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تأثير استخدام التدريب الذهني على تطوير بعض الجمل الهجومية 
  بالمبارزة

  
  المالكيمالح  دفاطمة عبد .م.ا

  
  ملخص البحث

 على استخدام التدريب الذهني في تطوير بعض الجمل التعرف إلىتهدف الدراسة 
  .بالمبارزة الهجومية

العبة من العبات  ٢٠عينة مكونة من  ىالتجريبي علالمنهج  الباحثةوقد استخدمت 
وزارة الشـباب وكـان متوسـط     إلـى المركز التدريبي للنساء بالمبارزة والتابع 

سنة ٢العمر التدريبي  ومتوسطسم ١٦٨ أطوالهنومتوسط   سنة ٢٠-١٩ أعمارهن
  .كغم٦٨ومتوسط الوزن 

التكافؤ من  التأكدوبعد )ضابطة  ١٠تجريبية و ١٠(مجموعتين  إلىتم تقسيمهن  إذ
االختبار القبلي لهن فـي بعـض الجمـل الهجوميـة      إجراءعتين تم المجمو نبي

ثم تم تطبيق  ولثالث جمل هجومية: محكمين بالمبارزة  )٣(بالمبارزة عن طريق 
ـ لتطـوير بعـض ال  التدريب الذهني  مباستخداالمنهاج التدريبي  الهجوميـة   لجم

  .بالمبارزة
 ،باألسـبوع دات تدريبية وح أربعوبواقع  أسابيع ١٠وقد استمر المنهاج التدريبي 

دقيقة وزمن التدريب الذهني فـي الوحـدة التدريبيـة     ٩٠الوحدة التدريبية  زمن
االختبارات  إجراءوبعد االنتهاء من تطبيق المنهاج التدريبي تم  .دقيقة ١٠الواحدة 

بواسـطة اختبـار ت للعينـات المترابطـة      إحصائياالبعدية  وتم معالجة النتائج 
  .والمستقلة 

ايجابية في تطـوير بعـض    تأثيرالمنهاج التدريبي ذو  إن الباحثة نتجتاست ذإ   
  .الجمل الهجومية بالمبارزة
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  .باستخدام التدريب الذهني لتطوير الجمل الهجومية المبارزة الباحثةوتوصي 
  

  األوللباب ا
 التعريف بالبحث  -١
  :البحث وأهميةالمقدمة  ١-١

ة في بلدنا كي تلحق بالمستويات الدولية علينا لتطوير رياضة المبارز              
حث والتحليل للوقوف بالدراسات والبحوث التي تتناول المبارزة بال بإجراءنقوم  أن

ومحاولة االرتقاء بها  عقليةعلى كل ما يمتلكه المبارز من قدرات بدنية ومهارية و
  .االنجاز العالي  إلىوصوال 

يتحقق بشكل عام من خالل االنسجام واالتزان  التفوق الرياضي أن إذ             
كل عامل من هذه  إنحيث ،للعوامل البدنية والمهارية والخططية والنفسية والعقلية 

يلعب الدور الفعال في االنجازات الرياضـية وهـي مكملـة لالرتقـاء      العوامل
  .مستوياته  أقصى إلىبالرياضي 

جانب المتطلبات البدنية  إلىات عقلية ك المبارز قدرليمت إنلذا يجب               
وتفـوق   باآلليـة مهما كان يتميز مثمر المبارز لن يكون  وأداء، والمهارية العالية 

وان يكـون   ،على التحليل الخططـي   والقدرةالفنية مالم يكن لديه الذكاء مهاراته 
ل  يدرك مواقف النـزا  إنوالمبادئ الخططية التي يستطيع من خاللها  باألسسملما 

 إالوالقيام بتحليلها ثم التصرف واالستجابة الخططية لهذه المواقف وهذا اليتحقـق  
وحتى   ،بالمبارزة الهجومية عن طريق التدريب الذهني للمهارات والجمل الحركية

بوضوح العمل الذي يقوم به ولماذا درجة من التقدم بحيث يفهم  إلىيصل المبارز 
كما يجب تشجيع المبـارز  ، مجهوداته  إليهاه التي يوج النهايةيعرف  إنيجب  ،؟

رف عليها وان يتعلم ويتدرب علـى  عالتصرف بالنواحي الخططية والت على كيفية
المواقـف  أوالمسـبقة  ذلك عن طريق المعلومـات النظريـة    ويأتي تطبيقهاكيفية 

