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  ٍيَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات    

       وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ 
 

           
                                                                                                  (11)ة اآلي ،اجملادلةسورة                                           
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 إقرار املشرفني
 

تأأأر من اج أأأرح ااتأأأنم  ر أأأت     ))بهههه شهههأن إع ادهههن ن رهههة   لموهههةل    ل  وههه    ن    
 نكأأال لأأا س  ل أأمر ي  لا مأأم وأأال تل أأ     ت أأر   – لتصأأ ن  للا أأال   ك ن ح  ل أأ  

طةلبههه   لتهههق تتهههن   بأهههة ((  ا أأأرنتال  ل أأأنح  ل أأأر ل   أأأررة  لصأأأ   أأأرلكني  لةأأأررني
 /فهههق يههههت)   لتمب)ههه   لم)ة ههه)  فنة( قهههن ت ههه  تاههه  اشهههم  ا أأأر   اأأأ    أأأ   ل ةجوهههت)م )

 .  لتمب)   لم)ة )   ل ةجوت)م فقنمج   ن)لن)ةلى   رق جزء  ع  تطتبة   جة ع 
 

 

 

 

 

 التوقيع                                                                التوقيع     

 

 المشرفالمشرف                                                                     

 رشيد مجاهد حميدأ.م .د                                        عبودعباس  اأ.م. د سه

  
 2103/   /   التاريخ                                              2103/   /   التاريخ       
 

                                                                 
 

  جرءً    ى  لتل مارت   لت صمرت  لات وني، جنشح  لن رلم ل اجرقشم.
 
 
 
 

  لت قمع:                                                             
 أ. .  لمث إ ن هم  جر                                                        

 الر ن  للام  ل شؤ ن  لل امم    ل ن  رت  لل مر                                             
     3102 لترنمخ:     /      /                                                     
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 إقرار املقوم اللغوي
 
 

اج أأرح ااتأأنم  ر أأت      لتصأأ ن  تأأر من))بههه  شههأن إع رههة   لموههةل   ل  وهه         
 نكأأال لأأا س  ل أأمر ي  لا مأأم وأأال تل أأ     ت أأر  ا أأرنتال  – للا أأال   ك ن ح  ل أأ  

ه    م جههعتأة  ههع  لنةا)ه   لتة )ه  (( قهن ته ل نح  ل ر ل   ررة  لص   رلكني  لةررني
تاههه  اشهههم فق ا)هههأ إوهههبا  باوهههت أل دت هههق عهههةل  هههع   عطهههةء   لتعب)هههم    لتة )ههه  

 غ)م  لوا)ا    جته  قع  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لت قمع:
   ك  :

  ل اح  لل اال:                              
 3102 لترنمخ  /  /                               
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 إقرار جلنة املناقشة والتقويم
 
 

 -نشأن اننة إد ةء لجن   ل نةقش    لتت )م، قن إطتعنة دتى رة   لموةل   ل  و   : 
 نكال لا س  –تر من اج رح ااتنم  ر ت      لتص ن  للا ال   ك ن ح  ل   ) 

ني  ل مر ي  لا مم وال تل     ك ت ر  ا رنتال  ل نح  ل ر ل   ررة  لص   رلك
( فق  ات )ةتأة  ف) ة  ا ر   ا      (  ل تن    ع قبل طةلب   ل ةجوت)م  ) لةررني 

له دالق  بأة  قن  جننة  نأة جن)مة بةلتب ل لن)ل نمج   ل ةجوت)م فق دت م  لتمب)  
  لم)ة ) .

 
 

  لت ق)ع :  لت ق)ع: 
 ن  ن  نش  ع  ا  ن                                     نو)م وفةء  ا ندتق

 د  ً                                     د   ً           
         /    /3131                                      /    /3131  

 
 

 
 

  لت ق)ع:                                    
 طةمق اوع مز قق                               
 ئ)س  لتجن م                            

 /    /3131 
جرالم  مرلى  ج  ته  –ص قت  لن رلم ان اج   ك مم  لتن مم  لنمر مم      

 .3102 لاجلا ي  ترنمخ:     /    /
                                         

  لت ق)ع:                                                    
  ام  كا ش ارج ي أ. .                                            

 جة ع  ن)ةلى  يةل  د )ن يت)   لتمب)   لم)ة ) /                                
                                              /     /3131 
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 اإلهداء

  إىل
 مُحَمَّدبدر التمام ومصباح الظالم سيد األنبياء واملرسلني سيدنا  
 احلبيب الغايل  أبي   ...عينينور  
 ينبوع احلنان  ... ُأمي احلبيبة  أطال اهلل يف عمرها  
 عائلتي احلبيبة  
 إخواني )مازن ومؤيد(..وأختي )سها(  
نأساتذتي األ     اروا طريقيلجالء ننايي  املررةة الذي  أن

                      ـامـه                                                  مثرة لجهدي أهدي 
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 شكر وثناء
 لا هههههههن ع مأل  لعهههههههةل )ع  لهههههههة     مجههههههه    ا  … ع)هههههههم  هههههههة  بهههههههنإ بهههههههه  ليهههههههالم 

ق لهههههه       وههههه, ا  بابتهههههه   إف هههههل  لوهههههالة   لوهههههالم دتهههههى ِا َّ   دت هههههن ف هههههته    
 …  (  دتى آل ب)ته  لط)ب)ع  لطةرم)ع  شمف  لعتق و)ننة  ا ن )

 إتتههههههههنم ع  ِا َّ )وههههههههعنق   موههههههههةل  ق  ت ههههههههةم رههههههههة  دتهههههههه بعههههههههن  ع  ههههههههع  ع   نعههههههههم
  لههههههنيت مة وههههههأة دبههههههةس  وههههههةدن ل  وههههههتةة    اتههههههم م  لههههههى بهههههه  فم  لشههههههيم     تنههههههةع 

 ل شههههههمف)ع دتههههههى موههههههةلتق مشهههههه)ن  لههههههنيت م  جةرههههههن ا )ههههههن   وههههههةدن ل  وههههههتةة    دبهههههه ن
لههههههق  ههههههع مدة)هههههه  يم) هههههه   نوهههههه)اتأ ة   تةبعتأ ههههههة  ل وههههههت مة   دطةئأ ههههههة  )ة ل ههههههة  بههههههن
   لعت )ههههههه   لت) ههههههه    لوهههههههن)نة   لتهههههههق يهههههههةع لأهههههههة    هههههههم فهههههههق  نجهههههههةز رهههههههة   لت ج)أهههههههة
 فجز رم  ع دنق ع)م  لجز ء..  ل ت   ع    لموةل 

يت)هههههههههه   لتمب)هههههههههه   د هههههههههةنةتههههههههههنم بهههههههههه  فم شهههههههههيم   تتههههههههههن)م   لههههههههههى ت  )وهههههههههمنق  ع 
 لجنهههههه   لنم وههههههة   لعت)ههههههة  رت ههههههة أم بشهههههه  ع    وههههههةتةتأة لم)ة هههههه)  /جة عهههههه  ن)ههههههةلى 

 طتب   لنم وة   لعت)ة 
ي ههههههههة )وههههههههمنق  )شههههههههمفنق  ع  قههههههههنم شههههههههيم   تتههههههههن)م   لههههههههى  د ههههههههةء  لتجنهههههههه  

 ا ههههههن دتههههههق   وههههههةدن   لههههههنيت م نوهههههه)م وههههههفةء ل ههههههع   وههههههتةة   رههههههم يههههههل لعت )هههههه  
 وههههههههةدن  لههههههههنيت م  ل   وههههههههتةة  قههههههههن م  أههههههههن   وههههههههةدن  لههههههههنيت م م فههههههههن  ل  وههههههههتةة   

تأم  لت) ههههه   لتهههههق وهههههةر   فهههههق توههههها)   وهههههةم ةدتهههههى  الا هههههعتهههههف نوههههه)م قةوهههههم 
   . لباأ

 هههههع  م ء  إبهههههن   لهههههى لجنههههه   ل نةقشههههه  دتهههههى  هههههة  تتهههههن)م  وهههههجل شهههههيم     ي هههههة
  الا هههههة  دت )ههههه  ق) ههههه   لتهههههق لأهههههة    هههههم فهههههق تتههههه )م  لموهههههةل    عمجأهههههة بة وهههههت أل 

  لعت ق  لت)م  فتأم  ع  جز رم  ع دنق يل  لع)م    اوةع 
 فتهههههنجةوهههههم ي هههههة  وهههههجل شهههههيم     تنهههههةنق  لهههههى   وهههههتةة  لهههههنيت م دبهههههن  لوهههههتةم 

ل ههههههة قن ههههههه لههههههق  ههههههع نوههههههةئ   ت ج)أههههههة     ع  قتههههههه   ههههههع دت ههههههه  لي )ههههههم نانههههههق  هههههه
 تشههههههج)عه  ند ههههههه  ل ت  وههههههل لههههههق   ههههههة  دطههههههةنق  ل تهههههه  فههههههق د تههههههق  ندههههههةئق لههههههه 

 ب  ف م  لوا   ن  م  لوعةنة  ع  شةء  ع جز    ع دنق ع)م  لجز ء
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بوههههه     وهههههةدن  لهههههنيت م لي هههههة  اهههههأل  ع  قهههههنم شهههههيم   تتهههههن)م   لهههههى   وهههههتةة 
 لأههههة  نههههق يههههل  لع)ههههم  لتموههههةل ل  ليب)ههههم فههههق   ههههع  لتبنهههه     لههههى نعهههه)م  لأههههة  لف هههه

  لنجههههههههةم ل ههههههههة قن تههههههههه لههههههههق  ههههههههع  وههههههههةنم   عت  ههههههههة     ههههههههعتنق دتههههههههى  لطم)ههههههههق 
  . لوا)    ت نى لأة  لتتنم فق عن    لعتم

ت تهههههههه م  لعت ههههههههق  لهههههههة  قهههههههه م  لموههههههههةل  دت )ههههههههة  ة  وههههههههبا  ل   وهههههههجل شههههههههيم  
لتةهههههه    لههههههة  قهههههه م  لموههههههةل   ل تهههههه م  ي ههههههة تشههههههيم  لبةا هههههه   باوههههههت أل دت ههههههق وههههههت)م.

