
                   بعض الميارات  دقة أداءالتدريب الذىني في  أسموبأثر استخدام 
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 التعريف بالبحث -1
 البحث المقدمة وأىمية 1-1

ريعلليػػػػد ريبعليليػػػػد  فريوسػػػػالؿ ريحتيلػػػػد ريلسػػػػب تلد يػػػػت    ػػػػؿ لػػػػ أحػػػػت ذىنييعػػػػت ريبػػػػت ي  ريػػػػ      
لػف  ػ ؿ رتسػبعاند  إيجابيػا ػي ريعلليبػيف  هلي  أبػ إيػ لف ريت رسػا   بشي  نبالج ريعتيت إذوريبت يبيد 

علػ  عػت  بػو بيذر رينوع لف ريبت ي , ويبليز ريبت ي  ريذىني بطاب   اص  يػو يحبػوي تر ػؿ ب  يب
يشي  ريعتيت لف ريلب صصػيف  ػي ريلجػاؿ ري يا ػي  إذ رأل  ىريبت ي   أنورعببور    ي  عورلؿ ت

 إيػػ ريعللػػي يػػؤتي  بػػاألتر ريبػػت ي  ريػػذىني ريلػػتعـ  رسػػب ترـ أف إيػػ يلػػي ولجػػاؿ علػػـ ريػػنعل ريبعل
ريح  ػا  ذىنيػا  ػي  أتر ريبػت ي  علػ   ألنػا نبالج أ ل   عاييد لف رسب ترـ ريبت ي  ريعللي بلعػ ته 

 وبسػبر ا ريػذيوريبػي ببطلػ  وابػاع لعينػاع ي ونػوف أ لػ  تاػد  ػي بقػتي  ريواػ   رأليعػا يعبد لف  أي
 أوريح  ػػد  أتر وريواػػ  ىػػو ريعبػػ   ريبػػي يسػػبر ايا ري يا ػػي  ػػي ريبػػت ي  علػػ  , ليػػا   ري أوريح  ػػد 

أتر  ريليػػا   بصػػو    عليػػد , و ي ػػوف لسػػاويا يلواػػ  ريػػذي يبطلبػػ أفيعبػػ    , وريػػذيريليػػا   ذىنيػػاع
يلسػػػػبوى  وأساسػػػياريح  ػػػا  ذىنيػػػػا  ػػػلف ريواػػػ  ريحقيقػػػي يعػػػػت جػػػز  ليلػػػاع  أتر ورف ريقابليػػػد  ػػػي 

يعػػػايي ,  اي ػػػرط رينعسػػػي وريشػػػعو  بػػػايقلؽ  ليػػػا عورلػػػؿ بػػػؤل  سػػػلبيا علػػػ  اػػػت   ريػػػبح ـ ر رإلنجػػػاز
ريبػػت ي  علييػػا ذىنيػػاع و ػػلف  أي, وعنػػتلا ي ػػوف باسػػبطاعد ري يا ػػي رسػػبعات  ريح  ػػا   بػػاألتر 

 (0Day ghtrey, 1990,5) عي وف الي  رألتر لي  ريقلؽ عل  أريوا  ريحقيقي  اف ب

يقبصػ  رسػب ترلو  ػي ريلنا سػا  ري يا ػيد, وي ػف  ت ورنػ إي ت ي  ريذىني ريب أىليدوب ج         
ع  ي ل رحػؿ ر بسػا  ريليػا ر  ريح  يػد يبػؤتي تو رع ديسب تـ  ي لجاؿ ريح  د بش ؿ عاـ وب اص

 (06-00,  6991)شلعوف , .  ليلاع  ي علليد ريبعلـ
  ييػػػذر  ػػػاف يعبػػػد ري ػػػ   ريطػػػال   لسػػػبوى ريليا  , تاػػػد أتر ريبػػػت ي  ريػػػذىني يسػػػاىـ  ػػػي  أف لػػػا      

وريبػي بقػػ   ػػلف ريلنيػػار ريلقػػ   يطػػ   ريل حلػػد ريلانيػػد  ػػي اسػػـ ريب بيػػد ريبتنيػػد وري يا ػػيد ب ليػػد 
د , وريبحػػػ  ساسػػيبب ػػلف ريعتيػػت لػػف ريليػػا ر  رألريل ػػ   ػػي جالعػػد ح ػػ لو  وريبػػي –ريب بيػػد 
لػػػتى  الػػػت  ىػػػذر عػػف ي شػػػؼ ريبػػػت ي  ريػػذىني ريػػػذي س أسػػػلو لػػػف  ػػ ؿ رسػػػب ترـ  أىليػػػدي بسػػ  
 ػػػي لسػػػبورىـ ييبل نػػػور لػػػف بحقيػػػؽ نبػػػالج  قػػػتـويحقػػػؽ بيلطػػػ    ريليػػػا ي رألتر  تاػػػد ػػػي  رألسػػػلو 

 بلعبد ري    ريطال  . رألساسيدبع  ريليا ر   تاد أتر أ  ؿ   ي 
 
 مشكمة البحث  1-2



يبتنيػػد  وري يا ػػيد ببػػت يل لػػات  ري ػػ   ريطػػال    ػػي اسػػـ ريب بيػػد ر يفريبػػاحلأحػػت لػػف  ػػ ؿ ايػػاـ     
ريبػػت ي  ريػذىني  ػػلف  أسػلو ريل ػػ   ػي جالعػػد ح ػ  لػػو  تحػخ الػد رسػػب ترـ –ب ليػد ريب بيػد 

بععيػػؿ رسػػب ترـ ىػػػذر  إيػػ ريل صصػػد يبػػت يل لػػات  ري ػػ   ريطػػػال   وريبػػي بحبػػار  ريلنػػاىج ريبعليليػػد
ولػػف ىنػػا  ـ ريقسػػبػػاي    ريطػػال   يػػتى طػػ    رألساسػػيدلػػف رجػػؿ بطػػوي  بعػػ  ريليػػا ر   رألسػػلو 

ريبػػت ي  ريػػذىني  أسػػلو رسػػب ترـ رإلجابػػد علػػ  ريسػػؤرؿ رهبػػي ) ىػػؿ أف ببػػ ز لشػػ لد ريبحػػ   ػػي 
 .(  باي    ريطال   رألساسيدبع  ريليا ر   ريتاد  ي أتر  يؤتي إي 

 ف البحث اىدأ 1-3
تاػػد  ػػي ريل ػػاؼ يللنيػار ريلقػػ   ريبػػت ي  ريػػذىني  أسػلو ري شػؼ عػػف رلػػ  رسػػب ترـ  1-3-1   

اسػػـ ريب بيػػد ريلسػػبوى ريلػػاني  ػػي بػػاي    ريطػػال   يطػػ    رألساسػػيدبعػػ  ريليػػا ر   ر أت
 جالعد ح  لو  .  ي ريل    –ب ليد ريب بيد  ريبتنيد وري يا يد

بػاي     رألساسػيدبعػ  ريليػا ر   تاػد أتر  ػي ريلنيػار ريلقػ   ري شػؼ عػف رلػ  رسػب ترـ  1-3-2
ريل ػ   –ب ليػد ريب بيػد  يب بيػد ريبتنيػد وري يا ػيداسـ رريلسبوى ريلاني  ي ريطال   يط   

 جالعد ح  لو  .  ي 
ريل ػاؼ يللنيػار  ريبػت ي  ريػذىني أسلو  ي رت ببا  أيبعتي بيف رل  رسب ترـ  لقا ندري 1-3-3

بػػاي    ريطػػال   يطػػ    رألساسػػيدبعػػ  ريليػػا ر    ػػي تاػػد أتر وريلنيػػار ريلقػػ    ريلقػػ  
جالعػػد  ػػي ريل ػػ   –ب ليػػد ريب بيػػد   بيػػد ريبتنيػػد وري يا ػػيدريلسػػبوى ريلػػاني  ػػي اسػػـ ريب

 ح  لو  . 
 البحث  ضو فر  1-4

 يللجلوعػػد ريبج يبيػػد  وجػػوت  ػػ وؽ ذر  تتيػػد لعنويػػد  بػػيف رت ببػػا يف ريقبلػػي وريبعػػتي  1-4-1   
 . باي    ريطال   رألساسيدبع  ريليا ر  تاد أتر   ي 

يللجلوعػػد ري ػػابطد بػػيف رت ببػػا يف ريقبلػػي وريبعػػتي  وجػػوت  ػػ وؽ ذر  تتيػػد لعنويػػد  1-4-2   
 باي    ريطال   . رألساسيدبع  ريليا ر  تاد أتر   ي 

بػػػػػيف ريلجلػػػػػوعبيف ريبج يبيػػػػػد  أيبعػػػػػتي ػػػػػي رت ببػػػػػا  وجػػػػػوت  ػػػػػ وؽ ذر  تتيػػػػػد لعنويػػػػػد  1-4-3
 باي    ريطال  .  رألساسيدبع  ريليا ر  تاد أتر   ي وري ابطد 

 
 مجاالت البحث 1-5
                                                                                                                                                                                                          طػػػ   ريلسػػػبوى ريلػػػاني  ػػػي اسػػػـ ريب بيػػػد ريبتنيػػػد  وري يا ػػػيد  ػػػي  المجاااال البشاااري   1-5-1   

 جالعد ح  لو  ي ريل    – ليد ريب بيد 
         5002/5001ريعصؿ ريت رسي ريلاني يلعاـ ريت رسي  المجال ألزماني  1-5-2    
  ي جالعد ح  لو  ريل   –للع  ري    ريطال    ي  ليد ريب بيد  المجال المكاني  1-5-3    



 تحديد المصطمحات 1-6

 التدريب الذىني  1-6-1    
 أوريسػابؽ وىػو نبيجػد   رسػب جاع  رألتر رسػب جاع ريصػو  عػف ع ( علػ  رنػو 5006,  ع  و )طو  

 (  25, 5006,)طو   ع لعابيح ريلع  إعات 
يػػػ ببط بععػػػؿ خػػػاى ي وريػػػذي  أفبػػػتوف  رإلنجػػػاز بصػػػو  أتر  ع بأنػػػو ( 5000,لحجػػػو ) يع  ػػػوو    

 (  5000,611,)لحجو  عريليا   ريحقيقيد  بي   ي بعلـ إيجابينقؿ ح  ي  إنباريسب  
 بأنو : عإج رليا ويع  و ريباحلاف

