  من أسفلو يقوم بأداء مهارة اإلرسال  ،يقف الالعب خلف خط نهاية الملعب وهو ممسك بالكرة طريقة األداء الوصف

متر 2.10األخر، حيث ارتفاع الشبكة  الكرة الشبكة إلى نصف الملعب   

 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 لكل العب عشر محاوالت الشروط

 يحتسب عدد االرساالت الصحيحة التي تسقط في منتصف ملعب الخصم التسجيل

  

  

 ر 



  

 الرقم 03

سال   من أسفل قياس دقة اإلر الغرض

ني كرات الطائرة ،الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل ،ملعب كرة طائرة قانو األدوات  

حيث يقوم بأداء خمسة إرساالت متتالية من األسفل محاوال  خلف خط نهاية الملعب يقف الالعب طريقة األداء الوصف

 توجيه الكرة إلى المنطقة التي كتب فيها أعلى درجة

لشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 
4 

 

 

2 

 

 

3 

 
 ا

محاوالت خمسلكل العب الشروط   

.درجة 20:م بها، علما بان الدرجة النهائية هييسجل للمختبر الدرجات التي حصل عليها في المحاوالت الخمس التي التسجيل قا  

 

 مھارة التمرير من أعلى
 الرقم 01

ألعلى  قياس القدرة على التمرير باليدين من ا الغرض

ني كرات الطائرة ،الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل ،ملعب كرة طائرة قانو األدوات  

حيث يقوم بأداء خمسة إرساالت متتالية من األسفل محاوال  يقف الالعب خلف خط نهاية الملعب طريقة األداء الوصف

 توجيه الكرة إلى المنطقة التي كتب فيها أعلى درجة

 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

3 

 

 

2 

 

X 

محاوالت خمسلكل العب الشروط   

جة .درجة 20:النهائية هي يسجل للمختبر الدرجات التي حصل عليها في المحاوالت الخمس التي قام بها، علما بان الدر التسجيل  

  
  
  
  

 ز 



 الرقم 02

لسلة  قيا س قدرة الالعب على أداء مهارة التمرير من أعلى من المنطقة نحو لوحة ا الغرض

كرات طائرة لوحة كرة السلة، األدوات  

ى ثم و يرفع الكرة ألعل ،يقف الالعب في مواجهة السلة عند خط الرمية الحرة على الخط الدائري طريقة األداء الوصف

 يمررها إلى السلة محاوال تمريرها بالسلة

 الشكل

 

 

 

   

 

 

 

 

 X 
 

لةمحاو  ينلكل العب عشر الشروط   

 التسجيل  )نقطة  1( الكرة بعيدة عن السلة

 )نقاط  3(لمس الكرة للحلقة     

  )نقاط  5(مرور الكرة داخل الحلقة      

  

 
 الرقم 03

الخلفية نحو الشبكةاء مهارة التمرير من أعلى من المنطقة قيا س قدرة الالعب على أد الغرض  

ني هدف ،حبل ،كرات الطائرة ،الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل ،ملعب الكرة الطائرة قانو األدوات  

(يقوم الالعب بالتمرير من أعلى من الثالث مناطق و توجيهها إلى المنطقتين طريقة األداء الوصف  A_B و يقف المدرب ) 

.في النصف اآلخر من الملعب  

لشكل

 

 

 

 

 

 

     1  
 

3 
 

 
   2  

A   

 
T 

B 

 ا

أي منطقة خمس كرات للمنطقة ) 3.2.1(لكل العب عشر محاوالت من كل منطقة الشروط  A و خمس كرات للمنطقة    B  .  

فوق خط الهجوم و موازي له و  يوضع الحبل، حيث تحتسب نقطة لكل محاولة تمر فيها الكرة فوق الحبل و تدخل الهدف

  م 3على ارتفاع 

 التسجيل

  يقوم المدرب برمي الكرة لتمر فوق الحبل و تصل لالعب في وضع يسمح له بتمريرها ألعلى

  

  

 س 



  مهارة االستقبال بالساعدين
 الرقم 01

دقة االستقبالقيا س الغرض   

ني كرات الطائرة ،الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل ،ملعب الكرة الطائرة قانو األدوات  

مواجه للشبكة، وعلى المدرب إرسال الكرة إليه وهو في هذا المكان ليقوم ) أ(يقف المختبر داخل الدائرة طريقة األداء الوصف 

 باستقبالها على أن يوجهها إلى داخل أي منطقة من المناطق الثالثة 

لشكل

 

 

 

 

 

 
 

    X 

4   

T 2 

4 

 

 ا

محاوالت  خمسلكل العب الشروط   

 التسجيل  درجات 4يمنح المختبر ) 1(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  - 

 درجات 2يمنح المختبر ) 2(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  - 

 درجات 4يمنح المختبر ) 3(سقوط الكرة داخل المنطقة رقم  - 

 