 بةلشيل  لة  )جعتأة تعت    ع  )  شةئب  لة )  
مئ)وههههههههه  قوهههههههههم  لعتههههههههه م  لتطب)ت)ههههههههه    ع  شهههههههههيم )ا تنهههههههههق   دتهههههههههم ف بةلج )هههههههههل 

 تهههههق هههههع توهههههأ)ل  أ   ل هههههة قهههههن ية هههههل رهههههن )   وهههههةدن  لهههههنيت مة نبهههههم س  ل   وهههههتةة
لههههههههى إتتههههههههنم بشههههههههيم   تتههههههههن)م  ا   فجز ئأههههههههة  ع دنههههههههق ع)ههههههههم  لجههههههههز ء قبا هههههههه  جههههههههم ء

وههههب)ل  ل ههههة بةلههههه  ههههع جأههههن يب)ههههم فههههقدتههههق  لههههنيت م وههههنةع دبههههةس   وههههتةة  ل وههههةدن 
 .اعم ج  لموةل   باج ل   أم

   دتههههههم ف بةلف ههههههل  لههههههى  لههههههنيت م  بةلشههههههيم  ههههههع ن  دههههههق وههههههم م   ع  تتههههههنم 
 ههههع دهههه ع  ندههههم   الا ههههة  ق) هههه  فتههههه  نههههق يههههل  ه لجنههههةبق ل ههههة قن ههههدبههههةس وههههعن 

  . ل اب    لعمفةع
لشههههههيم     تنههههههةع  لههههههى يههههههل  ههههههع   وههههههتةة  لههههههنيت م فههههههم   ي ههههههة  تتههههههنم بع هههههه)م  

 وهههههةدن  لهههههنيت م اوههههه)ع وهههههبأةع  ل   وهههههتةة  وهههههةل   وهههههتةة  لهههههنيت م غهههههةز    جبهههههةم 
  لهههههنيت مة ل هههههى   وههههه)ل جت)هههههل ة لهههههنيت م   ة هههههل  وهههههةدن  لهههههنيت م دبهههههةس ف ل   وهههههتةة 
دت )ههههههه   ل هههههههة  بهههههههن    هههههههع ت ج)أهههههههة    م ء فيت هههههههة   لشهههههههيم   تفههههههه)أم اتأهههههههموههههههه )م 

 .وةر   فق  غنةء  لباأ نق)ت     الا ة 
 هههههههههةئم مشههههههههه)ن  لهههههههههنيت م    وهههههههههتةة  ل وهههههههههةدن  تتهههههههههنم بعهههههههههةل  شهههههههههيم   لهههههههههى  

 ا ههههههن     لههههههنيت م طةلههههههأل      لههههههنيت م وههههههفةء دبههههههن  ل رههههههةأل    لههههههنيت م دههههههالء عتههههههف
ل هههههة قهههههن    لهههههق  هههههع   طةلهههههأل  لهههههنيت م   دبهههههن  لهههههما ع نبأهههههةع  وهههههن م  ا هههههن  أهههههن 

  .د ع   الا ة  فجز رم  ع ع)م   لجز ء
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  هههههههنمس  وهههههههةدن   لتتهههههههن)م  لهههههههى  لهههههههنيت م  ا هههههههن  ل)هههههههن    بةلشهههههههيمي هههههههة  تتهههههههنم 
 وههههئتتق فتأههههم     جةبهههه  دههههع ههههع نوهههه    مشههههةن   وههههةدنة  ة قههههن  بةوههههم  بههههم ر)م ل ههههة
  .يل  ل اب    لعمفةع

م فهههههههن  وهههههههةدن  ل هههههههنمس  ل  تتهههههههنم بعهههههههةل   لشهههههههيم     تنهههههههةع  لهههههههى يهههههههل  هههههههع 
ة بههههةل    ههههع جأههههن يب)ههههم ل ههههدتههههق دبههههةس د ههههم ع  لوهههه)ن  ةجههههن اب)ههههأل     لوهههه)ن  اب)ههههأل

 .فتأم  نق  جز)ل  لشيم     تنةع   وةدنة  تتن)م )ن  لع ع لق 
اههههة م    تتههههنم بفههههةئق  لشههههيم   لعمفههههةع  لههههى ز )التههههق فههههق  يههههةع  لع ههههل   عهههه 

 لههههههق  ههههههع اههههههأل  دهههههه ع  تة ل ههههههة قههههههن جبههههههةم     عهههههه  ل )ههههههةء عزدههههههل    عهههههه   قبههههههةل
   . تشج)عأم لق ن ئ ة فندةئق لأم بةلت ف)ق

 تتهههههههنم ببةقهههههه   من  عطهههههههمة  لههههههى فم)ههههههق  لع هههههههل  ل وههههههةدن  د)نههههههه   بيههههههل  لاههههههأل  
بهههههههةم     ل هههههههنأص  لتعت) هههههههق   عههههههه   ت هههههههةم ج )هههههههع   عت  ل بة لههههههه  لباهههههههأ لتجأههههههه ن 

 عهههههق فتأهههههم  م لهههههة  لهههههع  نوهههههى  جأههههه نر غهههههز  ع  ل ةجوهههههت)م  ا هههههن  ا ههههه ن  الألطههههه
 . نق يل  لاأل    اتم م

يتبهههههه  يت)هههههه    ي هههههة  ههههههع   جبههههههق  ع  شهههههيم   عهههههه ة    عهههههه     ل وههههه  ل)ع دههههههع
  لتمب)   لم)ة )  /جة ع  ن)ةلى 

قههههنم شههههيم   دمفههههةنق  لههههى  عهههه تق  ز الئههههق فههههق  لنم وههههة   لعت)ههههة دتههههى ي ههههة  
 ههههة قههههن     ههههع تعههههة ع  رههههم يههههل  ههههع )رههههةن   م شههههن  د ههههم  قاطههههةع  غوههههةع   ا ههههن 
 ا)هههههههههنم    م س  د هههههههههم دبهههههههههن   ا هههههههههن  مشهههههههههة   )وهههههههههم( دتهههههههههى  ههههههههه  قفأم   ع )ههههههههه  

 .فجز رم  ع ع)م  لجز ء
 )م ههههههة    عههههههم  )ابههههههه وههههههةل  ع  لعز)ههههههز  لتههههههن)م  ع ) فتنههههههة ل ههههههة  لعتههههههةم  فههههههق 

ند نههههههة  ع  لا ههههههن ع مأل  لعههههههةل )ع   لوههههههالة   لوههههههالم دتههههههى وهههههه)ننة  اب)بنههههههة  ا ههههههن 
() وتم  ج ع)ع ه دتى  له  واب .   
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 ملخص الرسالة

ل مر ي  نكال لا س  –اج رح ااتنم  ر ت      لتص ن  للا ال   ك ن ح  ل    تر من
  رلكني  لةررني  لا مم وال تل      ت ر  ا رنتال  ل نح  ل ر ل   ررة  لص 

 
  ل ر  م

 ا ر   ا      
  لاشنف  لاشنف 

 نشم  أ. .  اجره   ام                                   ر  رأ.  .    
 

  - شتا ت  لن رلم   ى  ا م     ح هال :
 - ل رح  أل ل : 

  : لتلنمف  رل  ث - 
إشت ل  لتعم)ف بةلباأ دتى  تن    لباأ  إر )  ،  ة )عن  لتو م  لعتتق      

دع يل   فعةل    أ     ل و  لاميق  ع  لتنم    لعتت)   ل –   نم ,  لاس 
  لوت ي)ة   لامي)   تفو)مرة  ي)ف)  تنف)ةرة  ع عالل  لتعمف دتى يل  ة )ا)ط 

اميق تي ع    ا  فق  –بةلفمن ، ة نالا   ر )   لتو م  لعتتق    نم ,  لاس 
يةف    لعةأل  لم)ة )     و) ة  ليمة  لطةئمة ،  ع عالل تو م  ل تعتم لتامي  

لتامي      ل  جأل  لاميق  عةو  ل أةمتق  هبةجز ء جو ه دنن تةن)ت   اوةوه
 لاميق  لألن ء ل مأل  لوةاق  اةئط  لون  ة تاتةج رة   ل أةمت)ع  لى ق ة  ع)ن  
 ل  جأل  تان) )عتتف دع بت)   ل أةم     وتعن م  نتبة ة  د ت)   ع)نه دنن 

لأة   لج  نأل  لعتت)    عمب  ل ن  عمد   ت  فق ، فيت ة  رتم  ل نمو لاميق  ع و
 – ) ع  –) )وم  لت تعتم  عةو  ) لو)ةنة  ل ع) (  لتق تتعتق بةلن ةغ   قوة ه

 وةدن  ل تعتم  ع تن )   أةمته  تط )م  ن ئه .يت ة  تية ل(   
 تي ع  شيت   لباأ  ع عالل  عف  لتتنم  ل تا   فق  وت ى  ل تعتم  ةل,      

 (  تية ل  إ) ع إ)وماميق  ل متبط  ) – لاس  ل عف  لتو م  لعتتق    نم ,
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رة   ل شيت     ع  نأةج  فق  ة )وبأل تبة)نة فق  وت ى  ل تعت )ع لة  تم  لتطمق 
اميق لة    لو)ةنة  ل ع)  فق تعتم  أةمتق  –لتتو م  لعتتق    نم ,  لاس 

  ل مأل  لوةاق  اةئط  لون بةليمة  لطةئمة .
 : ه ور  ل  ث- 

اميق لة    لو)ةنة  –ج بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس دن ن  نأةإ -3
 بةليمة  لطةئمة .  ل ع)  فق تعتم   اتفة   أةمتق  ل مأل  لوةاق  اةئط  لون

 ل نأةج  ل وتعنم  لتتو م  لعتتق    نم ,  لاس اميق  تا )م لتعمف دتى  -3
 اةئط  لون بةليمة  لة    لو)ةنة  ل ع)  فق تعتم   اتفة   أةمتق  ل مأل  لوةاق

  . لطةئمة
 ون ر  ل  ث :- 

 ل نأةج  ل تتمم بةوتعن م  لتو م  تا )ملرنة, فم ق  عن )  ة   ن ل   اوةئ)  -3
اميق   ل نأةج  ل تبع لة    لو)ةنة  ل ع)  ب)ع   عتبةم    – لعتتق    نم ,  لاس 

ليمة  لطةئمة  لوةل   لتبت)    لبعن)  فق تعتم  أةمتق  ل مأل  لوةاق  اةئط  لون بة
   عتبةم    لبعن) .

