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 ملخص البحث

 المهـارة أداء إلـى بالنسـبة لحـالا بالمهـارة عقلًيـا كمـا هـو يحتـاج إلـى التفكيـر ان الالعـب
يتطلـب االهتمـام بـادراك المثيـر وتركيـز انتبـاه اثنـاء عمليـة لتـدريب الـذهني،  وان أداء  لـذا بـدنًيا،

الــدمج المتكامــل مــا بــين االدراك  المهــارات االساســية فــي الكــرة الطــائرة يعتمــد كليــا علــى عمليــات
وهـدفت الدراسـة الـى التعـرف علـى دور التـدريب  اثنـاء التـدريب والـتعلم، البدنيـة الـذهني والحركـات

العقلــي والــذهني فــي تطــوير مهــارات الكــرة الطــائرة  والمتمثلــة فــي الضــرب الســاحق وحــائط الصــد 
وذلك مـن خـالل اسـتخدام تمرينـات التـدريب الـذهني وايجـاد الفـرق بـين االختبـارات القبليـة والبعديـة 

ى النتــائج اســتنتج الباحــث ان هنــاك تــاثير ( طالــب، وبعــد الحصــول علــ08للعينــة المكونــة مــن )
ايجابي للتدريب العقلي في تطوير مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد فـي الكـرة الطـائرة، حيـث 
ان التمرينــات كانـــت مشـــابهة لـــالداء الفعلــي للمهـــارات التـــي كانـــت تعطــى للطـــالب فـــي الوحـــدات 

 التدريبية خالل ثالث اشهر.
Abstract 

Use of mental training to develop the beating landslide of skill in Volleyball 

By: Dr. Labeeb Zouyan Mosiseek / College of Sport - Anbar University of  Iraq 

2018 
The mental training of important topics in the field of sports , which is 

not a subject recently , but touched him several studies , especially after it 

has been verified scientifically to be effective in reaching the superiority of 

sporting achievement , as it requires the player to think about the skill 

mentally as is the case with respect to the performance of the skill physically 

, therefore requires attention Bhadrak exciting player and focus attention , 

during the process of mental training . And the performance of basic skills in 

volleyball depends entirely on mergers integrated between cognitive mental 

and physical movements which is one of the necessary things used in all the 

movements of skill and performance in full , and in the training and learning 

will be training on aspects of skill mentally and mentally and be conceived 

with high accuracy , especially complex skills and the vehicle , as shown in 

the performance of the skill of beating overwhelming volleyball , for the 

purpose of knowing the impact of mental training in the development of that 

skill to the students of the Faculty of Physical Education . As the researcher 

concluded that there is a positive impact of mental training in the 

development of skill beating overwhelming. 
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 :المقدمة -1
لقد ازدهرت التربية الرياضة والبدنية في الوقت الحاضر لتصبح الشاغل االول لكثير مـن 

بعـض  وأن إلـى افضـل المسـتويات العالميـة، والوصول الرياضي بلدان العالم من اجل إثراء التفوق
مكانـات فـي تعمـل علـى تجنيـد طاقاتهـا الرياضـي فـي المجـال الدول المتقدمة  جميـع مـن خبـرات وا 
 مجاالت في الباحثين أن مساهمة العديد من والشك السبق في هذا المجال  لتحقيق التخصصات

 التــدريب الرياضــي زادت مــن الرقــي فــي مســتوى االداء البــدني والمهــاري فــي ألنشــطة الرياضــية
الدراسة والبحث لمواكبة التقدم والتطور الـذي يشـهده العـالم، ممـا  من مزيد إلى الحاجة تبقى ولكنها
العقلـي  والتـدريب طرق وأساليب تدريبية متعددة اضافة الى وسائل أخرى مساعدة ظهور إلى دعى

 والتـي التـدريب الرياضـي الهامـة فـي هنـا الـى أحـد األبعـاد واحد من اهم تلك الوسـائل ، اذ نسـتدل
وتطـوير  تعلـيم إذ يشكل دور مهـم فـي العليا، المستويات إلى بالرياضي للوصول تؤدي خاللها من

 .والصعبة المركبة المهارات مستوى
 موضـوًعا تدريب الـذهني مـن الموضـوعات الهامـة فـي مجـال الرياضـي وهـو لـيس اذ يعد

