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 البحث لخصم

 أشتمل البحث على خمسة ابواب وهي على النحو اآلتي 

التعريف بالبحث احتوى على المقدمة واهمية البحث والتي تمم / تضمن الباب االول 

التطمممرل المممى اهميمممة التعلممميم باعتبمممارن ركمممن ا ا مممي فمممي  هضمممه وتقمممدم البلمممدا  

نما ا  الجا مب الرياضمي لمه دور مهمم وحسما  فمي المتحضرة والمتقدمة اذا ما علم

التقدم اال سا  وخصوصاً اذا تم بناء واعمداد بمرامت تعليميمة اكعمر علميمة مم  االخمذ 

بنظممر االعتبممار االهميممة الكبيممرة والخاصممة فممي اعممداد تمرينممات التنظمميم االدراكممي 

ل المتعلم و وف يساهم في  جاح العملية التعليمية والتي اخذت حيزاً كبيمراً فمي مجما

فممي ابلممب الممدول المتطممورة وخاصممة عنممد االهتمممام حتممى  ضمممن ا ممتخدام قممدراتهم 

العقلية وتطويرها منذ البداية وهذا بمدورة يسماعد علمى تخطمي المصماعب التعليميمة 

وتسري  تعلم المهمارات واتقا هما وممن همذا المنطلمق اصمبحج الحاةمه ملحمة لوضم  

دراكمي وبيما  تأثيرهما فمي تطموير قمدرات تمرينات للتدريب المذهني وفمق التنظميم اال

 . الالعبين العقلية والمهارة في كرة السلة 



اما مشكلة البحث فأ  الجمي  يعرف أ  التدريب الذهني على وفق التنظيم االدراكمي 

قد اكتسب عامالً هاماً في تطور المهارات الحركيمة فهمو يسماعد فمي تمدريب الالعمب 

م باألفكممار وتعممديل السمملوو للوصممول فممي علممى ا ممتخدام طممرل متعممددة فممي الممتحك

مسممتوى افضممل لممذا تممرى الباحعممة ا  المممدربين ال يعطممو  االهميممة الحقيقممة للتممدريب 

الممذهني وهممذا بممدورة ا عكممع  مملباً علممى ا خفمماو مسممتوى االداء وخصوصمماً فممي 

مهممارتي المناولممة والتهممديف فممي كممرة السمملة والتممي تعممدا  اكعممر المهممارات اداء فممي 

لممت تممم التطممرل الممى اهممداف البحممث والتممي تضمممنج اعممداد تمرينممات اللعممب وبعممد ذ

للتدريب الذهني على وفق التنظيم االدراكي لبعض المهارات اال ا مية بكمرة السملة 

والتجريبيمة فمي االختبمارات  الضمابطةوكذلت التعرف على الفمرل بمين المجمموعتين 

امما همدفا البحمث فقمد البعدية لمستوى تعلم مهارتي المناولة والتهمديف بكمرة السملة 

تضمنا وةود فرول معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية في تطور مستوى تعلمم 

مهارتي المناولة التهديف بكرة السلة وايضماً وةمود فمرول معنويمة فمي االختبمارات 

والتجريبيممة لمسممتوى تعلممم مهممارتي المناولممة  الضممابطةالبعديممة بممين المجممموعتين 

ثمم تمم التطممرل المى المجماالت المعال  والتمي تضممنج عينممة . والتهمديف بكمرة السملة 

البحث من لطالب المرحلة االولى الكلية التربويمة المفتوحمة قسمم التربيمة الرياضمية 

كمذلت المجمال الزمما ي والمجمال المكما ي امما البماب  2011ــمـ  2010للعام الدرا ي 

نج مواضمي  التنظميم العا ي والذي تضمن الدرا ات النظرية والمشابهة والتي تضم

االدراكممي وعالقممة االدراو باالحسمما  للمناولممة والتهممديف بكممرة السمملة اممما البمماب 

العالث والذي تضمن منهجيمة البحمث واةراءاتمه الميدا يمة فقمد تمم ا متخدام الممنهت 

(  14)التجريبممي لمالتمتممه حممل مشممكلة البحممث وتحقيممق اهدافممه علممى عينممة قوامهمما 

بويممة المفتوحممة قسممم التربيممة الرياضممية وتممم اختيممارهم طالممب مممن طممالب الكليممة التر

بالطريقمممة العمريمممة وتمممم تممموقيعهم بالطريقمممة العشمممواتية المممى مجمممموعتين تجريبيمممة 

طالب تم اةراء التكافؤ للمجموعتين فمي (  7)وضابطه حيث اصبحج لكل مجموعة 

متغيممرات البحممث ومممن ثممم ا ممتخدام تمرينممات التممدريب الممذهني علممى وفممق التنظمميم 



دراكي لتطوير مستوى تعلم مهارتي المناولة والتهديف بكمرة السملة وا متخال  اال

 . النتاتت وثم تحليلها ومعالجتها بالطريقة االحصاتية المتبعة 

اما الباب الراب  فقد تضمن عرو وتحليل ومناقشه النتاتت وثم عمرو النتماتت فمي 

 . ةداول لكي يسهل تحليلها ومناقشتها 

ب الخممامع علممى اهممم اال ممتنتاةات والتوصمميات فقممد تضمممنج واخيممراً احتمموى البمما

  :اآلتي

ـــ ا  المجموعة التجريبية قد حققج  تاتت افضل في االختبارات البعدية في حالة  1

وتفمول المجموعمة . التمرينات التدريب الذهني على وفمق التنظميم االدراكمي  تطبيق

 . في تطبيق البر امت  ابطةالضعلى المجموعة   التجريبية في االختبارات البعدية

 ـــ : اما اهم التوصيات 

 ـــ التأكيد على ا تخدام التدريب العقلي المصاحب للتعلم المهاري وقد اثبتج هذن  1

 . التمارين المستخدمة شموليتها وكفايتها وتأثيرها في التعليم       

حتمى  مختلفمةـــ اةراء درا ات مشابهه تتناول فعاليات رياضية اخرى ومهارات  2

 . تعطي   تاتت افضل في حالة ا تخدام تمرينات على وفق التنظيم االدراكي 

 

 

The Impact of Recognizable Arrangement Exercises on 

teaching some skills of Volleyball game. 

This paper consists of five chapters:  

      Chapter on is an introduction that shows the importance 

of teaching as an essential factor in progressive nations. The 

athletic element has a vital role of human progress. 

Therefore, teaching programs are prepared to provide 

exercises of recognizable arrangement. These exercises will 



contribute in making the process of teaching more 

successful. 

      In civilized and progressive nations, beginner trainees 

are paid a special care in order to make a full employment of 

their mental capacities; a thing which helps in overcoming 

educational obstacles as well as increasing various skills. 

Hence, It becomes very necessary to prepare exercises in 

accordance with recognizable arrangement to trace its effect 

on developing the mental as well as the skilful capacities of 

volleyball game. 

     Mental training of hindering recognizable arrangement 

has acquired a poten position in developing physical skills as 

they help in training the players on using various methods of 

controlling thoughts and the adjustment of manners, in 

order to achieve the highest level possible. That is why the 

researcher thinks that trainers do not pay much attention to 

mental training ; a thing which has a negative role on the 

players’ performance and decreasing their abilities mainly 

of ‘passing’ and ‘scoring’ activities which are the most 

important factors in a volleyball game. 

     The paper also includes some exercises to train the player 

on hidering the impact of recognizable arrangement and 

sees the differences between the two groups; that of 

‘controlling’ and ‘experimental’ tests, in order to acquire the 

skill of ‘passing’ and ‘scoring’ in the game. 



