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 : ملخص البحث

المتسلسل بأسلوبي التمرين التدريب الذهني  تمرينات استعمال التعرف على اثرالى البحث  هذا هدف     
وقد  ،المنهج التجريبي ونالباحث استخدم .التصويب بكرة اليد واالحتفاظ بهامهارتي المناولة و في تعلم والعشوائي 

ة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ديالى وبشكل عشوائي مت عينة البحث طالب المرحلة الثانيض
(المجموعة التجريبية األولى التي طبقت )التدريب أ)مجاميع البحث لتمثل شعبة الثاني  ىعل توزيع ثالثة شعبتم 

باسلوب  الذهني تي طبقت )التدريبال شعبة )ب( المجموعة التجريبية الثانية(، و متسلسلال باسلوب التمرين الذهني
( 10كلية المتبع(، وبواقع )لتمثل المجموعة الضابطة التي طبقت )أسلوب ال ((،وشعبة الثاني )جعشوائيال التمرين
وفي  ،لبحث في المتغيرات )قيد الدراسة(لمعرفة تكافؤ مجاميع ا االختبارات القبلية ة وبعد أجراءلكل مجموع طالب

( وحدة تعليمية 12) ـل متسلسل والعشوائياللتدريب الذهني بأسلوبي التمرين ا تمريناتتم تنفيذ التجربة الرئيسة 
الحقيبة اإلحصائية للعلوم  نيحثالبا استعمل .البعديةوبواقع وحدتين في األسبوع بعدها تم إجراء االختبارات 

 تحليل المعياري، االنحراف الحسابي،)الوسط  تضمنت والتي م( لمعالجة نتائج بحثهspssاالجتماعية )
 االستنتاجات أهمها :إلى مجموعة من  حثالب وتوصل .((T.testواختبار ) (،L.S.Dأقل فرق معنوي) (،Fالتباين)

مهارتي المناولة لها التأثير اإليجابي األفضل في تعلم  عشوائيو ال متسلسلذهنية وتداخلها باألسلوبين الالتدريبات ال ان
مهارتي هو األفضل في تعلم  متسلسللذهني المتداخل مع التمرين الالتدريب ا، وان والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بها

وله التأثير اإليجابي األفضل في اختبارات مظاهر االنتباه ومحاور التدريب المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بها 
 .ع،ثم أسلوب الكلية المتب عشوائي ريب الذهني بأسلوب التمرين الالذهني ويليه التد

 تعلم مهارات كرة اليد ، والعشوائي التمرين المتسلسل ،التدريب الذهني  الكلمات المفتاحية :
 
Abstract: 

Objective of present study is to know effect of mental training exercises with a style 

of sequential and random exercises on learning of pass and shot skills in handball. 

Researchers used an experimental approach method and subject of the study included 

students of the second class in faculty of physical education & sport science\ Diyala 

University, randomly we divided our subject into three groups (A, B, and C), 10 students for 
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each group,  group (A) is named first experimental group which used mental training with a 

style of sequential exercise, and second experimental group (B) used mental training with a 

style of random exercise, and third group (C) is named (control group) used style of the 

faculty (academic teacher). However, pre-tests conducted to know the equal between groups 

and we used (12) learn units divided into (2) learn units weakly, and then we conducted the 

post-tests. Researchers used SPSS to analyze study data which included (mean, SD, F, 

L.S.D, and T-test). We concluded that mental training with a style of sequential and random 

exercises has a positive effect on the learning of the pass and shot skills in handball, 

moreover, mental training with a style of sequential exercise is the best to learn skills of pass 

and shot in handball and has the best positive effect in tests of attention aspects and mental 

training and then following it mental training with a style of random exercise, finally style of 

faculty.  

Key words:  Mental training, sequential and random exercises, learn of pass and shot skills, 

handball.       

  
 المقدمة : -1

مي في السنوات األخيرة ان التقدم السريع الحاصل في تحقيق المستويات الرقمية العالية على المستوى العال    
فسي لتطور العلمي في طرائق وأساليب التدريب التي من شأنها االرتقاء بالمستوى البدني والمهاري والنيرجع ل

أهمية كبيرة في تنشئة األجيال بصورة سليمة وفي مختلف المراحل للعملية التعليمية  انوالوظيفي لالعبين ، و 
العمرية  ، ولهذا فقد دأب الباحثون والمفكرون على دراسة هذا المجال بشمولية وعمق للتوصل إلى أفضل 

 مؤثر.األساليب التعليمية التي تساعد القائمين بالتعليم في تنفيذ المناهج التعليمية بأكمل وجه والتوصل إلى تعليم 
لكل أسلوب فلسفة خاصة بالتعلم  تكون مبنية على أساس صدقها وثباتها  انأساليب التعلم كثيرة ومتعددة و  ان   

هذه األساليب تشترك في هدف واحد وهو االهتمام بالمتعلم من كل الجوانب الذهنية  انفي مجال التطبيق ، و 
 والبدنية والمهارية.

ي هو التأكيد على التعلم والتدريب المتوازن بين أساليب التدريب المختلفة " من أهم مبادئ التعلم الحرك    
ها وعلى االختالف استعمالوأساليب التدريب الذهني والترابط والتداخل بينهما، إذ يعتمد مقدار التوازن على توقيتات 
ن في العمليات العقلية في نوع الفعالية الفرقية أو الفردية وعلى محيط األداء واالختالفات الفردية لالعبي

 . (2:  10واالسترجاع الذهني وغيرها"  )
من األسس المساعدة على التعلم هو تداخل التمرينات الذهنية والمهارية ألنها تشكل ثُقال في عملية تعليم و     

تقانه وتطويره ؛إذ ليس باإلمكان التركيز على التمرينات المهارية فقط و  التدريب  تمرينل ما إدخااناألداء المهاري وا 
ه عنصر أساس وجزء اليتجزء من العملية التعليمية وواجب مهم من واجبات انإذ الذهني في عملية التعلم ، 

المتعلم الرئيسة ،فأثناء األداء يحتاج المتعلم إلى متطلبات عقلية عالية باستمرار إذ يجب على المتعلم في أثناء 
 التدريبيفكر بطريقة مبدعة وأن تكون لديه القدرة على  انبمستواه ،وعليه التعلم االعتماد على النفس في االرتقاء 

هم في عملية " ويساهم التدريب الذهني في مراحل اكتساب المهارات الحركية ويؤدي دورًا م المستقل أثناء األداء.
للدخول في  عام ، إذ يمثل التدريب الذهني أيضا الجزء األساس من أعداد الالعب التعلم والتدريب بنحو

 . (145 :8المنافسات الرياضية فهو يتضمن تصور الحركة وتسلسل المهارات والمواقف واألهداف " )
األعــداد ساســية للعبــة بصــورة جيــدة و أن لعبــة كــرة اليــد تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى إتقــان المهــارات الفرديــة األ    