 
 الرقم 02

دقة االستقبالقيا س الغرض   

ني منضدة ،صندوق الكرات ،كرات الطائرة ،عب يخطط كما هو موضح في الشكلالمل ،ملعب الكرة الطائرة قانو األدوات  

و يستقبل الكرة من المدرب الذي يقف في الملعب اآلخر، ثم يكرر نفس ) أ(يقف الالعب في المنطقة طريقة األداء الوصف 

، يؤدي الالعب خمس محاوالت من كل منطقة، يجب أن يوجه )ب(األداء و لكن من المنطقة 

).كهدف(في اتجاه المنضدة التي يقف عليها العب ) 2(ب الكرة إلى المركز الالع  

 

 

 
 
 

  

T 

 

 

 

 ب الشكل

 

 

 

 
 أ

 

  يجب أن يلتزم الالعب باالستقبال من المنطق المحددة له، و توجيه الكرة للهدف الشروط

 التسجيل  )نقاط 3(الكرة الصحيحة التي توجه إلى الهدف 

  )نقاط 2(هدف الكرة التي تلمس أطراف ال

  )نقطة 1(الكرة البعيدة عن الهدف وداخل منطقة الهجوم 

 
  
 
 

 ش 



 الرقم 03

دقة االستقبالقيا س الغرض   

سفنج  ملعب الكرة الطائرة قانوني، الملعب يخطط كما هو موضح في الشكل، كرات الطائرة، صندوق الكرات، مرتبة إ األدوات

ع , )من اإلرسال(ويستقبل الكرة من المرسل الذي يقف في الملعب اآلخر ) أ(ة في المنطق بيقف الال طريقة األداء الوصف

يؤدي الالعب عشر محاوالت من كل , )ج(ثم المنطقة ,)ب(ثم يكرر نفس األداء و لكن من المنطقة 

.في االتجاه المرتبة التي يقف عليها الالعب كهدف) 2(يجب أن يوجه الكرة إلى المركز , منطقة  

لشكل

 

 

 

 

 

 ا 

  أ

 

 
 
 

  

T  

 ب

 ج

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(الملحق رقم 

 ص 



  الخبراء و المتخصصين الذين عرضت عليھم االستمارات
  
  

  جھة العمل الرقم  االسم و اللقب
  
  
  

  1  عطاء هللا أحمد

  معھد علوم وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية

  بن قوة علي  2
  زرف محمد  3
  لمقراني جما  4
  عتوتي نور الدين  5
 زيتوني عبد القادر  6

  
  
  
  
  

  )6(ملحق رقم 
  أسماء السادة المساعدين

  
  المھنة  الرقم  االسم و اللقب  الدور
  أستاذ تربة بدنية ورياضية  01  راجع سالم:  األستاذ  مساعد

  أستاذ اللغة العربية  بومخيط عبد الغني :األستاذ   02  منقح لغوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نتائج التجربة) 7(حق رقم مل

 ض 



  ) :الدراسة االستطالعية(مستويات التوتر العضلي  –التصور العقلي –نتائج مقياس تركيز االنتباه 
  مستويات التوتر العضلي  الرقم االنتباه  التصور العقلي

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
01  8 22 7 24 44 45 

02  10 22 10 24 46 47 

03  11 24 43 23 10 45 

04  8 45 2121 7 45 

05  8 1944 20 8 45 

06  6 7 45 20 1846 

07  8 10 46 23 2147 

08  7 46 44 23 21 6 

09  7 23 23 7 41 42 

10  7 8 2223 43 45 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) :الدراسة االستطالعية(نتائج االختبارات المھارية 

 ط 



  المھارات  الرقم
  من األعلى التمرير  اإلرسال من األسفل  الستقبال بالساعدينا

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
01  5 678 910 

02  4 5910 910 

03  3 478 1013 

04  4 678 88 

05  3 478 78 

06  4 578 56 

07  3 488 78 

08  4 588 68 

09  3 556 54 

10  5 6910 68 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتائج االختبارات قبل وبعد التجربة 
 ظ 



  ) :المجموعة الضابطة( و التحصيل الدراسي نتائج متغيرات النمو
التحصيل الرقم  االسم  متغيرات النمو 
الوزن    الدراسي

  )كلغ(
الطول )سنة(السن 

  )سنتمتر(
 12,9 145 35 12  01  بلفار يوسف

 12,09 145 33 10  بن الشيخ عبد الرزاق  02

 10,71 144 35 11  بن قراش خولة  03

 10,54 145 35 11  بومخيط عبد الجبار أكرم  04

 17,27 145 36 12  تواتي مريم  05

 12,15 143 33 11  تواتي يونس  06

 12 146 36 10  جبار عبد الرزاق  07

 12,98 143 34 11  حمامد رفيقة  08

 12,33 144 33 12  سمغوني ھشام  09

 15,5 144 34 11  سھولي عفاف  10

 13 142 35 10  عباد سيد أحمد  11

 13,12 145 35 12  عز الدين إيمان  12

 11,41 145 33 10  غريسي الطاھر  13

 14,55 144 35 11  مقدم أم الخير  14

 13,43 145 35 11  منتفى إكرام  15

 12,55 145 36 12  نحيلي سھام  16

  وادرية فارس عبد القادر 15,5 143 33 11  17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) :المجموعة الضابطة( مستويات التوتر العضلي –التصور العقلي –نتائج مقياس تركيز االنتباه 