      These differences between pre and posttests help in 

providing a better level of ‘passing’ and ‘scoring’. 

      The research tackles upon the three scopes which include 

a specimen of beginners in first class / Open Educational 

College /Department of athletics.  2010 – 2011 in addition to 

environmental consideration namely (time and place). 

      Chapter two depicts theories and studies which are 

closely related to recognizable arrangement and the relation 

of recognition and sense to ‘passing’ and ‘scoring’ in a 

volleyball game. 

      Chapter three focuses on the methods of this research 

and field procedures. Experimental method is employed as it 

is more appropriate to solve the obstacles found in the 

paper. These goals are achieved by experimenting a 

specimen of (14) students. They were deliberately chosen 

and distributed randomly into two groups: Experimental 

and disciplinary. Each group consists of (7) students parity 

for both groups is done within the variables and exercises 

used to hinder the recognizable arrangement process. 

Results are summed up to be analyzed and death with 

through the usual statistical procedure. 

      Chapter four exposes, analyzes and discusses these 

results which are tabulated for simpler discussion. Through 

these results and recommendation, chapter five includes the 

following:  



1- The experimental group has achieved better results of post-

tests in case of applying the exercises of hindering 

recognizable arrangement. 

In fact this group has excelled the other group: the 

disciplinary.     

Recommendations:  

1- The emphasis on using mental training accompanied 

by skill training. These exercises proved their impact and 

competence in the process of teaching. 

2- Similar studies , including athletic activities and 

various skills have been adapted or applied in order to 

achieve better results in case of using exercises of 

recognizable arrangement. 

               لباب األولا

 ـــ التعريف بالبحث 1

 :المقدمة وأهمية البحث  1ـــ  1

يعد التعلم من االمور المهمة في تطور البلدا  وتقدمها في ةمي  المجماالت بمما فيهما 

الرياضممي لمالممه دور فممي  هضممة البلممدا  كو همما تتعامممل ممم  اال سمما  بشممكل  الجا ممب

هممم لتقممدم اال سمما  خصوصمماً اذا تممم بنمماء البممرامت مباشممر لممذا يعممد التعلمميم ا ا ممي وم

 .التعليمية بصورة أكعر علمية وةدية خصوصاً لنوع الفعالية الرياضية 

والتدريب الذهني على وفق تنظيم االدراو المكا ي والزما ي ممن األ ماليب التعليميمة 

ه ممن والتي اخذت حيز كبير في مجال التعلم في ابلب المدول المتطمورة لمالمالناةحة 

حتمى  ضممن ا متخدام قمدراتهم العقليمة وتطويرهما منمذ  تعلممينللم دور مهم وخاصمة



تخطممي المصمماعب ومممن ثممم تسممري  عمليممة الممتعلم  البدايممة وهممذا بممدورة يسمماعد فممي

الحاةة مهمة لوض  برامت للتمدريب  للمهارات واتقا ها ، ومن هذا المنطلق اصبحج

المهمارات اال ا مية بكمرة  تعلمم بعمض وفق التنظيم االدراكي ومعرفة تأثير ذلت علمى

 .السلة 

االهتممام وتعد كرة السلة من االلعاب التي اخذت مكا ه مرموقة بين االلعاب الشمعبية لمذا وةمب   

ا متخدام  في هذا الحقل الرياضي بجمي  ةوا به البد ية والمهارية الخططية والنفسية ممن خمالل

علمى تمدريب  لبرامت التدريبية المتطورة التي تعتممدالبرامت التعليمية المنا بة وكذلت ا تخدام ا

اال فعاليممة  مممن المعممروف اثنماء تعلممم المهممارات يصمماحبها قيمادة فممي اال ممتعارة. القمدرات العقليممة 

الممتعلم  حديعممة فممي اتجاهمماتوالتمموتر وقلممة التنظمميم االدراكممي وهممذا ممما حممدا بالبمماحعين الممى ايجمماد 

علمى  تميمز بتنظميم االدراو وتمأثيرن الواضم  فمي التغلمبالمذي ي المذهنيوالتدريب ومنها التدريب 

بر مامت  وممن همذا المنطمق أصمبحج الحاةمة ملحمة المى وضم . قيادة اال متعارة وتحسمين االداء 

 وهذا يعتبر تطور بعض قدرات الالعبين  ومعرفة تأثيرة في الذهنيللتدريب 

مهممارتي المناولممة ل تعلممم مسمماهمة فممي عمليممة النهمموو بالعمليممة التعليميممة والتدريبيممة فممي مجمما

 .كرة السلة والتهديف 

 :مشكلة البحث   2ــــ  1

يعد التدريب الذهني على وفمق تنظميم االدراو واحمد ممن أهمم الطمرل الحديعمة فمي تعلمم      

مهمارات كمرة السملة لكو مه يسماهم فمي قيمادة ادراو وتركيمز لمالداء المهماري المذي   بعمض

 . يسبق التطبيق 

يراةم  ذهنيماً اداتمة المهماري قبمل القيمام بمأداء ومما لهمذن المراةعمة ممن فالالعب يجب أ   

تممأثير كبيممر علممى الفعاليممات كممرة السمملة وخصوصمماً فممي المناولممة والتهممديف أل  المراةعممة 

الذهنيممة تبعممد الالعممب مممن االداء الخمماطىء يصمماحبها قيممادة فممي االداء الصممحي  لممذا تمكممن 

دريب الذهني األهمية التمي يسمتحقها وهمذا بمدورة مشكلة البحث ا  المدربين ال يعطو  الت

االداء المهممماري وخصوصممماً لمهمممارتي المناولمممة  يمممنعكع  ممملباً علمممى ا خفممماو مسمممتوى

 .والتهديف والتي يعدا  اكعر المهارات اداء في اللعب 

 :أهداف البحث   3ـــ 1

لممم ــممـ اعممداد تمرينممات للتممدريب الممذهني وفممق التنظمميم االدراكممي لتطمموير مسممتوى تع1

 . مهارتي المناولة والتهديف بكرة السلة 



 االختبمماراتــممـ التعممرف علممى الفممرل بممين المجممموعتين الضممابطة والتجريبيممة فممي 2

 . البعدية البعدية لمستوى تعلم مهارتي المناولة والتهديف بكرة السلة 

 :فروو البحث   4ــــ  1

فمي تطموير مسمتوى تعلمم    ـــ وةود فرول معنوية بمين االختبمارات القبليمة والبعديمة 1

 . مهارت المناولة والتهديف بكرة السلة 

ــمممـ وةمممود فمممرول معنويمممة فمممي االختبمممارات البعديمممة بمممين المجمممموعتين الضمممابطة  2

 . لمستوى تعلم مهارتي المناولة والتهديف بكرة السلة  والتجريبية

 :مجاالت البحث   5ــــ  1

طالب المرحلة االولى الكلية  التربوية ـــ عينة من :المجال البشري  1ـــ 5ـــ  1

 .  2011ـــ    2010المفتوحة للعام الدرا ي 

ــمممـ مالعمممب الكليمممة التربيمممة الرياضمممية الجامعممممة :المجمممال المكممما ي  2ــمممـ  5ــمممـ  1

 .المستنصرية 

   12/4/2011الى  2010/  11/ 16ــ من : المجال الزما ي   3ـــ  5ـــ 1

 تحديد المصطلحات   6ـــ  1

رياضمية ال يمكمن تقويمة اال متجابة الصمحيحة ومسممت  أي مهمارة)) التمدريب المذهني 

المتعلمممة ذهنيمماً تتنا ممب ومقممدار تعقيممد  الحركممة مممالم يكممرر االداء للمهممارة مفتمماح