 باألداء العقلي التدريب لربط محاوالت عديدة هناك كان كما   دراسات عده، بل تطرقت له حديثًا
التـدريب العقلـي والـذهني مـن اهتمـام البـاحثين والمـدربين الـى اسـتخدام  األمـر الـذي دفـع الحركـي،

 تفـوق إلـى فـي الوصـول فاعليتـه مـن علمًيـا تـم التحقـق أن ضمن البرامج التدريبية وخصوصا بعد
 أداء إلـى بالنسـبة الحـال كمـا هـو بالمهارة عقلًيـا إلى التفكير االنجاز الرياضي، اذ يحتاج الالعب

وتركيـز انتبـاه، لالرتقـاء بعمليــة االهتمـام بــادراك المثيـر  يتطلـب مـن الالعــب لـذا بــدنًيا، المهـارة
 لتدريب الذهني.

المتكامـل مـا  الـدمج واداء المهـارات االساسـية فـي الكـرة الطـائرة تعتمـد كليـا علـى عمليـات 
 جميـع فـي المسـتخدمة الضـرورية األشـياء التـي تعـد مـن البدنيـة بـين االدراك الـذهني والحركـات

 معرفـة علـى يتـدرب الفـرد دريب والـتعلم يجـب أنكاملـة، وفـي التـ وأدائها بصورة المهارية الحركات
كمـا  والمركبـة، المعقـدة وان يتصورها بدقة عالية السيما المهارات عقلًيا وذهنيا المهارة جوانب كافة
المهاري للضرب الساحق وحائط الصد بـالكرة الطـائرة، اذ تتميـزا هاتـان المهارتـان  في االداء يظهر

بتغييـر اتجـاه الكـرة نحـو الخصـم وهـي مـن المهـارات  سـيطرتهفـي  الالعـب وتحكـم بـاالداء الثابـت
 الصعبة في اتقانها والمهمة في تحقيق التقدم والفوز، وفي التدريب يتطلـب مـن المـدربين اسـتخدام

 لتطـوير جيـًدا مـردوًدا من اجل ترسيخ المهارة واعطـاء  وعقلية التعليمية من قدرات بدنية الوسائل
 رة. الداء الفني في الكرة الطائ
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 : البحث مشكلة
هنالك اساليب وطرق متعددة في عملية التدريب الرياضي وتعد من اهـم متطلبـات التربيـة 

 التـدريب، مجـال فـي الحاصـل البحـث العلمـي والرياضية المتجددة والمتطورة في ضل تقدم البدنية
 تـي تعتمـد علـىالرياضـية ال التدريبيـة للمهـارات العمليـة فـي مسـتوى متقـدم إلى ومن اجل الوصول

والعقلية اثناء االداء، ولقلة اهتمام بعض المـدربين والالعبـين بالتـدريب  البدنية بين القدرات التوافق
 خـاص بعمليـةال والتركيـز االهتمـام مـن العقلـي وتركيـز اهتمـامهم علـى التـدريب البـدني، لـذا البـد

المركبـة فــي االداء المهــاري القيــام بالحركــات  أثنــاء والسـيما العقلــي والـذهني لالعبــين التـدريب
 تعليميـة تدريبيـة، ألهميـة استخدام وحدات خالل للضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة من

 في رفع مستوى هذه اللعبة. التدريب من النوع هذا
 هدفا البحث:

التعــرف علــى اســتخدام التــدريب الــذهني فــي الوحــدات التدريبيــة لمهــارة الضــرب الســاحق  .4
 ي الكرة الطائرة لطالب كلية التربية الرياضية.وحائط الصد ف

التعرف على تاثير التدريب الذهني في تطوير مهارة الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة  .:
 الطائرة لطالب كلية التربية الرياضية.

 فرضيتا البحث:
يمكن استخدام التدريب الذهني في اداء الوحدات التدريبية لمهارة الضرب الساحق وحـائط  .4

 صد بالكرة الطائرة لطالب كلية التربية الرياضية.ال
هناك تاثير للتدريب الذهني في تطوير مهارة الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  .0

 لطالب كلية التربية الرياضية.
 تحديد المصطلحات 

 وتنمية في تطوير األداء المثالي إلى الوصول يهدف التدريب من انواع نوع الذهني: التدريب
عادة االسترخاء مع األداء، في التحكم لتثبيت إعادة التكرار على والقدرة العقلية، المهارات  وا 
 (6: 1888)الوسمي: . الشفاء