 ع 



  مستويات التوتر العضلي  الرقم االنتباه  التصور العقلي

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
01  9 8 2626 44 42 

02  9 7 2425 43 41 

03  9 8 2324 44 45 

04  9 10 2224 44 47 

05  9 11 2124 43 45 

06  10 8 2021 44 45 

07  8 8 2120 46 45 

08  9 7 2320 45 46 

09  9 10 2523 45 47 

10  10 7 2123 45 46 

11  8 7 2123 43 42 

12  10 8 2223 46 45 

13  8 11 2222 46 48 

14  10 9 2124 45 46 

15  8 9 2224 45 45 

16  10 11 2424 43 44 

17  9 10 2420 44 43 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) :المجموعة الضابطة( االختبارات المھاريةنتائج 

 غ 



  المھارات  الرقم
  من األعلى التمرير  اإلرسال من األسفل  االستقبال بالساعدين

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
01  3 568 610 

02  4 466 610 

03  3 668 610 

04  3 5610 710 

05  3 468 613 

06  4 668 68 

07  3 468 68 

08  3 568 66 

09  3 468 78 

10  4 568 68 

11  4 566 64 

12  4 6610 68 

13  3 7612 69 

14  4 568 610 

15  5 464 713 

16  5 566 68 

17  4 5810 610 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
  ) :ةالمجموعة التجريبي( و التحصيل الدراسي نتائج متغيرات النمو  

 ف 



  
التحصيل الرقم  االسم  متغيرات النمو 
الوزن    الدراسي

  )كلغ(
الطول )سنة(السن 

  )سنتمتر(
 13,23 145 36 12  01  العيداوي محمود زين الدين

 14,16 145 33 11  برشان دنيا  02

 13,1 144 35 11  برشان عفاف  03

 14,71 146 34 10  بلفار رانيا  04

 12,37 143 36 11  بن دحو وفاء  05

 15 144 33 11  بوسعيد عبير  06

 12,46 145 35 12  بوسماحة محمد رضا  07

 17 144 35 11  بومخيط سيد أحمد  08

 14,6 146 34 10  تبون أسامة  09

 12,98 144 34 12  تبون بوثينة  10

 13,99 146 33 11  تلي أحمد  11

 12,69 145 36 12  تواتي أحمد التجيني  12

 11,45 145 33 11  تواتي وائل  13

 16,51 144 35 11  جبار وفاء  14

 11,21 146 34 10  فقيقي صفية  15

 10,72 143 36 12  قاشوش شمس الدين فتحي  16

  مقدم عبد الرزاق 13,1 144 33 12  17
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 ق 



المجموعة ( مستويات التوتر العضلي –التصور العقلي –نتائج مقياس تركيز االنتباه   
  ) :التجريبية

  مستويات التوتر العضلي  الرقم االنتباه  التصور العقلي

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
01  7 15 2130 46 35 

02  8 10 2432 44 30 

03  10 16 2433 43 33 

04  10 12 2329 44 32 

05  10 14 2631 44 33 

06  9 12 2330 44 30 

07  9 10 2032 46 34 

08  9 14 2328 46 35 

09  9 8 2230 43 33 

10  9 11 2433 42 34 

11  8 9 2332 44 33 

12  8 14 2233 42 35 

13  9 12 2031 43 39 

14  7 10 2030 45 29 

15  9 13 2229 45 30 

16  10 11 2233 43 32 

17  10 15 2232 44 30 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ك 



  
  

  ) :المجموعة التجريبية( يةالمھار االختباراتنتائج 
  مھاراتال  الرقم

  من األعلى التمرير  اإلرسال من األسفل  االستقبال بالساعدين
  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

01  4 86126 16 

02  3 86146 12 

03  4 76126 10 

04  3 106106 15 

05  3 56106 12 

06  4 96126 10 

07  3 68166 8 

08  4 86126 12 

09  4 76146 15 

10  4 46206 12 

11  4 88166 10 

12  4 68107 10 

13  3 8687 10 

14  2 106146 15 

15  4 9686 10 

16  4 76126 12 

17  4 106166 15 

  )8(ملحق رقم 
  :برنامج التدريب العقلي المقترح 

 الزمن األسبوع  الھدف  الوحدة  المحتوى
30 عرض نظري لمفھوم التدريب العقلي و  -

  .أھميته في المجال الرياضي 
  األول

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نبذة مبسطة عن االسترخاء وبعض األساليب  -
  .االسترخائية 

  

  
  
  
  
  