 .الخططية التي تساعده على سرعة التفكير التخاذ القرار المناسب تجاه المنـافس  
المبارز حركاته بمهارة   أدىقيمة حتى لو  المعلومات النظرية تصبح غير ذا نإ إذ
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لتطبيق ماتعلمه من معلومات معرفية ومهارية فـي    يتصور ذهنكان لديه  إذا إال
  .التدريب العملي 

نزال المبارزة عبارة عـن مجموعـة    إن إذالبحث  أهميةن مومن هنا تك         
على ذكـاءه الخططـي    االمبارز بناء اتالية ينفذهمتخطط هجومية  أوجمل حركية 

التـدريب الـذهني    ان لذا وجدت الباحثتان وتحليلها توقدرته في تصور الحركا
تصرف الخططـي لالعبـين وتحلـيلهم للجمـل     السيلة مميزة لتحسين مستوى و

  .وتطويرهاالهجومية 
  
  :البحثمشكلة  ٢-١

ستويات الرياضية والذي يتوقـف  الم أعلى الذهني إلى تحقيق يهدف التدريب      
ويعد  ،المنافسةكافة وتطبيقها في  واستعداداتهإلمكانياته على مدى استخدام الالعب 

الخططي المركب الذي تمتزج فيه كافة العوامل لتحقيق هـدف التـدريب    اإلعداد
يحتل مكانا بارزا في  إنونظرا لطبيعة المبارزة فان التدريب الذهني يجب  .الذهني
العوامل  أهمبالنسبة للمبارزين يعد من  يفالتصور الذهن، وصقل المبارزين إعداد

البحـث فـي اسـتخدام     مشكلةومن هنا تجلت ، يتحلى بها المبارز  أنالتي يجب 
   .التدريب الذهني في تطوير بعض الجمل الهجومية بالمبارزة 

  
  :هدف البحث  ٣-١
  طوير بعض الجمل الهجوميةالتعرف على تأثير استخدام التدريب الذهني في ت -

  .بالمبارزة   
  
  :فروض البحث ٤-١
القبليـة والبعديـة    تاالختبـارا بـين   إحصائيةمعنوية ذات داللة  فروق وجود -

  .ولصالح االختبارات البعدية ضابطة للمجموعتين التجريبية وال
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البعديـة بـين    تاالختبـارا  فـي  إحصـائية معنوية ذات داللـة   فروق وجود -
  .المجموعة التجريبيةولصالح والضابطة التجريبية مجموعتين ال
  
  :مجاالت البحث ٥-١
 ٢٠العبات المركز التدريبي بالمبارزة والبالغ عـددهن  :البشريالمجال  ١-٥-١

  .العبة
  .م٢١/٤/٢٠٠٦ولغاية  ١٥/١/٢٠٠٦الفترة من :ألزمانيالمجال  ٢-٥-١
جامعـة  –ياضية للبنات قاعة المبارزة في كلية التربية الر:المجال المكاني ٣-٥-١

  .بغداد
  

  الباب الثاني
  الدراسات النظرية -٢
  :الذهنيالتدريب مفهوم وأهمية -١-٢

الالعـب للـدخول فـي     إعدادفي  األساسالتدريب الذهني هو الجزء  إن        
المنافسات حيث يتضمن تصور الحركة وتسلسلها والمواقف واألهـداف وجميـع   

يمتلك الالعب القـدرة   إنويجب  وأجهزة وأدواتالمنافسة من حكام وملعب  إبعاد
االنجـازات   أنالمنـافس ، حيـث    أداءعلى تطبيق الخطط الموضوعة وتحليل 

القرارات ، ولكي يكـون   وإصدارالرياضية تتطلب قدرا من االستخدامات الذهنية 
الذهنيـة ، ولهـذا فـإن     إمكانياتهالالعب قادرا على القيام بذلك فالواجب تطوير 

ال تقتصـر   أهميته أنب الذهني يعد جزءاً مهماً من التدريب الرياضي ، إذ التدري
على استخدامه باالشتراك في المنافسات الرياضية ولكن يمكن استخدامه في مجال 
الحركة بشكل عام وخصوصا في مراحل اكتساب المهارات ، كذلك يعمل علـى  

ـ  الفرصـة   وإتاحـة زيادة القدرة على التنبؤ  ـ ي لـألداء ف                      ،المسـتقبلة  داثاألح
كما انه يسهم في تطوير مستوى المهارات عندما يتم التصور الـذهني بصـورة   