جراءاته الميدانية  -2 منهج البحث وا   
منهج البحث 2-1  

جراءات وطبيعة المشكلة في     استخدم الباحث المنهج التجريبي لكونه يتالءم مع معطيات وا 
  البحث.
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عينة البحث  2-2   
تعــد عينــة البحــث "االنمــوذج الــذي يجــري الباحــث مجمــل ومحــور عملــه عليهــا وفــي علــم        

وبعــد  (25:: :88:)محجوب:الــنفس والتربيــة وعلــم الرياضــة مــثال تكــون العينــة هــي اإلنســان".
لة الثالثـة تحديد اهداف البحث وفروضه اختار الباحث العينة بالطريقة المتعمدة وهم طالب المرح

وعــددهم  845:-842:فـي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة/ جامعــة االنبــار للعــام الدراســي 
قسمت الـى مجمـوعتين ( طالب 8:( منهم للتجربة االستطالعية لتصبح العينة )2( طالب، )2:)

 .  ( طالب لكل مجموعة48االولى التجريبية والثانية ضابطة بواقع )
وات المستخدمة:الوسائل واألد  2-3  

لنتائج ادوات البحث والوسائل اساسية البد ألي باحث ان يعتمدها من اجل التوصل الى ا      
(57: 885:)الشوك: المطلوبة لتحقيق اهداف البحث  

 المصادر العربية واألجنبية . .4
 (Internetشبكة المعلومات ) .:
 استمارة استطالع اراء الخبراء . .0
 االختبار والقياس. .1
 الزمالء المساعدين. كادر من  .7
 ( .48ملعب للكرة الطائرة مع كرات طائرة عدد ) .2
 شريط قياس. وساعة توقيت. .5

 (68: 5..2)صالح:اختبار مهارة الضرب الساحق في الكرة الطائرة   4 – 2
  :  قياس مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة.هدف االختبار

 ط قياس، شريط الصق:  كرات طائرة، ملعب كرة طائرة قانوني، شرياألدوات
( ويقوم باداء الضرب الساحق للكرات المرفوعة من 1: وقوف المختبر في مركز)وصف األداء

المدرب، تعطى ثالث محاوالت لكل مختبر، يجلس المحكمين في منطقة تبديل الالعبين على 
 م(.0بعد )

سم النهائي ويتم ( نقاط للق:( نقاط للقسم الرئيس و)7( نقاط للقسم التحضيري و)0)التسجيل: 
الحصول على النتائج باستخدام استمارة خاصة لتحليل وتقييم اداء مهارة الضرب الساحق من 

 (. 4*  بالكرة الطائرة كما في جدول رقم )1قبل مجموعة من الخبراء والالعبين
 اختبار مهارة حائط الصد في الكرة الطائرة  5 -1

  الطائرة.:  قياس مهارة حائط الصد بالكرة هدف االختبار
                                                           

  م.م. علي خالد مخلف،  عالء هاديم.د طارق علي يوسف ، أ. د.م.*    أ.  1
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 كرة الطائرة قانوني، شريط قياس، شريط الصقلل:  كرات طائرة، ملعب األدوات
( ويقوم بحائط الصد للكرات التي يقوم بضربها :او 1: وقوف المختبر في مركز)وصف األداء

المدرب عبر الشبكة من على كرسي في الجهة المقابلة للمختبر ويعطى ثالث محاوالت.  
 م(.0نطقة تبديل الالعبين على بعد )يجلس المحكمين في م

( نقاط للقسم النهائي ويتم :( نقاط للقسم الرئيس و)7( نقاط للقسم التحضيري و)0)التسجيل: 
الحصول على النتائج باستخدام استمارة خاصة لتحليل وتقييم اداء مهارة الضرب الساحق من 

 (. 4رقم )قبل مجموعة من الخبراء والالعبين في الكرة الطائرة، جدول 
 ( 1جدول )

 قياس اداء مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة

المعامالت العلمية لالختبار:  2-5  
واستنتج معامل الثبات والصدق الذاتي والموضوعية من خالل عالقة االرتباط بـين نتـائج 

( الـذي اوضـح ان هنـاك ارتباطـًا حـال بـين نتـائج المحكمـين :لجميع االختبارات وكما في جدول )
 يدخل في صدق وموضوعية االختبار.  مما