يـد ون نجـاا الفريـق يتوقـف بالدرجـة األولـى علـى مقـدرة المهاري الذي هو احد أهم جوانب األعداد الرياضي بكرة ال
جادة إفـراده للمهـارات األساسـية، ونظـرا للتطـور السـريع الـذي حـدث فـي الطرائـق واألسـاليب ا لتعليميـة ودورهـا تعلم وا 
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ومعالجتهـا وقـدرتها علـى اإلسـراع فـي عمليـة الـتعلم لـذلك فـان معرفـة هـذه الطرائـق واألسـاليب  في تصحيح األغالط
الـدمج بـين و ،  ةالمتواصـل اتالتمرينـوهـذه القـدرات تـأتي ب ،لتوصل إلى األسلوب األنسب فـي تعلـيم هـذه المهـارات وا

 ال أنهنــاك قــدرات أخــرى يجــب  مــاانو ،المختلفــة لــيس فقــط فــي الجــانبين البــدني والمهــاري الحركــي الــتعلم  أســاليب
 بمــا يتناســباالهتمــام الكــافي  ألتلقــىنالحــظ بأنهــا  إذ،عــن ســواها أهميــةتقــل  تنســى وهــي القــدرات الذهنيــة والتــي ال

 جنب مع ممارسة التمرينات البدنية والمهارية . إلىوأهميتها جنبًا 
ن التمــــري يلتـــدريب الــــذهني بأســـلوبل تمرينـــات تخداماســــبأهميـــة البحــــث مـــن خـــالل  ونالبـــاحثرى وممـــا ســـبق يــــ    

 .ولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بهامهارتي المناتعلم  رها في ودراسة اث المتسلسل والعشوائي
احـد االعمـدة المهمـة التـي ترتكـز عليهـا عمليـة الـتعلم والتـدريب  يعـد التـدريب الـذهني وتكمن مشكلة البحـث فـي ان 

أكدت جميع الدراسات علـى أن التـدريب الـذهني يهـدف فـي باالشتراك مع المتطلبات التعليمية والتدريبية االخرى ، ف
لمراجـع العلميـة علـى الدراسـات وا ونومـن خـالل اطـالع البـاحثداء الحركي وتنمية القـدرات العقليـة ، رفع مستوى األ

ـــ فضـــاًل عـــن خبراتـــه ـــة ف ـــدريسالميداني ـــه تدريســـي فـــي هـــذا المجـــال  ي مجـــال الت ـــق عـــدة  الحـــظ،ولكون ظهـــور طرائ
 ،ة ربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــفــي منــاهج كليــة الت ســتعمالتدريســية وتعليميــة لــم تأخــذ مكانهــا فــي اال واســتراتيجيات

فــي  ســتعمالصــرت علــى االاقت مــاانالعمليــة التدريســية  عمليــا فــيومنهــا تمرينــات التــدريب الــذهني التــي لــم تــدخل 
التــي مهــارات  مهــارة المناولــة والتصــويب ؛ النهــا مــنهنــاك ضــعف فــي أداء  ونالبــاحث ، كمــا الحــظ  البحــوث فقــط

عنـد هنا تبرز مشكلة البحث في قلة تسليط الضوء على السـتراتيجيات الحديثـة ومن تحتاج إلى انتباه وتركيز عالي 
هذا التداخل فـي طرائـق الـتعلم  استعمال انو ، فضالً  عن ضعف األداء المهاري دريس المهارات في لعبة كرة اليدت

 يجــة لــذلك اتجــهونت ، الطــالب أداءفــي مســتوى  لتغييــرات التــي قــد تحــدثخــالل ا مــنقــد يثمــر بنتيجــة فاعلــة ومــؤثرة 
 متسلسـل والعشـوائيالتقنيات وطرائـق مدمجـة بـين تمرينـات التـدريب الـذهني وجدولـة التمـرين  استعمال لىا ونالباحث

 .مهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بهاتعلم  إلىللوصول 
مهـارتي المناولـة تعلـم فـي ئي المتسلسـل والعشـواباسلوبي التمـرين  للتدريب الذهني تمريناتوضع وهدف البحث الى 

المتسلســـل ســـلوبي التمـــرين بأتمرينـــات التـــدريب الـــذهني  اثـــرالتعـــرف علـــى ، و  والتصـــويب بكـــرة اليـــد واالحتفـــاظ بهـــا
التعـرف علـى أفضـل مجموعـة بـين ، وكـذلك مهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفـاظ بهـافي تعلم  والعشوائي

وأسـلوب الكليـة  عشـوائيال باالسـلوب والتـدريب الـذهني المتسلسـل باالسـلوب الـذهني مجاميع البحث الثالثة )التـدريب
 .مهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بهافي تعلم   المتبع(

سـلوبي التمــرين بأالثـر تمرينـات التـدريب الـذهني  إحصـائيةهنـاك فـروق ذات داللـة وكانـت اهـم فـرول البحـث بـان 
مهــارتي المناولــة والتصــويب فــي تعلــم  تبــارين القبلــي والبعــدي بــين مجــاميع البحــث الــثالثلالخ المتسلسـل والعشــوائي

رينـــات التـــدريب تم الثـــر إحصـــائيةوجـــود فـــروق ذات داللـــة و  بكـــرة اليـــد واالحتفـــاظ بهـــا ولصـــالح االختبـــارات البعديـــة
مهـارتي يع البحـث الـثالث فـي تعلـم في االختبـارات البعديـة بـين مجـامالمتسلسل والعشوائي سلوبي التمرين بأالذهني 

 .المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بها
 
 اجراءات البحث الميدانية : -2
 :منهج البحث  2-1

المنهج التجريبي بأسلوب المجموعات المتكافئة التجريبية والضابطة ؛ لغـرل المقارنـة بحيـث  ونالباحث استخدم    
ة تجريبيـمن النواحي كافة،ماعدا المتغير التجريبي الذي يؤثر فـي المجموعـة التكون المجموعات" متكافئة بخواصها 

 "(12 :216 ). 
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 :مجتمع البحث وعينته  2-2
للعـــام الدراســـي  جامعـــة ديـــالى // كليـــة التربيـــة الرياضــية مجتمـــع البحـــث وهـــم طــالب المرحلـــة الثانيـــة تــم اختيـــار     

طالبا مقسمين على ست شعب والذين يمثلون مجتمع (  180)  والبالغ عددهم ونمن قبل الباحث(  2015 -2014)
ــالغ عــددهم ) معملهــ  ونالــذي يجــري البــاحث مثــل االنمــوذجالبحــث ، أمــا عينــة البحــث والتــي ت ( طالــب 30عليهــا والب