فانه يعمل على تدعيم المسار العصبي الذي يساعد علـى   ، صحيحة من الالعب
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التي تتكون خالل التدريب الذهني تتسبب فـي   الذهنيةالصور  أن.الصحيح األداء
عمليات التفكير ينتج عنها انقباضات فـي   إن إذلفسيولوجية ، بعض االستجابات ا
البدني يتضـمن   األداءالحركة التي يتم تصورها ، وان  إلنتاجالعضلة المستخدمة 

  درجات في االرتباط بالنشاط الذهني 
 األنماطلى تسجيل عالتدريب الذهني يرجع إلى قدرة الجهاز العصبي  تأثير أن   

لذلك فان التدريب ، تنظيم الصور  وإعادةتها على التذكر ، الحركية والحسية وقدر
الذهني قد يؤدي إلى نفس التغيرات في الجهاز العصبي المركزي مثل تلك الناتجة 

  .البدني األداءمن 
بوساطة تنمية المهـارات العقليـة    إلى األداء المثالييهدف التدريب الذهني و    

عنـد  القـدرة علـى اسـتعادة الشـفاء     تطوير إضافة إلى  ،المرتبطة وتطويرها 
  . )١(طوير الشخصية وتنميتهااإلصابات الرياضية وت

تحسين تعلم المهارات الحركية في حالة الجمع ما بين التـدريب  إضافة إلى      
فترات الراحـة بـين    إثناءيمكن استخدام التدريب الذهني والعملي  واألداءالذهني 

 يعدو ،حمل تدريبي عال إلىت التي تحتاج الحمل التدريبي وخصوصا في المسابقا
الحمل  أو اإلصابات إلىجديد للتدريب التكتيكي دون الخوف من التعرض  أسلوب
  .الزائد 

  شروط التدريب الذهني ٢-٢
  :هناك عدة شروط لنجاح عملية التدريب الذهني منها 

  يبانتظام التدر -٤ مستوى اللياقة البدنية-٣  الذكاء -٢   الخبرة السابقة
 لمطلوبةا المهارة-٨األداء     أسلوب-٧الصحيح    األداء -٦التدريب   جو  -٥
  الحركي اإلحساس-٩

  ــــــــــ
. ، دار الفكر العربـي ، القـاهرة    ١، ط التدريب العقلي في المجال الرياضي: شمعون ، محمد العربي )١( 
  ٣١ص.)١٩٩٦(
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  التدريب الذهني خطوات ٣-٢
  : إتباع األتيب مهارة التدريب الذهني يجب لغرض التوصل إلى اكتسا

  :تعلم االسترخاء . أوال
يتميز االسترخاء بغياب النشاط والتوتر وهو فترة من السكون واغفـال الحـواس   
ويحدث االسترخاء والتوتر في درجات من التواصل ومع التدريب يمكن التعرف 

 و دوث ذلـك على أي نقطة في هذا التواصل وتصحيح أي نقطة خاطئة توقف ح
  :قسم االسترخاء إلى نوعين هما ي
  :االسترخاء العضلي . أ

يتدرب المتعلم على االسترخاء وذلك بالتركيز على مجموعة عضـلية ويحـاول   
ثم يعود إلى مجموعة عضلية اخرى وهذا النوع من االسترخاء  إرخاءهاشدها ثم 

متعـددة   نواعأذات  أساليباستخداما في مراحل التعلم حيث تتضمن  األفضلهو 
  ولكنها تتفق في الهدف وتختلف في الوسيلة التي توصل إلى هذه الحالة ،

  االسترخاء الذهني. ب
االسترخاء الذهني يساعد على خفض التوتر العضلي ومن ثم يسهم في  أن

مجرد التركيز على االسترخاء يعزل الـدماغ عـن    أنحفظ التوتر الذهني حيث 
  )١.( األخرىالمؤثرات 

  :التصور الذهني . ثانيا
بعد التدريب على االسترخاء العضلي والـذهني يـأتي التصـور العقلـي     

أو المراجعة العقلية ، وهي محاولة اسـترجاع االحـداث أو الخبـرات    ) الذهني(
  )٢. (بناء صور جديدة بحدث جديد  أوالسابقة 

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــ
 )٢٠٠٢(، مكتبة الصخر للطباعة ، بغداد ، العـراق  لتطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ وا: ، يعرب خيون) ١(
  .  ٢٢٨ص،
، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة     المفـاهيم والتطبيقـات   –علم نفس الرياضـي   :كامل أسامةراتب ، ) ٢(
 ٢٧٥ص،)١٩٩٥(
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  الدراسات السابقة ٤-٢
  )٣()١٩٩٨ المالكي،(دراسة  ١-٤-٢
  "بكرة القدم األساسية اثر التدريب الذهني في تعلم بعض المهارات"