ريطػ   بػاي    ريطػال   ذىنيػاع وريبػي سػبؽ ورف بػـ بعلليػا  رألساسػيدعلليد ب  ر  بصو  ريليػا ر    
 .ورسب ترـ ريوسالؿ ريبعليليدل  ريبأ يت عل  لخاى  رتنبباه 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة-2
 إلطار النظريا 2-1

 خطوات التدريب الذىني  2-1-1
ري طػور  رهبيػد  أببػاعير   ريبوصؿ إي  ر بسا  ليا   ريبصو  وريبت ي  ريػذىني يجػ  

: 
 أوال. تعمم االسترخاء  

رتسب  ا  ىو رنسحا  لؤاػ  ولبعلػت لػف رينشػاط يسػلح ب عػات  ريشػحف ورإل ػات  ري اللػد لػف      
نععاييػػد . أف ريبنػػاو  بػػيف رألتر  وريقػػت   علػػ  رتسػػب  ا  وىػػو لحػػو  ريطااػػا  ريبتنيػػد وريذىنيػػد ورت

لسػػبويابيـ ألنػػا  ريسػػباؽ  أ  ػػؿريػػبعلـ إذ ي حػػخ أف ري ليػػ يف لػػف ري يا ػػييف يعشػػلوف  ػػي بحقيػػؽ 
بسب  ريبوب  ريعصبي وريقلػؽ ريػذي يصػاح  ريلنا سػا  ريليلػد وريػذي يػؤتي إيػ  بقلػص ع ػ   

ريػػبقلص  ػػي ريع ػػ   ريلشػػب  د  ػػي أتر  ريليػػا    قػػط .) ربػػ  , ريجسػػـ  ا ػػد بػػتت لػػف أف يحػػت  
6992  ,572  ) 

( عل  بقسيـ رتسب  ا  إي  نوعيف 6991( و )شلعوف , 6992ويبعؽ  ؿ لف ) رب  , 
 ىلا ) رتسب  ا  ريع لي ورتسب  ا  ريذىني (.

 ثانيا. التصور الذىني  
يبصو  ريعقلي )ريذىني( أو بعت ريبت ي  عل  رتسب  ا  ريع لي وريذىني يأبي ر

ريل رجعد ريعقليد , وىي لحاويد رسب جاع رألحتر  أو ري ب ر  ريسابقد أو بنا  صو  جتيت  
 (659-651,  5005بحت  جتيت . ) يوف , 



 التدريب الذىني واألداء 2-1-2
يعػػت ريبػػت ي  ريػػذىني شػػ   بقليػػتيا يلبػػت ي  رينعسػػي  ػػي علليػػد ريػػبعلـ ريح  ػػي  ػػي لجػػاؿ 

 يػػػػػػػد ري يا ػػػػػػػػيد واػػػػػػػت بػػػػػػػػـ رسػػػػػػػػب ترلو  ػػػػػػػي بحػػػػػػػػو  رألتر  ريح  ػػػػػػػي وط يقػػػػػػػػد بحسػػػػػػػػيف رألتر  ريب ب
(Vlich, 1965, 364   وريسػػؤرؿ ريلطػػ و  ىػػو عىػػؿ أف ريبػػت ي  ريػػذىني يػػؤل   يػػو أتر  ريليػػا )

أف ريبلػ يف ريػذىني يػت ؿ  ػي بعلػـ ريعناصػ  ريلع  يػد أو  (Schmidt, 1999)ريح  يػدع ,  يجيػ  
( )يػبعلـ Heuer, 1985, ويطلػؽ عليػو ) (Schmidt, 1999, 312)لليػا   ريل ونػا  ريلع  يػد ي

 يػػؼ يعلػػؿ( . وىػػذر رإلجػػ ر  لػػف  ػػ ؿ إعطػػا  لبطلبػػا  رتسػػبعات  ريذىنيػػد إيػػ  ريلػػبعلـ , وبيػػذر 
يسػاعت ريلػبعلـ بػايبع ي  حػوؿ أي أنػػورع يحػاوؿ أتر ىػا , ويبػتأ ببنبػػؤ أو بواػ  ريسلسػلد ريلبعاابػد  ػػي 

ىػػػذر يػػػأبي لػػػف  ػػػ ؿ ري بػػػ   ريسػػػابقد يلليػػػا ر  ريلبشػػػابيد و بلػػػا باسػػػبطاعبو  ػػػؿ نشػػػاط أو ح  ػػػد و 
رتببعػات عػف بعػ  ريح  ػا  ايػ  ريلناسػبد يػػحتر  ريصػحيح , ويجػ  أف نؤ ػت رنػو ت يحػت  بعلػػـ 
ح  ػػػي  بيػػػ  لػػػف  ػػػ ؿ ريبػػػت ي  ريػػػذىني  قػػػط وي نػػػو عالػػػؿ لسػػػاعت يبسػػػ  يػػػ  ريػػػبعلـ لػػػف  ػػػ ؿ 

لع  يػػد يلليػػا    لػػا رنػػو يسػػيـ  ػػي ريب طػػيط يلح  ػػد وىػػو ريجػػز  لشػػا  د ريل ونػػا  أو ريعناصػػ  ري
 ( .  Heuer, 1985, 191-200رألساسي  ي علليد ريبت ي  ريذىني يلبعلـ )

 الدراسات السابقة 2-2
 (2001دراسة )الرحاحمة والخياط ،  2-2-1

 " تأثير التدريب الذىني عمى دقة وسرعة اإلرسال في التنس"
 ؼ عل  لتى  اعليد ريبت ي  ريبتني ل  لشاىت  رأل  ـ , وريبصو  ىت   ريت رسد إي  ريبع

ريعقلي عل  رألتر  ريعني وتاد إنجاز ليا   رإل ساؿ وس عبو .وب ون  عيند ريبح  لف ط   
طايبا اسلور إي  ل    52ريل حلد ريلايلد  ي  ليد ريب بيد ري يا يد بجالعد برترت وريبايغ عتتىـ 

 لجلوعا  و لا يأبي : 
بلا ل ىذه ريلجلوعد ريبلا يف ريبتنيد ريبطبيقيد يليا   المجموعة الضابطة    . أ

 رإل ساؿ ريلبب   ي ت ول بعليـ وبطوي  رألتر  بايبنل رأل  ي .
بلػػا ل ىػػػذه ريلجلوعػػد ريبلػػػا يف ريبتنيػػد ريبطبيقيػػػد  المجموعااة التجريبياااة األولاااى   .  

 ل ا ا إيييا لشاىت  أ  ـ ريعيتيو .
بلػػا ل ىػػذه ريلجلوعػػد ريبلػػا يف ريبتنيػػد ريبطبيقيػػد ل ػػا ا إيييػػا تجريبيااة الثانيااة   المجموعااة ال  ر.

 لشاىت  أ  ـ ريعيتيو وأتر  ريبصو  ريذىني .



 :واستنتج الباحثان ما يأتي 
حقق  ريلجلوعد ريبج يبيد ريلانيد بطو ر  ي تاد إنجاز رإل ساؿ بلييا ريلجلوعد  .6

 ري ابطد.ريبج يبيد رألوي  لـ 
لف ريلجلوعد  أ  ؿليا   رإل ساؿ يتى ريلجلوعد ريبج يبيد رألوي  بش ؿ بطو     .2

 (51-02,  5006ريلانيد وريلجلوعد ري ابطد . )ري حاحلد وري ياط ,
 (2002دراسة )سالمي ،  2– 2-2

"اثر برنامج مقترح ألسموبين في التدريب الذىني في بعض الميارات األساسية ومستوى الرضا 
 الحركي بكرة القدم"

ىت   ريت رسد إي  ريبع ؼ عل  رل  رسب ترـ ريب نالجيف ريبعليلييف يلبت ي  ريذىني 
باألسلو  ريلباش  واي  ريلباش   ي بعلـ بع  ريليا ر  رألساسيد ولسبوى ري  ا ريح  ي ب    

( سند وريبايرد 61ريقتـ .ب ون  عيند ريبح  لف تعبي ناشلد لحا خد نينوى ب    ريقتـ بأعلا  )
تعبا بـ ر بيا ىـ بايط يقد ريعشورليد ووزعور أي ا بط يقد عشورليد إي  ل   لجلوعا  ( 52)

 ( تعبا . 62 ؿ لجلوعد اورليا )
( أسبوعًا وبورا  وحتبيف بعليليبيف أسبوعيا 65بـ بطبيؽ ريب رلج ريبعليليد ريلقب حد يلت  )

  تايقد.( 90وبلغ زلف ريوحت  ريبعليليد ريورحت  )
 احث ما يأتي   واستنتج الب

أف ريب رلج ريبعليليد ريل لد ريلقب حد ذر  بألي  إيجابي  ي بعلـ بع  ريليا ر   .6
  ريقتـ.رألساسيد ولسبوى ري  ا ريح  ي ب    

وجوت   وؽ ذر  تتيد لعنويد بيف رت ببا ر  ريقبليد وريبعتيد يحسايي  ريل لد  ي  .5
  ي ب    ريقتـ . بعلـ بع  ريليا ر  رألساسيد ولسبوى ري  ا ريح  

وجوت   وؽ ذر  تتيد لعنويد بيف لجا لي  ريبح  ريل لد  ي رت ببا ر  ريبعتيد  .3
 ي بعلـ بع  ريليا ر  رألساسيد ولسبوى ري  ا ريح  ي ب    ريقتـ ويلصلحد 
ريلجلوعد ريبج يبيد رألوي  ريبي رسب تل  ريبت ي  ريذىني باألسلو  ريلباش  

 (10-55,  5005. )س لي , ريلصاح  يلبت ي  ريليا ي 
 (2004دراسة )السويدي ،  2-2-3

 " أئر استخدام أسموبي التدريب الذىني المباشر وغير المباشر في تطوير 



 بعض الميارات  األساسية بالكرة الطائرة "
ىت   ريت رسد إي  ري شؼ عف أل  رسب ترـ أسلوبي ريبت ي  ريذىني ريلباش  واي  

يليا ر  رألساسيد باي    ريطال   ,ورسب تـ ريباح  ريلنيج ريبج يبي, ريلباش   ي بطوي  بع  ر
(طايبا لف ريل حلد ري ربعد )ر بصاص ري    ريطال  ( ي  ليد ريب بيد 55وب ون  عيند ريبح  لف )

(ط   ي ؿ لجلوعد وبـ 1جالعد ريلوصؿ وبـ بوزيعيـ إي  ل لد لجلوعا  بورا )-ري يا يد
ي لبري ر )ريعل ,ريطوؿ,ري بلد,ريذ ا ,لخاى  رتنبباه,ريبصو  ريعقلي ريب ا ؤ بيف ريلجلوعا   