 لـى التـيلتمثل المجموعة التجريبية األو ( شعبة الثاني )ا، وبعد إجراء القرعة تم تحديد  اختيروا عشوائيا بطريقة القرعة
ب التـي طبقـت )التـدري شـعبة )ب( المجموعـة التجريبيـة الثانيـةو ( ، متسلسـلب الذهني بأسـلوب التمـرين الطبقت )التدري

ي ( تمثــل المجموعـة الضــابطة والتــي طبقـت األســلوب التقليــدج ) الثـاني، وشــعبة  (عشــوائيالـذهني بأســلوب التمـرين ال
 أصبحعينة التجربة االستطالعية  والذين لم يلتزموا بالدوام وطالب ؤجلينالمتبع ، وبعد استبعاد الطالب الراسبين والم

ة مـــن لكـــل مجموعـــ ( طالـــب10أي )%( مـــن مجتمـــع البحـــث  16.66، والتـــي شـــكلت نســـبة  ) ( طالـــب30العـــدد )
 .من مجتمع األصل المجاميع الثالث 

 التـــدريبوالتصـــويب  و  مناولـــة)ال لغـــرل التعـــرف علـــى تكـــافؤ افـــراد العينـــة فـــي متغيـــرات البحـــث قيـــد الدراســـةو     
( لالختبـارات القبليـة بـين المجـاميع ؛ لغـرل ضـبط المتغيـرات Fاختبـار تحليـل التبـاين ) ونواالنتباه( ، أجرى الباحث

( ، وهـذا يؤكـد عـدم 0.05( المحسـوبة أكبـر مـن مسـتوى الداللـة)Fقيمـة ) انالمؤثرة في التعلم ؛ إذ أظهرت النتـائج 
( 1ات البحث في االختبارات القبلية ،وبذلك تتحدد نقطة الشروع ، وكما مبـين فـي الجـدول)وجود فروق بين مجموع

. 
 (1جدول )ال

 يوضح تكافؤ مجاميع البحث في االختبارات القبلية لمتغيرات البحث
مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 SSالمربعات 

درجة 

 الحرية

متوسط 

المربعات 

MS 

 Fقيمة 

 المحسوبة

الداللة 

ئاإلحصا

 ية

الداللة 

 الحقيقية

  0,63 2 1,26 بين المجموعات المناولة

0,13 
 

 

 

 

 

3,35 

 

 غير معنوي

 4,77 27 128,90 داخل المجوعات

  0,63 2 1,26 بين المجموعات التصويب

1,41 

 غير معنوي

 0,44 27 12,10 داخل المجموعات

المحور 

 البصري

 ر معنويغي 0.356 0.233 2 0.467 بين المجموعات

 0.656 27 17.700 داخل المجموعات

اختبار حدة 

 االنتباه

 غير معنوي 0.502 0.433 2 0.867 بين المجموعات

 0.863 27 23.300 داخل المجموعات

 غير معنوي 0.434 0.233 2 0.467 بين المجموعات تركيز االنتباه

 0.537 27 14.500 داخل المجموعات

 ( 27 - 2 ودرجتي حرية ) 0.05داللة * تحت مستوى 

 : األجهزة واألدوات والوسائل المساعدة 2-3
المساعدة لضمان الحصول  من أجل تحقيق إجراءات البحث الميدانية تم االستعانة باألجهزة واألدوات والوسائل   

 : على بيانات صحيحة ودقيقة ؛ لتنفيذ متطلبات البحث منها
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 :  لمستخدمة في البحثا األدواتاالجهزة و  2-3-1

لتقسيم المرمى ،طباشير ،صافرة ،اقالم ملونة  أشرطةساعة توقيت ، ،) 1 رقم حجم( يد كرات يد، كرة ساحة   (
 ( .12،شواخص تدريب عدد)

 : الوسائل المساعدة المستخدمة في البحث 2-3-2
 المصادر العربية واألجنبية. 
 .الوسائل اإلحصائية 
 المقابالت الشخصية. 
 حظة العلميةالمال  . 
 
   االختبارات المستخدمة بالبحث: 2-4
 : اختبارات التدريب الذهني 2-4-1
نز يالذهني لـ )مارت التدريبنفيموف ( واختبار أ - شملت اختبارات التدريب الذهني اختبار االنتباه لـ )بوردن   
 .( 2( و )1( والموضحين في الملحقين )1992،
 
 

 .(191: 6) . أوالً  اختبار االنتباه
أنفيموف( وهو اختبار يقيس خمسة مظاهر لالنتباه وهي  -روف باسم )بوردن مقياس االنتباه المع استعمالتم 

 )الحدة ، التركيز ، التوزيع ، التحويل ، الثبات( .
(  5 -3العربية الموزعة على شكل مجموعة من ) األرقام( سطر من 31والمقياس عبارة عن ورقة تحتوي على )

االختبار يحتوي  ان( رقماً  بمعنى 40( مجموعات ، أي أن مجموع أرقامها )10م ، يحتوي كل سطر على )أرقا
( رقماً  وقد وضعت بترتيب وتسلسل مقنن ، كما روعي عند وضعها أن تكون غير منتظمة في 1240على )

 توزيعها وغير متساوية ؛ لتفادي احتماالت الحفظ.
 (.  497: 5 ) .  الذهني التدريبثانيا اختبار 

( تعريب : أسامة كامل راتب ، وطبق على عينة 1992الذهني الذي أعده )مارتنز،  التدريبإستبانة  استعمالتم 
 : على أربعة محاور وهي االستبانهالبيئة العربية ، تحتوي 

 المحور البصري : لقياس مدى تمكن الرياضي من رؤية الصورة عقلياً  . -1
 وات ، أي األداء الفعلي عقلياً  غرل التعرف على مدى سماع األصالمحور السمعي : ال-2
حركي : للتعرف على مدى إحساس الرياضي باألداء الحسي والحركي الفني للمهارة في أثناء  -المحور الحس -3

 األداء الحركي عقلياً . 
ي أثناء األداء المهاري فلقياس مدى شعور الرياضي بحالته المزاجية أو االنفعالية المحور االنفعالي : -4

 .عضليا ً 
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 ات المهارية المستخدمة بالبحث :ختبار الا   2-5
 (. 418: 9)المناولة  2-5-1

 :اختبار التوافق وسرعة التمرير . اسم االختبار
 قياس التوافق وسرعة التمرير على الجدار . :من االختبار الهدف

 )كرة اليد ،الجدار ،ساعة ايقاف (. االدوات:
امتار من الجدار ويقوم الالعب بتمرير الكرة على الجدار واستمرار  ( 4: يقف المختبر على بعد ) الداءوصف ا

 ثانية . (60التمرير الكثر عدد ممكن في الزمن المحدد )
 تحتسب عدد التمريرات من الزمن المحدد)يحتسب عدد مرات استالم الكرة (. : طريقة التسجيل