 ل نأةج  تا )مرنة, فم ق  عن )  ة   ن ل   اوةئ)  فق   عتبةم  لبعن  ب)ع  -3
اميق   ل نأةج  ل تبع لة    – ل تتمم بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس 

وةاق  لو)ةنة  ل ع)  فق   عتبةم    لبعن)  فق تعتم   اتفة   أةمتق  ل مأل  ل
 . اةئط  لون بةليمة  لطةئمة

 -: نمم   ل ن  رت  لاشر  م  ل ن  رت  لج - ل رح  ل رجال :
 - ات ى رة   لبةأل دتى  لنم وة   لن م)   ت  ن  :

،  يةل,  لتطمق  ته ده  ي)ف)  ان  ه ، ف ال دع  ر ) لتو م  لعتتق  فأ  ه   ن  
فق  ل جةل  تهر )   ه ي)ف)  ان   هاميق  ع ا)أ  فأ   - لاس لإلنم ,

تم  لتطمق  لى  فأ م  لو)ةنة  ل ع)    ر )تأة فق  ل جةل  لم)ة ق،  ة لم)ة ق، ي 
 . متبط  ب    ع  لباأأ  فت  ن   مبع نم وة  دم ق)    ة  لنم وة   ل شةب
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جن ء ته  لام  جمم: - ل رح  ل رلث :  -اج جمم  ل  ث    
   لبةا    ل نأص  لتجم)بق دتى ت  ع رة   لبةأل  نأج)   لباأ اة  وتعن      

( طةلبة 11د)ن   لباأ  ي ن   ع وت   جة )ع  الأ تجم)ب)    الأ  ةبط  ب  قع )
ليل  ج  د   تو ه  لى )  ) ع   )وم   تية ل ( اوأل  ت)ةس  لو)ةنة  ل ع)  
 لة  تم ت ز)عه دتى طالأل  ل مات   ل ةن)  فق يت)   لتمب)   لم)ة )  جة ع  ن)ةلى 

(  قن انن  ل ت)ةس شعب  )إ( لتي ع ة   ه -ن -ج -أل -شعأل )إ  رم ع س
 )وم( شعب  )ج( لتي ع ة    لتف ل ) تية ل(   ة شعب  )أل(  – لتف ل )  ) ع 

لتي ع  ل ج  د   ل ةبط   دتى  وةس  ع شعب  )إ( تات   دتى طالأل  ي م ) ) ع 
( طالأل 31  قع)( طةلبة دع طم)ق  لتمد  ب31  )وم (  م قة    لبةا   بةعت)ةم )

 ه( طالأل  بت)31دتى  تية ل ) ةات  ف( طالأل  )وم   ة شعب  )ج( 31 ) ع  )
( طةلبة  تو )ع 01شعب  )أل( رق  ل ج  د   ل ةبط   بةل,  وب  دنن  لع)ن  )

ج(  قن  وتعن    لبةا     جأزة    ن        عتبةم    -أل -دتى  الأ شعأل )إ
تطالد)     وس  لعت )  لالعتبةم    ل ت  ت   ل عمف)    ل أةم)    لتجةمأل   و

 بةلونق   ل بة    ل    د)   ف اًل دع  ل وةئل  إلاوةئ)  .
 - نض  لجتررج  ت  م  ر  اجرقشت ر: - ل رح  لن  ع :

(  ل او ب  tتم دمض    وةط  لاوةب)     نام فة   ل ع)ةم)   ق)   )       
  لجن ل)  لنتةئص   عتبةم    ل أةم)   لتبت)    لبعن)   يةل, نتةئص   عتبةم  ل عمفق 
تف )ل  لو)ةنة  ل ع)  ف اًل دع  نةقش  تت,  لنتةئص لالعتبةم    ل أةم)    لتق تم 

  لباأ . رنفق لت ول  ع عاللأة الى تات)ق 
 - ك تجترجرت   لت صمرت: - ل رح  ل را  :

 ع رة   لبةأل   وتنتةجة   لتق عمج  بأة  لبةا    ع عالل  لنم و    ع ت   
 إر أة :

اميق  – ع  ل نأةج  لتعت) ق  ل تتمم بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس  -3
فةدت)  فق تعتم  أةمة  ل مأل  لوةاق بةليمة  لطةئمة لتن ط   ) ع  ب ة   ب  

 )عزز د ت)   لتعتم    ن ء 
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اميق  – لتعت) ق  ل تتمم بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس   ع  ل نأةج -3
  ب  فةدت)  فق تعتم  أةمة اةئط  لون بةليمة  لطةئمة لتن ط   )وم  ب ة )عزز 

 دت)   لتعتم    ن ء
اميق  –اع  ل نأةج  لتعت)م  ل تتمم بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس  -1

ةاق بيمة  لطةئمة لتن ط   ) ع،    )وم،   ب  فةدت)ته ل أةمة  ل مأل  لو
   ل تية ل فق   اتفة   ب ة )عز  دت)ه فق   ن ء.

اميق  –اع  ل نأةج  لتعت)م  ل تتمم بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس   -4
  ب  فةدت)ته ل أةمة اةئط  لون بيمة  لطةئمة لتن ط   ) ع،    )وم،   ل تية ل 

   دت)ه فق   ن ء.فق   اتفة   ب ة )عز 
 ع   اتفة   ل ج  دة   لتجم)ب)  بةلتعتم )عن   شم     اة دتى نجةم  ل نأةج  -5

اميق  ل أةمتق  – لتعت) ق  ل عن بةوتعن م  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس 
 . ل مأل  لوةاق  اةئط  لون بة اتفة 

 فق   ء  وتنتةجة   لنم و   لاةل)  ت وق  لبةا   بةآلتق :
دتى   ةئف نوفق  لن ةغ  ًعة ل ة لأ ة  ع ن م  أم فق  لع ت)ة    لتمي)ز -3

  لعتت)   ل تعننة.
اميق فق تعتم  أةم    عمى  – نأةج  لتو م  لعتتق    نم ,  لاس  وتعن م  -3

 بتعب   ليمة  لطةئمة .
 م مة  ل ةم  تعم)ف  ل نمو)ع فق يت)ة   لتمب)   لم)ة )  بةلو)ةنة  ل ع)  إ     -1

فق تات)ق نتةئص  ف ل فق  لتعتم    ر )    تية ل( ل ة لأة  ع ن م) ) ع   )وم 
  لم)ة )  . لأللعةأل ل أةم  

 وهتعن م  لتوه م  لعتتهق بة وتنةن لنتهةئص  لنم وه  فهق  م مة   ع  نأةج  تتمم  -4
   اتفة   لطةئمة ل ة لأة  ع   م فةدل فقاميق  لعة  بةليمة   -   نم ,  لاس

 ت أةم   بشيل  ف ل.ل
ت ههةن  ل نأههةج  ل عههن  ههع قبههل  لبةا هه  فههق تعتههم  أههةمتق  ل ههمأل  لوههةاق  اههةئط  د -5

اهةئط    لون ي نه   ب  فةدت)  فهق  اتفهة   ل تعت ه)ع  ب أهةمتق  ل همأل  لوهةاق 
 .ة  لتعتمآ لون بةليمة  لطةئمة  ي ع   اتفة  ر   م 
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التا     ائط الصء بالكرا الطائرا  للسجس عة البابطة لذ   

 التياءا السخية ) ايسن ، ايتر، ستكاسل (.

034 

(  f-testسناقشة نتائج االختبارات السهارية البعءية  ت ليل التباين)  4-3-2

 للسجس عاتلسهارت  البرل التا     ائط الصء بالكرا الطائرا  

 التجريبية  البابطة لذ   التياءا السخية  ) ايسن ، ايتر، ستكاسل (.

036 

 033 التجريبية  البابطة للسجس عاتة نتائج اال تفاظ بالتعلم  سناقش 4-3-4

  البال الخاسس 

 020 االتتنتاجات  الت صيات -5

 020 االتتنتاجات 5-0

 023 الت صيات 5-3

 024 السصاءر العربية  االجنبية 

 040 السال   

 b-e سلخص الرتالة باللغة االنكليزية 
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 قائمة اجلداول
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77 
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 22 االختبارات المهاريةصدق يبين  5
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يبين العدد النهائي لمجاميع البحث الثالث  واألسلوب التعليمي والمعرفي لكل  3

 مجموعة والنسبة المئوية

34 

عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمهارة الضرب الساحق بالكرة  01

 الطائرة للمجموعات التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(

011 

ية والبعدية لمهارة الضرب الساحق  بالكرة عرض نتائج االختبارات القبل 00

 الطائرة للمجموعات الضابطة    )ايمن ,ايسر ,متكامل(

013 

( Tيبين قيم فرق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة ) 03

المحسوبة  وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة الضرب 

 ريبيةالساحق  للمجموعات التج

012 

( Tيبين قيم فرق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة ) 02

المحسوبة وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة الضرب 

 الساحق  للمجموعات الضابطة

014 

عرض نتاائج االختباارات القبلياة والبعدياة  لمهاارة حاائط الصاد باالكرة الطاائرة  04

 مجموعات التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(لل

015 
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 للمجموعات التجريبية

012 

( Tيبين قيم فرق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة ) 07

المحسوبة وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهارة حائط الصد 

 لضابطةللمجموعات ا
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( في مجموعات البحث التجريبية والضابطة في  F)اختبارعرض نتائج  02

 االختبارات البعدية لمهارة الضرب الساحق

001 

( لمعرفة قيمة أقل فرق معنوي بين األنماط  في L.S.Dيبين نتائج اختبار ) 03

 مجموعات البحث التجريبية والضابطة في مهارة الضرب الساحق

000 

( في مجموعات البحث التجريبية والضابطة في  Fختبار)انتائج  عرض 31

 االختبارات البعدية لمهارة حائط الصد

005 

( لمعرفة قيمة أقل فرق معنوي بين األنماط  في L.S.Dيبين نتائج اختبار ) 30

 مجموعات البحث التجريبية والضابطة في مهارة حائط الصد

006 

ة  واالحتفاظ لمهارة الضرب الساحق  بالكرة عرض نتائج االختبارات البعدي 33

 الطائرة للمجموعات التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(
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عرض نتائج االختبارات البعدية  واالحتفاظ لمهارة الضرب الساحق  بالكرة  32

 الطائرة للمجموعات الضابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل(
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 للمجموعات التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(

030 

عرض نتائج االختبارات البعدية  واالحتفاظ لمهارة حائط الصد  بالكرة الطائرة  35

 للمجموعات الضابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل(

033 
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 األشكالقائمة 
 رقم الصفحة العنوان التسلسل

 46 حركي –ليه عملية االدراك الحس يوضح ا 0

 47 فكرة القوس المنعكس البسيط 3
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 50 يوضح الدماغ الخارجي 5
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 قائمة املالحق
 رقم الصفحة العنوان التسلسل