(( وصعوبة المهارة الحركية 
(1)

 

ما هو اال تفسير لتلت الحموا  التمي  تحسسمها وتحديمد الشميء ))  التنظيم االدراكي 

يصدر عنه االحسا  وتقوم بعد ذلت بتسممية تلمت االحا ميع مم  تحديمد معنمى  الذي

(( لكل منها 
(2)

 

 

 

 

                                                 
(1)
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 الباب العا ي

 ـــ الدرا ات النظرية والمشابهة  2

 الدرا ات النظرية  1ـــ  2

 التنظيم االدراكي  1ـــ  1ـــ  2

ة تعممد الحمموا  مممن المسممتقبالت للمعيممرات والمعلومممات المختلفممة  ممواء مممن البي مم

داخل الفرد ويتم التعرف على هذن المعلومات بعملية االدراو بمعنى  الخارةية أو من

المعلومممات او المعيممرات فأ ممه يسممتطي  اتخمماذ القممرار  ممواء  ا  الفممرد عنممدما يممدرو

وعيمه  حمو المعلوممات المحمددة وبمذلت يمتم  هتوةي باال تمرار او عدم اال تمرار في

العمليمة العقليمة او النشماط )) االدراو  بعضها ويعمرفاال تبان لهذن المدركات كلها او 

النفسي الذي عن طريقة  ستطي  أ   تعرف على موضوعات العالم الخارةي ، ومن 

(( . ثممم  سممتطي  ا   ممتعلم 
(1)

احسا ممنا وبتحديممد الشمميء  وعمليممة االدراو هممي تفسممير

حوا منا ل ارةباإلثم الذي يصدر عنه االحسا  و طلق عليه  ا ماً واالدراو يبدأ عمادة

حسمي  اال ا ه في الواق  عملية داخلية او  شماط  فسمي واالدراو همو ا متجابة لتنبيمه

صممادر عممن معيممر خممارةي وهممو صممادر عممن تفاعممل الممذات بكممل ممما لممديها مممن خبممرات 

وميول وقيم وحاةات م  المعيرات الموةودة في البي ة التمي يتواةمد فيهما  واتجاهات

ت عالية من النواحي االدراكية من حيث البحمث فمي يتطلب مستويا وهو بذلت. الفرد 

قمدرة اال سمما  علممى اختيممار  ممواحي معينممة فممي حالممة المعيممر او اكتشمماف التشممابه بممين 

ا  يمممرى مجموعمممة ممممن المتفمممرةين  ا مممماط المعيمممرات المختلفمممة فالرياضمممي يمكنمممه

اداة والعممب كممرة  ويسممتطي  أ  يممدرو هممذن المجموعممة مممن بعيممد وكممذلت للكممرة او أي

 سمملة يسممتطي  ا  يممدرو موقممف ممما يسممتوةب منممه المممرور بممالكرة باتجممان الهممدفال

ويضمن له اصابه افضل وهو يحاور بالكرة وتنظيم االدراو يأتي  من الحموا  وهمو 

فكممري داخلممي يمكممن مممن خاللممه التعممرف علممى النشمماطات والعمليممات فممي  بممذلت  شمماط

العمب توةيمه اداتمه فمي اال سا  والمذي بوا مطته يسمتطي  ال المحيط الخارةي لجسم

الممؤثرات المنبععمة ممن البي مة الخارةيمة وتمدرو تلمت  المهارة وهي بذلت تتفاعمل مم 

                                                 
(1)

 .222، ص  2222نجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي ؛ المصدر السابق،  



وا واعها ومصمادرها ، واالدراو عنمدما يكمو   مليماً وصمحيحاً ومتكمامالً .المؤثرات 

فممأ  السمملوو  مميكو  تبعمماً لممذلت   ممليماً ، فالخطممة التممي يممدركها الفريممق والمهممارات 

الخطة ادراكاً متكامالً وشامالً وصحيحاً عندما يعطيهما لمه الممدرب فأ مه المكو ه لتلت 

 .اقدر على الفوق وهذا يعود الى تنظيم االدراو لدى الفريق والالعبين 

 

  باإلحسا عالقة االدراو  2ـــ 1ـــ 2

من المعلوم أ  النشاط الحسي والحركي يحمد  بوا مطة الجهماق العصمبي فهمو        

ويوصيلها الى المراكز العصمبية ومنهما المى  ماتر الجسمم وتسممى  ينقل من الحوا 

باالعصمماب ، فالكمماتن الحممي يتممأثر بممما يقمم  عليممه مممن مممؤثرات خارةيممة وينقلهمما عممن 

طريق االعصاب بالمخ ويقوم المخ بترةمتها الى معا ي وهذا هو االدراو ولهذا فمأ  

نممد تعليمهمما او مممدر  التربيممة الرياضممية عنممد شممرحة واعطمماء  ممموذ  للمهممارة ع

تدريبها فأ  تطبيق النموذ  يختلمف بماختالف المتعلممين وهمذا يكمو  بسمبب اخمتالف 

االدراو بين االفراد وكل مسار يسري فية المنبه العصبي حيث يتم ا تقال المنبمة عمن 

طريق الشعرات ويتم خرو  المنبه من ةسمم الخليمة المى الخليمة المجماورة لهما وممن 

 قممول هنمماو عالقممة كبيممرة ووطيممدة بممين االحسمما  واالدراو كمل ممما تقممدم  سممتطي  ا  

ادراو بمممدو  احسممما  او احسممما  بمممدو  ادراو ال  عمليمممة   حيمممث ال يكمممو  هنممماو

فمماالدراو همماهرة  فسممية تطلبممج . ويكملممة   التفسممير يعتمممد كممل منهممما علممى االخممر

ضموتية منبععمة ممن موقمف   ا تخدام العقل اما االحسا  حد  بسيط  ببته موةمات

الهممدف وتحممرو   سممه فالمممدرب والكممرة وحممار  المرمممى فممي حالممة التصممويب علممى ف

 . المدرب  حو الكرة فالالعب يدرو ا  المدرب  وف يصوب على الهدف 

 

 المناولة بكرة السلة   3ـــ  1ـــ  2

تعد المناولة من اكعر المهارات اهمية في كرة السلة لكو ها تحدد ا تقال الكرة ممن   

في موض  افضل وموق  احسن وهي الو ميلة الوحيمدة فمي تنفيمذ  العب ألخر يكو 

خطط اللعب الهجومي عن طريق الربط والتعاو  بين افراد الفريق الواحد للوصمول 



الممى هممدف الخصممم بشممكل امممين و ممري  والفريممق الممذي يجيممد المناولممة يسممتطي  ا  

ة المتقنمة تعمد ا  المناول)) يحتفظ بالكرة ويقترب من التهديف ويؤكد مفتي ابراهيم 

الو يلة اال ا ية في ربط اللعب وتنفيذ الخطة والفريق الذي يتقن افمرادن المناولمة 

((ويسممتخدمو ها بنجمماح يتصممف اداءن باللعممب الجممماعي 
(1)

وا  ا ممتعمال أي  مموع . 