 (. 436 :9التصويب ) 2-5-2
 : دقة التصويب بكرة اليد .سم االختبار ا

 قياس دقة التصويب بكرة اليد . :من االختبار  الهدف
م بحيث يكون الشكل للقائمين مالمس لخط تالقي  ( 3× 2هدف كرة يد مرسوم على الحائط بابعاد ): االدوات 

 . م عن الهدف المرسوم (9( مستطيالت ويرسم خط بطول )9الجدار باالرل ويقسم الى )
 -:يقوم الالعب بالتصويب من خلف الخط بخطوة االرتكاز مع مراعاة مايلي : طريقة االداء

  زوايا المرمى والتي تبلغ ابعادها ( والتي تمثل 9,7,3,1اصابة المستطيالت )  -
 ( سم ينال اربع درجات .  60×100) 
قدميه والتي تبلغ ابعادها  فوق راس حارس المرمى وبين( والتي تمثل المنطقة 8,2اصابة المستطيلين ) -
 ثالث درجات . ( سم ينال 60 × 100)
 100( والتي تمثل منطقة مدى ذراعي حارس المرمى والتي تبلغ ابعادها ) 6,4تطيلين )اصابة المس -
 سم وينال الالعب درجتين . (80×
سم  (80×100)   ( يمثل منطقة صدر وجذع حارس المرمى والتي تبلغ ابعادها5اصابة المستطيل ) -

 ينال االعب درجة واحدة .
 اذا جاءت الكرة خارج ذلك ينال صفرا . -
 يؤدي كل العب عشرة رميات ولكل العب محاولة واحدة فقط . -
 
  : التجربة االستطالعية 2-6

من  طالب (10)ة والبالغ عددهارئيسأجريت التجربة االستطالعية على عينة عشوائية من خارج عينة البحث ال
وبواقع وحدتين تعليميتين طبقت  ( 17/2/2015 -16)نين والثالثاء المصادفيومي االث ( للمدةد) المرحلة الثانية
لثانية اختبارات االنتباه وطبقت في الوحدة ا المهارية بكرة اليد )المناولة ،التصويب (ختبارات الاألولى افي الوحدة 
 ،الذهني الرياضي والتدريب

أن تحدث خالل تطبيق التجربة  تعرف على المعوقات واألخطاء التي يمكنوكان هدف التجربة االستطالعية هو ال
 األدوات المستخدمة في البحث.لتعرف على صالحية الرئيسة لتالفيها ؛ كذلك ا
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 : إجراءات البحث الميدانية 2-7
  : قبليةاالختبارات ال 2-7-1

بالمهارات وتم  ر ؛ لغرل تعريف الطالبل االختباتم إعطاء مجاميع البحث الثالث وحدتين تعريفيتين قب    
الذهني ومحاوره ( كي يتمكنوا من فهمها ومحاولة اإلجابة عنها ،  التدريبشرا االختبارات )االنتباه ومظاهره و 

 األربعاءي ، وأجري االختبار القبلي في يوم كرة اليد ) المناولة و التصويب ( كذلك تم شرا وعرل مهارات
وتم تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات جميعها ؛ لغرل تحقيق  ،  19/2/2015-18المصادف  والخميس

 الظروف نفسها قدر اإلمكان خالل إجراء االختبارات البعدية.
 
 : التجربة الرئيسة تنفيذ 2-7-2

 ولغاية 22/2/2015المصادف  مجاميع البحث الثالث يوم األحدالوحدات التعليمية على  تم االبتداء بتنفيذ     
( وحدة تعليمية 12أي ) األسبوعوبمعدل وحدتين تعليميتين في  ،ولمدة شهر ونصف  5/4/2015األحد يوم 

 :  ،وقسمت مجاميع البحث الثالث كاآلتي

 متسلسلالمهاري بأسلوب التمرين التدريب الذهني وال تمريناتالمجموعة التجريبية األولى : نفذت  -1
 في متسلسلال( التدريب الذهني والمهاري بأسلوب التمرين ا  ) ثانيةطبقت هذه المجموعة وهم طالب المرحلة ال

( دقيقة للجزء التعليمي لغرل شرا 10دقيقة قسمت إلى ) (50القسم الرئيس من الدرس والذي كان مدته )
( دقيقة للتدريب 25( دقيقة للتدريب الذهني و)15وعرل المهارة بشكل مفصل ، أما الجزء التطبيقي فقسم إلى )

 . االساسية بكرة اليد )المناولة ،التصويب (مهارات البعل ى عل

 عشوائيوالمهاري بأسلوب التمرين الالتدريب الذهني  تمريناتالمجموعة التجريبية الثانية : نفذت  -2
 في  عشوائيوالمهاري بأسلوب التمرين ال( التدريب الذهني ا )الثانية المرحلة طبقت هذه المجموعة وهن طالب

لغرل شرا المهارة  دقيقة للجزء التعليمي (10( دقيقة قسمت إلى )50يس من الدرس والذي كان مدته )القسم الرئ
( دقيقة للتدريب على 25)ب الذهني ودقيقة للتدري (15)ج ، أما الجزء التطبيقي فقسم إلىوعرضها من قبل النموذ

 .كرة اليد ) المناولة ، التصويب (بعل المهارات االساسية ب
المادة وخضعت هذه المجموعة  جموعة المنهج المتبع من قبل مدرستؤدي هذه الم: عة الضابطةالمجمو . 3

 لالختبارات القبلية والبعدية وذلك لمعرفة مدى تطورها من خالل تطبيق هذا األسلوب.

 : إجراءات التدريب الذهني 2-7-3
يميتين في األسبوع ولمدة شهر تعل ( وحدة تعليمية بمعدل وحدتين12ضم التدريب الذهني والمهاري على )    

عملية االسترخاء الذاتي ، وتم شرا طريقة  وحدتين تعليمية على تعلم الطالب، كان التركيز في أول  ونصف
 (.  65 :2)االسترخاء الذهني والعضلي اإلرادي وهي كما يأتي :

 جميالً  يبعث السعادة والرضا  ستدعي منظرا ً غلق العينين ويحاول أن يتصور أو يمريح ويفي وضع  يجلس الطالب
 ع معها.تصار الدون  هويركز انتباهه على اإلحساس الجسمي ويدع األفكار تسير بعيداً  عن ذهن

 خرج الزفير ببطء مع إرخاء عضالت الجسم جميعها.يأخذ الطالب شهيقاً  عميقاً  وي 
 مثال:)أشعر  عضاء جسمهر باالسترخاء ألكلمات أو جمل قصيرة تكون لها مغزى بالشعو  يكرر الطالب

 أشعر بأن ذهني صافي ، أشعر بأن التنفس سهل وعميق ( .بهدوء،أشعر باالسترخاء،
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من الوحدة التعليمية الثالثة بدأ تنفيذ منهج التدريب الذهني يطبق بشكل كامل من االنتباه واالسترخاء ثم   وابتداء
 الذهني المهاري . التدريب

 : االختبارات البعدية 2-7-4
التدريب  الذهني المتداخلة بأسلوبي التمرين  تمريناتق يأجريت االختبارات البعدية بعد االنتهاء من تطب   

بتهيئة الظروف  ونالباحث وقام 8/4/2015-7األربعاء المصادف ي الثالثاء و وكان في يوم المتسلسل والعشوائي 
 المناسبة المتبعة نفسها في االختبارات القبلية.