 040 يبين فقرات مقياس تورانس للسيادة المخية النصفية الذي تم توزيعه 0

استمارة استبانه أراء السادة المختصين في مجال الكرة الطائرة الذين استعان  3

 بهم الباحث لتحديد االختبارات لمستوى األداء المهاري

045 

وقات التصور أسماء السادة المختصين الذين استعان بهم الباحث لتحديد ا 2

 العقلي

047 

 042 أسماء الخبراء والمختصين الذين استعانت بهم الباحثة 4

م االداء الفني لمهارتي الضرب يأسماء السادة المقومين الذين قاموا بتقي 5

 الساحق وحائط الصد

051 

 050 أسماء فريق العمل المساعد 6

 053 الضرب الساحقاستمارة تقويم االداء الفني لمهارة  7

لمهارة  اراء الخبراء على  صالحية  الوحدات التعليمية ةاستمارة استبان 2

 الضرب الساحق بالكرة الطائرة

054 

لمهارة حائط  استمارة استبانه اراء الخبراء على  صالحية  الوحدات التعليمية 3

 الصد بالكرة الطائرة

056 

 052 يبين تمارين الوحدات  التعليمة 01

 072 لمهارة لضرب الساحق تعليميةالوحدات ال 00
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 52                                                                       ... التعريف بالبحث  األولالباب  
 

 التعريف بالبحث: -1
 : وأهميتهمقدمة البحث  1-1

ومبادئ علمية رصينة في مجال التعليم  أسسان التخطيط السليم المبني على      
والفعاليات الرياضية سواء الفردية  األلعابوالتدريب يؤدي الى التطور السريع في مختلف 

االلعاب الرياضية بالقدرات او الجماعية لذا فقد اهتم المختصون في مجالي تعليم وتدريب 
المهارية والبدنية والخططية والسيما القدرات العقلية  والتركيز على مناهج خاصة تسعى 
لتطويرها, فالقدرات العقلية " هي التي  تساعد على تعبئة قدراتهم وطاقاتهم لتحقيق اقصى 

 (1)وافضل اداء رياضي "

وذلك االهتمام بالقدرات العقلية لدى االفراد دعت فلسفة التربية الرياضية الحديثة الى      
تنمية الفكر والتصور لكي يصبح  التي دعت الىالمدارس الفلسفية والتربوية  من خالل

التصور  الفرد اكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والمشكالت التي تعترض سبيلة اذ يعد
غرض تجسيد االداء عن ل العقلي من المتغيرات المهمة التي تؤثر في االداء اذ استخدام

من االخطاء بتصور االسلوب  عن ذلك التقليل طريق مراجعة المهارة عقليا فضالا 
حركي من اولى القدرات العقلية التي تسهم  –االدراك الحس  الفني، ويعد الصحيح لألداء

مساهمة جادة في تصور وادراك االفعال الحركية وتفسيرها وتنفيذها من خالل المحيط 
حركي له مكانة في تنفيذ االداء  –التي يتم فعل الحركة من خاللها فاإلدراك الحس والبيئة 

المهاري للمهارات االساسية بالكرة الطائرة من االحساس بالمسافة وزمن االداء واالحساس 
من الحاجات الملحة إلتقان المهارات االساسية ورفع المستوى ، والمعرفة د بالكرة ويع

ؤشراا لبناء التراكيب مام الن تعامله مع المعلومات ومعالجتها يعد مالسابقة جدير باالهت
بر سلسلة من المعلومات الموجودة في فان معالجة المعلومات تحدث ع المعرفية لديه

ا الى مخرجات وتختلف هذه عد دخول هذه المعلومات الى الدماغ وتحويلهالدماغ ب
كان لديهم سيادة  اغ لدى االفراد سواءة في نصفي الدمحسب نوع السيادة المخي المعالجات

                                                
(1)

 5،ص1991. القاهرة : دار الفكر العربي ، التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون ؛  
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مخية في النصف االيمن ام االيسر او متكامل بين وظائف النصفين معا .وهذين 
من  الكثير ترتبط بالسلوك االنساني ولقد دعا يحددان العديد من االمور التي صفينالن

ى االفراد الباحثين الى ان يكون نمط التفكير مرتبط بنصفي الدماغ االيمن او االيسر لد
 المتعلمألنه  يمد  اا مهم لدماغ يعد عامالا وفي المجال الرياضي فان التعرف على وظائف ا

ثر بها العقل على االداء والمدرب بالمعلومات النافعة عن الطرق المختلفة التي يؤ 
 .الرياضي

الكثيرة ف والحاالت وتعد لعبة الكرة الطائرة من االلعاب الجماعية التي تتميز بالمواق      
 ومهارياا  بدنياا  اا يتطلب اعدادالهجوم الى الدفاع بشكل سريع  النتقال منوالمتغيرة فا

نها تتميز بااليقاع السريع ومهارتها تكون متتالية ومتسلسلة فتتطلب ال ونفسياا  وخططياا 
 ي الضرب الساحق وحائط الصد اللتانمهارتمن الدقة في االداء وال سيما  مستوى عال  

اا فضال عن كونهما مهارتين جيد اا لهما اعدادب المهارات الفنية الصعبة ويتطل عدان منت
 اا حركي دور  –ويلعب  التصور واالدراك الحس حسب االحصائيات،  الحسم دائماا  لهن

كلما كانت قدراته  المتعلمان  ت االساسية في الكرة الطائرة اذفي االداء الفني للمهارا رئيساا 
اللعب ويتم التعلم و ادت االساليب والطرق التكنيكية التي يستخدمها في العقلية عالية كلما ز 

بالتنفيذ في  تعلم  تباطؤدون من اتخاذ القرار المناسب والوصول الى الغرض بسرعة و 
  المهارات الحركية.

تكمن في مساعدة مدرس ومدربي الكرة الطائرة في تعلم مهارات الفنية بالكرة الطائرة 
حركي لذوي  –ام تمرينات مستنده على التصور العقلي واالدراك الحس للمتعلمين باستخد

 السيادة المخية النصفية .

 -مشكلة البحث : 1-2

مهارات الكرة الطائرة اذ تختلف من مهارة الى اخرى ولذا يستوجب من تتنوع      
ت وفي ين زيادة في الممارسة والتكرار ألجل الوصول الى تعلم واتقان هذه المهاراالمتعلم

وقتنا الحاضر هناك افكار جديدة وطرق واساليب حديثة ومن خاللها يمكن تحقيق شيء 
، وهذه الطرق الحديثة التي تزيد من سرعة عملية لممكن ان يخدم العملية التعليميةمن ا
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التعلم لهذه المهارات فيلعب الجانب العقلي دورا اساسيا في التأثير على االداء الحركي 
تصور واالدراك اللذان يؤديان الى اداء جيد ويمنعان  الفهذا يساعد المتعلم في التركيز و 

بة الصحيحة تؤدي الى اداء جيد من حدوث تصور سلبي لألداء المهاري اذ ان االستجا
من خالل قيام المتعلم بتصور وادراك للمعلومات التي تخص المهارات وامكانيات المتعلم 

 وقدراته العقلية المرتبطة بالسيادة المخية .

وجدت ان هناك تباينا في تعلم اطالع الباحثة ومساعدة الخبراء ومن خالل 
الطالب ويرجع السبب في ذلك الى ما  مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد من قبل
حركي متعلق بقدرتهم المتمثلة بالسيادة  –يمتلكه الطالب من تصور عقلي وادراك حس 

متكامل ( والتي ترتبط بالعمليات العقلية وترى الباحثة  –ايسر  –المخية النصفية ) ايمن 
والعضلي من اخذ تعزيز العمل العقلي  يعمل علىدراك والتصور العقلي والمهاري ان اال

تصور صحيح للمهارة وادراك صحيح تكون االستجابة العملية صحيحة ومناسبة وهذا 
يرتبط مع اتجاهات اخرى منها السيادة المخية ومما يسبب تباينا في مستوى التعلم بين 

 الطالب لذا ارتأت الباحثة تسليط الضوء على هذه المشكلة .

 -البحث : هدفا 1-3

 يهدف البحث الى :

حركي لذوي  –اعداد منهاج مقترح  باستخدام التصور العقلي واالدراك الحس  -1
  بالكرة الطائرة. السيادة المخية في تعلم واحتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد

 –التعرف على تأثير المنهاج المقترح  المستخدم  للتصور العقلي واالدراك الحس  -2
حتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد حركي لذوي السيادة المخية في تعلم وا

 بالكرة الطائرة. 

 البحث : ضافر  1-4

تأثير المنهاج المقترح باستخدام التصور ل معنوية ذات داللة احصائيةهناك فروق  –1
االختبارات بين ج المتبع لذوي السيادة المخية حركي والمنها –العقلي واالدراك الحس 
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 تي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة ولصالحالقبلية والبعدية في تعلم مهار 
 .االختبارات البعدية

تأثير المنهاج المقترح باستخدام التصور  في إحصائيةذات داللة معنوية هناك فروق  -2
االختبارات حركي والمنهاج المتبع لذوي السيادة المخية في  –العقلي واالدراك الحس 

 .لضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرةتعلم واحتفاظ مهارتي االبعدية ل
 مجاالت البحث : 1-5

لثانية في كلية التربية ا السنة الدراسية: عينة من طالب  المجال البشري 1-5-1
 (2112ـــ  2112) جامعة ديالى للعام  الدراسي الرياضية

 2112/ 1/9ولغاية   2112/   1/ 21من  : للمدة المجال الزماني 1-5-2

 القاعة الداخلية للكرة الطائرة  كلية  التربية الرياضية/ جامعة ديالى : مجال المكانيال 1-5-2

 تحديد المصطلحات : 1-6

: "محاولة استرجاع االحداث او الخبرات الحسية السابقة او بناء صورة  *  التصور العقلي
 (1)جديدة لحدث جديد وتكرارها اكثر من مرة ".

الساس الذي يبنى علية اكتساب واتقان االداء من خالل تقدير : "ا حركي –*  االدراك الحس 
 (2)وتوقع المعلومات الحركية والقدرات البدنية بناء على الخبرات السابقة".

يمن او االيسر او : "النشاط الذي يعتمد على استخدام النصف اال *  السيادة المخية النصفية
 (2)ان كل نصف يقوم بوظائف معينة."  كليهما معا اذ

 (4): "القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات" .االحتفاظ* 
                                                

(1)
 القدم، تأثير استخدام اساليب متنوعة للتدريب العقلي في النواحي المعرفية والمهارية والخططية بكرة ؛فرات جبار 

 00( ص1001)اطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد 

(1)
 15ص( 1991: ) القاهرة :دار المعارف ،  السلوك االنسانيانتصار يونس ؛  

(3)
 Torrance . P.E & Rockentein , 2.L : Some Evidence Regarding Development Off Certral 

Laterailzation – percetuol And Motor Skill .1987.pp.261 – 262                   

(0)
 .53ص ( 1010اد ، دار الكتب والوثائق ، العراق : بغد: )  ء والتطبيقالتعلم الحركي بين المبدايعرب خيون ؛  
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 -الدراسات النظرية والدراسات المشابهة:-2
 -الدراسات النظرية: 2-1
 -مفهوم التصور العقلي: 2-1-1

عدددل دريدددلى ا ستدددء دلعددديىالع درعيدددتا تدرع تدددا  دددايا دريةدددتى درع تدددا دت در ىد عددد  ب      
درع ت   ت عيالم دريةتى رغىض يحع ن دللدع سدن رى دم  ىد عد  در ةدلىل س ت دل ت ييد ن 

 دددن دلاردددلع بيةدددتى دلعدددتتا درةدددح و ردددالدع در  دددا  ت دددا  حلترددد      ذردددل درددديات 
تك ددل سى دد   (1)دعدديى لا دلحددلد  دت درابددىدب درعددلب   دت ب ددلع ةددتىل  ل ددلل رحددل   ل ددل  

(    دت سبدلىل سدن د عكدلم در  دل ى دريدا عدبم در دىل دلىدكةدل تب دلدع 1001) ح ل درعىبدا 
 (1)بلأل زدع ثم بلركت لب.   