الرقود على ( وضع االستعداد لالسترخاء  -
  ) .الظھر 

  :مع مراعاة ما يلي 
منتصف الرأس لألرض و النظر مالمسة  -

  .ألعلى 
  .العمود الفقري في وضعه الطبيعي  -  
  

  
  

ضغط الكتفين ألسفل والفخذين و الساقين و  -
الكعبين على استقامة واحدة الفخذ و الساقين 

  .متباعدين قليال 
  .مد الذراعين جانبا والكفان مواجھان ألعلى  -

  د

 ل 



  
  
  

من  ظيتم التدريب على كيفية االستيقا -
  :اء مع مراعاة الخطوات التالية االسترخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحريك  –تحريك القدمين  –تنفس عميق  -  
      .الذراعين ببطء، تنفس عميق ثم فتح العينين 

  
  
  

 

  

  
  

ثني الركبتين ثم الدوران على الجانب ثم  -
. الوصول لوضع السجود ثم وضع الجلوس 

تعلم انقباض وانبساط كل عضلة على حدا مع 
  .التركيز على تنظيم التنفس المصاحب 

تعليم التالميذ كيفية التحكم  الثانية
في مستوى االنقباض و 

  .االنبساط العضلي 
  
  
    
  

  
  
  
  
  

  )عضالت اليدين(التدريب األول  -  
  

  
  
  
  
  

  ) عضالت الذراعين(التدريب الثاني  -
ثني الذراعين عن طريق انقباض العضلة ذات 

    .الرأسين العضدية مرتين لمدة خمس ثواني 
    

  

  
  
  
  
  

انقباض (رفع الكتفين في اتجاه الرقبة مرتين  -
  )ثا5ثا انبساط 5لمدة 

انقباض لمدة (ن ضغط الكتفين ألسفل مرتي -
    ) .ثا5ثا انبساط 5

    
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

ضغط الرقبة للداخل مع رفع الرأس قليال عن 
  ) ثا5لمدة (األرض مرتين 

    
    -  

  
  

ثا 3(تدريبات استرخاء عضالت الوجه
  مرتين ) ثا3انقباض ثم االسترخاء لمدة 

 م 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

تعليم التالميذ كيفية التحكم 
ي مستوى االنقباض و ف

  .االنبساط العضلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االسترخاء العضلي العقلي، 
محاولة الوصول بالتلميذ 

  لمرحلة صفاء الذھن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الثالثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انقباض عضالت الفم لألمام على شكل دائرة  -
  .صغيرة مرتين 

انقباض عضالت الجسم ككل و الثبات ثم  -
  .االسترخاء 

انقباض عضالت الجسم كلھا ) جلوس طويل( -
  .و الثبات ثم االسترخاء 

  .االسترخاء العضلي السابقة أداء تدريبات  -
تدريبات استرخاء الصدر و البطن و الظھر  -

  :وتشمل 
انقباض عضالت : عضالت الصدر  –أ  -

ثا 5لمدة (الصدر بضم الكتفين للداخل مرتين 
  )ثا5وانبساط لمدة 

انقباض عضالت : عضالت البطن  -ب -
ثا وانبساط لمدة 5لمدة (البطن للداخل مرتين 

  )ثا5
انقباض عضالت : ت الظھر عضال –ت  -

الظھر للداخل برفع منطقة الوسط عن األرض 
  .لألمام مرتين

تدريبات استرخاء عضالت اآللية و الفخذ  -
  :والساق و القدم 

انقباض عضالت اآللية : عضالت اآللية  –أ  -
  ) .ثا5لمدة (مرتين 

ضغط كعبي : عضالت الفخذ و الساق  –ب  -
  القدمين ألسفل مرتين 

  : عضالت القدم  –ت  -
  مد مشط القدم لألمام مرتين  -

 -  ثني مشط القدم لألمام مرتين
 -  ثني أصابع القدمين لألمام مرتين

تكرار طريقة االنقباض لكل عضلة على حدا  -
من القدمين حتى الوجه مع محاولة عدم التفكير 

  في أي شيء
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي السابقة  -
نف، تنفس من البطن و خذ شھيقا من األ -

الحجاب الحاجز ثم أترك الھواء ينتشر في 
منتصف الجزء العلوي و الصدر على أن يتم 
ذلك بطريقة سھلة واسترخاء كامل مع الضغط 
كامال ألعلى عند الشھيق و االستمرار في 

  .ثا 5الزفير حوالي 
دفع الزفير خارجا ببطء ومن خالل الفم عن  -

مع الشعور بأن طريق االسترخاء الكامل 
عضالت الذراعين و الكتفين في حالة استرخاء 

ثا 7ولكنھا ثابتة مع االستمرار في عملية الزفير 
.  
من األھمية أن يتم دفع الزفير ببطء من خالل  -

الفم من خالل االسترخاء الكامل مع االستمرار 

 ن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

التصور العقلي األساسي، 
  .تنمية الصورة النشطة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التصور العقلي األساسي
م تنمية القدرة على التحك