ري يا ي,بع  عناص  ريليااد ريبتنيد ريلؤل    ي بعليـ ريليا ر  رألساسيد  ي ري    ريطال   
وبع  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال  ( ورسب تل  ريلقابلد ريش صيد ورتسببياف ورت ببا ر  

وبـ و   ل لد ب رلج بعليليد باي    ريطال  ,يب لف رألوؿ 0يجل  ريلعلولا وريلقاييل  وسالؿ 
ريب نالج ريبعليلي عل  و ؽ ريلنيار ريلق   يطلبد ريل حلد ري ربعد,وريلاني يب لف نعل ريب نالج 
رألوؿ ل ا ا إييو أسلو  ريبت ي  ريذىني ريلباش ,وريلاي  يب لف نعل ريب نالج رألوؿ ل ا ا 

 0ريبت ي  ريذىني اي  ريلباش  إييو أسلو  
( أسبوع , بورا  65(وحت  بعليليد طبق  عل  لتى)55ويب وف  ؿ ب نالج بعليلي لف)

ورسب تـ ريباح   0(تايقد90وحتبيف بعليليبيف  ي رألسبوع ريورحت , ولت   ؿ وحت  بعليليد)
وسطيف حسابييف ريوسالؿ رإلحصاليد رهبيد : )ريوسط ريحسابي,رتنح رؼ ريلعيا ي,ر ببا ) (ي
 0ل ببطيف,بحليؿ ريببايف بابجاه ورحت,ر ببا  أاؿ   ؽ لعنوي ( يلعايجد ريبيانا 

 : واستنتج الباحث ما يأتي
إف أسلوبي ريبت ي  ريذىني ريلباشػ  وايػ  ريلباشػ    ػ  عػف ريلنيػار ريلقػ   يطػ   ريل حلػد  -

يليػػد ريل لػػد ذو بػػألي  إيجػػابي  ػػي ري ربعد)ر بصػػاص ري ػػ   ريطػػال  (وريبي نعػػذ   ػػلف ريبػػ رلج ريبعل
 0بطوي  بع  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال  

بعواػ  ريلجلوعػد ريبج يبيػد رألويػ  ريبػي نعػذ  أسػلو  ريبػت ي  ريػذىني ريلباشػ  علػ  ريلجلوعػد  -
 ري ابطد  ي بع  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال   .

ريبج يبيػػد ريلانيػػد  ػػي رت ببػػا  ريبعػػتي  ػػي بسػػاو  ريلجلوعػػد ريبج يبيػػد رألويػػ  لػػ  ريلجلوعػػد  -
 بع  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال   .

 
 
 
 
 البحث إجراءات -3
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 طبيعد ريبح يل  لبو و أسب تـ ريباحلاف ريلنيج ريبج يبي     
 ومجتمع البحث وعينت 3-2
اسػـ ريب بيػػد ريبتنيػػد  ػػي ني بػـ ر بيػػا  لجبلػ  ريبحػػ  بايط يقػػد ريعلتيػد لػػف طػػ   ريلسػبوى ريلػػا   

وريبػػايغ  5001-5002جالعػػد ح ػػ لو  يللوسػػـ ريت رسػػي  ػػي ريل ػػ  –وري يا ػػيد ب ليػػد ريب بيػػد 
لجلػػوعبيف  إيػػ ( طايبػػاع بػػـ بقسػػيليـ 51ب ونػػ  لػػف ) عينػػد ريبحػػ   , ألػػا(  طايبػػاع 05عػػتتىـ )
   طػ(  5) ببعات ( طايبػاع ي ػؿ لجلوعػد, وبػـ رسػ65وبورا  )  ابطد بج يبيد ورأل  ى إحترىلا
 ريبج بد رتسبط عيد. أج ي  علييـ  ريذيف

 البحث  مجموعتيتكافؤ   3-3
 بل  علليد ريب ا ؤ بيف لجلوعبي ريبح  ي بط ريلبري ر  رهبيد :    
 التكافؤ بالعمر الزمني مقاسًا بالشير  1- 3 – 3
 التكافؤ بالطول مقاسًا بالسنتيمتر 2 – 3 – 3
 كتمة مقاسًا بالكيمو غرام التكافؤ بال 3 – 3 – 3
  التكافؤ ببعض العمميات العقمية 4 – 3 – 3
بـ ب ا ؤ لجلوعبي ريبح   ي )ر ببا  ) أ ف(  باتعبلات عل  ريلصات  ريعلليد 

رنعي لوؼ( ريلعتؿ ي نبباه )  اط   -( ور ببا  )بو تيف RAVEN,1986,6-66يلذ ا ( )
-50008606ري يا ي ريلع  ( )  رب  , ( ولقيال )ريبصو  ريعقلي 69718595وريبيؾ ,
 .1/0/5001-5((. وات بـ إج ر  ىذه رت ببا ر  وريلقاييل  ي يلعب   لف 600

 التكافؤ ببعض عناصر المياقة البدنية والحركية  3-3-5

بػػـ  بحليػػؿ لحبػػوى ريلصػػات  ريعلليػػد يبحتيػػت بعػػ  عناصػػ  ريليااػػد ريبتنيػػد وريح  يػػد ريلػػؤل    ػػي 
 ً  عف رت ببا ر  ري اصد بيا وبـ ر بيا  ريعناص  ريبتنيد وريح  يد رهبيد :ري    ريطال     

 رػـ(  0بػـ اياسػيا بوسػاطد ر ببػا   لػي ري ػ   ريطبيػد زنػد ). القوة االنفجارياة لططاراف العمياا   1
 (  601,  6990لف و   ريجلول عل    سي لف ريلبا  أبعت لسا د . )عللاف , 

بػػـ اياسػػيا بوسػػاطد ر ببػػا  ريقعػػز ريعلػػوتي لػػف ريلبػػا  . راف الساافمى   . القااوة االنفجاريااة لططاا2
 ( .667,  6997)حسانيف وعبت ريلنعـ , 

)  لػف ريواػوؼ  يحلػاـ رألسػعؿلنػي ريجػذع بػـ اياسػيا بوسػاطد ر ببػا  . مرونة العمود الفقري    3
 (.69928057, حسانيف

, 6992( لبػػػ  .)حسػػػػانيف,60×5)بػػػػـ اياسػػػيا بوسػػػاطد ر ببػػػػا  ريػػػ    ريل ػػػػو ي . الرشااااقة   4
/ 60/0و  66وات بـ إج ر  ىذه رت ببػا ر  وريلقػاييل يػولي ريسػب  ورتلنػيف ريلػور قيف  ( 019

5001  . 



ويلبأ ت لف ب ا ؤ لجلوعبي ريبحػ  رسػب تـ ريباحلػاف ر ببػا  ) ( يوسػطيف حسػابييف ايػ      
 ( يبيف ذيؾ .6ل ببطيف . وريجتوؿ )

 
 (1الجدول )

اختبار )ت( بين مجموعتي البحث في متغيرات )العمر ، الطول ، الكتمة ، الذكاء ، يبين نتائج 
مظاىر االنتباه ، التصور العقمي الرياضي،عناصر المياقة البدنية والحركية المؤثرة في الكرة 

 الطائرة(
 

 ت
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 + ع -س + ع -س *المحسوبة

 16879 5615 26366 4631 26761 شير العمر 1
 06764 6662 16364 5631 16166 سم الطول 2
 06963 3637 63680 3651 62650 كغم الكتمة 3
 06583 66892 406608 76326 386981 درجة الذكاء 4
 16428 86925 117623 96065 112619 درجة مظاىر االنتباه/ حدة االنتباه 5
 06532 46501 76452 36849 86326 درجة تركيز االنتباه 6
 06103 26643 86981 26310 96082 درجة توزيع االنتباه 7
 06303 26611 156931 26083 156650 درجة التصور العقمي الرياضي /البعد البصري 8
 06294 26346 156053 26389 146780 درجة البعد السمعي 9

 06514 26021 156035 16984 156439 درجة حركي-البعد الحس 10
 06666 26652 146965 26355 156620 درجة البعد االنفعالي 11
 16315 0660 7650 1608 7695 م القوة االنفجارية لططراف العميا 12
 0648 0631 2640 0633 2646 م القوة االنفجارية لططراف السفمى 13
 0641 1626 2.95 1658 3618 سم مرونة العمود الفقري 14
 06820 1696 11683 2608 11618 ثا الرشاقة 15

 2616( = 26( وأمام درجة حرية )0605) <*  قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ 

 

 

 

 التكافؤ  ببعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة  3-3-6



أللاـ بـ ر بيا  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال   )ريبل ي  لف ألاـ ري أل إي  ر
)رإلعترت(,ريت اع عف رإل ساؿ ,رإل ساؿ ريلورجو لف رألعل  )ريبنسي(( وبـ ر بيا  عتت لف 

( وبـ ع  يا عل  لجلوعد  6رت ببا ر  ريلقنند ييا وو عيا ريباحلاف  ي رسببياف ) ريللحؽ 
 % (  أ ل  , إذ يشي  )بلوـ وآ  وف( إي  عرنو10لف ريل بصيف وبلر  نسبد رتبعاؽ بينيـ ) 

, 6910لف أ ر  ريلح ليفع.)بلوـ وآ  وف,  أ ل %( 72عل  ريباح  ريحصوؿ عل  نسبد ربعاؽ)
( . وبـ إج ر  رت ببا ر  ري اصد بيذه ريليا ر  رألساسيد  ي يوـ ريسب  ريلور ؽ 651
, لـ ااـ ريباحلاف ب ج ر  علليد ريب ا ؤ بيف لجلوعبي ريبح    ي ريليا ر  61/0/5001

( يبيف ذيؾ 5وريجتوؿ ) ) ( يوسطيف حسابييف اي  ل ببطيف  باسب ترـ ر ببا رألساسيد ريل با  
        . 