(2جدول )    
االسس العلمية لالختبار   

معامل  االختبارات مهارات الكرة الطائرة ت
 الثبات

 معامل
 الصدق الذاتي

معامل 
 الموضوعية

 25.. 1:.8 8.30 اداء مهارة الضرب الساحق  1
 34.. 46.. 86.. اداء مهارة حائط الصد  2
 ة اجراءات البحث الميداني 2-4
 :التجربة االستطالعية  2-5-1

( طـالب مـن خـارج افـراد العينـة الرئيسـة 1أجراء التجربـة االسـتطالعية علـى عينـة قوامهـا)
وذلك لمعرفة مدى صالحية االختبار واألجهزة المستخدمة وفهم العينة لهـا وادراك الوقـت لالختبـار 

 
 ت

        
 المحاوالت

 االسم الثالثي

 الثالثة الثانية األولى
قسم 
 التحضير
3 

 القسم
 الرئيس
5 

 القسم
 النهائي
2 

قسم 
 التحضير
3 

 القسم
 الرئيس
5 

 القسم
 النهائي
2 

 القسم
 التحضير

 3 

 القسم
 سالرئي
5 

 القسم
 النهائي
2 
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يــا للوقــوف بنفســه علــى الســلبيات والقيــاس، والتجربــة االســتطالعية انهــا تكــون للباحــث تــدريبا علم
 (485: 4303)المندالوي: وااليجابيات التي تقابله اثناء اجراء االختبار لتفاديها مستقبالً 

 االختبار القبلي :  2-5-2
بعــد اجــراء التجربــة االســتطالعية قــام الباحــث وفريــق العمــل المســاعد* بــاجراء االختبــار   

علــى البيانــات والنتــائج المطلوبــة فــي البحــث ألجــراء المعــد علــى افــراد العينــة ومــن ثــم الحصــول 
 المعالجات عليها. 

التجربة الرئيسية :  2-5-3   
ـــام فريـــق العمـــل   ـــة والضـــابطة  ق ـــة التجريبي ـــي علـــى افـــراد العين ـــار القبل بعـــد اجـــراء االختب

المساعد بتطبيق تمرينات بالتدريب الذهني علـى افـراد عينـة البحـث التجريبيـة والتـي تـدخل ضـمن 
ـــاء 4الوحـــدات التدريبيـــة ملحـــق ) ( بواقـــع ثـــالث وحـــدات فـــي االســـبوع الواحـــد ليـــومي االحـــد والثالث

( دقيقـة ولمـدة ثالثـة اشـهر بواقـع 47والخميس ضمن مرحلـة االعـداد الخـاص بفتـرة زمنيـة مقـدارها)
( وحدة، وكانت التمرينات تجرى في تمام السـاعة الرابعـة عصـرًا، وتعطـى التمرينـات التـدريب 02)
لــــذهني بعـــــد اداء التـــــدريب البـــــدني والمهـــــاري، وان عـــــدد التكـــــرارات وزمـــــن اداء التمـــــرين خـــــالل ا
دقيقة( بعد االنتهاء من الوحدات التدريبية بالتركيز على اداء مهارتي الضرب الساحق وحائط 47)

الصــد فــي الكــرة الطــائرة وذلــك وفــق المعطيــات التــي تعطــى مــن قبــل المــدرب ، فــي حــين تســتمر 
 الضابطة على وفق العمل في التدريب المتبع من قبل المدرب.  المجموعة

 االختبار البعدي:  2-5-4   
بعد تطبيق التمرينات الخاصـة باسـتخدام التـدريب الـذهني علـى افـراد العينـة والنتهـاء مـن  

الوحــدات التدريبيــة قــام الباحــث وفريــق العمــل المســاعد بــاجراء االختبــار البعديــة علــى افــراد العينــة 
فــق نفــس الظــروف التــي اجــري فيهــا االختبــار القبلــي، وذلــك بعــد ثــالث اشــهر، ومــن ثــم اخــذت و 

 بيانات االختبارين القبلي والبعدي وتحليلها احصائيًا لتحقق النتائج.
الوسائل االحصائية   2-6  

 (spss) لباحث الوسائل اإلحصائيلقد استخدم ا 
عرض وتحليل النتائج ومناقشتها 3  
 وتحليلها: ختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية عرض نتائج اال 1 -2
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(3جدول )  
 يبين االوساط واالنحرافات الختبارات مهارات الكرة الطائرة القبلية والبعدية للعينة التجريبية