من المناوالت مرتبط بالظروف التي يمر بها الالعب بوةود الخصم او عمدم وةمودن 

ي لكل العب ال ه يستخدمها في ا شاء اللعب اكعمر ممن أي ، وا  التمريرة امر ا ا 

مهممارة فبعممد ا ممتالم الكممرة يفكممر الالعبممو  بالمبممادرة الممى التمريرالممى الزميممل وبهممذا 

. الممى المنمماوالت االخممرى %  20مممن التمريممرات وبنسممبة %(  80)تكممو  النسممبة 

 . د وهذا يتطلب من الالعبين ا  يتطور ا لوبهم في اللعب بشكل ةيد ومفي

 التهديف بكرة السلة    4ـــ  1ـــ  2

وهممي الو مميلة الفعالممة التممي يسممتخدمها الالعبممو  فممي ادخممال الكممرة فممي هممدف      

الخصم وهذا مايهدف اليه الفريق بصيغة ةماعية ويعد التهديف ممن اهمم المهمارات 

فمي اال ا ية في اللعبة أل  ةميم  الجهمود الفنيمة والبد يمة التمي ا جاقهما الالعبمو  

الدفاع والهجوم قد ال تكمو  ذا فاتمدة اذا لمم يسمتطي  الالعمب فمي النهايمة ممن ادخمال 

الكممرة فممي  مملة الخصممم الحممراق الهممدف ومسممتفيدين مممن القابليممة البد يممة والفنيممة 

اصممابه  مملة الخصممم تعطممي   أ  اةممادة التهممديف وامكا يممة)) والنفسممية والذهنيممة 

(( تحقيق الفوق امكا ية ارتفاع مستواهم وبذل اعلى ةهد ل
(1)

 

ومن خالل المهارات المختارة تمرى الباحعمة ا  ةميم  خطمط اللعمب همدفها الوصمول 

الممى  مملة الخصممم الحممراق الهممدف وهممذا يتطلممب مممن الالعممب ا  يجممم  بممين السممرعة 

 . المنافع  يفاةئوالدقة والتهديف السري  الذي 

 :وهناو عوامل مهمة تطور مهارة التهديف 

 . الي اثناء االداء ـــ التركيز الع 1

ــممـ المواهبممة المسممتمرة علممى اداء مهممارة التهممديف والتممي تعتمممد علممى التكممرار  2

 . المستمر مما  يخلق العقة العالية بالنفع 

                                                 
(1)

 . 122، ص  1221القاهرة ، دار الفكر العربي ،) االعداد المهاري والخططي لالعبين كرة القدم ، : مفتي ابراهيم حمادة  
(1)

 . 7، ص  1222اثر برنامج مقترح لتطوير مهارة التهديف بكرة القدم ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، : ف عمار كاظم خلي 



 .ـــ التدريب على مختلف الظروف التي تجري اثناء المباراة  3

 . ة ـــ ادراو العالقات المكا ية والزما ية المحيطة بظروف اداء المهار 4

 ـــ : التهديف بكرة السلة عدة ا واع منها 

 . ـــ التهديف من العبات  1

 .ـــ التهديف بالقفز  2

 . ـــ التهديف من خط الرمية الحرة  3

 .ـــ التهديف السلمي  4

 . ـــ التهديف الخطافي  5

 . ـــ التهديف المحتسب بعال   قاط  6

 

 الباب العالث

 ته الميدا يةـــ منهجية البحث واةراءا 3

 :منهت البحث  1ـــ  3

 . ا تخدمج الباحعة المنهت التجريبي لمالتمته في حل مشكلة البحث  

 : عينة البحث  2ـــ  3

تم اختيار عينة البحث بالطريقمة العمديمة والمتمعلمة بطمالب المرحلمة االولمى والبمال  

ة الممممى طالممممب وبعممممدها تممممم تمممموقيعهم بالطريقممممة العشممممواتي( 14)تممممم اختيممممار ( 60)

طمالب وتمم التكمافؤ ( 7)وتجريبية بحيث اصبحج لكل مجموعة  ة مجموعتين ضابط

 .بين المجموعتين في متغيرات البحث وكما في الجدول التالي 

 

 

 

 

 

 



 (1)ةدول رقم 

يبين االو اط الحسابية واال حرافات المعيارية والقيمة المحتسبة والجدولية 

 .والتجريبية  ةللمجموعتين الضابط

 

 يرات البحثمتغ

 (ت ) التجريبية الضابطه

 المحسوبة
 الداللة

 ع   ع  

 

 المناولة المرتدة

 

8.3 

 

63.0 

 

2.4 

 

42.0 

 

94.0 

 

 بير معنوي

 

 التهديف

 

8.4 

 

6.0 

 

9.3 

 

87.0 

 

16.1 

 

 بير معنوي

(              0. 05)ومسممتوى داللممة (  12)الجدوليممة عنممد درةممة حريممة ( T)مالحظممة قيمممة 

 ( 20.2)يساوي 

 و اتل ةم  المعلومات واالدوات المستخدمة  3ـــ  3

 .ـــ المصادر العربية واالةنبية  1

 . ـــ ا تمارات اال تبيا   2

 . ـــ االختبارات  3

ـــ المقابالت الشخصية 4
)*(

 . 

 . ـــ كرات  لة  5

 . ـــ شريط قيا   6

 . ـــ هدف وبرورد للسلة  7

 ة المستخدم االختبارات 4ـــ  3

والمسمتخدمة فمي البحمو  السمابقة وعلمى البي مة  المقننمةيتم اال تعا ة باالختبمارات 

 .العراقية 

 ــــ االختبارات المهارية قيد البحث  

 

                                                 
)*(

 .اختصاص كرة سلة ـــ كلية التربية الرياضية ـــ جامعة  بغداد : د خالد نجم . أ 

 .ة بغداد د انتصار عويد ــ اختصاص كرة سلة ، كلية التربية الرياضية للبنات ـــ جامع. أ    

 .اختصاص كرة سلة ، معهد اعداد المعلمين ـــ الرصافة الثانية . مؤيد اسماعيل . د   



 . ـــ المناولة المرتدة  1

 . ـــ التهديف من العبات  2

   تمم تقيميم مسمتوى * درةات عن طريق محكممين ( 10)تم تقييم تعلم المهارتين من   

علممم مهممارة المناولممة والتهممديف بوضمم  درةممة مممن عشممرة وتأخممذ الو ممط الحسممابي ت

 . لدرةاتهم 

 اةراءات البحث الميدا ية   5ــــ  3

 التجربة اال تطالعية  1ـــ  5ـــ  3

علممى المجموعممة التجريبيممة  21/11/2010تممم اةممراء تجربممة ا ممتطالعية بتممأريخ   

 اإلدراكمميعلممى وفممق التنظمميم  الممذهنيمممدة تعليميممة لتطبيممق التممدريب  إلعطمماء وذلممت 

علمى  المذهنيلتطبيق االختبمار ومعرفمة المزمن المحمدد للتمدريب  خبرة كافية الكتساب

 ـــ : وفق التنظيم االدراكي وكا  الغرو من التجربة اال تطالعية 

 . ـــ التعرف على اهم المعوقات التي تواةه الباحث عند تنفيذ االختبارات 

.مل المساعد على تسجيل البيا ات ـــ تدريب فريق الع
)*(
 

 . ـــ تقنين التمرين ومعرفة الزمن والراحة 

 . االختبارات القبلية   1ـــ  5ـــ  3 

تممم  28/11/2010قامممج الباحعممة بممأةراء االختبممارات القبليممة للمهممارات فممي يمموم    

مراعمماة تعبيمممج ةميمم  الظمممروف المتعلقمممة باالختبممارات ممممن حيممث الزمممما  والمكممما  

االدوات وطريقة التنفيذ من اةل العمل قدر االمكا  على خلمق الظمروف  فسمها فمي و

 . االختبار البعدي 

                  علممممممممى وفممممممممق التنظمممممممميم االدراكممممممممي ذهنيبر ممممممممامت التممممممممدريب المممممممم  3 - 5 -3