  .اإلرادي للتصور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  لخامسةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي كامال يكرر التلميذ االسترخاء العضلي العقل -
و التنفس . مع إعطاء التوجيھات و التعليمات 

  . بعمق مع التركيز على عضالت التنفس 
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي  -
يقوم كل تلميذ باختيار زميله يجلس أمامه  -

ويحاول أن ينضر إليه ويأخذ له صورة بعينه 
ويحاول بعد ذلك في عدم وجود الزميل أن 

التفاصيل له مالمح وجھه جسمه يتصور أدق 
  مالبسه تعبيراته 

يتصور التلميذ زميله يتحدث إليه ويحاول أن  -
يتصور ذلك بالتركيز على وجھه وتصور كل 

  تعبيراته وتعبيرات وجھه أثناء حديثه معه 
يحاول التلميذ أثناء التصور يذكر في شعوره  -

وإحساسه نحو ھذا الزميل ان كان إحساسه أو 
لحب أو الصداقة أو االحترام أو شعوره با
  ...اإلعجاب 

تصور التلميذ نفسه في المكان المألوف لديه  -
و الذي يتدرب فيه عادة كالملعب ويتصور أنه 
يمسك كرة طبية بيده ويقلبھا ويحس بسطحھا 

  .ونسيجھا وملمسھا 
يتصور التلميذ أنه يؤدي مھارة اإلرسال  -

سب البسيط من أسفل وذلك بفتح الرجلين ح
اتساع الكتفين مع انثناء خفيف على مستوى 
الركبتين مع ميالن الجدع قليال لألمام حيث 
تمسك الكرة باليد اليسرى وضربھا باليد اليمنى 
القادمة من الخلف حتى مرورھا فوق الشبكة 

  .إلى النصف الثاني من الملعب 
( نفس التدريبات السابقة ولكن تغيير المھارة  -

  . )اإلرسال الجانبي
نفس التدريبات السابقة ولكن تغيير المھارة  -

.....  
  .أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي  -
تصور نفسك أنك تؤدي مھارة اإلرسال  -

  .البسيط من األسفل 
تصور نفسك أنك تؤدي مھارة اإلرسال  -

البسيط من األسفل بصورة خاطئة وحاول 
قوم التركيز على الخطأ وبعد ذلك تصور أنك ت

بأداء المھارة بصورة صحيحة خالية من 
  .األخطاء 

تصور األداء الصحيح للمھارة مع اإلحساس  -
بحركات جسمك أثناء األداء الصحيح للمھارة 
مع اإلحساس بجميع أجزاء الجسم و العضالت 

  .المشاركة في األداء 
نفس التدريبات السابقة ولكن تغيير المھارة  -

 ه 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السادس
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

  
  
  

بات السابقة ولكن تغيير المھارة نفس التدري -
...........  

التصور العقلي األساسي،  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
  .تنمية االدراكات الذاتية 

  السابعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصور مھارة اإلرسال من األسفل وتصور  -
التركيز، (األسباب التي أدت إلى نجاح المھارة 

  .أثناء االختبار ) ، درجة القلقسالثقة بالنف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

تصور مھارة اإلرسال من األسفل، حدد  -
التأثير سباب التي أسھمت فيالوسائل و األ

قرار األستاذ، أداء (السلبي على أدائك مثل 
  ) .الزمالء، تشجيع الزمالء

ثم تصور أدائك للمھارة مع عزل األسباب  -
السلبية و بالتالي تصور نفسك تقوم بأداء أفضل 

  .في االختبار 
يكرر التلميذ تصور المھارة أثناء أداء  -

  .سلبية االختبار مع عزل األسباب ال
نفس التدريبات السابقة ولكن تغيير المھارة   -

  .االستقبال بالساعدين 
نفس التدريبات السابقة ولكن تغيير المھارة  -

  .التمرير من األعلى 
التصور العقلي لمھارة

اإلرسال البسيط من أسفل 
تصور داخلي، تصور (

  ) .خارجي

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -  الثامنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم التلميذ بمشاھدة عرض شريط الفيديو  -
عبين لمھارة اإلرسال البسيط من أسفل ألحد الال

المتميزين ثم يقوم بغلق عينيه ويتصور أداء 
تصور عقلي (الالعب المتميز لھذه المھارة 

  ) .خارجي
  
  
  
  
  
  
  
  

 

) تصور داخلي(يقوم التلميذ بتصور نفسه  -
وھو يؤدي مھارة اإلرسال البسيط من األسفل 
الذي سبق أن شاھدھا في الشريط الفيديو 

  لالعب المتميز 
ة لالعب يكرر التلميذ تصور ھذه المھار -

  .المتميز 
التصور العقلي لمھارة

اإلرسال البسيط من أسفل 
مع التركيز على النقاط 

  اء و الحواسالھامة في األد

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -  التاسعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم التلميذ بتصور نفسه يؤدي مھارة  -
اإلرسال البسيط من أسفل مع التركيز على 
الجوانب المھمة في أداء المھارة مثل االنثناء 
الخفيف في الركبتين و ميالن الجدع قليال 
 لألمام و مرجحة اليد الضاربة مع عدم تصلب

  .العضالت 

  
  
  
  
  
  

   .  
  