 

دن ستدددء (    ةدددت سبدددلىل سدددن بدددلىل در سبددد ن 1991كل دددا ىديدددا   ) دعدددل  ذكدددىك دددل      
 عيحيددىتد  ددا ذ دد ةم دت دن  يددذكىتد دحددلدثل دت ابددىدب عددلب     دت دن  عيحيددىتد دحددلدثل 

   (3)دت  تدبف رم  عبم حلتثةل  ن ببا. 
 

ادر سى   ) حل ل عت  لن ح ل  (    ت    تس  در عتت لب دريا   يتكةل در دىل سدن  ت    
ع ى حىكلب  ع    تدريدا   كدن ي طد رةل تدعديلسلق ل ببدا دت اد ا دللدع دت بعدل دل يةدلع 

 (4)    بلىد لب تيتح  ايت    
 

تسى دددد  )  ح ددددل حعددددن سدددد تف( بل دددد    ةددددلىل   عدددد   دت  ةددددلىل س ت دددد    كددددن يعت ةددددل      
ا درى ليدا تدكيعلبةل  ةت تع ت  س ت   دت دلدع س تا   كدن  دن ا رد  بى  د  س دا در سد

ركددا  عددي  ا رب ددل رةددذة دربى  دد    لريةددتى درع تددا  ددا درى ليدد   ع ددا دن در سددا   كددى 
 (5)بعي ي  .

 

                                                 
(1)

 00،ص1001،  ؛ مصدر سبق ذكرهفرات جبار  
(1)

 102ص( 1001ر العربي ، دار الفك ،القاهرة  : ) التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون ؛ 
(3)

 102ص(  1992دار الفكر العربي ،  : )القاهرة ،  تطبيقات –علم النفس الرياضي مفاهيم اسامة كامل راتب ؛  
(0)

   393ص ( 1011بغداد دار الكتب والوثائق  ، ، العراق  : )  1علم النفس الرياضي ، طحامد سليمان حمد ؛  
(3)

 102ص ( 1001دار الفكر العربي ،) القاهرة ،.: تدريب والمنافسة الرياضيةعلم نفس المحمد حسن عالوي ؛  
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(  دردء دن دريةدتى درةدح و رت ةدلىل درحىك د     دي  , 1991Martenzتبدل يتةدا )     
س دد  دعددي لبلب سةددب   سيددت     لثتدد  ر عددي لبلب در عت دد  دذ يددقلف س ت دد  دريةددتى  ددذة 

 (1)علا دطلىدب سةب    ن در ةلز درعةبا درء درعي ب ري   ذ در ةلىل.  درء دى 
(   طددددد ى دردددددء دن در ةدددددلز درعةدددددبا در ىكدددددزف   كدددددن دن  عددددديالم 1994Coxد دددددل )     

دريةددتى درع تددا ريددت  ى دريكددىدى در عتددا   ح دد    ددتم در ددىل بع ت دد  درعددىض در ييددلب  رت ةددلىل 
 (1)ا در علىدب درةح ح  .درحىك   تدسللل  ذد درعىض ت حلتر  يعل 

ت  لل ارتيلن  ييلر يلن  ا  ذد در ل ا ت  دل درتيدتح تدردذف  دىيبر بتدبع د  درةدتىل      
ت  لئةددل  ددن ادد ا دري ددل ى درطاةددا رت ددىل   ت ددزلدل درتيددتح بز ددللل يكددىدى درةددتىل . د ددل 

لا بعددض دردديحكم  ددا درةددتىل تدرددذف  ددىيبر ب ددلىل در ددىل ستددء دلادد  بددل درارددتل درثل  دد   ةددا 
 (3)دريحع  لب تدريغ ىدب ستء درةتىل در ازت    ا درل لغ.

( درددددددء دن دريةددددددتى درع تددددددا  ييدددددد ن Haris 1991تبددددددل دطددددددلى ) ددددددلى م تداددددددىتن      
دعيلسلع دت دعيحيلى دت دعيى لا درذدكىل ر ط لع دت در  ل ى دت دلحدلد  در ايز د   دن 

ى   ددر ستددء   ددىل دعدديلسلع دت تدبدد  درابددىل در ليدد   ت ددن  لح دد  داددىص ل  يةددى دريةددت 
دعيى لا دت دعيحيلى  ذة درابىدب تد  ل  ع ا ستء د طلع تدحلد  د كدلى تابدىدب  ل دلل 
 ف دن در ددىل ل  عدديى    ددا درددذ ن دت درع ددا درابددىدب در ل  دد    ددر تد  ددل   كددن دن  ي لتردد  

 ددل ى دت بلريعددل ا تدريغ  ددى تد يددلو ةددتى تد كددلى  ل ددلل  ف  يتبدد  دت  يةددتى دطدد لع دت  
تةدتىد  ل دلل رةدل  ع دء    كدلى بدلسل  بيكدى ت بدلا   تبل  كتن  بيكىد   ت عي بت     حلد 

   (4)  كن دن ييح م تيةبو تدبع  .
دريدا ييكدتن  دن اد ا   ن ببدا دربلحثد  با ةدل درةدتىل دت در عتت دلب  إ ىدئ لت عىف 

    .س ل درحل  كن دعيلسلئةل ت  رتحىك  تيب ء  ا درل لغ رع  در  ى تد
 
 

                                                 
(1)

 Martenz, pusing mentul lmagary to enhance intrinsic mothation journal of sport and 

exercise psychology : No.17,1987, pp,54-56 
(1)

 132، ص1010،مصدر سبق ذكره يعرب خيون ؛ 
(3)

 132،  ص 1010 در سبق ذكره ،مصيعرب خيون ، 
(0)

 109-102،ص1001، ؛ مصدر سبق ذكره محمد حسن عالوي  
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   (1)-النظريات المستخدمة للتدريب العقلي:2-1-1-1
   لرل سلل   ى لب دعيال ب  ا   لا دريلى ا درع تا ت ن  ذة در  ى لب :

 -( :Proposition Theoryالنظرية االفتراضية ) -1
  يددا در   ددىتن  ددا دريةددتى درع تددا دعدديع لا دل يىديدد   دت درطددبك  دل يىديدد          

 د  دن در عتت دلب يييد ن يةدتىدب  ب  د  ستدء  عتت دلب عدلب   يدم تيد  تيىص  دذة در  ى 
ى تز رةل  ا درذدكىل  ا طكا  تا  دكثى  ن ىعدت لب  حدللل    ةدت  دت ةدتىل س ت د  
ر ةلىل دت دعي لب  . تدن  ذة در  ى    رتم ست ةل سللل )درعىض(تيعيبى  دذة در  ى د   دا 

ذد كل دب دردذدكىل دل عدل    د يىديد   بحيد  دت دلكثى ط تسل دلد ةل يعىيب رت  ل حدتا  دل د
  ن در  كن دن يت ل  ا طكا ث ث  ى تز  يةت  (  تا  تد يىدي    ر       ىئ   ( .

 -( :Dual code theoryنظرية الرمز الثنائي ) -2
ي تم  كىل  ذة در  ى   ستء دن در عتت دلب يديم دسدللل سىيدةل  دن دردذدكىل سدن رى دم      

  دددا دت  ىئدددا ( ت  دددلم دردددذدكىل درت   ددد    دددتم ستدددء ي زئددد  در عتت دددلب ذدب طدددكت ن د دددل )ر
درى تز  ن دلةا درع عا دت در  رتم  ثدا تحدلدب درتغدلب    دن د ثتد  درةدتى درعد ع   
 ا در  لا درى ليا درةتب درذف  ع   س دل ديةدلا در يدىا  د  دركدىل  دا رعبد  دريد م 

ا دركدىل درردلئىل   د دل   دلم دردذدكىل در ىئ د  دلىيا دت ي م دررلتر  دت دريىب  درعدلح    د
    تم ستء ياز ن در عتت لب در ىيبر  بلريكت ن دت درع بلب در كل    .

 -نظرية معالجة المعلومات النفس فسيولوجية لالنج : -3
(Lang's Psychophysiogical Information processing Theory): 

ف ي ةدددم دركدددم درةلئدددا  دددن دربحدددت  حدددتا ( بةدددلLang peterتيددد   دددذة در  ى ددد  )     
درادددتف در ىيدددا تديدددرىدبلب در تدددم دريدددا يدددىيبر  ددد  در ل دددا درددد  م  عددد ترت ا رتيةدددتى 
درع تا   تبلرىغم  دن دن  دذ در  ى د  بدل ب  دا در  دلا درربدا درع  دا دل د ةدل دعديع تب 

ر ىض د  تذ دددلم ر علر ددد  در عتت دددلب  دددا دريةدددتى درع تدددا بطدددكا سدددلم   تيبدددلع در  ى ددد  بدددل
در لئا دن درةتىل  ل  ا دل ي  م ت   ا ر   تس   حدللل  دن دل يىديدلب در ازت د   دا 

 -درع ا تييي ن تةف درةتىل  ن الة ي ن دعلع ي ن   ل :
 

                                                 
(1)

 002-003،ص1011، مصدر سبق ذكره حامد سليمان حمد ؛ ،  
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 ىدب د يىدي   يط ى درء تةف در حيتص ) درع  لى ت ( در ىدل يةتىة .  ث - 
 يتص .دعي لبلب د يىدي   يط ى درء تةف دلعي لب  رةذد در ح-ا

 -( :Ahsen's Triple – code Theo ryنظرية الرموز الثالثة ألسين : ) -4
( ري عدد ى س ت دد  دريةددتى درع تددا دكثددى يرددتىد  دذ ديددلف  1994يعددل   ى دد  ) دعدد ن      

بعدددل  ل دددلد ت دددت  ع دددء درةدددتىل ردددلص در دددىل ت دددت  دددل دغ تيددد    ى ددد  ل ددد  . ت ييددد ن  دددذد 
 دل  تذو درى تز درث ث  دلي   :

 -: الصورة - 
لىل حعددد   حىك ددد  يحيدددتف ستدددء    ددد  در تد دددا درحعددد   ت دددا لدات ددد   دددا ثت دددا دعدددي     

تدبعةددل دل د ةددل ي ثددا درعددلرم دراددلى ا بلى دد  حعدد   تدبع دد  يعددلسل در ددىل ستددء دريعل ددا  دد  
 درةتىل ك ل رت كلن  يعل ا    درعلرم درح   ا .