 ( التجربة الرتيسية ) الزما ي والمكا ي المقترح 

ولمممدة  30/11/2010وم الموافممق قامممج الباحعممة بممأةراء التجربممة الرتيسممية فممي يمم   

وحمدتين تعليميمة ( 2)وحدة تعليميمة بواقم  ( 24)ا بوع اشتمل البر امت على ( 12)

                                                 
)*(

 فريق العمل المساعد يتكون من 

 .قسم التربية الرياضية : الكلية التربوية المفتوحة : كريمة حسين عليوي . د.  1

 .جامعة بغداد : ت كلية التربية الرياضية للبنا: انتصار عويد           . د.  2

 .جامعة بغداد : كلية التربية الرياضية للبنات : زينة عبد السالم          .  1



دقيقة وخضعج المجموعتين للظروف التعليميمة  فسمها ( 50)ا بوعياً وقمن لوحدة 

( المناولممة والتهممديف )اذ تممم تعلمميم المجممموعتين المهممارات اال ا ممية بكممرة السمملة 

دقمماتق المتبمم  فممي كليممة التربيممة ( 10)علممى مفممردات المنهمما  فممي مممدة  وباالعتممماد 

الرياضمممية وبوا مممطة ممممدر  التربيمممة الرياضمممية اختصممما  كمممرة  ممملة وتمممم تعلممميم 

على وفق التنظميم االدراكمي المصماحب للتعلميم  ذهنيالمهارات وبا تخدام التدريب ال

ه المنهما  بمدو  المهاري على المجموعة التجريبية فقط وطبقج المجموعة الضمابط

وا تهممى تطبيممق ( 1)علممى وفممق التنظمميم االدراكممي ا ظممر ملحممق رقممم  ذهنيالتممدريب المم

علمى وفمق التنظميم  وقد شمل بر امت التمدريب المذهني 12/4/2011البر امت بتاريخ 

 :االدراكي المقترح على الخطوات التالية 

المناولممة او  ــممـ تممدريبات االدراو وذلممت بممادراو مكمما  رمممي ومناولممة الكممرة وقمممن

 موذةماً حيماً التركيمز علمى القسمم االعمدادي  الطمالب عن طريق اعطماءالتمرين وتتم 

( 20)للمهمارة الممراد تعلمهمما ثمم التركيممز علمى القسمم  فسممه عقليماً واخممذ فتمرة راحممة 

 . ثا ية وهكذا القسم الرتيسي والنهاتي للمهارة 

لممتعلم  موذةماً حيماً وبهمدف وتتم عن طريمق اعطماء ا: ـــ تدريبات التصور البصري 

ا ا مماً لتممذكرة بخممط  ممير الحركممة ، التصممور الكامممل للمهممارة التممي اداهمما اال  ممموذ  

وذلممت مممن خممالل ا ممترةاع المهممارة عقليمماً ، ممم  االخممذ بنظممر االعتبممار التركيممز علممى 

 .المهارة الفنية 

 االختبارات البعدية   4ـــ  5ـــ 3

على وفمق التنظميم االدراكمي  ذهنيبعد أ  تم اال تهاء من تطبيق وحدات التدريب ال   

علممى افممراد المجموعممة التجريبيممة التممي اةريتهمما الباحعممة االختبممارات البعديممة الفممراد 

مراعيممة  14/4/2011فممي يمموم ( التجريبيممة والضممابطه )للمجممموعتين  عينممة البحممث

ا  والمكما  واالداوت التمي اتبعتهما فمي  فسمها ممن حيمث الزمم بذلت االلتمزام بمالظرف

  . فريق العمل المساعد ذاتهم  االختبارات القبلية وبمساعدة

 

 



 الو اتل االحصاتية  6ـــ  3

لغرو معالجة البيا مات التمي حصملج عليمه الباحعمة ثمم ا متخدم الو ماتل االحصماتية 

 : التالية 

للعينمممات ( T)ختبمممار ــمممـ ا 3ــمممـ اال حمممراف المعيممماري  2ــمممـ الو مممط الحسمممابي  1

والمسممتقلة وتمممج معالجممة البيا ممات عممن طريممق البر ممامت االحصمماتي  المرتبطممة

(SPSS verll  . ) 

 

 الباب الراب 

 ـــ عرو النتاتت وتحليلها ومناقشتها  4

عرو  تاتت اختبارات المتغيرات قبل البحث القبلية والبعدية للمجموعتين   1ـــ  4

 .لها ومناقشتها وتحلي(  والضابطةالتجريبية )

عرو  تاتت االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لمستوى  1ـــ  1ـــ  4

 .الفرول لتعلم مهارتي المناولة المرتدة والتهديف من العبات في كرة السلة 

 (2)ةدول رقم 

الحسوبه لدى المجموعة ( T)يبين االو اط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيم 

 ريبية لالختبارين القبلي والبعدي لمستوى تعلم مهارات كرة السلة التج

   البعدي القبلي الو اتل االحصاتية

 ف

 ع

 ف

 ت

 محسوبة

 الداللة

 ع   ع   االختبارات 

 

 المناولة المرتدة

 

2.4 

 

42.0 

 

7.8 

 

94.0 

 

5.4 

 

08.1 

 

1.130 

 

 معنوي

 

 التهديف من العبات

 

9.3 

 

87.0 

 

3.8 

 

82.0 

 

4.4 

 

6.1 

 

4.8 

 

 معنوي

 

  45،2( = 05.0)واحتمال خطأ ( 6)الجدولية عند درةة حرية ( T)قيمة / مالحظة 

 

 المحسوبة ( T)االو اط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيمتي ( 2)يبين الجدول 



والجدوليممة لالختبممارات القبليممة والبعديممة للمجموعممة التجريبيممة لمهممارتي المناولممة 

ديف من العبات بكمرة السملة فقمد بلم  الو مط الحسمابي لالختبمار القبلمي والته المرتدة

اممما بالنسممبة لالختبممار ( 42.0)وبمما حراف معيمماري مقممدارن ( 2،4)لمهممارة المناولممة 

وبعممد ا ممتخدام ( 94.0)وبمما حراف مقممدارن ( 7.8)البعممدي فقممد بلمم  الو ممط الحسممابي 

ن القبلي والبعدي حيمث قيممة للتعرف على معنوية الفرول بين االختباري( T)اختبار 

وهممي اكبممر مممن القيمممة ( 1.13)المحسمموبة ( T)حيممث بلغممج قيمممة ( 08.1)و ( 5.4)

ممما يمدل ( 45.2)والبالغمة ( 6)ودرةة حرية  (05،0)الجدولية وتحج مستوى دالله 

ولصمال  االختبمار البعمدي .على وةود فرول معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي 

وفيمما يتعلمق بمهمارة التهمديف ممن . بيمة لمهمارة المناولمة المرتمدة للمجموعة التجري

و (9.3)العبممات فقممد بلمم  الو ممط الحسممابي واال حممراف المعيمماري لالختبممارين القبلممي 

اما بالنسبة لالختبار البعدي فقد بل  الو مط الحسمابي واال حمراف المعيماري ( 87.0)

تعرف على معنوية الفمرول بمين لل( T)وبا تخدام اختبار ( 82.0)و ( 3.8)لالختبار 

( T)حيممث بلغممج قيمممة ( 6.1)و ( 4.4)االختبممارين القبلممي والبعممدي فقممد بلمم  قيمممة 

( 05،0)وهممي اكبممر مممن القيمممة الجدوليممة وتحممج مسممتوى داللممه ( 4.8)المحسمموبة 