 

يقوم التلميذ بتصور نفسه يؤدي المھارة مع  -
التركيز على األداء السليم للمھارة و الحواس 

  .المصاحبة لألداء 
يكرر التلميذ تصور المھارة مع التركيز على  -

  .األداء السليم و الحواس المصاحبة لھا 
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -التصور العقلي لمھارة  العاشرة

 و 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التصور العقلي لمھارة 
االستقبال من األسفل 
بالساعدين مع التركيز على 
النقاط الھامة في األداء و 

  .الحواس 
  
  
  
  
  
  

التصور العقلي لمھارة 
ساعدين من استقبال الكرة بال

أسفل مع التركيز على األداء 
  .السليم 

  
  

التصور العقلي لمھارة 
تصور (التمرير من األعلى 

  )داخلي، تصور خارجي
  
  
  
  
  
  

التصور العقلي لمھارة 
التمرير من األعلى مع 
التركيز على النقاط الھامة 

  .في األداء و الحواس 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحادي 
  عشرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثاني 
  عشرة

  
  
  
  

الثالث 
  عشر

  
  
  
  
  
  
  

الرابع 
  عشر

  
  
  
  

دة عرض شريط الفيديو يقوم التلميذ بمشاھ -
لمھارة استقبال الكرة من أسفل ألحد الالعبين 
المتميزين ثم يقوم بغلق عينيه ويتصور أداء 

تصور عقلي (الالعب المتميز لھذه المھارة 
  ) .خارجي

) تصور داخلي(يقوم التلميذ بتصور نفسه  -
لذي ي مھارة استقبال الكرة من األسفالوھو يؤد

ط الفيديو لالعب سبق أن شاھدھا في الشري
  المتميز

) تصور داخلي(يكرر التلميذ تصور نفسه  -
وھو يؤدي مھارة استقبال الكرة من األسفل 
الذي سبق أن شاھدھا في الشريط الفيديو 

  .لالعب المتميز
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بتصور نفسه يؤدي مھارة  -

فل مع التركيز على االستقبال بالساعدين من أس
الجوانب المھمة في أداء المھارة التركيز على 
وقفة االستعداد و الذراعان ممدودتان و الجدع 
مائل قليال لألمام و التموقع خلف و أسفل الكرة 
أثناء االستقبال مع ضرورة ضرب الكرة 

  بالساعدين 
يكرر التلميذ تصور نفسه يؤدي المھارة مع  -

لسليم للمھارة و الحواس التركيز على األداء ا
  .المصاحبة لألداء 

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يتصور التلميذ نفسه يؤدي مھارة استقبال  -

الكرة بالساعدين من أسفل مع التركيز على 
  .األداء السليم 

يكرر التلميذ تصور نفسه يؤدي المھارة أثناء  -
  .يح االختبار مع التركيز على األداء الصح

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بمشاھدة عرض شريط فيديو  -

لمھارة التمرير من أعلى ألحد الالعبين المتميز 
ثم يقوم بغلق عينيه ويتصور أداء الالعب 

  ) .تصور عقلي خارجي(المتميز لھذه المھارة 
) تصور داخلي(يكرر التلميذ تصور نفسه  -

ھارة التمرير من األعلى الذي وھو يؤدي م
سبق أن شاھدھا في الشريط الفيديو لالعب 

  .المتميز 
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بتصور نفسه يؤدي مھارة  -

التمرير من األعلى مع التركيز على الجوانب 
المھمة في أداء المھارة، التركيز على وقفة 

ان متباعدان مسافة االستعداد، حيث القدم
مناسبة، الركبتان منثنيتان قليال، الجدع مائل 

 ي 



  
  
  
  
  
  
  
  

  الثامن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

التصور العقلي لمھارة 
من أسفل  التمرير من األعلى

مع التركيز على األداء 
  .السليم 

  
  
  

التصور العقلي وتركيز 
االنتباه باستخدام تمرينات 

  التنفس 
  
  
  
  
  
  
  

تصور عقلي وتركيز االنتباه 
باستخدام تسجيل المثيرات 
المرتبطة باألداء المھاري 

  أثناء االختبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخامس 
  عشر

  
  
  
  
  

السادس 
  عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
سابع ال

  عشر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقوم التلميذ بتصور نفسه يؤدي المھارة مع  -
ھارة زميله مع التركيز على األداء السليم للم

  داء الحواس المصاحبة لألو
يكرر التلميذ تصور خطوات األداء، يحاول  -

اإلحساس بجميع أجزاء الجسم و العضالت 
  .المشتركة في األداء 

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يتصور التلميذ نفسه يؤدي مھارة التمرير من  -