 (4جدول )
 ( لالختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبيةTيبين فروق االوساط  والخطأ المعياري وقيمة )

 (5...( ومستوى الداللة= )8ودرجة الحرية = ) (2.26)= (Tقيمة )
ـــار القبلـــي والبعـــدي ال1( والجـــدول )0مـــن خـــالل الجـــدول ) ـــارات العينـــة ( فـــي االختب ختب

ـــة ل ـــار القبلـــي التجريبي مهـــارة الضـــرب الســـاحق بـــالكرة الطـــائرة فـــان قيمـــة الوســـط الحســـابي لالختب
( :0.3( وفـي االختبـار البعـدي بلـغ الوسـط الحسـابي )4,01(واالنحراف المعيـاري )7:.2تساوي)

ـــاري ) ـــي والبعـــدي 4.35واالنحـــراف المعي ـــارين القبل ـــين االختب ( وقيمـــة الوســـط الحســـابي للفـــروق ب
وهـي اكبـر ( 04.:المحسـوبة تبلـغ ) (T( وقيمـة ):8.5الخطـأ المعيـاري ) ( وقيمـة4.25تسـاوي )

( تحـت نفــس الداللـة ودرجــة حريـة وهــذا يـدل علــى وجـود فــرق 2:.:مـن القيمــة الجدوليـة البالغــة )
 معنوي بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

ـــة فـــان قيمـــة الوســـط امـــا فـــي اختبـــار مهـــارة حـــائط الصـــد بـــالكرة الطـــائرة للعينـــ ة التجريبي
( وفـي االختبـار البعـدي بلـغ 0.89( واالنحراف المعياري )5.22الحسابي لالختبار القبلي تساوي)

( وقيمـــة الوســــط الحســـابي للفــــروق بــــين 1.13( واالنحـــراف المعيــــاري )9.31الوســـط الحســــابي )
المحسـوبة  (T( وقيمـة )1.09( وقيمـة الخطـأ المعيـاري )2.45االختبارين القبلي والبعدي تساوي )

وهي اكبر من القيمة الجدولية مايدل على وجود فرق معنوي بين االختبـارين القبلـي ( 2.73تبلغ )
 والبعدي ولصالح البعدي.

 
 
 

المعالجـــــــــــــــــــــــــات                          ت
 االحصائية

 االختبارات    

وحـــــــدة 
 القياس

 لبعدياالختبار ا االختبار القبلي
 ع س ع س

 97.1 92.8 1.34 25.6 نقاط مهارة الضرب الساحق  4
 1.13 9.31 0.89 5.22 نقاط مهارة حائط الصد :

 المعالجات االحصائية                    ت
 تاالختبارا

 الداللة (Tقيمة ) هـ وس~

 معنوي 2.31 0.72 1.67 مهارة الضرب الساحق  4
 معنوي 2.73 1.09 2.45 مهارة حائط الصد :
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 وتحليلها: عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة  2 -3
(5جدول )  

 الطائرة القبلية والبعدية للعينة الضابطة يبين االوساط واالنحرافات الختبارات مهارات الكرة

 
 (6جدول )

 ( لالختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطةTالمعياري وقيمة ) االوساط والخطأيبين فروق 

 (5...( ومستوى الداللة= )8ودرجة الحرية = ) (2.26)= (Tة )قيم
ختبـار مهـارة الضـرب السـاحق ( في االختبار القبلي والبعدي ال2( والجدول )7من خالل الجدول )

(واالنحراف 25.6بالكرة الطائرة للعينة الضابطة فان قيمة الوسط الحسابي لالختبار القبلي تساوي)
( واالنحـــراف المعيــــاري 21.6بـــار البعـــدي بلــــغ الوســـط الحســـابي )( وفـــي االخت1.34المعيـــاري )

( وقيمــة 1.67( وقيمــة الوســط الحســابي للفــروق بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي تســاوي )97.1)
وهــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ( 2.31المحســوبة تبلــغ ) (T( وقيمــة )0.72الخطــأ المعيــاري )

حريــة وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق غيــر معنــوي بــين ( تحــت نفــس الداللــة ودرجــة 2.26البالغــة )
 االختبارين القبلي والبعدي.