ممممما يمممدل علمممى وةمممود فمممرول معنويمممة بمممين ( 45.2)والبالغمممة ( 6)ودرةمممة حريمممة 

 . لصال  االختبار البعدي لمهارة التهديف من العبات االختبارين القبلي والبعدي و

 

 الضمممابطةعمممرو  تممماتت االختبمممارات القبليمممة والبعديمممة للمجموعمممة   2ــمممـ  1ــمممـ  4

ومسممتوى الفممرول لممتعلم مهممارتي المناولممة المرتممدة والتهممديف مممن العبممات فممي كممرة 

 .السلة 

 

 

 

 

 



 (3)ةدول رقم 

المحسمموبة ( T)اريممة والفممرول وقيمممة يبممين االو مماط الحسممابية واال حرافممات المعي

 للمجوعة الضابطه لالختبارين القبلي والبعدي لمستوى تعلم بعض مهارة كرة السلة 

   البعدي القبلي الو اتل االحصاتية

 ف

 ع

 ف

 ت

 محسوبة

 الداللة

 ع   ع   االختبارات 

 

 المناولة المرتدة

 

8.3 

 

63.0 

 

7.5 

 

67.0 

 

9.1 

 

87.0 

 

7.6 

 

 معنوي

 

 لتهديف من العباتا

 

8.4 

 

6.0 

 

8.6 

 

15.0 

 

2 

 

3.1 

 

6.7 

 

 معنوي

 

  45.2( = 05،0)واحتمال خطأ ( 6)الجدولية عند درةة حرية ( T)قيمة / مالحظة 

 المحسوبة ( T)االو اط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيمتي ( 3)يبين الجدول 

لمهمممارتي المناولمممة  ضمممابطةالوالجدوليمممة لالختبمممارت القبليمممة والبعديمممة للمجموعمممة 

ومهارة التهديف من العبات بكرة السملة فقمد بلم  الو مط الحسمابي لالختبمار   المرتدة

اممما بالنسممبة لالختبممار البعممدي فقممد ( 63.0)بمما حراف معيمماري مقممدارن   (8.3)القبلممي 

للتعمرف ( T)اختبمار .وبعمد ا متخدام ( 67.0)وبا حراف ( 7.5)بل  الو ط الحسابي 

( 9.1)الفمممرول بمممين االختبمممارين القبلمممي والبعمممدي حيمممث بلممم  قيممممة  علمممى معنويمممة

للتعمرف علمى معنويمة الفمرول ( T)وبعد ا تخدام اختبار ( 87.0)وبا حراف مقدارن 

وهمي اكبمر ( 7.6)المحسموبة ( T)بين االختبارين القبلمي والبعمدي حيمث بلغمج قيممة 

والبالغممة ( 6)ودرةممة حريممة (  05.0)مممن القيمممة الجدوليممة وتحممج مسممتوى داللممة 

ممممما يمممدل علمممى وةمممود فمممرول معنويمممة بمممين االختبمممارين القبلمممي والبعمممدي ( 2.،45)

وفيما يتعلمق . للمجموعة الضابطه لمهارة المناولة المرتدة ولصال  االختبار البعدي 

بمهارة التهديف من العبات للمجموعة الضابطه لالختبارين القبلي والبعمدي فقمد بلم  

امممما بالنسمممبة ( 6.0)وبممما حراف معيممماري ( 8.4)القبلمممي  الو مممط الحسمممابي لالختبمممار

وبعمد ( 15.0)وبما حراف معيماري ( 8.6)لالختبار البعدي فقمد بلم  الو مط الحسمابي 

للتعرف علمى معنويمة الفمرول بمين االختبمارين القبلمي والبعمدي ( T)ا تخدام اختبار 



اكبمر ممن وهمي ( 6.7)المحسموبة ( T)حيث بلغج قيممة ( 3.1)و ( 2)حيث بل  قيمة 

( 45.2)والبالغمة ( 6)ودرةمة حريمة ( 05.0)القيمة الجدوليمة وتحمج مسمتوى داللمة 

مممما يممدل علممى وةممود فممرول معنويممة بممين االختبممارات القبلممي البعممدي للمجموعممة 

 . الضابطه لمهارة التهديف من العبات ولصال  االختبار البعدي 

تجريبيممة والضممابطه عممرو  تمماتت مسممتوى الفممرول للمجممموعتين ال  3ــممـ  1ــممـ  4

البعمدي لمسمتوى تعلمم مهمارتي المناولمة المرتمدة والتهمديف ممن العبمات فمي  لالختبار

 .  كرة  السلة 

 ( 4)ةدول رقم 

يبين الفرول بين المجموعتين التجريبية والضابطه في االختبارات البعدية لمهمارات 

 . قيد البحث 

 (ت)قيمة  ضابطه تجريبية الو اتل االحصاتية

 بةالمحسو

 القيمة

 ع   ع   االختبارات 

 

 المناولة المرتدة

 

3.8 

 

94.0 

 

7.5 

 

67.0 

 

8.6 

 

 معنوي

 

 التهديف من العبات

 

3.8 

 

82.0 

 

8.6 

 

15.0 

 

3.5 

 

 معنوي

 

 20.2( = 05.0)ومستوى داللة ( 12)قيمة ت الجدولية عند درةة حرية / مالحظة 

جريبيمة والضمابطه فمي االختبمارات الفرول بين المجمموعتين الت( 4)يبين ةدول رقم 

لمهممارتي المناولممة والتهممديف بكممرة السملة فقممد بلمم  الو ممط الحسممابي لمهممارة  البعديمة

للمجموعة التجريبيمة وقمد بلم  الو مط الحسمابي ( 94.0)وبا حراف   (3.8)المناولة 

امما قيممة الفمرول فقمد بلغمج ( 67.0)وا حمراف معيماري ( 7.5)للمجموعة الضمابطه 

( 05.0)ومسمممتوى داللمممة ( 12)اعلمممى ممممن القيممممة عنمممد درةمممة حريمممة  وهمممي( 8.6)

معنمموي بممين االختبممارات للمجممموعتين  مممما يممدل علممى وةممود فممرل( 20.2)والبالغممة 

التجريبية والضابطه حيث كا ج المجموعة التجريبية اكبمر ممن المجموعمة الضمابطه 

 .لمهارة المناولة 



وعتين التجريبيممة والضممابطه فممي وفيممما يتعلممق بمهممارة التهممديف مممن العبممات للمجممم

وبما حراف ( 3.8)االختبارات البعدية فقد بل  الو ط الحسابي للمجموعمة التجريبيمة 

وبما حراف ( 8.6)اما بالنسبة للمجموعه الضمابطه فقمد بلم  الو مط ( 82.0)معياري 

للتعرف علمى معنوبمة الفمرول فقمد بلغمج ( T)وبعد ا تخدام اختبار ( 15.1)معياري 

ودرةمة حريمة ( 05.0)اكبر ممن القيممة الجدوليمة وتحمج مسمتوى داللمة  وهي( 3.5)

ممما يمدل علمى وةمود فمرول معنويمة للمجمموعتين التجريبيمة ( 20.2)والبالغة ( 12)

والضابطه لمهمارة التهمديف ممن العبمات ولصمال  المجموعمة التجريبيمة فمي االختبمار 

 . البعدي

 

 مناقشة النتاتت   2ـــ  4

وةمود فمرول معنويمة بمين االختبمار القبلمي ( 2)فمي الجمدول رقمم لقد أههرت النتماتت 

للمجموعة ولصال  االختبار البعدي ويرة  السبب في ذلت لفاعليمة التنظميم  والبعدي

ترةم  ( )) 2001محممد العربمي ) االدراكي المصاحب للتعلم  المهماري ، حيمث يمذكر 

لالعمب للوصمول المى حالمة اهمية التنظيم االدراكي الى ا  المهارات العقليمة تسماعد ا

يممتمكن فيهمما الالعممب االبتعمماد عممن االفكممار السمملبية وهممذا يسمماعد علممى قيممادة تركيممز 

((  اال تبان 
(1)

. 