  .األعلى مع التركيز على األداء السليم 
أثناء  يتصور الالعب نفسه يؤدي المھارة -

  .االختبار مع التركيز على األداء الصحيح 
يكرر التلميذ تصور نفسه يؤدي المھارة أثناء  -

  .االختبار مع التركيز على األداء الصحيح 
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بالتصور العقلي ألداء مھارة  -

االرسال البسيط من أسفل أثناء االختبار مع 
ركيز انتباھه على عملية التنفس وذلك بذكر ت

في عملية ) 2(في عملية الشھيق ورقم ) 1(رقم 
الزفير وفي حالة تشرد الذھن نحو أفكار أو 
موضوعات أخرى، فالمطلوب عدم مقاومتھا 
وإنما تترك لتمر بسھولة، واعادة التركيز في 
الشھيق وإخراج الزفير و يقوم التلميذ بإعداد 

  .مھارة في االختبار نفسه ألداء ال
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بالتصور العقلي ألداء مھارة  -

  .االرسال البسيط من أسفل أثناء االختبار 
يحاول التلميذ استرجاع ذلك الموقف و أن  -

يرى نفسه يتفوق فيه و أن يتصور إحساسه 
  الحركي عند األداء 

األسباب التي أدت إلى يحاول أن يتصور  -
التركيز العميق، (نجاحه في ھذا األداء مثل 

  ) الثقة بالنفس وانخفاض درجة القلق
  يحاول التلميذ اختيار مھارة فشل في أدائھا  -
يحاول استرجاع ذلك الموقف و األسباب التي  -

  أدت لحدوث ذلك 
يحاول أن يتصور ذلك الموقف مرة أخرى  -

نفسه يقوم باستخدام لكن ھذه المرة مع تصور 
األساليب و الطرق التي تواجه بھا ذلك الموقف 
حتى يحاول عزل األسباب التي تؤثر بصورة 

  سلبية على األداء
يكرر التلميذ تصور المھارة خالية من  -

  األخطاء 

 أ أ 



التدريب على التصور 
العقلي وتركيز االنتباه على 
حضور مصادر تشتت 
االنتباه حتى يستطيع التلميذ 
أداء المھارة تحت مثل ھذه 

  .الضغوط 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نفس ھدف الوحدة السابقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثامن 
  عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التاسع 
  عشر

  
  
  
  

  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
يقوم التلميذ بالتصور العقلي ألداء مھارة  -

األعلى مع التركيز على المشكالت  التمرير من
زمالئه (التي قد تواجھه أثناء االختبار مثل 

و العمل على ...) التالميذ، القلق، الضوضاء، 
مواجھة ھذه الضغوط بحيث ال تؤثر على 

  األداء المھاري للتلميذ أثناء األداء 
يقوم مجموعة من التالميذ بافتعال ضوضاء  -

ألداء ويطلب منه وصياح أثناء قيام التلميذ با
تركيز انتباھه على األداء المھاري في حضور 

  .مصادر تشتت االنتباه 
يكرر التلميذ تصور المھارة في وجود  -

  مصادر تشتت االنتباه 
  أداء تدريبات االسترخاء العضلي و العقلي -
نفس تدريبات الوحدة السابقة مع تصور  -

  .مھارة التمرير من األعلى 
تصور العقلي وتركيز االنتباه التدريب على ال -

االرسال البسيط من (على المھارات الثالثة 
 ) أسفل، االستقبال بالساعدين، التمرير من أعلى

يقوم التلميذ بتصور كل مھارة بالتركيز على  -
  األداء الصحيح وكأنھا تؤدى فعال 

يكرر التلميذ تصور كل مھارة بالتركيز على  -
  فعالاألداء الصحيح وكأنھا تؤدى 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج لوحدة تعليمية
  .المشاركة النشيطة وقدرة التعبير الحركي ضمن الفوج  :القاعديةالكفاءة 

  لعب أدوار نشيطة و القيام بمھام مفيدة لتأكيد وجوده ضمن الجماعة :الھدف التعلمي

 ب ب 
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  .نبساط العضلي تعليم التالميذ كيفية التحكم في مستوى االنقباض و اال
  

  01    ھدف النشاط

  02 ھدف النشاط .يستطيع التلميذ تعلم مھارة اإلرسال المواجه األمامي من األسفل 

  
  

  معايير النجاح  مراحل التعلم  األھداف اإلجرائية  وضعيات التعلم  المدة

التدريب 
  العقلي

تعريف التالميذ_
  .بالتصور الذھني 

تعليم التالميذ كيفية _
  .صور الحركي الت
التمكن من استخدام  -

حاستي البصر و السمع 
و التركيز على أشياء 

  .خارجية 
التركيز على األشياء  -

الداخلية المرتبطة 
  .باإلحساس الجسمي 

تعريف التالميذ _
  .لالسترخاء و أھميته 

  