مدى تأثير الوسائل التعليمية البدنيـة والبدنيـة    :علىالتعرف  إلىهدفت الدراسة 
  الذهنية والذهنية في تعلم

  .بكرة القدم واكتسابها  األساسيةالمهارات  .١
بكـرة القـدم واكتسـابها     األساسيةفي تعلم بعض المهارات  تأثيرا األكثرالوسيلة 

  سنة) ١٣( بأعمارالمتوسط  األولطالب الصف وتكونت عينة البحث من 
طالباً لكل مجموعـة  ) ١٥(طالبا قسموا إلى ثالث مجموعات وبواقع ) ٤٥(قوامها 

  : األتيوعلى النحو 
  .التدريب البدني فقط  أسلوباستخدمت : المجموعة الضابطة  .١
  .استخدمت التدريب الذهني :  األولىالمجموعة التجريبية  .٢
  .التدريب البدني الذهني  أسلوباستخدمت : الثانية المجموعة التجريبية  .٣

  :واستنتج الباحث ما يأتي 

 األساسيةالمجموعات الثالث كان لها تأثير معنوي في تعلم بعض المهارات  أن .١
  .بكرة القدم

وسيلة مؤثرة في تعلم بعـض   أفضلهي  األولىنتائج المجموعة التجريبية  أن .٢
المجموعة التجريبية الثانيـة ثـم المجموعـة     بكرة القدم تليها األساسيةالمهارات 
  .الضابطة 

                                                
، رسـالة   بكرة القدم األساسيةاثر التدريب الذهني في تعلم بعض المهارات : المالكي ، محمد عبد الحسين  ٣

  )  ١٩٩٨. (ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد
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  )١()٢٠٠١( والخياط الرحالةدراسة  ٢-٤-٢

  "في التنس اإلرسالتأثير التدريب الذهني على دقة وسرعة "
،  األفالمفاعلية التدريب البدني مع مشاهدة  ىعلى مدهدفت الدراسة إلى التعرف 

  وسرعتها  اإلرسالاز مهارة الفني ودقة انج األداءوالتصور العقلي على 
وتكونت عينة البحث من طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضـية  

  طالبا قسموا إلى ثالث مجموعات ٤٥بجامعة بغداد والبالغ عددهم 
تمارس هذه المجموعة التمارين البدنية التطبيقية لمهارة : المجموعة الضابطة  . أ

  .بالتنس األرضي  األداءوير المتبع في دروس تعليم وتط اإلرسال
تمارس هذه المجموعة التمارين البدنية التطبيقية :  األولىالمجموعة التجريبية  . ب

  . والفيدي أفالممشاهدة  إليهامضافا 
تمارس هذه المجموعة التمارين البدنية التطبيقية : المجموعة التجريبية الثانية .  ج

  .تصور الذهني ال وأداء والفيدي أفالممشاهدة  إليهامضافا 
  أن التدريب الذهني له تأثير ايجابي في تطوير دقة واستنتج الباحثان 

  
  
  
  
  
  

                                                
ور ، بحث منش في التنس اإلرسالالتدريب العقلي على دقة وسرعة  تأثير: الرحاحلة ، وليد والخياط ، عمر .١

  )٢٠٠١. ( األردنية، الجامعة  ١، العدد  ٢٨في مجلة الدراسات للعلوم التربوية ، المجلد 
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  الباب الثالث

  منهج البحث  ١-٣
وطبيعة البحـث إذ يعـد هـذا     لمالمتهالمنهج التجريبي  هالباحث متاستخد

المنهج الوحيد الـذي  " المنهج أفضل ما يمكن إتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة فهو 
  )١(" نه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب واألثريمك

  
  مجتمع البحث وعينته   ٢-٣

كمجتمـع   المركز التدريبي للنساء بالمبارزة والتابع إلى وزارة الشبابتم اختيار 
العبة ممن يتدربن في كليـة التربيـة الرياضـية     ٢٠للبحث ، وقد شملت عينة البحث 

العبـات لكـل    ١٠(أفراد مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية ، وقد تم تحديد للبنات
التكافؤ ت الباحثة أجرو، القرعة إذ بلغ العمر التدريبي لهن سنتان عن طريق )مجموعة

للجمل الهجومية وبعض في االختبار القبلي ) الضابطة والتجريبية(بين مجموعتي البحث 
  يوضح ذلك) ١(والجدول لمتغيرات التي تم اعتمادها في البحث ا