ـــة  ـــي للعين ـــار القبل ـــالكرة الطـــائرة فـــان قيمـــة الوســـط الحســـابي لالختب امـــا فـــي مهـــارة حـــائط الصـــد ب
( وفي االختبار البعدي بلغ الوسط الحسابي 0.94( واالنحراف المعياري )6.29الضابطة تساوي)

ـــاري )( واالنحـــراف الم7.31) ـــي 2.80عي ـــارين القبل ـــين االختب ( وقيمـــة الوســـط الحســـابي للفـــروق ب
( 2.86المحســوبة تبلــغ ) (T( وقيمــة )0.831( وقيمــة الخطــأ المعيــاري )1.7والبعــدي تســاوي )

(. وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق غيــر معنــوي بــين 2.26وهــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة )
 االختبارين القبلي والبعدي.

 
 

 المعالجات االحصائية                      ت
 االختبارات    

وحـــــــدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع س ع س

 97.1 21.6 1.34 56.6 نقاط مهارة الضرب الساحق  4
 .2.8 7.31 284. 6228 نقاط مهارة حائط الصد :

 المعالجات االحصائية                    ت
 االختبارات

 الداللة (Tقيمة ) هـ وس~

 غير معنوي 1.31 0.72 1.67 مهارة الضرب الساحق  4
 غير معنوي 1.86 2831. 127 مهارة حائط الصد :
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 وتحليلهانتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية والضابطة  عرض 3 -4
 (7جدول )

 ( لالختبار البعدي للعينة التجريبية والضابطةTيبين فروق االوساط وقيمة )

 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينتي البحث التجريبة والضابطة 5 -3
الختبــارات تبــين ان هنالـك تطــور فــي مـن خــالل عــرض وتحليـل النتــائج القبليــة والبعديـة ل

مسـتوى الضــرب الســاحق وحــائط الصــد بــالكرة الطــائرة للعينــة التجريبيــة وذلــك مــن خــالل تمرينــات 
التدريب العقلي المستخدم في الوحدات التدريبية وهذه يـدل علـى ان العمليـات العقليـة قـد اسـتجابت 

ان حجـم التـدريب العـالي هـو مقيـاس للتدريب وهي نتيجـة مبدئيـة واسـاس لالسـتجابة العصـبية اي 
 لالستجابات العضلية.

والكرة الطائرة تحتاج بشكل كبير الى تدريب ذهني وعقلي السـيما مهـارة الضـرب السـاحق   
ومهـــارة حـــائط الصـــد لمـــا لهمـــا مـــن دور فـــي االداء الســـريعة وانقبـــاض عضـــلي ، كمـــا كـــان اداء 

ليـة للمهـارة وهــذا مـا كــان لـه تـاثير واضــح فـي رفــع التمرينـات البدنيـة والمهاريــة مشـابهه لــالداء الفع
 كفاءة الالعبين اثناء اداء مهارة الضرب الساحق وحائط الصد في الكرة الطائرة.

امــا فــي نتــائج االختبــارات القبليــة والبعديــة للعينــة الضــابطة تبــين مــن خــالل المقارنــة بــين 
يـــة ان هنالــــك فـــروق لصـــالح العينــــة نتـــائج االختبـــارات البعديـــة للعينــــة الضـــابطة والعينـــة التجريب

التجريبية وذلك لفاعلية التدريب الـذهني ومالـه مـن تـاثر ايجـابي فـي رفـع مسـتوى مهـارتي الضـرب 
ـــدى 888:الســـاحق وحـــائط الصـــد وكمـــا يؤكـــد )غـــازي صـــالح، ـــة ل ـــان تحســـن المهـــارات الذهني ( ب

ى التصـور وكمــا تعمــل الالعـب تعمــل علـى زيــادة قابليتـة علــى التنبــؤ اي زيـادة قابليــة الالعـب علــ
على تطوير امكانية الالعب بتنفيذ كل المهارات والواجبات الخططية والتحكم فـي مجريـات اللعـب 

 وبشكل متوازن اثناء المباراة 
 الخاتمة: -4
 الذهني يؤدي تطوير اداء القوة لعضلية. التدريب االسترخاء العضلي في ان  .4
ـــي والـــذهني تتوافـــق مـــع .: ـــاءة العمليـــات  ان عناصـــر التـــدريب العقل اســـلوب االداء المهـــاري وكف

 العقلية.