 -: استجابة حسية -ب
درع تدددا يحدددل  يغ دددىدب   دددم  عددد ترت     دددا در عدددم ك دددل  تيع دددا دن س ت ددد  دريةدددتى     

 تة ةل ل   .
 -: المعنى -ج

 ددت  ع ددء درةددتىل  ف دن كددا ةددتىل رةددل  ع ددء س ددل در ددىل   دذ دن كددا  ددىل  عدديى        
ابىيدد  درالةدد  دث ددلع س ت دد  دريةددتى درع تددا   تب ددلع ستددء ذرددل  ددلن در ددلي   ددن درابددىدب 

ذد يدم ي دل م دريعت  دلب   عدةل سدن يةدتى  ةدلىل  حدللل دريةتى   ردن  يردلبم  دا حلرد   دل د
 درء دث  ن  ن در سب ن .

 
 (1) -انماط التصور العقلي : 2-1-1-2

 -  عم دريةتى درع تا درء بع  ن ىئ ع ن   ل :
 -: ( External Imageryالتصور العقلي الخارجي )  - 1

يحيدددى درةددتىل درذ   ددد  درادددلى ا ستددء  ن در سددا  عدرع تددا  يعي ددل  كددىل دريةدددتى      
أللدع طددا  راددى ر ثددا لسددا  ي  ددز  ت برددا ى ليددا .  كددان در سددا ت ددت  عيحيددى 
درةدددتىل درذ   ددد    دددتم ب طدددل لل طدددى ر عددد   لئا  ت يت  ز دددت ا ت دددء  دددذد در دددتا  عيحيدددى 

                                                 
(1)

 001، ص1011مصدر سبق ذكره ،حامد سليمان حمد ؛  
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درى ليددددا درةددددتىل درذ   دددد  ك ددددل  ددددا:  عتددددء عددددب ا در ثددددلا: لسددددا دريدددد م درددددذف  عدددديالم 
 ددتى دراددلى ا أللدع  ةددلىل دفىعددلا  ا دد  ل  طددل ل   ددر ) تب دد  دريةددتى درددذ  ا  ددن در  

 ى حدد  درددذىدس ن   در يلبعدد  ( تدش  ددل  طددل ل كددذرل حىكدد   –دلعدديعلدل   حىكدد  رددف در ددذا 
     دددى  دددن  تبدددف  دددتى تكدددا  دددل  دددت  ت دددتل  دددا درةدددتىل لى م ت ةدددى در سدددا تدر  ةددد

 عد ا ستدء طدى ر  دل ت ت ديم   ي ىو.   ت ت رى م يةتى درحىكد  دريدا  ديم ي ىبيةدل س دل ل
 (1)سىيةل ستء درطا . 

 -: Internal Imageryالتصور العقلي  الداخلي -2
دردددلداتا ستدددء  ن در سدددا  عيحيدددى درةدددتىل درذ   ددد  درع تدددا عي دددل  كدددىل دريةدددتى ي      

 ل  ت يعت ةددل  ةددا سددللل  لبعدد  دن دكيعددبةل  ت طددل لأللدع  ةددلىدب  ت  حددلد   ع  دد  عددبم 
 رع تددام ك ي  دد  ر طددل لي  ألطدد لع الى  دد  ت ددء  ددذد در ددتا  ددن دريةددتى د ددن لداتدد  تردد 

  ي دء درى ليددا  دل  ى ددل  طددل لي  س دل ي   ددذ در ةدلىدب در ع  دد  .  عتددء عدب ا در ثددلا :  ددان 
 دددن در   دددتى دردددلداتا أللدع  ةدددلىل دفىعدددلا درع تدددا لسدددا دريددد م دردددذف  عددديالم دريةدددتى 
  ل ع     يدلب  بدذف    ا درةتىل درذ      ةت  ىص   ك    ن  ت   ت  ي ء  ل  ى ل  طل لي

ل  ددىص حىكدد  درددى م  ت حىكددلب در ددل  ن دت  ف طدداع داددى اددلىو   عدد  درتبددب  دركددىل ت ددا
  رلم درىق   درعلل   .

  ددت رى  دد  يةددتى درحىكدد  ت حدد ر دلدئةددل دريددا  دديم ي ىبي ةددل س ددل ل   ددتم در ددىل بددالدع      
 (1)درحىك  بل  ل .

                                         
   -نماذج التصور العقلي : 2-1-1-3

بددان   ددلذو دريةددتى درع تددا  (1991 ددذكى رددلىم يددل   سددن) دعددل   كل ددا ىديددا 
 (3) - ا:

 

                                                 
(1)

 Schmidt,A.Richard,Graig A .Wrisbery:Motor Learning and performance,second  

Edition,Human Kinetics ,2000,p223                                                              
(1)

 Schmidt,A. Richard :Op. Cit, 2000, P223 
(3)

طارق ضايع محمد العزاوي ؛ تأثير تمرينات التصور العقلي المصاحب لالداء المهاري في تطوير تركيز االنتباه  

رسال الساحق واالحتفاظ بها في الكرة الطائرة :) رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى ، ومهارة اال

 19( ،ص1002
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 -:  تصور نموذج االداء -1
 تذرل بيةتى در سا أللدع  ثلرا )   تذو (   تم ب  لسا داى    ز .

 -: تصور افضل مستوى لألداء -1
م ذرل بيةتى د يا دلدع عبم تدن ح    در سدا   تليكدتن درةدتىل درذ   د  ردالدع  ي    

 ككا   تد  ل يا  درةتىل  ةلىل  حللل عبم دلدق ل باي لن .
 -:  تصور الزمان والمكان الصحيحين لألداء -3

ت ددددل دن   لىعدددد  در سددددا ارددددتدب دللدع دلعلعدددد   رتيةددددتى دن يعيحيددددى درةددددتىل     
 يح دم ذردل بيةدتى درعدلبم بةدلف دكيعدلا درطدعتى درعدلم ردالدع در  دل   ت درذ     ل لدئد  

 ن ح د  در كدلن تدرز دلن . ت  دل   دا دريىك دز ستدء  دذد درطدعتى  د يا در ىتف   ع  
  ن ح    لذد   عا   تد ن  كلن دللدع ؟ ت    ن  كتن  ذد دللدع .

 -: التصور اخطاء االداء للتخلص منها -4
ا بعددض دلح ددلن درددء دعدديلسلع درةددتىل درذ   دد  أللدع  ةددلىل حىك دد   حيددلو در سددا  دد     

رغددددىض دربحدددد  سددددن دلارددددلع ت حلتردددد  دردددديات    ةددددل ت  كددددن دن  دددديم ذرددددل  ددددن ادددد ا 
دعيحيددلى درةدددتىل درذ   ددد  رت ةدددلىدب درحىك ددد   دددىدب سدددلل  دددن زتد دددل  ايت ددد  ت دددا  تدبدددف 

  يبل       دريىك ز ستء  عى    تدحا در ةتى  ا دللدع.
 
 (1)-مبادئ التصور العقلي: 2-1-1-4

   -  لل    تس   ن  بللئ دريةتى درع تا  ا :    
 -:  التصور العقلي لألداء ونتائجه -1

 ل ددا  يددلئ  دللدع     ددا  ن  يةددتى كدد   ددن دلدع در ةددلىل درددء  ددا ستددء در سددا د     
راىعددلا ككددا دىعددلا دريدد م دررلتردد    ددا يعتدد م در سددا ك   دد  دريةددتى درع تددا ردد م   ددر 

تركن  ا  تي  دركدىل در ى حد  دركت د  رتدذىدا تر دىدن دركدىل تديةدلا در يدىا  د  دركدىل   
 تكذرل  كلن دع لر دركىل .

 
                                                 

(1)
للطباعة والنشر دار الفكر  : )عمان ،1فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة ، طعبد الستار جبار الضمد ؛  

 101 -100ص (  1000والتوزيع ، 
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 -االنتباه الى التفاصيل :  -2
 كددتن دريةددتى درع تددا د يددا كت ددل كل ددب دري لةدد ا دكثددى تيددتحل    سددا كددىل در ددل       

دريةدددتى درع تدددا كددد   دددن دليدددلعل تعدددرو    دددا دن  يددد   دددا دلسيبدددلى س دددل دعددديع لا
در تعدددا تلى ددد  درحدددىدىل تغ ى دددل  دددن دري لةددد ا دريدددا يدددقثى ستدددء ذردددل دريةدددتى دذ كت دددل زدل 
دريىك دددز ستدددء ي لةددد ا در ةدددلىل كت دددل كدددلن دريةدددتى دكثدددى  علر ددد   دددا دريددداث ى ستدددء  عددديتص 

 دللدع .
 -التركيز على االيجابيات :  -3

درع تددا ستددء دللدع در ددل و   لن ذرددل  ددلسم درع بدد     ددا دن  كددتن يىك ددز دريةددتى     
 ب ن در ث ى تدلعي لب  ت ع ا بلريلرا ستء دلىي لع ب عيتص دللدع.