  یبین التكافؤ بین مجموعتي البحث الضابطة والتجریبیة  )١(جدول 

  المعالم اإلحصائیة

  

 المتغیرات

 المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
) ت(قیمة 

 داللة الفروق محتسبةال
 ع± سَ  ع± سَ 

 غیر معنوي ١,٨ ٠,٨٤ ١٦٧ ١,٦ ١٦٨ سم/ الطول 
 غیر معنوي ٠,٦٨ ٠,٨٤ ٦٨,٦ ١,٣ ٦٨,١ كغم/ الوزن 

 غیر معنوي ١,٦ ١,٤ ٢٠,٦ ٠,٦٣ ١٩,٨ سنة/العمر الزمني 

 غیر معنوي ٠,٢٩ ٠,٨٤ ٣,٦ ٠,٦٧ ٣,٧ درجة/ھجمة بتغیر االتجاه+دفاع رابع 

 غیر معنوي ٠,٦٤ ٠,٧٠ ٣,٥ ٠,٦٧ ٣,٣ درجة/ھجمة قاطعة +دفاع سادس 
  غیر معنوي  ١,٢  ٠,٥١  ٣,٤  ٠,٥٦  ٣,١ درجة/ ھجمة دائریة +دفاع رابع 

  ٢,٨=٠.٠١واحتمال خطا  ١٨الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

                                                
البحث العلمي في التربیة الریاضیة وعلم النفس الریاض ي ، دار (: عالوي ، محمد حسن و راتب ، أسامة كامل  ١

  ٢١٧ص،١٩٩٩. الفكر العربي ، القاھرة 
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) ٠,٢٩(تراوح   ت ب   ین  تس   بةالمح) ت(أن قیم   ة ) ١(یتض   ح م   ن الج   دول 
 امأم ) ٢,٨(الجدولیة البالغ ة ) ت(لجمیع المتغیرات وعند مقارنتھا مع قیمة ) ١,٨(و

الجدولی ة أكب ر م ن قیم ة  )ت(نج د أن قیم ة ) ٠.٠١(ونسبة خطأ ) ١٨(درجة حریة 
مم  ا یش  یر إل  ى ع  دم وج  ود ف  روق معنوی  ة ب  ین مجم  وعتي البح  ث  حتس  بةالم) ت(

الض  ابطة والتجریبی  ة ف  ي المتغی  رات المعتم  دة ف  ي التك  افؤ ، وھ  ذا ی  دل عل  ى تك  افؤ 
   .المجموعتین

  
  واألدوات األجھزة  ٣-٣

  سالح شیش -
   أھداف معلقة على الحائط - 
  مختلفة وشواخص  وسائد للطعن -
  مبارزةملعب  -
  میزان طبي - 
  شریط قیاس الطول - 
  )مبارزة  بدلھ كف، قناع،(تجھیزات العب المبارزة  -
 
   :التجربة االستطالعیة ٤ -٣

ّ إجراء ھذه التجربة         العب ات ) ٥(ع ددھا م عل ى عین ة ١٥/١/٢٠٠٦ بت اریختم
د التك   رارات وك  ان الغ   رض م  ن ھ  ذه التجرب   ة تحدی   م  ن ن  ادي الج   یش الریاض  ي

التدریب الذھني إلفراد عین ة البح ث  مالئمةوالمجموعات وكذلك التعرف على مدى 
ً ع  ن معرف  ة األخط  اء المحتمل  ة  والمك  ان المناس  ب لتطبی  ق المنھ  اج الت  دریبي فض  ال

ً أكان  ت تل  ك األخط  اء م  ن قب  ل فری  ق  والعم  ل عل  ى تفادیھ  ا ف  ي أثن  اء الت  دریب س  واء
  .  ة البحث أم من قبل أفراد عین )*(العمل

  
  
  
  
  
  
  

  :*المستخدمة تاالختبارا-٥-٣
                                                

  :منفریق العمل ھم كل ) *(
  دبغداجامعة /  للبنات كلیة التربیة الریاضیة/ ماجستیر /  شراق غالب عودةم إ.م -١
  .مدرب الفریق في المركز التدریبي لوزارة الشباب/رعد قاسم سید  -٢
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ت   م تقی   یم مس   توى تط   ور بع   ض الجم   ل الھجومی   ة بالمب   ارزة ع   ن طری   ق ث   الث 
والجم  ل ، وبأخ  ذ الوس  ط الحس  ابي ل  درجاتھم  ١٠بوض  ع درج  ة م  ن ** محكم  ین