وةممود فممرول معنويممة بممين االختبممار القبلممي والبعممدي ( 2)كممما يبممين الجممدول رقممم 

  للمجموعة التجريبية في اختبار المناولة والتهديف ولصال  االختبار البعدي ويرةم

محممد )لتطبيمق التمرينمات والمصماحبه للتعلميم المهماري حيمث يشمير  السبب في ذلمت

ا  التمدريب المذهني همو احمد طراتمق التدريبيمة الهاممة فمي ))  (1995حسن عمالوي 

(( رف  مستوى االداء المهاري وتطوير المهارية الحركية 
(2)

 . 

ويمممة فمممي تلمممت فقمممد أههمممرت النتممماتت وةمممود فمممرول معن الضمممابطةامممما المجموعمممة    

المتغيرات ذات العالقة واذا ما علمنا ا  التمرينات  وف ترفم  القمدرة علمى التركيمز 

                                                 
(1)

ـــ  02ص (  2221القاهرة مركز الكتاب للنشر؛ )،  1محمد العربي شمعون وماجدة محمد اسماعيل ؛ الالعب والتدريب العقلي ، ط 

01 . 
(2)

تأثير التدريب الذهني على بعض متغيرات االدراك الحسي : براهيم احمد العزاوي اقتباس خليل ا( 1221)محمد حسن عالوي  

 . 51، ص  2222/ كلية التربية الرياضية جامعة بغداد / حركي ومستوى االداء لتعلم مهارة الكب على العقلة ، رسالة ماجستير 



 المذهني وكذلت ينمي التفكير واالدراو من خمالل التمدريب تفكيرال  وتنمي القدرة على

امما فمي . طريق المراقبمة يمكمن تشمخيص االخطماء  عن طريق اصالح االخطاء وعن

د فروقمماً معنويممة لصممال  المجموعممة التجريبيممة وحممدو  يبممين وةممو( 3)الجممدول رقممم 

التطور الى تطبيق التمرينات المصاحبة للتعلم المهماري المذي ادى المى ههمور  تماتت 

وتنظمميم االدراو  همماري المصمماحب للتمرينممات الذهنيممةالممتعلم الممسممتوى  فمميافضممل 

لحممدود يممؤدي الممى حممدو  ا ممتعارة للعضممالت وهممذن اال ممتعارة الخفيفممة تكممو  كافيممة 

التغذيممة الراةعممة الحسممية التممي يمكممن ا ممتخدامها فممي تصممحي  المهممارة عنممد محاولممة 

( .1995محممد العربمي وماةمدة محممد )االداء في الممرات التاليمة وهمذا امما اكمدن 
(3)

 

ا  ا ممتخدام تمرينممات ( )) 1987محمممد عبممد الغنممي ) وفممي المجممال الرياضممي يشممير 

العملي يؤدي الى  تماتت اكعمر فعاليمة ممما لمو  التنظيم االدراكي المصاحب م  التدريب

((عدم ا تخدام التمرينات بدو  تنظيم االدراو أي بمفردن 
(4)

. 

يبممين وةممود فممرول معنويممة ولصممال  المجموعممة التجريبيممة ، ( 4)اممما الجممدول رقممم 

وتعمممزو الباحعمممة   مممبب التطمممور المممى تطبيمممق بر مممامت التمرينمممات المصممماحب للمممتعلم 

لى ههور  تماتت افضمل فمي حالمة لمو كما  تعلميم المهمارات فقمط المهاري والذي ادى ا

التمدريب علمى ) أ   1995بدو  التمرينات وهذا يتفق م  ما اشار اليمه محممود عبمد 

التمرينات المصاحبة لمالدراو وتسماعد الالعمب علمى تركيمز اال تبمان الةمراء المهمارة 

( الحركية المنشودة 
(1)

. 

فرل المعنوي للمجموعة التجريبية في قيممة همذن وتعزو الباحعة ا   بب وةود ال   

المتغيرات المى تطبيمق بر مامت التمدريب المصماحب للتعلميم المهماري والمذي ادى المى 

ممن االقتصمار علمى التعلميم المهماري وهمذا مما اشمار اليمه محممد   ههور  تماتت افضمل

مل مهم التدريب وفق التمرينات التنظيم االدراكي عا))  2001العربي وماةدة محمد 

فممي اكتسمماب وتطمموير المهممارات الحركيممة اذ ا ممه عنممد التصممور العقلممي لمهممارة يحممد  

ا ممتعارة للعضممالت المشمماركة فممي هممذن المهممارة تممؤدي الممى ا ممتعارة عصممبية خفيفممة 
                                                 

(1)
 . 72محمد العربي شمعون وماجدة محمد اسماعيل ؛ نفس المصدر ، ص  

(1)
 .  100ص (  1207الكويت ، دار التعليم للنشر والتوزيع ، )، 1محمد عبد الغني عثمان ؛ التعليم الحركي والتدريب الرياضي ، ط 

 
(1)

 محمود عبد الفتاح عثمان ؛ سيكولوجية التربية البدنية والرياضية بين النظرية والتطبيق والتجريب  

 . 115، ص (  1221القاهرة ، دار الفكر العربي ، ) ، 1ط    



تكممو  كافيممة لحممدو  التغذيممة الراةعممة الحسممية التممي يمكممن ا ممتخدامها فممي تصممحي  

(( ليمممة المهمممارة عنمممد محاولمممة االداء فمممي الممممرات التا
(2)

حيمممث يشمممير العديمممد ممممن 

ممم   ا  ا ممتخدام التممدريب العقلممي المصمماحب)) المختصصممين فممي المجممال الرياضممي 

(( االداء العملي يؤدي الى  تاتت اكعر فاعليمة فمي حالمة لمو ا متخدم التمدريب بمفمردة 

(3)
. 

ا  درةممة اتقمما  المهممارات الحركيممة مممرتبط ))   1990وهممذا ممما اشممر اليممه  ممادمنر   

اية العقلية والتعليم المهماري حقماً بالكف
(4)

وا  ا متخدام التمرينمات يسماعد علمى تعلمم 

 . المهارات الحركية بشكل افضل 

 

 الباب الخامع

 ـــ اال تنتاةات والتوصيات 5

 اال تنتاةات  1ـــ  5

ـــ ا  المجموعة التجريبية قد حققمج  تماتت افضمل فمي االختبمارات البعديمة فمي  1

 .نات على وفق التنظيم االدراكي حالة تطبيق التمري

ـــ ا  المجموعة التجريبية قد تفوقج فمي االختبمارات البعديمة علمى المجموعمة  2

 . الضابطه في تطبيق البر امت العقلي 

 التوصيات  2ـــ  5

المصماحب للمتعلم المهماري قمد اثبتمج  ذهنيـــ التأكيد على ا متخدام التمدريب الم 1

 . التعلم من شمولية وكفاية مؤثرة في 

 . ـــ اةراء درا ات مشابهة تتناول فعاليات رياضية اخرى ومهارات مختلفة  2

 

 

 

                                                 
(2)

 . 72محمد العربي شمعون وماجدة محمد اسماعيل ؛ مصدر سبق ذكره ، ص   
(1)