 التصور العقلي للمهارة ككل :  -4
  ا دن  كتن دريةتى درع تا رت ةدلىل  دا درلى دل ككدا ترد م دريىك دز ستدء  دزع  دن      

 عر  دربى ل   درحىكا ر     د زدع در ةلىل دحكم بةل بت د زدع در ةلىل لن در ةلىل   يم دري
 -التصور العقلي قبل االداء مباشرة :  -5

  ددا ستددء در سددا دعدديع لا در ةددلىدب دريةددتى   لعدديى لا در ةددلىل ستددء دلبددا  ددىل      
تدحددلل ببددا دللدع  بلطددىل   ت عي ددل سددلل  ددىدب دلعدديى لا ستددء رى  دد  در سددا درالةدد  

 ر  لىم. ترب ع  در طلر د
 -التصور العقلي في نفس سرعة االداء : -6

  ددا دن  كددتن دريةددتى درع تددا  ددا   ددم عددىس  دللدع در ةددلىف   تسددللل  ددل    ددا        
در سا درء دلدع دريةتى درع تا  ا ةتىل دعىا  ن دللدع در ةلىف    لن   لىع  دللدع 

 تب ب درعت م رت ةلىل .در ةلىف  ا عىسي  در ثلر    علسل در سا ستء يعتم دري
   -التصور العقلي لمدة قصيرة من الوقت :  -7

 دددقلف دريةدددتى درع تدددا ر دددلل ت  دددزل  دددن درتبدددب دردددء يح  دددم  يدددلئ  د  لب ددد  تبلر  لبدددا      
  تد   در سا ةعتبلب س ل  حلتر  دلحي ل  بلريىك ز ر لل رت ت   ن درتبب. 
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 (1) -:الوقت المالئم للتصور العقلي  2-1-1-5
در لةددت  بدد ن دري ى  ددلب   تددا   ددا  ف تبددب ؟ ت ددا ادد ا در ددلل ددا  كددتن دري ددى ن درع     

دربل  دد  ؟ دم  كددتن دري ددى ن درع تددا دكثددى  لست دد  بعددل  حلتردد  دري ددى ن  بلطددىل دت  ددا در  ردد  
يدددم  دريدددا د ى دددب دريدددا ي ةدددا بددد ن  حدددلتلب دريدددلى ا دت ببتةدددل ؟ ت دددا درلىدعدددلب درعدددلب  

در لةدت  بد ن لتىدب دري دى ن  د   ت د   دا دتبدلب  ايت د  اد ا در دلللب درع دعيالدم دري ى  
تبدب دردذف ي دب   د  دري ى  دلب درع ت د  دردريتةا درء  يلئ  د  لب   بت   بغدض در  دى سدن 

   ت كذد  بلت  دن  ذد درطكا  ن دري ى ن   كن دن  كتن  علل  ا  ف تبب ب ن دري ى  لب 
 (1)-: اهمية التصور العقلي 2-1-1-6
عددلسل  ددا تةددتا در سددا درددء د يددا  ددل رل دد   ددا دريددلى ا دت در  ل عدد    تذرددل  ددن  -1

ادد ا دلعدديع لا در ددت ا رتيةددتى درع تددا  ددا يت  دد   ددل  حددل  لكيعددلا ت  لىعدد  تيرددتى 
 در ةلىدب درحىك   .

 دريةتى درع تا بلري ك ى  دا دل دلدف تدعديىدي   لب دللدع در رتتبد   دا در  ل عد   بل  -1
ت دددن اددد ا در  لىعددد  تدلعدددي ىدى  دددا دريدددلى ا ستدددء دريةدددتى درع تدددا  ددديم درتةدددتا دردددء 
درلى ددد  دريدددا   كدددن   ةدددل درحةدددتا ستدددء دلحعدددلم در ةدددلحا تدعددديى لا كل ددد  درابدددىدب 

 درعلب  .
 علسل در سا ستء يةتى دللدع در  ل  بلطىل ببا درلاتا درء در  ل علب     سدا  -3

 ى  تم درعلىي  تك     سبتى ل . در  ز درعلرا  عيى   در  
 عدددةم  دددا دعددديلسلع دلحعدددلم بدددلأللدع دأل ثدددا تيىك دددز دل يبدددلة ستدددء در ةدددلىل درلب  ددد   -4

 دلا ىل دربلب   ستء دل ر م ريح  م دل لدف .
 ةددبو دريةددتى درع تددا ذد   دد  كب ددى بعددل دللدع در ددل و تالةدد  س ددل ل يعدد و رب عدد   -5

لتلب  ا  علب   درتثا تدرى دا دت  دا درعدبلح  تدرعدلا در دتص دري ل م  ثا ذرل ييلب  در ح
   دذ يع ا ستء ياك ل درابىل ت يلبع  دلبعلل در ل ح  رالدع .

دعدديبعلل دري ك دددى درعدددتبا تدسردددلع در ز دددل  دددن درددلسم  دددا درث ددد  بدددلر  م تز دددللل درلد ع ددد   -6
 تب لع د  لر دللدع دل  لبا تيح  م دل لدف . 

                                                 
(1)

 191ص  ( 1000ب العادل للطباعة الفنية ، مكت : ) بغداد،التعلم وجدولة التدريب حجوب ؛ وجيه م 
(1)

 199، ص1000مصدر سبق ذكره  ،عبد الستار جبار الضمد ؛  
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 (1)-بين التدريب العقلي والتصور العقلي : الفرق 2-1-1-7

( برى     ىدل   ر ةدرتو  Mental Trainingيم دعيع لا  ةرتو دريلى ا درع تا )    
(  ددا ستددم دردد  م درى ليددا   تركددن  ددن درتد ددا Lmagery Trainingدريةددتى درع تددا )

(   Heil   )در ةدا ب  ة دل   دذ دن دريةدتى درع تدا  ى د  دردء درع ت دلب درع ت د  دردذف تةد
بل     ر دري ك ى    ا ح ن دن دريلى ا درع تا  ةرتو تةد ا   ثدا دلعديىدي   لب دريدا 
 عدديع ا   ةددل دريةددتى درع تددا  ددا  حلتردد  ريرددت ى دللدع درى ليددا .  تستددء عددب ا در ثددلا 
 ددددلن دريددددلى ا درع تددددا ر ةددددلىل دلىعددددلا  ددددا ى ليدددد  دريدددد م  دددديم  ددددن ادددد ا ب ددددلم در سددددا 

 -  :بلرارتدب دلي 

 دري ك ى  ا دلىعلا. -

 درحل   درذديا    در  م سن ارتدب دلىعلا . -

 يةتى لسا  حيىف  قلف يىب  دىعلا  ثلر   . -

 يةتى دىعلا بتف عبم  لدعدة برى     ل ح  . -

إن  حيدددتص دريدددلى ا درع تددددا  دددت ي ث ددددا دريةدددتى درع تددددا رت ةدددلىل   رددددذد   دددل  ييدددد ن      
ىص   ترةذد كلن دريةتى درع تا   ثا درتع ت  دريا  ن ا رةدل  ديم دريلى ا درع تا دبعلل دا

د  ددلز د ددلدف دريددلى ا درع تددا .دن در ةددا بدد ن دريددلى ا درع تددا تدريةددتى درع تددا  ييدد ن 
 تددا  ييدد ن دل حلئ دد   دددا در ددلىل ستددء دعدديلسلع درةددتىل   ددر    دددا حدد ن دن دريددلى ا درع

ء  ددن دريددلى ا درع تددا ح دد  درحل دد  درددء دن دريةددتى درع تددا  ددت در ىحتدد  دلترددت  درةددتىل 
 يعتم يثب ب درةتىل ببا دلعيى لا درع تا رةل. 

 -االحساس:  2-1-2
  درل لغ إرء دألرىدف  ن درعةبا دألثى د ي لا تا   ترا   عا طعتى ت  دفحعلم      
درارتل دلتردء ردالىدل درعدت م    لفحعدلم  دت دلثدى در  عدا دردذف   طدل  بلطدىل  دن  ت عل

                                                 
(1)

 009- 002،ص1011، مصدر سبق ذكره حامد سليمان حمد ؛  



 34                                             المشابهةالباب الثاني... الدراسات النظرية والدراسات  
 

د  علا حلع  دت سيت حعدلم   دت  دت  دلثدى در  عدا دردذف  حدل   دا در ةدلز درعةدبا 
   (1) ي    ر  ب  ) ث ى(

 دلر ث ىدب يةدا دردء دسيدلع درحددم )در عدي ب ب (  ي دتم دلسةدلا درحعد   ب  ددا 
درعدد  ب درعةددب   درحعدد   درددء در ىكددز درعةددبا   درددذص   ددتم بددلتىة بلسرددلع دلتد ددى درددء 

 ب  ) درعي ب   تدرغلل(. دسيلع دلعي ل
ت عى دد  ) سبددل درعدديلى يدد ل(   بلرع ت دد  در  عدد   ل عكددلم دراةددلئ  در  ددىلل ر طدد لع     

درالى    تكذرل درحللب درلدات   رت ىل دريا ييطدلب  بعدبا دريداث ى در بلطدى ر دقثىدب  لل د  
 (1) ا دسيلع درحتدم در رلب    

 دلحعلم دعدي لب   طدعتى    تدس د   راحدلد    (  بلن  1001تسى   ) ستا دل  ى      
درالى    تدرلدات    ف د    دلثى در  عا در لي  سن ي ب       حلع  عدتدع كل دب لدات د  دت 

 (3)الى     
  لفحعدلم  ددت درع ت د  در عى  دد  دلتردء تدلعددي لب  دلتر د  رعيددت درحدم ي ددتم ستددء      

  ت  ةدددل  يعدددىف در دددىل ستدددء دراةددددلئ   دعدددي بلا در عتت دددلب  دددن اددد ا دسيدددلع درحددددم
در ىل دددد  راطدددد لع دت دلحددددلد  دريددددا يحةددددا  ددددا درعددددلرم  در حدددد ر بةددددلت  ي  دددد   رتيغ ددددىدب  

 (4)درلدات    
ت عدددىف د ىدئ دددل  دددن ببدددا دربلحثددد  با ددد  س ت ددد   عددد ترت    ت  عددد     يددداثى   ةدددل سيدددت      

يددداث ىدب دت دلطدددلىدب  دردددء درحدددم بدددلر قثىدب درلدات ددد  تدرالى  ددد  ت ع دددا ستدددء   دددا  دددذة در
 ىدكز دلسةلا  ا درل لغ سن رى م دلسةلا  بطكا سلم ت ن در لح   درى ليد    دان 
دلحعلعدددلب  ة ددد   دددا در  دددلا درى ليدددا لن كت دددل كدددلن در سدددا رل ددد  بدددلىل سلر ددد  ستدددء 

 دلحعلم كت ل علسل ذرل  ا يرت ى  عيتص دللدع رل   .
 
 
 

                                                 
(1)

 300 -199ص ، مكتبة الخانجى (: ) القاهرة  3؛ المدخل الى علم النفس، طعبد هللا عبد الحى موسى  
(1)

 11،ص100،  مصدر سبق ذكرهعبد الستار جبار الضمد ؛  
(3)

 101ص (1 001بغداد ، دار الشؤون الثقافية ، افاق عربية ،):  1فسلجة النفس ، طعلي االمير ؛  
(0)

 020ص ( 1929: )القاهرة ، مكتبة االنجلو مصرية ،  ؛ اسس علم النفس العامطلعت منصور واخرون  
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 -مرتبطة بالنشاط الرياضي: انواع االحساسات ال 2-1- 1 -2

بددلن   ددلل دىبعدد  د ددتدا  ددن دلحعلعددلب  (1)يددذكى تعددن  لعددم سددن ) س ددىت حعددن (     
 در ىيبر  بلر طلر درى ليا ت ا  ل  ايا :

 عددل دلحعددلم درعيددتا درحىكددا  ددن   ددم   ددتدا دلحعلعددلب  ددا :  االحساااس الحركااي-1
درحىكدددا  دددن سددددلل  لئدددا  دددن در طدددلر درى ليدددا   تييكدددتن  عدددي ب ب دلحعدددلم درعيدددتا 

س لةدى دلسةدلا درحعد   دريدا يكدتن  ت دتلل يحدب  عدرو درعيد ب تدر  لةدا    كدا 
د عدلن عددت م  عدير    ن ) غ ددض س   د ( ت ت ددم إذ د   ت    دد   ت  ف  دزع راددى  دن   ددزدع 

  ع   بلى   سلر    ن درلب .
در ت تل  دا دلذن :  عي ل  ذد دلحعلم ستء  ةلز ح   دريتدزن  االحساس بالتوازن-2

درلدات     إذ   ك  ل  ن سزا دلحعلعلب    عةل    لفحعلم بدلريتدزن   ك  دل  دن  عى د  
  ل إذد ك ل تدب  ن كلر عيلل  ت   تتب ن.