 االحتفاظ :اختبارات  2-8
بعد  لمجاميع البحث الثالثةتم اجراء اختبار االحتفاظ الخاص للمهارات االساسية المستعملة في البحث      
، وذلك لمعرفة مقدار التعلم المحتفظ في الذاكرة كما 2015/  5/  27( يوما من انقطاع التعلم وبتاريخ 20مرور)

ء المهاري للعبة كرة اليد خالل فترة االحتفاظ الواقعة بين وحرص الباحثون على عدم ممارسة المتعلمين االدا
عن  ًاالختبار البعدي واختبارات االحتفاظ والتركيز على الجوانب النظرية الخاصة باللعبة خالل هذه المدة فضال

 تهيئة الظروف نفسها التي اجريت فيها االختبارات القبلية والبعدية .
 : الوسائل اإلحصائية 2-9
وسط الحسابي االنحراف وهي ال لمعالجة نتائج بحثه؛ ( SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ونالباحث استخدم    

 .(L.S.D)واختبار أقل فرق معنوي  ، (Fواختبار تحليل التباين ) ، جموعة الواحدةللم (T.test)اختبار ، المعياري
  : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
 : الذهني التدريبوتحليل نتائج األداء المهاري ومظاهر االنتباه ومحاور  عرض 3-1
 : (Tعرض وتحليل نتائج اختبار ) 3-1-1

( للعينات المتناظرة ؛ لمعرفة الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لمجاميع البحث الثالثة في اختبار Tاختبار ) ونالباحث استخدم
 (2الذهني وكما مبين في الجدول ) التدريباألداء المهاري واالنتباه و 

 
( الختبارات األداء المهاري ومظاهر االنتباه ومحاور T.testيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) (2الجدول )

 الذهني التدريب
 المتغيرات

 

 (Tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبلي المجموعة

 المحسوبة

الداللة 

 ئيةاإلحصا

الداللة 

 ع± س َ ع± س َ الحقيقية

 

 المناولة

 

 

  3,51 6,32 38,40 1,79 31,10 تجريبية اولى

 

 

 

 

 

 

 

1,83 

 

 

 

 

 معنوي

 معنوي 2,20 5,59 35,00 2,20 30,80 تجريبية ثانية

 معنوي 2,25 1,26 32,60 2,50 30,60 ضابطة

 

 التصويب

 معنوي 3,29 11,39 30,60 0,82 18,70 تجريبية اولى

 معنوي 5,58 6,20 29,40 0,51 18,40 تجريبية ثانية

 معنوي 2,50 4,76 22,00 0,63 18,20 ضابطة

 معنوي 27.386 0.994 18.90 0.738 8.90 تجريبية أولى حدة االنتباه

 معنوي 8.734 1.578 14.400 1.054 9.00 تجريبية ثانية

 معنوي 8.835 1.370 10.90 0.966 8.60 ضابطة
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تركيز 

 االنتباه

  11.500 0.876 7.10 0.707 2.50 تجريبية أولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,83 

 معنوي

 معنوي 6.466 0.789 4.80 0.699 2.40 تجريبية ثانية

 معنوي 4.811 0.699 3.40 0.789 2.20 ضابطة

توزيع 

 االنتباه

 معنوي 25.875 1.354 28.50 0.823 14.70 تجريبية أولى

 معنوي 10.776 1.135 18.80 0.919 14.20 تجريبية ثانية

 معنوي 6.530 1.159 15.70 0.816 14.00 ضابطة

تحويل 

 االنتباه

 معنوي 34.491 7.38 24.10 1.135 7.80 تجريبية أولى

 معنوي 22.846 1.264 17.60 0.949 7.70 تجريبية ثانية

 معنوي 12.531 1.135 13.20 0.994 7.90 ضابطة

 معنوي 18.854 0.073 0.697 0.024 0.243 تجريبية أولى ثبات االنتباه

 معنوي 11.022 0.081 0.554 0.030 0.269 تجريبية ثانية

 معنوي 3.253 0.109 0.365 0.253 0.257 ضابطة

المحور 

 البصري

 معنوي 14.077 1.101 14.10 0.816 8.00 تجريبية أولى

  7.115 0.789 10.80 0.789 7.80 تجريبية ثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,83 

 معنوي

 معنوي 3.207 0.972 8.50 0.823 7.70 ضابطة

المحور 

 السمعي

 معنوي 19.398 1.197 14.90 1.033 8.80 تجريبية أولى

 معنوي 12.860 0.966 12.40 1.033 8.20 تجريبية ثانية

 معنوي 8.510 0.876 9.100 1.033 7.80 ضابطة

المحور 

الحس 

 حركي

 معنوي 17.528 0.816 17.00 1.101 10.90 تجريبية أولى

 معنوي 7.746 0.876 14.10 1.370 10.10 تجريبية ثانية

غير  1.309 1.475 11.20 1.74 10.40 ضابطة

 معنوي

المحور 

 االنفعالي

 معنوي 8.190 1.767 16.30 0.789 11.20 تجريبية أولى

 معنوي 10.247 0.949 14.30 1.229 10.80 تجريبية ثانية

 معنوي 5.582 0.875 12.10 0.966 10.60 ضابطة

 (9( ودرجة حرية )0.05تحت مستوى داللة )
هناك فروق دالة إحصائياً  بين االختبارين القبلي والبعدي  انلنا  بين( يت2من خالل مالحظتنا للجدول )    

 لي:لمجاميع البحث الثالث وعلى النحو التا
؛ مما ( 0.05قيمة الداللة اإلحصائية هي أقل من مستوى الداللة )في اختبار األداء المهاري أظهرت النتائج بأن 

بين االختبار القبلي والبعدي و لصالح االختبار البعدي ذات داللة إحصائية معنوية  يدل على وجود فروق
 ولمجاميع البحث الثالث .