  : الھجومیة التي تم تطویرھا ھي 
  ھجمة قاطعة+دفاع سادس  -٢ھجمة بتغیر االتجاه        +دفاع رابع  -١
  ھجمة دائریة+دفاع رابع  -٣  

  
  :القبلیة االختبارات ٦-٣
  :م بحسب التسلسل اآلتي ٢٠٠٦/ ٣٠/١ بتاریختم إجراء االختبارات القبلیة  
  ھجمة قاطعة +دفاع سادس  -٢.   ھجمة بتغیر االتجاه+دفاع رابع  -١ 

  . د )٥( ةر مدوآخمع إعطاء فترة راحة بین كل اختبار .ھجمة دائریة+دفاع رابع-٣
  

  التدریبي  المنھاج ٧-٣
ّ إع  داد منھ  اج ت  دریبي مك  ون م  ن ) ١٠( وح  دة تدریبی  ة عل  ى م  دى) ٠٣٠ ت  م

، دقیق ة  ٩٠زمن الوح دة التدریبی ة وحدات تدریبیة في األسبوع ) ٣(أسابیع  وبواقع 
وق د  ، دقائق في كل وح دة وض من زم ن اإلع داد الب دني ١٠وزمن التدریب الذھني 

رض المنھا ُ ف ي مج ال عل م الت دریب  ***ج التدریبي المقترح على ع دد م ن الخب راءع
ّ تطبی  ق المنھ  اج الت  دریبي للفت  رة م  ن والریاض  ي والمب  ارزة ، ّ ت  م  ٣/٢/٢٠٠٦م  ن ث  م

  :على كلتا المجموعتین الضابطة والتجریبیة ، وكما یأتي ٢٠/٤/٢٠٠٦ولغایة 
  
  

  ـــــــــــــــ
خب  راء المدرج   ة أس  مائھم أدن   اه لتحدی  د ص   الحیتھا ت  م ع  رض االختب   ارات عل  ى مجموع   ة م  ن ال*

  .وموضوعیتھا لقیاس تلك الجمل الھجومیة
  :المحكمین ھم كل من** 

  مبارزة /ماجستیر تربیة ریاضیة /م إشراق غالب عودة .م -١
  حكم مبارزة دولي / مشتاق حمید عبد هللا -٢

  حكم مبارزة /رعد قاسم  -٣          
  :كل من السادة الخبراء ھم   ***

 بغداد جامعة/ كلیة التربیة الریاضیة / د بیان عبد علي.أ -
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة /  ألبیاتيد بسام عباس محمد  .م.أ -
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة /  د عادل فاضل.م.أ -
 جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة / د عبد الكریم فاضل عباس.م.أ -
 جامعة دیالى/ كلیة التربیة الریاضیة / الھادي حمید التمیمي د عبد .م -

البدني إل ى  دقائق من زمن اإلعداد ١٠تم تخصیص زمن :  المجموعة التجریبیة -١
  .التدریب الذھني 
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تجریبی  ة لك  ن  تت  درب ب  نفس المنھ  اج الت  دریبي للمجموع  ة: المجموع  ة الض  ابطة -٢
م  ن لت  دریب الب  دني كام  ل ب  دون ب  دون تخص  یص زم  ن للت  دریب ال  ذھني أي تاخ  ذ ز

  .تدریب ذھني
انھ المجم وعتین تت درب وف ق المنھ اج المع د م ن قب ل وال بد من اإلشارة إلى   

المدرب والمعتمد من قبل وزارة التربی ة ول م تت دخل الباحث ھ س وى بإدخ ال الت دریب 
ق ملح، الذھني لمدة عشرة دقائق في زمن اإلعداد البدني وللمجموعة التجریبیة فقط 

)١ ( .   
  
  االختبارات البعدیة ٨-٣

ـ   ٢١/٤/٢٠٠٦  بتاريختم إجراء االختبارات البعدية  ـ  توقد راع  هالباحث
إجراء هذه االختبارات تحت الظروف التي أجريت فيها االختبارات القبلية نفسـها  

  .من حيث المكان والزمان واألدوات المستخدمة في القياس وفريق العمل 
  

  یة الوسائل اإلحصائ ٩-٣
  : وباستخدام القوانین اآلتیة spss تم معالجة النتائج إحصائیا بوساطة نظام 

 .الحسابيالوسط  •
 .االنحراف المعیاري •
 .مرتبطینلمتوسطین غیر ) ت(اختبار  •
 )١(.لمتوسطین مرتبطین) ت(اختبار  •

  
  
  
  