 (2الجدول )                                       
 يبين نتائج اختبار )ت(  بين مجموعتي البحث في بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة

 
 الميارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  وعة الضابطةالمجم المجموعة التجريبية
 + ع -س + ع -س *المحسوبة

 16293 1633 6615 1643 6685 درجة التمرير من أمام الرأس إلى األمام 1
 16230 1622 13610 1601 13664 درجة الدفاع عن اإلرسال 2
 16367 1693 22645 1699 23650 درجة اإلرسال المواجو من األعمى )التنسي( 3

   . 2606( = 14( وأمام درجة حرية )0605) <لجدولية عند نسبة خطأ *  قيمة )ت( ا

( عػػف وجػػوت  ػػ وؽ ذر  تتيػػد ايػػ  5,  6واػت أسػػع   نبػػالج ر ببػػا ) ( ي ريجػػتوييف )
لعنويػػد  ػػػي لبريػػ ر  )ريطػػػوؿ , ريعلػػػ  , ري بلػػد , ريػػػذ ا  , لخػػػاى  رتنببػػاه , ريبصػػػو  ريعقلػػػي 

يح  يػد , بعػ  ريليػا ر  رألساسػيد بػاي    ريطػال  ( ري يا ي , بع  عناصػ  ريليااػد ريبتنيػد ور
 للا يتؿ عل  ب ا ؤ لجلوعبي ريبح   ي ىذه ريلبري ر  . 

 وسائل جمع المعمومات 3-4
رتسػػببياف ورت ببػػا ر  وريلقػػاييل (  ػػأتور  يجلػػ    رسػب تـ ريباحلػػاف ) ريلقابلػػد ريش صػػيد ورسػػبلا  

 ريلعلولا 
 التصميم التجريبي 3-5

لاف ريبصليـ ريبج يبي ريذي يطلؽ عليػد رسػـ بصػليـ ريلجلوعػا  ريلب ا لػد ريعشػورليد رسب تـ ريباح
( 091-015, 6915رت بيػػػا  ذر  ريل حخػػػد ريقبليػػػد وريبعتيػػػد وريلح لػػػد ري ػػػبط )  ػػػاف تريػػػيف ,

 (6ويل ف بنعيذ ىذر ريبصليـ عل  رينحو ريلو ح بايش ؿ )
 



 البعدياالختبار  المتغيرات االختبار القبمي المجموعات

 التجريبية
دقة أداء بعض الميارات  

 األساسية بالكرة الطائرة

التدريب الذىني+المنياج المقرر 
 بالقسم  

  
دقة أداء بعض الميارات 
 المنياج المقرر بالقسم الضابطة األساسية بالكرة الطائرة

 (1الشكل )
  يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 ميميالبرنامج التع  -3-6
ب ػلف  رألوؿلف   ؿ رط ع ريباحلاف عل  ريلصات  ريعلليػد بػـ و ػ  ب نػالجيف بعليليػيف      

ريب نػالج ريبعليلػػي علػ  و ػػؽ ريلنيػػار ريلقػ   يطلبػػد ريلسػبوى ريلػػاني وريلػػاني ب ػلف نعػػل ريب نػػالج 
ريبػػت ي  ريػػذىني , لػػف لػػـ بػػـ عػػ   ىػػذيف ريب نػػالجيف علػػ  لجلوعػػد  أسػػلو ريسػػابؽ   ػػ ع عػػف 

يبيػػػػاف  أييػػػػـ  ػػػػي لػػػػتى صػػػ حيد ريب نػػػػالجيف ريلػػػػذ و يف واػػػػت بػػػػـ رتبعػػػػاؽ علػػػػ   لػػػف ريل بصػػػػيف
ب ا ػػػد ريل حخػػػا   رأل ػػػذبػػػـ  أفلػػػف ابػػػؿ ريل بصػػػيف  ا ػػػد بعػػػت  يفريبعليليػػػ يفالجنػػػصػػػ حيد ريب  
 ( يو ح وحت  بعليليد ي ؿ لف ريب نالجيف. 5ريلحلؽ ) و أبتوىاريعلليد ريبي 

  التعميمييننامجين الخطة الزمنية لمبر  3-6-1
بوراػػ   أسػابي ( 9لػتى ) نعػػذ  علػ  بعليليػد علػ  ر ( وحػت9لػػف ) ػؿ ب نػالج بعليلػي يب ػوف      

 ( وحتر  بعليليد ي ؿ ليا  0وبورا  ) تايقد (90بيا )لت رألسبوع ي ورحت  وحت  بعليليد 
 التجربة االستطالعية 3-6-2

أ  ػؿ ط يقػد يلحصػوؿ علػ   إيػ جػؿ ريوصػوؿ بج بػد رسػبط عيد لػف ر بػ ج ر ااـ ريباحلػاف       
( 5عينػد بػيف طػ   ريلسػبوى ريلػاني وريبػايغ عػتتىـ ) نبالج تايقد ابػؿ بنعيػذ ريبػ رلج ريبعليليػد علػ 

 : وو اف رييتؼ لف ىذه ريبج بد ى 50/0/5001 ي يوـ رتلنيف ريلور ؽ ط   وذيؾ 
 .يف ريبعليلي يفالجنلف ص حيد  ق ر  ريب   ريبأ ت -6
 . ريباحلاف بورجوصعوبا  وريلشا ؿ ريبي لع  د ري -5

ريبػػت ي  ريػػذىني ولػػتى رسػػبجابد  ألسػػلو لػػتى صػػ حيد ول للػػد  قػػ ر  ريجػػز  ريبعليلػػي  -0
 رألسلو  .ريط   ييذر 

 االختبارات القبمية 3-6-3

                                                
    جالعد ريحتيت  / ليد ريب بيد ري يا يد   :أ. ت  رحلت سعيت ريتباغ 

 جالعد برترت/ ليد ريب بيد ري يا يد   :أ . ت عبت هللا ريلشيترني
 جالعد ريلوصؿ/ ليد ريب بيد ري يا يد : سعوتيلحلت أ . ت عال  
 جالعد برترت / ليد ريب بيد ري يا يد  :  ناص  حسيفأ . ت  اطلد 

 



بػاي    ريطػال   علػ  لجلػوعبي ريبحػ   رألساسيدرت ببا ر  ريقبليد ري اصد بايليا ر   إج ر بـ 
   61/0/5001ور ؽ 0سب  ريـ ي يوـ ري

 ين(التعميمي البرنامجينتنفيذ ) لمبحث التجربة الرئيسية 3-6-4
 يػوـ ريسػب  ريلور ػؽعل  لجلوعبي ريبحػ  رببػتر  لػف  يفريبعليلي يفالجنبـ ريبت  ببنعيذ ريب     
 ػػػػػػي يػػػػػػوـ ريسػػػػػػب  ريلور ػػػػػػؽ  يفريبعليليػػػػػػ يفالجنػػػػػػوبػػػػػػـ رتنبيػػػػػػا  لػػػػػػف بنعيػػػػػػذ ريب   52/0/5001
50/2/5001   
 المجموعة التجريبية 3-6-4-1

ريبػت ي   أسػلو بقوـ ببنعيذ ريلنيػار ريلقػ   يطلبػد ريلسػبوى ريلػاني   ػ  عػف رسػب ترـ        
 باألسػػلو بػػـ شػػ   ريليػػا    إذببنعيػػذ وحػػتر  ريب نػػالج ريبعليلػػي  ,واػػت اػػاـ أحػػت ريبػػاحليفريذىني

 ريطلبد بايط يقد ري ليد.  ريلعخي لـ ع  يا بنلوذر لف ابؿ ريلت ل وبـ ريبطبيؽ ريعللي لف
 المجموعة الضابطة 3-6-4-2
ببنعيػػػذ وحػػػتر  واػػػت اػػػاـ أحػػػت ريبحلػػػيف بقػػػوـ ببنعيػػػذ ريلنيػػػار ريلقػػػ   يطلبػػػد ريلسػػػبوى ريلػػػاني    

ريلعخػػي لػػـ ع  ػػيا بنلػػوذر لػػف ابػػؿ ريلػػت ل  باألسػػلو بػػـ شػػ   ريليػػا    إذريب نػالج ريبعليلػػي 
 ي ليد.وبـ ريبطبيؽ ريعللي لف ريطلبد بايط يقد ر

 االختبارات البعدية  3-6-5
بػاي    ريطػال   علػ  لجلػوعبي  رألساسػيدرت ببا ر  ريبعتيد ري اصػد بايليػا ر   إج ر بـ           
 55/2/5001 ي يوـ رتلنيف ريلور ؽ ريبح  

 
 اإلحصائيةالوسائل  3-7
 . ريوسط ريحسابي -6
 . رتنح رؼ ريلعيا ي -5
 اي  ل ببطيف .ر ببا  ) ( يوسطيف حسابييف -0
 (060-600,  6999,  ويعبيتي)ريب  يبي ر ببا ) ( يوسطيف حسابييف ل ببطيف .  -5

 
 ومناقشتيا عرض النتائج -4
 عرض النتائج  4-1
           فاااي  ة التجريبياااةممجموعااالعااارض نتاااائج المقارناااة باااين االختباااارين القبماااي والبعااادي  4-1-1

 الطائرة  بالكرة األساسيةبعض الميارات دقة أداء 
 (3الجدول )                                        



يبين نتائج اختبار )ت( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في دقة أداء بعض 
 الميارات األساسية بالكرة الطائرة

 ت
 الميارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  ألبعدياالختبار  االختبار القبمي
المحسوبة

* 
 + ع -س + ع -س

 46682 1640 8662 1643 6685 درجة التمرير من أمام الرأس إلى األمام 1
 56722 1653 15670 1601 13664 درجة الدفاع عن اإلرسال 2
 46828 2616 26618 1699 23650 درجة اإلرسال المواجو من األعمى )التنسي( 3

  2606( قيمة )ت( الجدولية = 31( وأمام درجة حرية )0605) <معنوي عند نسبة خطأ         
                                                  

      
           فاااي  ة الضاااابطةممجموعااالعااارض نتاااائج المقارناااة باااين االختباااارين القبماااي والبعااادي  4-1-2

 بالكرة الطائرة  األساسيةبعض الميارات دقة أداء 
 

 (4الجدول )                                       
يبين نتائج اختبار )ت( بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في دقة أداء بعض 

 الميارات األساسية بالكرة الطائرة

 ت
 الميارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع + -س ع + -س *المحسوبة

 26638 1661 7620 1633 6615 درجة لى األمامالتمرير من أمام الرأس إ 1
 36611 1645 14640 1622 13610 درجة الدفاع عن اإلرسال 2
 36148 2609 24615 1693 22645 درجة اإلرسال المواجو من األعمى )التنسي( 3

  2606( قيمة )ت( الجدولية = 13( وأمام درجة حرية )0605) <معنوي عند نسبة خطأ 

  

تائج المقارنة في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث التجريبية عرض ن 4-1-1-3
 والضابطة في دقة أداء بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة 

 (5الجدول )                                         
يبين نتائج اختبار )ت(  في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في دقة 