هي الختبارات مظاهر االنتباه  الداللة اإلحصائيةقيمة  انفقد أظهرت النتائج ب أما في اختبارات مظاهر االنتباه
ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية  معنوية مما يدل على وجود فروق (0.05) من مستوى الداللةأقل 

 والبعدية ولصالح االختبارات البعدية.
 (0.05) الداللةمستوى   الداللة اإلحصائية هي أقل من ت النتائج بأنِّ قيمة الذهني فقد أظهر  أما في اختبارات محاور التدريب   

ذات داللة معنوية لكل مجاميع البحث الثالث ؛ مما يدل على وجود فروق  االنفعاليفي المحور البصري والمحور السمعي والمحور 
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أقل  حركي فقد كان –للمحور الحس  ة الداللة اإلحصائية قيمإحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي ،أما 
بالنسبة للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية ، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  (0.05) من مستوى الداللة

؛ مما يدل على عدم ( 0.05)اللة مستوى الد الداللة اإلحصائية أكبر من قيمةاالختبار البعدي، أما المجموعة الضابطة فقد كانت 
 ذات داللة إحصائية  بين االختبار القبلي والبعدي. معنوية وجود فروق

 
 : (Fعرض وتحليل نتائج اختبار تحليل التباين ) 3-1-2

( لالختبار البعدي ولمجاميع البحث الثالث في األداء المهاري ومظاهر F( اختبار تحليل التباين )3يبين الجدول )
 : الذهني التدريباه ومحاور االنتب

مجموع  مصدر التباين المتغيرات

 المربعات 

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 

 Fقيمة 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

 الحقيقية

  84,93 2 169,86 بين مجموعات المناولة

3,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,35 

 

 

 

 

 

 

 معنوي

 24,32 27 656,80 داخل مجموعات

  216,93 2 433,86 بين المجموعات التصويب

3,40 

 معنوي

داخل 

 المجموعات

1718,80 27 63,65 

 معنوي 90.093 160.833 2 321.667 بين المجموعات حدة االنتباه

داخل 

 المجموعات

48.200 27 1.785 

 معنوي 55.757 34.900 2 69.800 بين المجموعات تركيز االنتباه

داخل 

 المجموعات

16.900 27 0.626 

 معنوي 299.485 445.900 2 891.800 بين المجموعات توزيع االنتباه

داخل 

 المجموعات

40.200 27 1.489 

 معنوي 262.748 300.700 2 601.400 بين المجموعات تحويل االنتباه

داخل 

 المجموعات

30.900 27 1.144 

 معنوي 35.266 0.277 2 0.555 بين المجموعات ثبات االنتباه

داخل 

 المجموعات

0.212 27 0.008 

المحور 

 البصري

 معنوي 85.572 13.408 2 158.467 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

25.000 27 0.926 

المحور 

 السمعي

 معنوي 81.032 84.633 2 169.267 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

28.200 27 1.044 

المحور الحس 

 ركيح

  69.868 84.100 2 168.200 بين المجموعات

3,35 

 

 

 معنوي

داخل 

 المجموعات

32.500 27 1.204 

المحور 

 االنفعالي

 معنوي 27.647 44.133 2 88.267 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

43.100 27 1.596 

 (27 -2( ودرجتي حرية)0.05تحت مستوى داللة )
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 التــدريبالمحســوبة فــي األداء المهــاري ومظــاهر االنتبــاه ومحــاور (F) تحليــل التبــاين ( قيمــة3يبــين الجــدول )   
( ؛ ممـا يـدل علـى وجـود فـروق 0.05الداللـة اإلحصـائية هـي أقـل مـن مسـتوى )الذهني ، وقـد أظهـرت النتـائج بـأن 

اميع البحـث الـثالث ولتحديد أية مجموعـة أفضـل بـين مجـختبارات البعدية بين المجاميع ، ذات داللة معنوية في اال
 ذلك . يبين( 5للمقارنات البعدية والجدول ) (L.S.Dاختبار أقل فرق معنوي ) استعمالتم 
 

 الذهني التدريبمقارنات البعدية في متغيرات األداء المهاري واالنتباه و ( للL.S.Dيبين قيمة ) (4الجدول)
الفرق بين أوساط  المجاميع المتغيرات

 المجاميع

 

قيمة فرق 

 ساطاألو

الداللة 

 اإلحصائية

 المعنوية الحقيقية

 

 المناولة

 1معنوي لصالح مج 0.000 3,40 35,00-38,40 2مج  -1مج 

 1معنوي لصالح مج  0.000 5,80 32,60-38,40 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 2,40 32,60-35,00 3مج  – 2مج 

 

 التصويب

 1وي لصالح مج معن 0.000 1,20 29,40-30,60 2مج  -1مج 

 1معنوي لصالح مج  0.000 8,60 22,00-30,60 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 7,40 22,00-29,40 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 4.500 18,90 – 14,40 2مج  -1مج  حدة االنتباه

 1معنوي لصالح مج  0.000 3.500 10.90 – 14,40 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 8,80 10.90 – 18,90 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 2.300 7,10 – 4.80 2مج  -1مج  تركيز االنتباه

 1معنوي لصالح مج  0.000 1.400 3.40 – 4.80 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 3,70 3.40 –7,10 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 9.700 28,50 –18.80 2مج  -1مج  توزيع االنتباه

 1معنوي لصالح مج  0.000 3.100 15.70 –18.80 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 12,80 15.70 -18.80 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 6.500 24.10 –17.60 2مج  -1مج  تحويل االنتباه

 1معنوي لصالح مج  0.000 4.400 13.200 –17.60 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 10,90 13.200 -24.10 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.001 0.143 0.697 -0.554 2مج  -1مج  ثبات  االنتباه

 1معنوي لصالح مج  0.000 0.189 0.365 - 0.554 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 0,33 0.365 –0.697 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 3.300 14.10 – 10.80 2مج  -1مج  المحور البصري

 1معنوي لصالح مج  0.000 2.300 8.50  -  10.80 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 5,60 8.50 –14.10 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 2.500 14.90 – 12.40 2مج  -1مج  المحور السمعي

 1معنوي لصالح مج  0.000 3.300 9.100 – 12.40 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 5,80 9.100 –14.90 3مج  – 2مج 

المحور  الحس 

 حركي

 2معنوي لصالح مج  0.000 2.900 17.000 – 14.100 2مج  -1مج 

 1معنوي لصالح مج  0.000 2.900 11.200 – 14.100 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.000 5,80 11.200 –17.000 3مج  – 2مج 

 2معنوي لصالح مج  0.001 2.000 16.30 – 14.30 2مج  -1مج  المحور االنفعالي

 1معنوي لصالح مج  0.000 4.200 12.100 – 14.30 3مج  – 1مج 

 2معنوي لصالح مج  0.001 2,20 12.100 –16.30 3مج  – 2مج 

 ( 0.05تحت مستوى داللة )
الـذهني  التـدريبهناك فروق دالة إحصائياً  في األداء المهاري ومظاهر االنتبـاه ومحـاور  ان( 4يبين الجدول )    