تدريبات االنقباض و االسترخاء العضلي 

لخفض التوتر و التمييز بين التوتر و 

  اءاالسترخ

  د30

العمل في مكان _
  .ھادئ 

التزام الھدوء _
  .والصمت

اإلصغاء لتعليمات _
  .األستاذ 

_   .تنفيذ األوامر
  

مرحلة 
 التحضير

تحضير التالميذ نفسيا-
تحقيق بعض - .و بدنيا

-.الجوانب التربوية
تحضير االجھزة 

إحماء خاص -الوظيفية
للعضالت العاملة لتلقي 

  الواجبات الحركية
  

شرح -مراقبة التالميذ- اد الرياضيتھيئة العت-
مساعدتھم على اإلقبال على -مضمون الدرس

جري برتم خفيف -تنبيه عضلي -الدرس
التسخين العام -وبشكل متغير وبشدة منخفضة

التسخين الخاص بالتركيز - يقوم به قائد الفوج
  على األطراف العاملة 

  د  االستجابة لقائد الفوج10
أداء الحركات بكل 

  قة ارتياح ورشا

40 تقسيم التالميذ إلى ثالثة أفواج، حيث  تشرح المھارة قيد -
وتكون  data showالتعلم وتعرض بواسطة جھاز العرض 

  .ء متحركة وببط

التدريب على -
االسترخاء من وضع 

  .الجلوس 

وصول التالميذ _
لالسترخاء قبل 
  .تصور المھارة 

  د

التدرج في تعلم المھارة -
.  

_  .أداء اإلرسال فردي يقسم الفوج في حد ذاته إلى نصفين متناظرين تفصل بينھما _
احترام المسافة _   .الشبكة 

البينية مع الزمالء 
الفوج وبين  داخل

الفوج و الفوج 
  .األخر

تحقي اكبر عدد ممكن  -
من المحاوالت الصحيحة 

.  

: كل فوج يعمل في ورشته، حيث محتوى كل ورشة كما يلي _
  .يقوم كل التالميذ بتمارين االسترخاء وذلك بتوجيه األستاذ 

يشكل فيھا أعضاء الفوج قاطرتين : الورشة األولى_
  .م 3ن خلف خط متناظرتين تفصل بينھما الشبكة ويكونا

احترام خط أداء _   مرحلة التعلم
  . إرسال الورشة 

يقوم كل تلميذ بمراجعة المھارة ذھنيا أوال ثم يقوم بأدائھا _ 
  الكرة الطائرة  .بدون كرة، ثم يعيد نفس الكرة باستعمال الكرة 

التحضير لمواجھة  -
  .حامل الكرة

نفس العمل كما في الورشة األولى ولكن : الورشة الثانية_
  .م من الشبكة 6على بعد 

نفس العمل كما في الورشة األولى و الثانية : الورشة الثالثة_  .المساحاتاستغالل  -
مواجھة تفرض   -  .م 9من المنطقة القانونية لإلرسال  ولكن

ينتقل كل فوج إلى الورشة الموالية حسب أداء كل التالميذ _  صراع  سليم
واجب كل ورشة مع تكراره، وھكذا ودواليك مع الورشة 

  األخيرة  
الحرص على  _

إيصال الكرة إلى 
  .الجھة المقابلة 

  

 ت ت 



- 

 ث ث 

  

مرحلة 

 التقييم

يتمكن كل تلميذ 

حالته  إلىبالرجوع 

  الطبيعية

تمارين  إجراء - نتھي بالمشيجري خفيف ي-

التحية -والتالميذ األستاذحوار بين –استرخاء 

  ثم االنصراف

قدرة المخاطبة  د07

- دون ارتباك

  تعلم النقد البناء
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 ملخـص البحـث
 

  )2010- 2009( تأثير التدريب العقـلي على تعلم بعض المهارات األساسية للكرة الطائرة

   باقي أحمد: الطالب

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير التدريب العقـلي المصاحب للتعلم المهاري على تعلم    

  .بعض المهارات األساسية للكرة الطائرة  

ريبي على مجموعتين، األولى تجريبية والثانية ضابطة  لقد استخدم الطالب الباحث المنهج التج  

الكمالية طارق بن زياد    سنة) 12-10(تلميذ من تالميذ السنة األولى متوسط   17قوام كل مجموعة  

، المجموعة التجريبية استخدمت التدريب العقـلي باإلضافة إلى برنامج التعلم    بوسمغون، والية البيض

  .اكتفت ببرنامج التعليم المهاري فقط) الضابطة  ( المهاري والمجموعة الثانية  

وكان من أهم النتائج أنه يوجد تأثير إيجابي للتدريب العقـلي المصاحب للتعليم المهاري معاً على    

  .ساسية للكرة الطائرة  تعلم بعض المهارات األ

وكان من أهم التوصيات عقد دورات ودراسات تكوينية لألساتذة التربية البدنية و الرياضية    

للتعرف على إمكانية تطبيق برامج التدريب العقـلي وكيفية التغلب على المشكالت والصعوبات التي قد  
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