 داء بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرةأ



 ت
 الميارات

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع + -س ع + -س *المحسوبة

 26402 1661 7620 1640 8662 درجة التمرير من أمام الرأس إلى األمام 1
 26226 1645 14640 1653 15670 درجة الدفاع عن اإلرسال 2
 26436 2609 24615 2616 26618 درجة اإلرسال المواجو من األعمى )التنسي( 3

 2616( قيمة )ت( الجدولية = 26( وأمام درجة حرية )0605) <* معنوي عند نسبة خطأ 

 مناقشة النتائج 4-2
دقااة فااي  ة التجريبيااةممجموعاال والبعااديمناقشااة نتااائج المقارنااة بااين االختبااارين القبمااي 4-2-1
 بالكرة الطائرة األساسيةبعض الميارات ء أدا

( أف ىنػػػػاؾ   واػػػػا ذر  تتيػػػػد لعنويػػػػد بػػػػيف رت ببػػػػا يف ريقبلػػػػي 0يببػػػػيف لػػػػف نبػػػػالج ريجػػػػتوؿ )     
وريبعػػتي يللجلوعػػد ريبج يبيػػػد  ػػي تاػػػد أتر  بعػػ  ريليػػا ر  رألساسػػػيد بػػاي    ريطػػػال   وىػػذر يحقػػػؽ 

 صحد ريع   رألوؿ يلبح  . 
إيػػػ   اعليػػػد ريب نػػػالج ريبعليلػػػي ريػػػذي طبػػػؽ علػػػ  ريلجلوعػػػد  ويعػػػزو ريباحلػػػاف سػػػب  ذيػػػؾ

ريبج يبيد ولا يحبويو لف ش   وع   ور عطا  إ شاتر  وبعليلا   اصػد ب ػؿ لعػ ت  لػف لعػ تر  
ريب نػػػالج ,   ػػػ  عػػػف أسػػػلو  ريبػػػت ي  ريػػػذىني ريلب ػػػلف بلػػػا يف رتسػػػب  ا  وريبصػػػو  ريػػػذىني 

 ػؿ ليػا   لػف ابػؿ أحػت ريبػاحليف وعػ   نلػوذر ييػا ولشاىت  رأل  ـ ونلاذر رألتر  , إذ بػـ شػ   
أي ػػا للػػا أتى إيػػ  ر بسػػا  ريطػػ   بصػػو  ريليػػا     ػػ  عػػف  بػػ ربيـ ريبعليليػػد ريسػػابقد وعنػػت 
بنعيػذ رينشػػاط ريػذىني وبعػػت بلػػا يف رتسػب  ا  ريبػػي أعطيػػ  إيػييـ بػػـ بنعيػػذ بلػا يف ريبصػػو  ريػػذىني 

لػ  لشػاىت  نلػاذر رألتر  )صػو  ,  –ت  بعليليد عل  و ؽ لا ىو لطلو   ي  ؿ وح –ي ؿ ليا   
 سػػػوـ , أ ػػػػ ـ(  ايطايػػػػ  يسبح ػػػػ  ريصػػػػو   ريذىنيػػػػد  لػػػا يػػػػو  ػػػػاف يشػػػػاىت  للػػػػا سػػػػينلاليا , وىػػػػو 
يسب ج  صو   ريليػا   بجليػ  جورنبيػا ريل ببطػد بػاألتر   ػي لحاويػد إليجػات ريع اػا  يبوخيعيػا  ػي 

علػػػ  رأل طػػػا  أو و ػػػ  ري طػػػط يلبنػػػا ل  ػػػي ط يقػػػد أتر  ريليػػػا   ريلناسػػػبد   ػػػ  عػػػف ريبعػػػ ؼ 
 (  505,  5000ريلسبقبؿ . )ري لت , 

 لا عأف ريلبعلـ ت بت أف ب وف يتيػو   ػ   ور ػحد عػف ريب نيػؾ ريػذي ي يػت بعللػو وب اصػد 
رينقاط ريليلد يلسي  ريح  ي ويحخا  رسبعلاؿ ريقػو  , بعػت أف يحػاوؿ ريلبعللػوف بصػو  ريح  ػد , 

يع   وريش   وريبصو  ب ّوف عنت ريلبعلـ رينخ   ريصػحيحد وريوراعيػد يلح  ػد  اينقاط ريليلد للؿ ر
 , وريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بببعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   لحاويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعلـ ألتر   ريليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ع . 

 (  615,  6917)نصيؼ , 



ونبيجػد يب ػ ر  ريبصػو  ريػذىني يليػػا ر  )ريبل يػ  لػف ألػاـ ريػػ أل إيػ  رأللػاـ وريػت اع عػػف 
رألعلػػػ  )ريبنسػػػي( ,( وريبطبيػػػؽ ريعللػػػي ييػػػا   ػػػ  عػػػف للا سػػػد  رإل سػػػاؿ ورإل سػػػاؿ ريلورجػػػو لػػػف

 ػي ريبقػتـ بػػأتر  ريليػا ر  بصػو   جيػػت   أسػيـريلعػ   ػلف وحػتر  ريب نػػالج ريبعليلػي رأللػ  ريػػذي 
 ػػػي رت ببػػػا  ريبعػػػتي . وببعػػػؽ ىػػػذه رينبيجػػػد لػػػ  نبػػػالج ت رسػػػا  )ري حاحلػػػد  أ  ػػػؿوبحقيػػػؽ نبػػػالج 

 ( 5005( و ) ريسويتي , 5005( و )س لي , 5006وري ياط , 
دقااة فااي  ة الضاابطةممجموعاال والبعاديمناقشاة نتااائج المقارناة بااين االختباارين القبمااي  4-2-2

 بالكرة الطائرة األساسيةبعض الميارات أداء 
بػػػيف رت ببػػػا يف ريقبلػػػي  لعنويػػػدىنػػػاؾ  ػػػ وؽ ذر  تتيػػػد  أف(  5)  يببػػػيف لػػػف نبػػػالج ريجػػػتوؿ     

 ػػي تاػػد أتر  بعػػ  ريليػػا ر  رألساسػػيد بػػاي    ريطػػال   وىػػذر يحقػػؽ يللجلوعػػد ري ػػابطد  وريبعػػتي
 صحد ريع   ريلاني يلبح  . 
ريليػػا ى  تاػػد رألتر ب  ػػد ريب نػػالج علػػ   ريػػذي رإليجػػابي رأللػػ  إيػػ ويعػػزو ريباحلػػاف ذيػػؾ 

 يػػػـ  ػػػؿ لعػػػ تر  ريليػػػا ر   إيػػػ  أت  عليليػػػدوط رلػػػؽ ب أت ر  يػػػديلطلبػػػد ولػػػا يحبويػػػو لػػػف لعػػػاىيـ 
 قػت بػـ شػ    ػؿ ليػا   وع  ػيا لػف ابػؿ أحػت ريبػاحليف للػا أتى علػ  رينبػالج  إيجابيػا رل  وبايبايي

إيػػػ  ر بسػػػا  ريطػػػ   بصػػػو  ريليػػػا     ػػػ  عػػػف  بػػػ ربيـ ريبعليليػػػد ريسػػػابقد وعنػػػتلا يػػػبـ بطبيػػػؽ 
ريليػػا   لػػف ابػػؿ ريطايػػ  سػػيبتأ ريػػبعلـ ريععلػػي , إذ أف ل رحػػؿ ريػػبعلـ ببػػتأ باسػػبيعا  ريورجػػ  ريلػػ رت 

لو لف ريلبعلـ ويبـ ىذر عف ط يؽ شػ   وعػ   ريح  ػا  , و ػي ىػذه ريل حلػد يحصػؿ ريلػبعلـ بعل
( 625,  6917علػػ  ريبصػػو  رألويػػي عػػف سػػي  ريح  ػػد وريػػذي ت يػػزرؿ بشػػ لو ري ػػاـ . )لػػا ينػػؿ , 

ونبيجػػػػد يلبطبيػػػػؽ ريعللػػػػي يليػػػػا ر  )ريبل يػػػػ  لػػػػف ألػػػػاـ ريػػػػ أل إيػػػػ  رأللػػػػاـ وريػػػػت اع عػػػػف رإل سػػػػاؿ 
ورجػو لػف رألعلػ (   ػ  عػف للا سػد ريلعػ   ػلف وحػتر  ريب نػالج ريبعليلػي رأللػ  ورإل ساؿ ريل

 ػػي رت ببػا  ريبعػػتي  أ  ػؿريػذي رسػػيـ  ػي بحسػػيف لسػبوى ريليػػا ر  بصػو   جيػػت  وبحقيػؽ نبػػالج 
إذ عأف ريللا سد وبػذؿ ريجيػت بايبػت ي  وريب ػ ر ر  ريلسػبل    ػ و يد  ػي علليػد ريبعلػيـ , وريبػت ي  

  و ي  ي علليد بعاعؿ ريع ت ل  ريليا   وريسيط   علػ  ح  ابػو وبحقيػؽ ريبناسػؽ عالؿ لساعت و 
,  5000بػػيف ريح  ػػا  ريل ونػػد يلليػػا    ػػي أتر  لببػػاب  سػػليـ وزلػػف لناسػػ ع. )شػػل  ولحلػػوت , 

 ( .   5005( و ) ريسويتي ,5005( . وببعؽ ىذه رينبيجد ل  نبالج ت رسد )س لي , 659
بعاض دقة أداء قارنة في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في مناقشة نتائج الم 4-2-3 

 في الكرة الطائرة. األساسيةالميارات 



د  ػي رت ببػا  ريبعػتي بػيف لجلػوعبي لعنويػىناؾ   وؽ ذر  تتيػد  أف( 2ريجتوؿ ) ببيف لفي    
ذر يحقػػػؽ ي    ريطػػػال   وىػػػبػػػا رألساسػػػيدبعػػػ  ريليػػػا ر   تاػػػد أتر   ػػػيريبج يبيػػػد وري ػػػابطد ريبحػػػ  

يػذي ر قػت بعواػ  ريلجلوعػد ريبج يبيػد ريبػي نعػذ  ريب نػالج ريبعليلػي , يلبح  صحد ريع   ريلاي  
ريبػػػػػت ي  ريػػػػػذىني علػػػػػ   أسػػػػػلو ب ػػػػلف ريلنيػػػػػار ريلقػػػػػ   يطػػػػ   ريلسػػػػػبوى ريلػػػػػاني   ػػػػ  عػػػػػف 