تليها المجموعـة (  تسلسلالم)التدريب الذهني بأسلوب التمرين الولىتفوق المجموعة التجريبية ا، إذ أظهرت النتائج 
 . ( ، وأخيراً  المجموعة الثالثة )الضابطة(عشوائيلاب الذهني بأسلوب التمرين )التدري الثانيةالتجريبية 
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 : الذهني التدريبمناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري و مظاهر االنتباه ومحاور  3-1-3
بكرة اليد قد مهارتي المناولة والتصويب  ما يأتي : ان ( يتضح لنا 5، 4،3من خالل مالحظتنا للجداول )     

متداخل التدريب الذهني  تمريناتالث، وذلك من خالل المنهج الموضوع سواء أكان تطورت لمجاميع البحث الث
أو مهارياً  فقط بالنسبة  عشوائيبأسلوب التمرين المتداخل التدريب الذهني  تمريناتأو  متسلسلبأسلوب التمرين ال

متداخل دريب الذهني الت استخدموالتي  الولىضلية كانت لصالح المجموعة ااألف انللمجموعة الضابطة ، إال 
الذي اعطى الفراد  ب الذهني ويعود السبب الى فاعلية المنهج المعد للتدري،  تسلسلبأسلوب التمرين الم

المجموعتين التجريبيتين والقادرة على معرفة تفاصيل المهارات من خالل االستماع الدقيق للوصف الفني للمهارات 
العمل على اعادتها او ادائها ذهنيا والوقوف على تفاصيل االداء وكذلك مالحظتهم النموذج المصور او الحي و 

كة من خالل وضوا الصورة محاولة تلو االخرى واالستمرار بتكرارها ذهنيا جعلهم يتمكنون من االحساس بالحر 
عليها عن طريق االشارة الحسية التي عملت على تشذيب الصورة خالل التكرار المستمر " عند  التي حصل

التدريب العقلي من اجل تطوير سرعة المهارات وزيادة التعلم الحركي سوف يكون اكثر فاعلية عند القيام  استعمال
، هذا باالضافة الى احتواء ( 98 :3)بالتدريب على حقيقة الشعور الحسي او الحركي الذي يصاحب الحركات " 
سلبية والتي تثير الرياضي وتجعله غير برنامج التدريب العقلي على تدريبات خاصة عن كيفية عزل الالفكار ال

 مستقر على افكاره واستبداله بافكار ايجابية بناءه وتحقيق االهداف .
كما ان عرل المهارة من قبل النموذج والتعليق عليه بشكل مفصل للمجموعتين التجريبيتين من االنتباه     

حركي  –والحس الدراك البصري والسمعي والتركيز على اجزاء المهارة ومعرفتها تفصيليال " فاالحساس وا
 (.45 :4مية كبيرة تؤثر في خصوصية االلعاب الرياضية " )واالنفعالي  لهما اه

النتائج أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصـائية  انومن خالل مالحظتنا لنتائج اختبارات مظاهر االنتباه نجد بـ   
، وأخيــراً  ثانيــةتليهــا المجموعــة التجريبيــة الثــم  ولــىاال جريبيــةمعنويــة لكافــة مجــاميع البحــث مــع تفــوق المجموعــة الت

هـذه المجموعـة كانـت تـؤدي تـدريبات  ان ولـىالسبب في تفوق المجموعـة اال ونالمجموعة الضابطة ، ويعزو الباحث
ك نتيجـة أحد الجوانب الرئيسة في التدريب الذهني وهو االنتباه ؛ لذلك فقد تحسنت مظاهر االنتباه ؛ وذل انذهنية و 

االنتباه ؛ألنهـا كانـت تعطـى فـي  تمريناتالذهنية الموضوعة وكانت اإلفادة أكبر من  تمريناتالتزام الطالب بتنفيذ ال
"عمليــة  انإذ  ( 27 :1)بدايــة الجــزء الــرئيس مــن الوحــدة  التعليميــة أي فــي قمــة النشــاط ؛ لــذلك كانــت الفائــدة أكبــر

ث بدرجات مختلفة فتارة يكون االنتباه حادًا وتـارةً  أخـرى يكـون فيهـا االنتبـاه االنتباه عند أداء المهارات الحركية تحد
ضــعيفاً  ففــي حالــة التعــب تقــل حــدة االنتبــاه بســبب إجهــاد الجهــاز العصــبي الــذي يــؤدي إلــى خمــول فــي العمليــات 

ق التدريب الـذهني ومـا الحادثة في القشرة الداخلية في المخ " . فضالً  عن دور التغذية الراجعة الداخلية عند تطبي
( إذ تظهر نتائج هذه الدراسة 34: 14له من تأثير في التعلم وخصوصاً  في مراحله األولية وهذا يتفق مع دراسة )

" فعالية استراتيجيات أنواع التغذية الراجعة من وجهـة نظـر التعلـيم ، فهـو عامـل مهـم للطالـب ، وتطبيقهـا يمكـن أن 
 علم األولية ". يكون مفيد جداً  في مرحلة الت

 ليد نالحظ ان هناك تاثيرا معنويابكرة ا مهارتي المناولة والتصويبلى التعلم لولمعرفة افضل اسلوب يؤثر ع    
ة التدريب الذهني باالسلوب مجموعذلك ان  ونويفسر الباحثجميعها تهدف الى تعلم المهارة ، هذة االساليب  الى
ة في مجال التعلم لمهارات الحركية الخاصة بالمبتدئين وهو أسلوب وهو أكثر األساليب المستخدم متسلسل ال

اما في التمرين العشوائي "تعرل المتعلم  (.83: 13يعتمد على إتقان مهارة ثم االنتقال إلى مهارة حركية أخرى")
المتسلسل إلى مهام عشوائية حيث يكون التمرن على المهام المختلفة وبشكل مختلط أثناء التمرين، وفي التمرين 
  (.12: 7)القابل للتكرار( يستحسن تعليم المهارات بشكل متسلسل لغرل استثمار مبدأ نقل التعلم بين المهارات")
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النه يزيد من التكيف لمتطلبات االداء وزيادة خبرة المتعلم من مسافات  تسلسلمن هنا يظهر تفوق التمرين المو    
بذلك ، وهذا النوع من التمرين يزود الالعب بالدافعية والتشويق والتعزيز متعددة كالسرعة والدقة والمسافة واالتجاه 

( والتي أثبتت بأن " للتدريب الذهني البدني تأثير أفضل من 867 :11هذا البحث تتفق مع دراسة )نتائج  انف
العقلي قد  التدريب انالتدريب البدني فقط أو الذهني فقط في تعلم مهارة رمي السهم على هدف دائري ". كما 