 . 100محمد عبد الغني عثمان ؛ المصدر السابق نفسه ، ص   
(1)

ير اقتباس اغاريد حسن الزم ؛ اثر برنامج للتدريب الذهني في مستوى تعلم للسباحة الحرة ، رسالة ماجست(  1222) روبرت نادمنر  

 . 1202، كلية التربية الرياضية، 



 المصادر 

 

اقتبمما  اباريممد حسممن القم ب اثممر بر ممامت التممدريب ( 1990)ـــممـ روبممرت  ممادمينر 

، كليمممة التربيمممة  ر مممالة ماةسمممتيرالمممذهني فمممي    مسمممتوى تعلمممم السمممباحة الحمممرة ، 

 .     1990، الرياضية ، ةامعة بغداد 

اقتبمما  خليممل ابممراهيم العممزاوي ب تممأثير التممدريب  1995ـــممـ محمممد حسممن عممالوي 

الممذهني علممى  بعممض المتغيممرات االدراو الحسممي والحركممي ومسممتوى االداء الممتعلم 

، كليممة التربيممة الرياضممية ، ةامعممة  ر ممالة ماةسممتيرالمهممارة الكممب  علممى العقلممة ، 

 .  2000بغداد ، 

،  1، ط الالعممب والتممدريب العقلمميشمممعو  وماةممدة ا ممماعيل ب  ـــممـ محمممد العربممي

 . 1995،  2001تاب للنشر ، كالقاهرة ، مركز ال

الكويمج ، ) ،  1، ط التعلم الحركي والتمدريب الرياضميـــ محمد عبد الغني ععما  ب 

 .  1987دار التعليم للنشر والتوقي  ، 

ية البد ية والرياضية بمين النظريمة  يكولوةية التربعبد الفتاح ععما  ب  ــــ محمود

 .  1995( القاهرة ، دار الفكر العربي ) ،  1، ط والتطبيق والتجريب

ر مالة ــــ عممار كماهم ب اثمر بر مامت مقتمرح لتطموير مهمارة التهمديف بكمرة القمدم ، 

 .  1999، ةامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  ماةستير

دار الكتممب ) ،  2، ط المتعلم الحركميصمبحي ب  ـــمـ  جماح مهمدي شملك واكممرم محممد

 .  2000للطباعة والنشر ، ةامعة االموصل ، 

   

 

 

 

 

 



 ( 1)ملحق رقم 

  موذ  للوحدة التعليمية 

 /  التأريخ                                                1: الوحدة التعليمية 

 د 50/ الزمن             تعليم مهارة المناولة والتهديف       : هدف الوحدة 

 التمرينات والفعاليات الزمن اقسام الوحدة التعليمية

 القسم التحضيري : اوالً 

 

 

 

 

 ــــ التمارين البد ية 

 

 د10

ــــ الوقوف المشي اماماً ــمـ المشمي امامماً مم  التصمفيق وخلمف الجسمم ــمـ المشمي 

وخفمض المذراعين للتصممفيق  امامماً المذراعا  ةا بماً ممم  تبمادل رفم  المركبتين اماممماً 

 . ا فل الفخذين ـــ الهرولة اماماً م  تبادل ضربات العقدين بالورو 

 .الهرولة اماماً ـــ المشي ـــ الوقوف  

 

 د 4

 

 

 

 

 د 6

 دورا  الذراعين اماماً عالياً خلفاً ( الوقوف ) ـــ 

 .القدم باليد المقابله ميل الجذع وقتله لمع ( وقوف فتحاً ـــ الذراعا  ةا باً ) ـــ 

تبادل رفم  المركبتين مم  خفمض المذراعين المسماو ( وقوف ـــ الذراعا  ةا باً ) ـــ 

 .ا فل الركبة وضمها على الصدر والضغط مرتين 

 .ــــ الوقوف اداء مهارة المناولة الكرة من الصدر بين الرةلين 

 .اداء المناولة على الحاتط ( الوقوف ) ــــ 

 لقسم الرتيسي ا: ثا ياً 

 ــــ الجزء التعليمي 

 ــــ التدريب العقلي 

 

 الجزء التطبيقي

 د 35

 

 د 8

 . ــــ شرح مهارة المناولة المرتدة وبيا  اهميتها م  عمل  موذ  لها 

 .ــــ شرح مهارة المناولة المرتدة وبيا  كيفية اداتها م  العقل 

 .ــــ شرح مهارة التهديف من العبات م  عمل  موذ  

 

 د 10

 

 ( .1)الوحدة (  2)تطبق البر امت التدريب العقلي ــــ ملحق 

 

 

 

 د 17

 

 

 .م  4ــــ تطبيق اداء المناولة بين قميلين لمسافة 

 .ــــ تطبيق اداء مناولة بين ثال  قمالء لنفع المسافة 

 .م  5ــــ تطبيق اداء المناولة بين قميلين ولمسافة 

 .م  4اتر مر ومة على الحاتط من مسافة ــــ اداء التهديف على دو

 .م  6ــــ اداء التهديف على دواتر مر ومة على الحاتط لمسافة 

 . ــــ تطبيق الهدف على البورد 

  القسم الختامي : ثالعاً 

 د 5

 ( .لتنمية قوة الرةلين ) ــــ لعبة القفز فول الصندول 

 . ــــ الهرولة الخفيفة م  حركة التنفع العميق 

 

 



 (2)ملحق رقم 

 للوحدة التعليمية بالتدريب الذهني موذ  

 وفق التنظيم االدراكي

 

 / التأريخ                                               1/ الوحدة التعليمية 

  10/ الزمن                                                                          

 كيز على اةزاء مهارة المناولة المرتدة والتهديف من العبات ادراو وتر: الهدف 

 ملعب كرة  لة ، شريط قيا  ،  اعة الكترو ية: االدوات المستخدمة 

 : االةراءات 

 .ــــ اداء عملية التنفع العميق يكو  الشهيق من اال ف والزفير من الفم 

  ثنممي الممذراعين وضمم  الجلممو  علممى االربمم  ممم) ـــممـ تركيممز ا تبممان الالعممب الممى  

 ( . وحني الرا  الى الصدر 

 . ــــ بلق العينين وتصور كيفية اداء المناولة م  الزميل لغرو ادراكها 

 . ثا ية راحة  20ــــ 

مناولمة الكمرة المى الزميمل ممرة علمى اليممين وممرة ) ــــ تركيز ا تبان الالعب المى 

 (.على اليسار 

اداء النممموذ  الحممي وهممو يممؤدي الوضمم  ـــممـ بلممق العينممين تصممور وادراو كيفيممة 

 . الرتيسي  للمناولة للزميل 

 . ثا ية للراحة  20ــــ 

 .ــــ تركيز ا تبان الالعب الى اداء التهديف على البورد 

ـــممـ بلممق العينممين وتصممور وادراو اال ممموذ  الحممي وهممو يممؤدي التهممديف علممى  

 . البورد وعلى قوايا المحددة 

 . ثا ية للراحة  20ــــ 

ـــممـ تركيممز ا تيممان الالعممب الممى اال ممموذ  الحممي وهممو يممؤدي مهممارة التهممديف علممى 

 . البورد م   ادراو وتوق  وصول الكرة في السلة 



ــــ بلق العينين وتصور وادراو اال موذ  الحي وهو يؤدي مهارة التهديف على 

 . البورد 

 . ــــ التنفع بعمق ثال  مرات 

 :   المالحظات 

 . د على التنفع م  االيعاق ــــ التأكي

 . ــــ يصاحب عملية اتركيز واالدراو تغذيه راةعه متزامنة 

 

 

 