 سػاؿورإل   رإل سػاؿ ريػت اع عػفو  يحلػاـ ريػ أل ألػاـ) ريبل يػ  لػف  ريلػػجلوعد ري ابطد  ػي لػػػيا ر 
ريبػػت ي  ريػػذىني  أسػػلو  اعليػػد  إيػػ ( ويعػػزو ريباحلػػاف سػػب  ذيػػؾ  (ريبنسػػيريلورجػػو لػػف رألعلػػ  )

 ػي ريعلليػد  وبطو  ريجان  ريلع  ي وريبح ي ي يللبعلـ وذيؾ لػف  ػ ؿ رسػب ترل إي ريذي يؤتي 
  يرػ   باتسػبلا   رأللػ يبعلػؽ  إذ رألتر يػو ع اػد ببييلػد  ره  ريبعليليد  جان  لع  ي وريجان  

 يػػحتر ريبػػت ي  ريػذىني ىػػو بنخػيـ يلبصػػو  ريػذربي  أف اعػؿ وييػػذر ي ػوف ريب  يػػز علػ   أتر  إعطػا 
ريلػبعلـ وريبػي بحػتت بصػو ه ريح  ػي وبللػؿ  ي رىػاوي وف عبػا   عػف ريلعػاىيـ وريصػو  ريبػي  ريليا ي
 بألي ىػاد وي ػوف ريبصػو ر  علػ  لع  ػد ريح  ػ هع ىػذإيجابيايلح  د وبايبايي بنع ل  رألوييدريصو   
 رإل سػػاؿ ريػػت اع عػػفو   رأللػػاـ إيػػ  ريػػ أل ألػػاـيليػػا ر  )ريبل يػػ  لػػف  ريليػػا ي رألتر ع علػػ  إيجابيػػا

بلػا يف رتسػب  ا   أوت( وعنػت بنعيػذ ريبػت ي  ريػذىني بعطػ  (ريبنسػيريلورجو لف رألعل  ) ورإل ساؿ
ريوحػت  ريبعليليػد ويطلػ    ػي  لـ يبـ بنعيذ بلا يف ريبصو  ريذىني يلليا   عل  و ؽ لػا ىػو لطلػو 

يقػػتـ ريبػػت ي   , إذييػػا ب ػػؿ بعاصػػيليا وجزليابيػػا  وتر لػػد ول رجعبػػ  ػػيلػػف ريطايػػ  بصػػو  ريليػػا   
اػػػػػػ ر   رينػػػػػػورحي ريعنيػػػػػػد يلبعػػػػػػ ؼ علػػػػػػ   هريػػػػػػذىني عػػػػػػف ط يػػػػػػؽ ريبصػػػػػػو  ريعقلػػػػػػي وب  يػػػػػػز رتنببػػػػػػا

تر ليػد يلبصػو  ريح  ػي رف ريصػو   ريو ( . 519, 5006)طػو, .ريليػا     ػيلػؤل   ريسػب ربيجيا  رت
ريلجػاؿ رينعسػي ريػتر لي عنػػت  إيػ  ريليػا ي رألتر لػف لجػاؿ  وط يقػ يأ ػذببعالػؿ لػ  رنطبػاع أويػي 

 يناؾ علليا  حسيد تر ليد ببعاعػؿ لػ  ىػذر رتنطبػاع وبعطػي  رألوييري يا ي وبجان  رتنطباع 
سػبل   ػي يلبطبيؽ ريعللي ريل ونبيجد( white & hardy,1995,169ريبصو  ريح  ي )

 ريػت اع عػػفو  يحلػػاـ ريػ أل ألػاـريوحػتر  ريبعليليػد وب ػػ ر  ريبصػو  ريػذىني يليػػا ر  ) ريبل يػ  لػػف 
للا سػػد ريلعػػ  ريجلػػاعي  ػػلف ريوحػػتر   لػػ ( (ريبنسػػيريلورجػػو لػػف رألعلػػ  ) ورإل سػػاؿ رإل سػػاؿ

لوعػػػد يللج رأل  ػػػؿريليػػػا ر  بشػػػ ؿ جيػػػت وبحققػػػ  رينبػػػالج  أتر ريبعليليػػػد رسػػػيـ  ػػػي بقػػػتـ وبطػػػو  
سػػ لي ,  (    و)5006ا  )ري حاحلػػد وري يػػاط ,ت رسػػ نبػػالج  لػػ  ه رينبيجػػدذىػػبعػػؽ بو ريبج يبيػػد , 

 .( 5005و) ريسويتي , (5005
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 االستنتاجات 5-1
 ييػذريلب ػلف )ريلنيػار ريلقػ     ػ  عػف ريبػت ي  ريػذىني( ريب نالج ريبعليلي أل  ر 2-6-6

) ريبل يػ  لػف  ليػا ر   تاػد أتر   ػيإيجابيػاع ريبػػج يبيد د لجػػلوعري بـ بنعيذه لف ابؿ



 ((ريبنسػػيريلورجػػو لػػف رألعلػػ  ) ورإل سػػاؿ رإل سػػاؿ ريػػت اع عػػفو  يحلػػاـ ريػػ أل ألػػاـ
 باي    ريطال   .

بػػػػػـ بنعيػػػػػذه لػػػػػف ابػػػػػؿ  ييػػػػػذريلب ػػػػػلف )ريلنيػػػػػار ريلقػػػػػ  ( ريب نػػػػػالج ريبعليلػػػػػي ألػػػػػ  ر 2-6-5
 يحلػاـ ريػ أل ألػاـ) ريبل ي  لػف  ليا ر   تاد أتر   ياع إيجابيد  ابطريد لجػػلوعري
 باي    ريطال   . ((ريبنسيريلورجو لف رألعل  ) ورإل ساؿ رإل ساؿ ريت اع عفو 

بعوا  ريلجلوعد ريبج يبيد ريبي نعذ  ريب نػالج ريبعليلػي ريلب ػلف )ريلنيػار ريلقػ    2-6-0
ريبػػي  د ػػابطريد لجػػػػلوعري   ػػ  عػػف ريبػػت ي  ريػػذىني(  ػػي رت ببػػا  ريبعػػتي علػػ 

 يحلػػػاـ ريػػػ أل ألػػػاـ) ريبل يػػػ  لػػػف  ليػػػا ر   تاػػػد أتر   ػػػينعػػػذ  )ريلنيػػػار ريلقػػػ  ( 
 باي    ريطال   . ((ريبنسيريلورجو لف رألعل  ) ورإل ساؿ رإل ساؿ ريت اع عفو 

 التوصيات  5-2
  عػف ريبػت ي  )ريلنيػار ريلقػ     ػ ريلب ػلف الج ريبعليلػينػرتسبعات  لف رسػب ترـ ريب   2-5-6

 باي    ريطال  .  رألساسيديلليا ر    ي بعليـ ط   ريلسبوى ريلانيريذىني( 
ريبتنيػػػػد  رإلل انػػػػا ريبأ يػػػػت علػػػػ  ريجانػػػػ  ريلع  ػػػػي  ػػػػي ري ػػػػ   ريطػػػػال   لػػػػف رجػػػػؿ بطػػػػوي   2-5-5

 د. يري يا و وريليا يد وري ططيد يط   اسـ ريب بيد ريبتنيد 
 
 
 :ويقب   ريباحلاف لا يأبي  5-2-3

إجػػػػػ ر  ت رسػػػػػد للاللػػػػػد طبقػػػػػا يلبريػػػػػ ر  )ريلسػػػػػبوى ريت رسػػػػػي , ريليػػػػػا ر  ورأليعػػػػػا   -           
 ري يا يد( . 

  إج ر  ت رسد للاللد ي ؿ لف أسلوبي ريبت ي  ريذىني ريلباش  واي  ريلباش . -          
  إج ر  ت رسد للاللد يلبت ي  ريذىني ريلصاح  يلبت ي  ريليا  ي . -         

                     
 

 واألجنبيةالمصادر العربية 
,  بقيػػػيـ بعلػػػـ ريطايػػػ  ريبجليعػػػي وريب ػػػويني( : 6910) وآ ػػػ وفبلػػػوـ , بنيػػػاليف ,  .6

 )ب جلد( لحلت أليف ريلعبي وآ  وف , لا  وىيؿ , ريقاى   . 
ريبطبيقػػػػػػػا  ( : 6999ريب  يبػػػػػػػي , وتيػػػػػػػ  ياسػػػػػػػيف , وريعبيػػػػػػػتي , حسػػػػػػػف لحلػػػػػػػت ) .5

, تر  ري بػػػػ  يلطباعػػػػد  يحاسػػػػو   ػػػػي بحػػػػو  ريب بيػػػػد ري يا ػػػػيدرإلحصػػػػاليد ورسػػػػب ترـ ر
 جالعد ريلوصؿ , ريلوصؿ .  –ورينش  



 ريقيػال وريبقػويـ  ػي ريب بيػد ريبتنيػد وري يا ػد( : 6992حسانيف , لحلت صػبحي ) .0
 , تر  ريع   ريع بي , ريقاى   .  5, ر 5, ط

يعلليػػػػد رألسػػػل ر( : 6997حسػػػانيف , لحلػػػػت صػػػبحي , وعبػػػػت ريلػػػنعـ , حلػػػػتي ) .5
,  يل ػػػ   ريطػػػال   وطػػػ ؽ ريقيػػػال وريبقػػػويـ )بػػػتني , ليػػػا ي , لع  ػػػي , نعسػػػي , بحليلػػػي(

 ل  ز ري با  يلنش  , ريقاى  
ريقيػػػػػال  ػػػػػي ريلجػػػػػاؿ ( : 6971 ػػػػػاط  , رحلػػػػػت لحلػػػػػت وريبيػػػػػؾ , علػػػػػي  يلػػػػػي ) .2

 , تر  ريلعا ؼ , ريقاى   .  ري يا ي
, ل ببػػد ريصػػ    بطبيػػؽريػػبعلـ ريح  ػػي بػػيف ريلبػػتأ وري( : 5005 يػػوف , يعػػ   ) .1

 يلطباعد , برترت , ريع رؽ . 
, تر   ريلعػاىيـ وريبطبيقػا  –علػـ نعػل ري يا ػي ( : 6992 رب  , أسػالد  الػؿ ) .7

 ريع   ريع بي , ريقاى   .
بطبيقػا   ػي ريلجػاؿ  –بػت ي  ريليػا ر  رينعسػيد  ( : 5000 رب  , أسالد  الؿ ) .1

 .   , تر  ريع   ريع بي , ريقاى   6, ط ري يا ي
بألي  ريبت ي  ريعقلي عل  تاد وس عد رإل ساؿ  ي ( : 5006.ري حاحلد , وييت وري ياط , عل  )9