ـــــــــــــــــــــات                         ت المعالج
 االحصائية

 االختبارات    

وحـــــــدة 
 القياس

 قيمة العينة الضابطة العينة التجريبية
(T) 

 اللةالد
 ع س ع س

 معنوي 2.76 97.1 21.6 1.34 92.8 نقاط مهارة الضرب الساحق  4
 معنوي .3.2 3.42 7.31 8254 9.31 نقاط مهارة حائط الصد :
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بـالكرة الطـائرة يـؤدي الـى رفـع  وحائط الصـدالتدريب الذهني وفق خصوصية الضرب الساحق  .0
 المستوى المهاري.

ان وتقنــين التمرينــات الخاصــة بالتــدريب الــذهني المســتخدمة فــي الوحــدات التدريبيــة أســهمت  .1
 لمهارة الضرب الساحق وحائط الصد. بشكل فعال في تحسين االداء الالعبين

 المصادر
  : طرابلس، دار الكتب المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنيةابراهيم احمد سالمة ،

 .   888:والوثائق القومية، 
  القاهرة، دار الفكر 4فسيولوجيا اللياقة البدنية،طأبو العال عبد الفتاح ومحمد رضوان؛ :

  .4330 العربي
 القاهر، التربية الرياضية ، دليل معلم الفصل وطالب التربية الرياضيةالخولي: امين انور ،

 .4330دار الفكر العربي،
  : 4330. دار الفكر العربي ، القاهرة ، دليل البحث العلمي خير الدين عويس . 
  عمان . مكتبة الثقافة للنشر  : مبادى القياس والتقويم في التربيةزكريا الظاهر واخران ،

 .                     4330التوزيع، و 
  قاسم المندالوي واخرون، االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياصية : بغداد، بيت

 .4303الحكمة،
 84:: عمان، الجامعة االردنية،  0كمال جميل الربضي؛ الرياضة لغير الرياضيين، ط:. 
  بغداد ، 4رائق التدريب الرياضي، طالتطبيق الميداني لنظريات وطمحمد رضا إبراهيم ؛ :

 .880:مكتبة الفضلي، 
 عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر  4.ط الطرق اإلحصائية محمد صبحي أبو صالح ؛ :

 ، 888:والتوزيع ،
 القاهرة 4محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛ القياس والتقويم في الكرة الطائرة ، ط :

،4300 . 
  : المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق ) الثبات الصدق مصطفى حسن باهي

 .4334، مصر، مركز الكتاب للنشر  4طالموضوعية ( المعايير 
  دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية نوري ابراهيم الشوك و رافح صالح فتحي الكبيسي ؛

 .881::بغداد،  الرياضية
 88:مديرية الكتب للطباعة والنشر،  بغداد،: وجيه محجوب؛ البحث العلمي ومناهجه:. 
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  ، التطبيقات االحصائية في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين حسن محمد العبيدي  :
 (. 4332)جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

 Schmidt Bleicher: Neural Adaptation and increase of Cross Sectional 
Area studding Different Strength Training Methods.1987.  

 (1) ملحق
 التمارين المقترحة والمستخدمة في الوحدات التدريبية

 ثا(0من االستلقاء اخذ شهيق عميق من االنف  ثم اخراج الزفير من الفم يكرار خالل  ) .4
 ثا(           0استرخاء الجسم في خذي شهيقا عميقا متبوعا بزفير طويل بطئ  يكرر خالل    ) .:
من االستلقاء على الظهر واسترجاء ذهنيا اداء الضرب الساحق بالكرة الطائرة .                 .4

 ثا( 2)
االستلقاء على الظهر واسترجاع ذهنيا عمل الضرب الساحق على الشبكة باستخدام الرسغ.      .:

 ثا(  1)
عبر استرجاع ضرب الكرات المرمية الى االعلى من خط الهجوم بالقفز داخل الملعب  .0

 ث(1الشيكة.)
من وضع الوقوف وعصب العينين استرجاع ذهنيا ضرب الكرة الطائرة بالتناوب مع الحائط.   .1

 ثا(2)
من اغماض العينين تخيل عملية الضرب الساحق  من على الشبكة                         .7

 ثا(2)
            من اغماض العينين تخيل ضرب االرسال من خط النهاية عبر الشبكة            .2

 ثا(2)
 ثا(2من اغماض العينين تخيل ضرب ارسال الى حائط  ) .5
من االستلقاء على البطن مع اغماض العينين تخيل ضرب االرسال من القفز               .0

 ثا( 2)
 
 
 
 
 