عطاء المزيد من الدعم في الثقة بالنفس وزيادة الدافعية وبناء األداء اإليجابي  ساعد على استبعاد التفكير السلبي وا 
 . وتحقيق األهداف

 :الخاتمة -4
مهـــارتي المناولـــة والتصـــويب بكـــرة اليـــد ظهـــور تعلـــم مـــؤثر فـــي الـــتعلم للمجـــاميع التجريبيـــة الثالثـــة فـــي تعلـــم 

مهــارتي تعلــم فعــال فــي و لألســاليب التعليميــة المســتخدمة للمجمــوعتين التجــريبيتين تــأثير إيجــابي  انو  واالحتفــاظ بهــا
لهـا  لمتسلسـل والعشـوائي االتـدريبات الذهنيـة وتـداخلها باألسـلوبين  ان، و تصويب بكرة اليـد واالحتفـاظ بهـاالمناولة وال
التــدريب الــذهني  ان، كمــا واالحتفــاظ بهــابكــرة اليــد  مهــارتي المناولــة والتصــويبيجــابي األفضــل فــي تعلــم التــأثير اإل

، تصـويب بكـرة اليـد واالحتفـاظ بهـامهـارتي المناولـة والبعـل هـو األفضـل فـي تعلـم  تسلسلالمالمتداخل مع التمرين 
ب الـذهني بأسـلوب الذهني ويليـه التـدري التدريبوله التأثير اإليجابي األفضل في اختبارات مظاهر االنتباه ومحاور 

 .بع،ثم أسلوب الكلية المت عشوائيتمرين الال

 
 المصادر 

أميرة  حنا مرقس ؛ بعض مظاهر االنتباه وعالقتها بدقة التصويب بكرة اليد : ) رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية 

 (1994الرياضية ، 

ون( : ) عمان ، منشورات معهد التربية ، اليونسكو، بفرلي وكولين جاليبن ؛ التعلم  من خالل التخيل ، ترجمة : خليل الخليلي )وآخر

1993) 

روبرت نايدرفر ؛ دليل الرياضي للتدريب الذهني ، ترجمة : محمد رضا و)آخرون( : )الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 

1990) 

باشر في تطوير ( : اثر استعمال اسلوبي التدريب الذهني المباشر وغير الم2004السويدي،احمد حامد احمد ، )

 بعض النواحي المعرفية والمهارية بالكرة الطائرة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة الموصل .

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . ١( : التدريب العقلي في المجال الرياضي ، ط  ١٩٩٦شمعون ، محمد العربي ) 

المهارات العقلية واالساسية في كرة القدم، رسالة  ضياء حمود مولود؛ ،تأثير تمرينات مركبة في تطوير بعض

 .193-191ص 2007ماجستير جامعة ديالى 

فرات جبار سعد هللا؛ التعلم الحركي: )محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير /كلية التربية الرياضية/جامعة  

 (.2005ديالى،

الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، 1( :اإلعداد الفني والخططي بالتنس ، ط2000الكاظمي،ظاهر هاشم،)

 ، بغداد .

 (.2010:) اربيل ،1لؤي غانم الصميدعي ،واخرون ؛االحصاء واالختبار في المجال الرياضي،ط 

(: اثر التدريب الذهني في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم ، رسالة 1998المالكي،محمد عبد الحسين )

 ة التربية الرياضية ، جامعة بغداد.ماجستير غير منشورة ، كلي

هناء صالح محمود ؛ مقارنة تأثير التدريب البدني والذهني في تعلم المهارات الحركية :) المؤتمر العلمي الرياضي 

 (.1988، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ،  2الرابع لكليات التربية الرياضية في العراق ، ج 

 .1993، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 2ر الحركي ،  جوجيه محجوب :علم الحركة والتطو

 .83ص (،٢٠٠٢ ( الصخرة، مكتب بغداد،) :والتطبيق المبدأ بين الحركي التعلم) خيون؛ يعرب

M.vernetta,M.A.Delgado,J.lopez : Learning in artistic gymnastics an experimental 

study with children that analyzes certain process variables , 

http://www.revistamotricidad.es\openjs\ 
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 (1الملحق )
 انفيموف لقياس مظاهر االنتباه –اختبار التصحيح بوردن 

العربيـة يحـوي كـل سـطر  رقـاماألمـن سـطرًا  (31المقياس عبارة عن استمارة تحتوي علـى ) ان -مكونات المقياس :
فـي كـل سـطر مـن مجموعـة موضـوعة  األرقاموتتكون  رقماً  (1240وبذلك يحتوي االختبار على ) رقماً  (40على )

 أرقام مختلفة التوزيع لضمان عدم حفظها من المختبر. 5-3،تتكون كل منها منبطريقة مقننة 
يـــز االنتبـــاه ، توزيـــع االنتبـــاه ، تحويـــل االنتبـــاه ، ثبـــات المقيـــاس يقـــيس مظـــاهر االنتبـــاه وهـــي :) حـــدة االنتبـــاه ، ترك

 االنتباه(.
  (2ملحق )ال

 الذهني الرياضي  التدريباختبار 
 2000ب تعريب : أسامة كامل رات                                    1992إعداد : مارتينز 

رسة مع اآلخرين ، مشاهدة الزميل ، يتضمن المقياس أربعة مواقف رياضية هي :)الممارسة بمفردك ، المما   
 األداء في المسابقة( ، والمطلوب أن يختار الطالب مهارة واحدة ويتصور الموقف المحدد له .

 ويتضمن المقياس أربعة محاور للتصور الذهني هي: 
 المحور البصري : )كيف ترى الصورة( . .1
 المحور السمعي : )كيف تجيد االستماع( .2
 )كيف تشعر بحركات جسمك خالل أداء المهارة(حركي :  -المحور الحس  .3
 المحور االنفعالي : )كيف تقدر حالتك االنفعالية( .4

ثم يتم تقويم درجة الطالب لكل موقف من المواقف األربعـة والمحـاور األربعـة طبقـاً  لميـزان تقـدير مـن خمسـة أبعـاد 
 وهي كما يلي :

  درجة واحدة . –عدم وجود صورة للمهارة 
 درجتان. –ن غير واضحة وجود صورة ولك 
   ثالث درجات. -صورة واضحة بدرجة متوسطة أو معتدلة 
   أربع درجات . -صورة واضحة بدرجة كبيرة 
  )خمس درجات. –صورة واضحة بدرجة كبيرة جداً  )واضح وحيوي 

دودة ؛ بصـفحات محـا مكونـات المقيـاس وتفاصـيله وذلـك لكبـر المقيـاس والبحـث مقيـد  ون: لم يرفق البـاحث مالحظة
 بتوضيح مكونات المقياس فقط . ونباحثولذلك فقد اكتفا ال