 ,  51, بح  لنشو   ي لجلد ريت رسا  يلعلوـ ريب بويد , ريلجلت  ريبنل
 , ريجالعد رأل تنيد .  6ريعتت 
يذىني  ي بع  رل  ب نالج لقب   ألسلوبيف لف ريبت ي  ر( : 5005.س لي , عبت ري حيـ )60

,  سايد لاجسبي  اي  لنشو   ,  ليد ريب بيد  ريليا ر  رألساسيد ولسبوى ري  ا ريح  ي ي    ريقتـ
 جالعد ريلوصؿ , ريلوصؿ .  –ري يا يد 

(:رل  رسب ترـ أسلوبي ريبت ي  ريذىني ريلباش  واي  ريلباش  5005.ريسويتي,رحلت حالت رحلت)66
وريليا يد باي    ريطال   , أط وحد ت بو ره اي  لنشو   ,  ليد   ي بطوي  بع  رينورحي ريلع  يد

 ريب بيد ري يا يد , جالعد ريلوصؿ .
, تر   5( : ريبعلـ ريح  ي , ط5000لحلت صبحي ) أ ـ .شل  , نجا  ليتي ولحلوت , 65

 ري ب  ورينش  , لطبعد جالعد ريلوصؿ , ريلوصؿ . 
, تر  ريع    6, ط   ريعقلي  ي ريلجاؿ ري يا يريبت ي( : 6991.شلعوف , لحلت ريع بي )60
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, تر   6, ط  سيويوجيا ريعلليا  ريعقليد  ي ري يا د( : 5000.ري لت , عبت ريسبا  جاب  )65
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 استبيان لتحديد أىم االختبارات الميارية لبعض 
 بالكرة الطائرة الميارات األساسية

 
 المحترم ……………………األستاذ الفاضل 

 
 تحية طيبة   

 
بػػ وـ ريباحلػػاف ريقيػػاـ بت رسػػد بيػػتؼ إيػػ  )ريبعػػ ؼ علػػ  رلػػ  رسػػب ترـ ريبػػت ي  ريػػذىني  ػػي 

 تاد أتر  بع  ريليا ر  رألساسيد باي    ريطال   (.
ببحتيت ر ببا  وباينخ  يلا ببلبعوف بو لف  ب    ي ىذر رت بصاص, يذر ي ج  بع ل ـ 

ورحت ي ؿ ليا   لف ريليا ر  رألساسيد ريل لد باي    ريطال  . )ريبل ي  لف ألاـ ري أل إي  رأللاـ 
 (.   (ريبنسيريلورجو لف رألعل  )رإل ساؿ   , رإل ساؿ  ريت اع عف , 
 

 وتقبموا فائق الشكر والتقدير 
 

                   
 

 
 
 الباحثان                                                     لمرفقات   ر
 

 بع  رت ببا ر  ريليا يد   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ميارات التمرير من أعمى 
 :االختبار األول

  ايال اػت   ري عػ  علػ  أتر  ليػا   ريبل يػ  لػف أعلػ  لػف ريلنطقػد  الغرض من االختبار
 ري لعيد نحو ريشب د.

 ػػػ ر , حبػػػؿ,  ؽطػػػال  , صػػػنتو   ي طػػػط,  ػػػ ر : للعػػػ   ػػػ   طػػػال   اانوني.ريللعػػػ األدوات 
 ىتؼ.

 يقػػػػوـ ري عػػػػ  بػػػػايبل ي  لػػػػف أعلػػػػ  لػػػػف ريػػػػل   لنػػػػاطؽ وبوجيييػػػػا إيػػػػ  طريقااااة األداء :
 ( ويقؼ ريلت    ي رينصؼ ره   لف ريللع .A-Bريلنطقبيف )

 أي لنطقػػد  لػػل  ػػ ر   (6, 5, 0لحػػاوت  لػػف  ػػؿ لنطقػػد ) 60: ي ػػؿ تعػػ  الشااروط
 .Bيللنطقد , و لل   ر  Aيللنطقد 

 بحسيف نقطد ي ؿ لحاويد بل   ييا ري     وؽ ريحبؿ وبت ؿ رييتؼ.التسجيل : 

 مالحظات: 

 لب  . 0يو   ريحبؿ  وؽ  ط رييجوـ ولورزي يو وعل  ر بعاع   -
        يقػػػػػوـ ريلػػػػػت   ب لػػػػػي ري ػػػػػ   يبلػػػػػ   ػػػػػوؽ ريحبػػػػػؿ ي عػػػػػ   ػػػػػي و ػػػػػ  بسػػػػػلح يػػػػػو  -

 ألعل . اببل  ي ى

 

 :االختبار الثاني
  ايال اػت   ري عػ  علػ  أتر  ليػا   ريبل يػ  لػف أعلػ  لػف ريلنطقػد  االختبار الغرض من

 نحو يوحد ريسلد.
 يوحد     سلد,   ر  طال  .األدوات : 

 يقؼ ري ع   ي لورجيد ريسلد عنت  ػط ري ليػد ريحػ   علػ  ري ػط ريػترل ي, طريقة األداء :
 لد.بايس بل  ي ىالـ يل  ىا إي  ريسلد لحاوت  أعل ري      وي  

 ( يو ح ذيؾ .0وريش ؿ ) ل  . 50: ي ؿ تع  الشروط 

 التسجيل: 

 نقطد  6ري    ريبعيت  عف ريسلد                 -
 نقاط 0يلل ري    ريحلقد                        -



 نقاط  2ل و  ري    تر ؿ ريحلقد                -



 ميارة استقبال اإلرسال 
 :االختبار األول

 : ايال تاد رتسبقباؿ.تبارالغرض من االخ
طػػػال  ,   ي طػػػط  لػػػا ىػػػو لو ػػػح بايشػػػ ؿ,  ػػػ ر  للعػػػ   ػػػ   طػػػال   اػػػانوني, ريللعػػػ األدوات 
   ر , لن ت . ؽصنتو 

: يقػػػؼ ري عػػػ   ػػػي ريلنطقػػػد  )أ( ويسػػػبقبؿ ري ػػػ   لػػػف ريلػػػت   ريػػػذي يقػػػؼ  ػػػي  طريقاااة األداء
تى ري عػ   لػل لحػاوت  ريللع  ره   ,بـ ي    نعل رألتر  وي ف لف ريلنطقد  ) ( ,يػؤ 

(  ػػي ربجػػاه ريلن ػػت  ريبػػي يقػػؼ 5لػػف  ػػؿ لنطقػػد ,يجػػ  أف يوجػػو ري عػػ  ري ػػ   إيػػ  ل  ػػز  )
 علييا تع   ) يتؼ( .

 ري    يليتؼ. و: يج  أف يلبـز ري ع  باتسبقباؿ لف ريلنطقد ريلحتت  يو, وبوجيشروط
 :التسجيل

 نقاط. 0ريحلقد (              ري    ريصحيحد ريبي بوجو إي  رييتؼ )ريلن ت  أو 
 نقاط. 5ري    ريصحيحد ريبي بللل أط رؼ رييتؼ )ريلن ت  أو ريحلقد (         
 نقطد . 6ري    ريصحيحد ريبعيت  عف رييتؼ وتر ؿ لنطقد رييجوـ               

 ري    ريصحيحد ريبعيت  عف رييتؼ و ا ر لنطقد رييجوـ               صػع  .
 الثاني االختبار 

 ايال تاد رسبقباؿ رإل ساؿ.الغرض من االختبار : 
 ي طػط  لػا ىػو لو ػح بايشػ ؿ,  ػ ر  طػال  ,   : للع      طال   اانوني, ريللعػاألدوات

 إسعنج. د  ر , ل بب ؽصنتو 

 يقػؼ ري عػ   ػي ريلنطقػد  )أ( ويسػبقبؿ ري ػ   لػف ريل سػؿ ريػذي يقػؼ  ػي  طريقة األداء :
( ,لـ ي    نعػل رألتر  وي ػف لػف ريلنطقػد  ) ( ,لػـ ريلنطقػد  ريللع  ره   )لف رإل ساؿ

)ر( ,يػػؤتي ري عػػ  عشػػ  لحػػاوت  لػػف  ػػؿ لنطقػػد ,يجػػ  أف يوجػػو ري عػػ  ري ػػ   إيػػ  
 ( اي ربجاه ريل ببد ريبي يقؼ علييا تع  ) يتؼ( .5ل  ز )

 ري ػػػػ   و: يجػػػ  أف يلبػػػػـز ري عػػػػ  باتسػػػػبقباؿ لػػػػف ريلنطقػػػد ريلحػػػػتت  يػػػػو, وبوجيػػػػالشااااروط 
   يليتؼ.

 التسجيل: 

 نقاط . 5ري    ريصحيحد ريبي بوجو إي  رييتؼ                              - 
 . نقاط 0ري    ريصحيحد ريبي بللل أط رؼ رييتؼ                      -     
 نقطد . 6ري    ريصحيحد ريبعيت  عف رييتؼ وتر ؿ لنطقد رييجوـ         -



 صػع  .                                         ري    ري طأ                -

  ميارة اإلرسال
 االختبار األول 

 ايال تاد رإل ساؿ يلناطؽ لحتت    الغرض من االختبار : 
  طال  .  ي طط  لا ىو لو ح بايش ؿ,   ر  للع      طال   اانوني, ريللع األدوات 

 للسؾ باي    ويقػوـ بػأتر  ليػا   : يقؼ ري ع   لؼ  ط نيايد ريللع  وىو طريقة األداء
 رإل ساؿ )بأي ط يقد ( يبعب  ري    ريشب د إي  نصؼ ريللع  ريل طط.