  ـــــــــــــ
حصائية في بحوث التربية الرياضية التطبيقات اإل: ، حسن محمد   ولعبيديالتكريتي ، وديع ياسين   )١( 

  ١٠١ص، ١٩٩٦. ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

  الباب الرابع

  عرض وتحليل النتائج ومناقشتها  -  ٤
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بعد جمع النتائج ومعالجتها إحصائيا تم عرضها وتحليلها ومناقشتها في جداول 
  : وفق األسلوب األتي

لبعض الجمل  االختبارين القبلي والبعدي عرض وتحليل نتائج الفروق بين ١-٤
  للمجموعة الضابطة الهجومية بالمبارزة 

  

  )٢(الجدول 
لبعض الجمل الهجومية يبين المعالم اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعدي 

  للمجموعة الضابطة ةبالمبارز
  المعالم اإلحصائیة          

  
  االختبارات

توسط م  ألبعدياالختبار   االختبار القبلي
  الفروق

  

االنحراف 
المعیاري 
لمتوسط 

  الفروق

  )ت(قیمة 
  المحتسبة

 النتیجة

    ع±  سَ   ع±  سَ 

 درجة/ھجمة بتغیر االتجاه+دفاع رابع 
  معنوي  ٨,٨  ٠,٨٢  ٢,٣  ٠,٥٦  ٥,٩  ٠,٨٤  ٣,٦

  معنوي  ٦,٨  ١,٠٥  ٢,٣  ٠,٦٣  ٥,٨  ٠,٧٠  ٣,٥ درجة/ھجمة قاطعة +دفاع سادس 

  معنوي  ٧,٢  ٠,٦٩  ١,٦  ٠,٨١  ٥  ٠,٥١  ٣,٤ ةدرج/ ھجمة دائریة +دفاع رابع 

  ٣,٢=٠,٠١واحتمال خطاء ٩قیمة ت الجدولیة تحت درجة حریة / مالحظة 

 الجمل الهجومية الختبارات  حتسبةالم) ت(أن قيمة ) ٢(يتضح من الجدول 
الجد ) ت(وجميع هذه القيم أكبر من قيمة ) ٧,٢)  (٦,٨) (٨,٨(كانت على التوالي 

مما يدل على أن هنـاك فروقـاً   ) ٩(أمام درجة حرية تساوي ) ٣,٢(البالغة  ةولي
 لصـالح  بين االختبار القبلي واالختبـار البعـدي و   االختباراتمعنوية في جميع 
وهذا يعني تطور المجموعة الضابطة  نتيجة التـدريب الـذي   . االختبار البعدي 

  تخضع له والذي اليخلو من التدريب الذهني والعقلي 
  

لبعض الجمل  ليل نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعديعرض وتح ٢-٤
  التجريبيةللمجموعة  الهجومية بالمبارزة 
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  )٣(الجدول 
لبعض الجمل الھجومیة یبین المعالم اإلحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي 

  التجریبیةللمجموعة  ةبالمبارز
  المعالم اإلحصائیة          

  
  االختبارات

متوسط   ألبعدياالختبار   لقبلياالختبار ا
  الفروق

  

االنحراف 
المعیاري 
لمتوسط 
  الفروق

  )ت(قیمة 
  المحتسبة

 النتیجة
 

  ع±  سَ   ع±  سَ 

 درجة/ھجمة بتغیر االتجاه+دفاع رابع 
  معنوي  ١٠,٣  ١,٣  ٤,٤  ٠,٨٧  ٨,١  ٠,٦٧  ٣,٧

  معنوي  ١٧,٢  ٠,٨٤  ٤,٦  ٠,٧٣  ٧,٩  ٠,٦٧  ٣,٣ درجة/ھجمة قاطعة +دفاع سادس 

  معنوي  ١٦,٥  ٠,٩١  ٤,٨  ٠,٧٣  ٧,٩  ٠,٥٦  ٣,١ درجة/ ھجمة دائریة +اع رابع دف

 الجمل الهجومية الختبارات  حتسبةالم) ت(أن قيمة ) ٣(يتضح من الجدول 
) ت(وجميع هذه القيم أكبر من قيمة ) ١٦,٥)  (١٧,٢) (١٠,٣(كانت على التوالي 

ا يدل على أن هناك فروقاً مم) ٩(أمام درجة حرية تساوي ) ٣,٢(البالغة  ةالجد ولي
 لصـالح  و ألبعـدي بين االختبار القبلي واالختبـار   االختباراتمعنوية في جميع 

وهذا يرجع الى تأثير التدريب الـذهني الـذي خضـعت لـه     .  ألبعدياالختبار 
  .المجموعة التجريبية 