 ي ؿ تع  لحاوت .الشرط : 

 ري ع  ت جد  ؿ لنطقد بق  بيا ري    ل  تاد رألتر  ريصحيح. ت: يا  التسجيل 
 االختبار الثاني           
 اطؽ لحتت  .: ايال تاد رإل ساؿ يلن الغرض من االختبار 
 ػػػ    65ي طػػػط  لػػػا ىػػػو لو ػػػح بايشػػػ ؿ,   : للعػػػ   ػػػ   طػػػال   اػػػانوني, ريللعػػػاألدوات 

   ر , صعا  . ؽطال  , صنتو 

 يقػػؼ ري عػػ   لػػؼ نيايػػد ريللعػػ  وعنػػت سػػلاع إشػػا   ريبػػت  يقػػوـ بػػايج ي  طريقااة األداء :
ح ػػا  ري ػػ   لػػف ريصػػنتوؽ لػػـ ريعػػوت  ي ػػط رإل سػػاؿ ألتر  ليػػا   رإل سػػاؿ لوجيػػ د إيػػ  ور 

( ,وى ػػػذر حبػػػ  يسػػػب لؿ 5(, لػػػـ ب ػػػ ر  نعػػػل رألتر  وبوجيػػػو ري ػػػ   إيػػػ  ريل بػػػ  )6ريل بػػػ  )
( 2( يليػو ريل بػ   )1بػايل ب   ) يبػتأ ي ع ل علليد ريبوجيو بػاف  يبتأريل بعا  ريسبد .لـ 

     . 65حب  ينبيي ي ؿ تع  

  65ي ؿ تع   الشروط      

  اعػ  حبػ  رتنبيػا  لػف ىػذه ريلحػاوت , وأي ػيسجؿ ريػزلف ريػذي يسػبر ؽ ري  التسجيل 
 التصويبت جد تاد 

 
 نقاط  0                كرة داخل المربع -

 نقطد  5     ا ر ريل ب                -   
 

 
 
 
 



 نموذج لوحدة تعميمية باستخدام أسموب التدريب الذىني       

أقسام الوحدة 
 التعلٌمٌة

الزمن 
 )دقٌقة(   

 المالحظات هارات الرٌاضٌةاألنشطة والم

 تسجٌل الحضور - د(55) القسم اإلعدادي
 إحماء عام لكافة أعضاء الجسم  -
 إحماء خاص ألعضاء الجسم العامل فً المهارة الحركٌة -

الوقوف على  -
 شكل صف واحد

التدرج بأداء  -
التمارٌن من السهل 

 إلى الصعب

 القسم الرئٌس
النشاط  -

 التعلٌمً
 
 
النشاط  -
 لتطبٌقًا

 د(65)
 د(55)
 
 
 
 
(55 

 د(
 
 

 
 شرح مهارة اإلرسال التنسً -
 عرض مهارة اإلرسال التنسً -

---------------------------------- 
*ٌتم تطبٌق مهارة اإلرسال التنسً من قبل الطالب على 

 وفق التمارٌن.
 ( دقائق5-3التدرٌب الذهنً )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
 ( دقٌقة2 –5و5اء )أوال: االسترخ

االسترخاء العقلً: أبعاد كافة الخواطر من الذهن وعدم  -أ
 التفكٌر بشً وإغماض العٌنٌن

االسترخاء العضلً : التنفس العمٌق ثم التركٌز على  -ب
أرخاء الذراع الٌمنى وبعدها التركٌز على أرخاء الٌد 

الٌسرى , ثم التركٌز على أرخاء الرجل الٌمنى وبعدها 
ز على أرخاء الرجل الٌسرى ثم التركٌز على التركٌ

 استرخاء الجسم ككل
 ( دقٌقة3و 5- 3ثانٌا التصور العقلً )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌتصور التمرٌن )وقوف, حمل الكرة( مرجحة الذراع  -5
 xثا5الضاربة من الخلف إلى األمام بدون لمس الكرة . )

 ثا6تكرار=6
وف مواجه للجدار, حمل الكرة( ٌتصور التمرٌن) وق -2

( مرات ثم أداء مهارة 3مرجحة الذراع الضاربة )
 ثا( 58تكرار= x 6ثا3اإلرسال على الحائط. )

ٌتصور التمرٌن )وقوف مواجه للجدار, حمل الكرة(  -3
( مرات ثم أداء مهارة 5مرجحة الذراع الضاربة )

 اإلرسال على هدف مرسوم على الجدار.
 ثا(45تكرارات= x8ثا 5)

  



ٌتصور التمرٌن )وقوف مواجه للزمٌل, حمل  -  -4
الكرة( تصور تبادل أداء مهارة اإلرسال إلى مع الزمٌل 

 ثا(  24تكرار = x 8ثا  3الواقف على خط الهجوم )
ٌتصور التمرٌن )وقوف مواجه للزمٌل, حمل الكرة(  -5

تبادل أداء مهارة اإلرسال إلى ملعب الزمٌل الذي ٌمسك 
 ك إلى منطقة اإلرسال الكرة وٌتحر

 ثا( 24تكرار = x 8ثا3)
ٌتصور التمرٌن ) وقوف مواجه للملعب, حمل الكرة(  -6

أداء مهارة اإلرسال إلى المنطقة ) أ ( ثم أداء اإلرسال 
الثانً إلى المنطقة )ب( ثم أداء مهارة اإلرسال الثالث إلى 

 ثا( 24تكرار = x 6ثا  4المنطقة )ج(. )
وقوف مواجه للملعب, حمل الكرة ( ٌتصور التمرٌن ) -7

( ثم أداء اإلرسال إلى 5أداء مهارة اإلرسال إلى المنطقة )
 (. 6( وهكذا حتى المنطقة )3( ثم المنطقة )2المنطقة )

 ثا(  24تكرار =  x 4ثا  6)
 
 

  x x x x x x x الوقوف على شكل صف واحد وتردٌد شعار االنصراف - د(55) القسم الختامً

                
 نموذج لموحدة التعميمية األولى لممجموعة الضابطة        

 الفعاليات الزمن النشاط القسم

القسااام 
 التحضيري

 بسجيؿ ريح و  ت 5 المقدمة
 . ى ويد ل  بلا يف بلطيو ع    ري جليف .6 ت 9 إحماء عام

 . بلا يف إحلا  يلذ رعيف وريجذع وري جليف . 5
  ريليا  .. بلا يف بلطيو يلجسـ ب ص 6 ت 5 إحماء خاص

 . بلا يف ل وند يلذ رعيف ورأل باؼ . 5

 القسام 
 الرئياس

 الجزء
 ت 62 التعميمي

ش   وع   ليا   رإل ساؿ ريلورجو لف رألعل  
 )ريبنسي( . 

 الجزء
 ت 22 التطبيقي

بطبيؽ ليا   رإل ساؿ ريلورجػو لػف رألعلػ  ريبنسػي لػ  
 وف وبطبيقو .  للا سد ريلعبد وش   ريقان

القسام 
 الختاامي

 
 بلا يف بيتلد وبنعل ت  2



 ممخص البحث
 

   األساسيةالتدريب الذىني في تطوير بعض الميارات  أسموباثر استخدام 
 بالكرة الطائرة

                                            
 از شاشعالح جاااف .أ.م.د                                            
 جاسم محمد نايف الرومي. أ.د                                           

   
بعػػ   تاػػد أتر ريبػػت ي  ريػػذىني  ػػي  أسػػلو عػػف رلػػ  رسػػب ترـ  ري شػػؼإيػػ  تؼ ريبحػػ  ىػػ       

( طايػػ  لػػف طػػ   ريلسػػبوى 51وب ونػػ  عينػػد ريبحػػ  لػػف ) ,بػػاي    ريطػػال    رألساسػػيدريليػػا ر  
ريل ػػػ  بجالعػػػد ح ػػػ لو  , ورسػػػب تـ  –يػػػد ريبتنيػػػد وري يا ػػػيد  ػػػي  ليػػػد ريب بيػػػد ريلػػػاني اسػػػـ ريب ب

لجلػوعبيف وبوراػ   إيػ وطبيعد ريبح   وبـ بقسيـ عيند ريبح   يل  لبوريباحلاف ريلنيج ريبج يبي 
ي بلػػد ؿ ورريطػػو و ريب ػػا ؤ يللجلػػوعبيف  ػػي لبريػػ ر  )ريعلػػ   إجػػ ر وبػػـ ي ػػؿ لجلوعػػد ( طايػػ  65)

وريح  يػػػػد وريبصػػػػو  ريعقلػػػػي ري يا ػػػػي وبعػػػػ  عناصػػػػ  ريليااػػػػد ريبتنيػػػػد  هرتنببػػػػا  وريػػػػذ ا  ولخػػػػاى
 باي    ريطال  (  رألساسيدريليا ر   تاد أتر  بع ريلول    ي 

ورسػػب تل  ريلقابلػػد ريش صػػيد ورتسػػببياف ورت ببػػا ر  وريلقػػاييل  وسػػالؿ يجلػػ  ريلعلولػػا        
 نػػالج ريبعليلػػي علػػ  و ػػؽ ريلنيػػار ريلقػػ   يطلبػػد ريب رألوؿيب ػػلف  بعليليػػيفوبػػـ و ػػ  ب نػػالجيف 

ريبػػػت ي  ريػػػذىني  أسػػػلو  إييػػػوريلسػػػبوى ريلػػػاني  وريب نػػػالج ريلػػػاني ب ػػػلف ريب نػػػالج نعسػػػو ل ػػػا اع 
( 90ولػػت   ػػؿ وحػػت  ) أسػػابي ( 9بعليليػػد طبقػ  علػػ  لػػتى ) ر ( وحػػت9ويب ػوف  ػػؿ ب نػػالج لػػف )

ر ببػا  ) ( يوسػطيف لػػ ببطيف ,رؼ ريلعيػػا ي تايقػد ورسػب تـ ريباحلػاف ) ريوسػػط ريحسػابي , رتنحػ  
   .يلعايجد ريبيانا  إحصاليد(  وسالؿ  ل ببطيف اي  , ر ببا  ) ( يوسطيف

ريلجلوعػػػػد ريبج يبيػػػػد ريبػػػػي نعػػػػذ  ريب نػػػػالج ريبعليلػػػػي ريلب ػػػػلف           أف إيػػػػ وبوصػػػػؿ ريباحلػػػػاف     
د لجػػػػػلوععلػػػ  ري أيبعػػػتي  ريلنيػػػار ريلقػػػ     ػػػ  عػػػف ريبػػػت ي  ريػػػذىني ( بعواػػػ   ػػػي رت ببػػػا) 
 يحلػػاـ ريػػ أل ألػػاـ) ريبل يػػ  لػػف  ليػػا ر   تاػػد أتر   ػػيريبػػي نعػػذ  )ريلنيػػار ريلقػػ  (  د ػػابطري
 باي    ريطال   . ((ريبنسيريلورجو لف رألعل  ) ورإل ساؿ رإل ساؿ ريت اع عفو 
 
 
 



 
 
 

 لوجياو جامعة حضرموت لمعموم والتكن

 المكال –كمية التربية 
 البدنية والرياضيةقسم التربية 

 
 
 
 
 

بعض الميارات  دقة أداءالتدريب الذىني في  أسموبأثر استخدام 
 بالكرة الطائرة األساسية

 
 
 
 
 

                              
 من بحث مقدم
 قبل
 

 الح جعاز شمش         أ.د  جاسم محمد نايف الروميااااف .أ.م. د
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