  

  

  

  

  

  

فـي   عرض وتحليل نتائج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  ٣-٤
  ألبعديختبار اال
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  )٤(الجدول 
لبعض الجمل الهجومية بالمبارزة  ألبعدييبين المعالم اإلحصائية لالختبار 

  الضابطة والتجريبية للمجموعتين

  المعالم اإلحصائية
  

  االختبارات

المجموعة 
  الضابطة 

المجموعة 
  التجریبیة 

  )ت(قیمة 
  المحتسبة

  النتیجة

  ع±  سَ   ع±  سَ 

 درجة/ر االتجاهھجمة بتغی+دفاع رابع 
  معنوي  ٦,٦  ٠,٨٧  ٨,١  ٠,٥٦  ٥,٩

  معنوي  ٦,٨  ٠,٧٣  ٧,٩  ٠,٦٣  ٥,٨ درجة/ھجمة قاطعة +دفاع سادس 

  معنوي  ٨,٣  ٠,٧٣  ٧,٩  ٠,٨١  ٥ درجة/ ھجمة دائریة +دفاع رابع 
  

وجود فروق ذات داللة معنوية بـين المجمـوعتين   ) ٤(يتضح من الجدول   
المجموعـة التجريبيـة فـي     ولصـالح دي الضابطة والتجريبية في االختبار البع

علـى التـوالي    حتسبةالم) ت(بلغت قيمة  اختبارات الجمل الهجومية بالمبارزة  اذ
تحـت   )٢,٨(الجدولية البالغـة  ) ت(أكبر من قيمة  وهي) ٨,٣(،) ٦,٨( ،) ٦,٦(

وهذا يعني ان المجموعة التجريبيـة  )  ٠,٠١(واحتمال خطاء  ) ١٨(درجة حرية 
من المجموعة الضابطة نتيجة لتعرضها الى التدريب الـذهني   قد تطورت افضل

  .وهذا ما يحقق هدف وفرضية البحث 
   
  
  
  
  

  الباب الخامس
  :االستنتاجات والتوصيات -٥
  االستنتاجات  ١-٥
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 القبليـة والبعديـة   توجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بـين االختبـارا   -
  .ختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح اال

  البعديـة بـين   توجود فروق معنوية ذات داللـة إحصـائية فـي االختبـارا     -
  .المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية

 تطـوير بعـض الجمـل الهجوميـة    ايجابي في  تأثيرالتدريب الذهني  ذو  إن -
  بالمبارزة

 ريب الذهني على المجموعة الضابطةتفوقت المجموعة التجريبية التي نفذت التد -
  بعض الجمل الهجومية بالمبارزةاختبارات  في

  

  التوصيات  ٢-٥
البرامج التدريبية لما لها من أهمية في على استخدام التدريب الذهني في التأكيد  -

  .تطوير الجانب الخططي وذهني لبعض المهارات الهجومية في المبارزة 
 واأللعـاب المهـارات   العمـر،  الجنس،(متغيرات دراسة مماثلة طبقا ل إجراء -

   ).الرياضية
وغيـر   التدريب الـذهني المباشـر   أسلوبيدراسة مماثلة مع الدمج بين  إجراء -

 .المباشر المصاحب للتدريب المهاري 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصادر
المفاهيم والتطبيقات ، دار الفكـر   –علم نفس الرياضي : اسامة كامل راتب  -١

  ١٩٩٥. هرة العربي ، القا
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البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم الـنفس  : محمد حسن  و أسامة كامل-٢
 .١٩٩٩ ،الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

، دار الفكـر   ١التدريب العقلي في المجال الرياضـي ، ط : محمد العربي   -٣
  ١٩٩٦. العربي ، القاهرة 

ني في تعلم بعض المهارات االساسـية  اثر التدريب الذه: محمد عبد الحسين   -٤
. بكرة القدم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد

١٩٩٨  
التطبيقات اإلحصـائية فـي بحـوث التربيـة     : حسن محمد   ووديع ياسين  -٥

  .١٩٩٦. الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
تاثير التدريب العقلي على دقة وسرعة االرسال : الخياط  مروع الرحالة وليد -٦

 ١العدد . ٢٨في التنس ، بحث منشور في مجلة الدراسات للعلوم التربوية  المجلد 
  ٢٠٠١.  األردنية، الجامعة 

التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ، مكتبة الصخر للطباعة ، :  خيونيعرب  -٧
  .٢٠٠٢،بغداد ، العراق 
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