: ييكددددتن  عددددي ب ب دلحعددددلم درت عددددا  ددددا  ةل ددددلب دريدددد لئى  االحساااااس اللمسااااي-3
بةددتىل غ ددى   ي  دد  بح دد  درعةددب   در يىدك دد  حددتا بةدد  ب درطددعى  ددا در تددل  تي يطددى 

يعددلسل ستددء  عى دد  رب عدد  دلطدد لع تدلىدكةددل  ددن ح دد  در ىت دد  تدرةدد ب  تدرعدد تر  تذرددل 
 ب   ع   ذة دلط لع عرو در تل .

: يددقلف درع  ددلن لتى در عددي با راحعددلم دربةددىف درددذف ردد  لتى  االحساااس البصاار -4
لب دلادددىص  دددا دلىدل ىئددد م  دددا در طدددلر درحىكدددا  إذ  طدددلىل  دددا    ددد  د دددتدا دلحعلعددد

رب عددددد  دللدع درحىكدددا ت ة ددددد   ت رلب يددد   دددىتف در طدددلر تدتيدددلس    تيعددددددلسل در سدددا 
 ستء  ةم كا در ةلىدب دريا   تم بةل.

 -مفهوم االدراك:2-1-2-2
  كن  ن  يعىف ستدء دغتدا  دلطد لع  دا سلر  دل درادلى ا سدن رى دم حتدعد ل    ةدا     

رتكلئن درحا دريتد م    دلعي لبلب در  لعدب  تدر ايت د   دا  دررى م درذف  ن ا ر    كن
در ح ر درذف  ع ش        ح ن ي د  ستدء حتدعد ل ) درعد   تدربةدى تدرت دم تدرطدم تدردذتم  

                                                 
(1)

حركي وعالقة بدقة اداء بعض المهارات االساسية في الكرة الطائرة : ) رسالة  –وسن جاسم محمد ؛ االدراك الحس  

 11( ، ص  1001ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ، 
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 دددقثىدب  دددن درعدددلرم درادددلى ا    ا  دددل  حدددم بةدددل ت دددن ثدددم  دددلىل  ع دددء  دددذة دلحعلعدددلب 
 ددا درتبدب   عد    دد  ةدتب كددىل  ت ةدلى ل     دث  س ددل عد لس ل ةدتيلم  ع  ددلم عدتف  دلىل

ييددىا دلىض    ذ    ددل  ددا   س ت دد  دللىدل   ددتم بي عدد ى دلحعلعددلب تذرددل سددن رى ددم 
در عتت لب در ت تلل تدر ازت    دا دردذدكىل  تكدذرل  ي  د  در تدبدف ت درابدىدب درعدلب    دا 

بلا  ددذد در تبددف     كددن ر سددا  ددن ادد ا دللىدل    كددن يحل ددل در كددلن در  لعددا لعددي 
  (1)دركىل تك     يىبةل تك     ي ى ى ل تغ ى ل  ن در تدبف در ايت    ا درتعا.  

ت ددلب ت ييد ن دللىدل ي لسدا در عتت ددلب در يعدىف ست ةددل بتدعدر  درحددتدم  د  در عت      
ابىدب دللىدك   درتدعع  دريا يعةم  دا د ي دلع   دلذو  دن درابدىدب ردر ت تلل  ا درذدكىل  تد

 (1)دكيعبةل در ىل لعيال ةل  ا در تدبف دريا   ى بةل  درعلب   دريا
 ا ستء س ت لب سلل   تيعي ل ستدء يد ل )ت     ح تا( بل    س ت   س ت   ست ل يط     

دل يبدددددددلة تدريىك دددددددز ريعز دددددددز ي عددددددد ى در عتت دددددددلب تيتيددددددد حةل لايدددددددلى دربى دددددددل   درحىكدددددددا 
 .(3)در  لعا 

( دن دللىدل  ددددت ي لسددددا سدددددلل  Singer 1990ت ددددىص ت  دددد   ح ددددتا   دددد  سددددن )      
دحعلعددددلب  ددددا تبددددب تدحددددل   تدن دري   ددددز دت دري ى ددددم بدددد ن دلحعددددلم تدللىدل   كددددن دن 
 عددلسل ل ستدددء  ةددم  دددذة دلةددر حلب بةدددتىل د يددا    للحعدددلم  ع ددلة دعدددي م در ث دددى 

   (4)ب   ل دللىدل  ع لة ي ع ى در ث ى. 
 ت   درع ت   دريا ي عى دلثلى درحعد   دردتدىلل دردء ت عىف دللىدل د يلم با     يتل درع     

در ددم  دد  ديددل    عتت ددلب تابددىدب عددلب     تيعددد ء دلثددلى درحعدد   بعددل يدداث ى در ددم بةدددل 
 (5)ت ة ةل دلىدكلب. 

                                                 
(1)

لفكر للنشر والتوزيع ، دار روائع ا : )عمان ، 1؛ التطور الحركي للطفل ، طعبد العزيز عبد الكريم المصطفى  

 132( ص  1991
(1)

دار الفكيييير  القيييياهرة ، :، 1التييييدريب الرياضييييي الحييييديت )التخطييييي  وتطبيييييق وقيييييادة( ،طمفتييييي ابييييراهيم حميييياد ؛  

 112(،ص1992العربي،
(3)

 133ص ( 1001دار الفكر للطباعة والنشر ،  : )عمان ، 1فسيولوجيا التعلم ، طمحجوب ؛  هوجي 
(0)

            ( 1000دار الكتب للوثائق ، : ) بغداد ،  1نظريات التعلم والتطور الحركي ، طآخرون( ؛ وجيه محجوب )و 

 .01ص 
(3)

 Magill, Richard A; Motor Learning Concepts and Applications lowa : ( Wm C. Brown 

publishers, 1985 ) p. 71 
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ت عىف د ىدئ ل با   درع ت دلب درع ت د  دريدا  دن ا رةدل  يعدىف ستدء دلطد لع درالى  د       
ن ا ا در ث ىدب تيعلر  تي عدى  د   دل   يتكد   دن ابدىدب در ح ر  ب ل بعل  ل  حم بةل  

 علب   رتتةتا درء ةتىل كل ت  تتديح  رت ةلىل در ىدل يعت ةل.
 -المدركات الخاصة بالكرة الطائرة : 2-1-2-3 

يددىيبر كددىل دررددلئىل بددا تدا سل ددلل  ددن دللىدكددلب دريددا يعددلسل ستددء ي   يةددل تيرت ى ددل      
 -:(1)لىدكلب  ابلريلى ا   تد م  ذة دل

 -: ادراك االحساس بالكرة-1
إن درك دددلعل در   ددد  ر سبددد ن  دددا درعدددلا دركدددىدب ) كدددىل در دددلم   كدددىل درعدددت    كدددىل  دددل (      

يياعددم ستددء لبدد  دردديحكم  ددا دركددىل   ت ددذد  يرتددا  تسددل الةددل  ددن دللىدل  عددىف بددللىدل 
 د  دركدىل تاةلئةدةل    دلحعلم بلركىل ت ذد دللىدل  عدلسل در سدا ستدء يتد دم حىكليد 

 ك ل  ع و ر   ن در لىل ستء درع رىل ستء دركىل تد  ل ةل .
 -: ادراك االحساس بالزمن -1

ت ددا بددلىل در سددا ستددء يحل ددل ز ددن دلدع درحىكدد  دت دلدع اررددا  عدد ن ت ددن د ثتدد       
 يحددديم ستدددء   ة ددد  دذدرز   ددد  ريدددىا دركدددىل   تيعدددل  ردددل دلىدل لسدددا كدددىل درردددلئىل رت دددللذ
ر سا دن  كتن رل   دحعلم بز ن درذف يعيغىب  درحىك  ر ي كن  ن يحل ل عدىس  دللدع د

 درحىكا .
 -: ادراك االحساس بالمسافة -3

ت دددا بدددلىل در سدددا ستدددء يحل دددل در عدددل   دريدددا   رعةدددل دث دددلع دللدع   ثدددم بدددلىل ستدددء      
ي ةددت  ب  دد  تبدد ن  عددل   در ددىف دت  عددل   درتثددا تكددذرل بلىيدد  ستددء يحل ددل در عددل   دريددا 

 درز  ا دت در سا در  ل م .
   -: ادراك االحساس بالقوة العضلية-4

ت ا بلىل در سا ستء د ةلى در لى در  لعا  ن در تل درعيدت   در ز د  للدع  عد ن      
كا ةددلى دبةددء بددتل سيددت   دت د ةددلى بددتل  يتعددر  دت بت تدد  ك ددل  ددت درحددلا س ددل ي ى ددى 

  ايت   دت يةت ا دركىل درء در ى ء  ن دبعلل  ايت   . دركىل رتز  ا ستء  عل لب
 -: ادراك االحساس بالمكان-5

                                                 
(1)

 113 -110،ص 1000،  مصدر سبق ذكرهعبد الستار جبار الضمد ؛  
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بلىل در سا ستء يحل ل  كل   دث لع دللدع درحىكا تكدذرل در دلىل ستدء دلىدل درع بد       
بدد ن  كل دد   ددا درتعددا ت كددلن درددز  ع دت در سبدد ن در  ل عدد ن  ف دلىدل درع بددلب در كل  دد  

 ىكا . ا دللدع درح
 -: ادراك االحساس بالسرعة -6

بلىل در سا ستدء دلىدل عدىس  دللدع  تس دل دذ كل دب عدى ع  دت بر ئد  دت  يتعدر        
درعدىس   تكددذرل دلىدل در سدا رلى دد  درعدىس  دريددا ي ي ددا بةدل دركددىل دت درعدىس  دريددا   ي ددا 

در ايت دد  در طدديىك   بةددل درددز  ع دت در سبدد ن در  ل عدد ن تكددذرل دلىدل د ي ددلا د ددىدع در عددم
  ا دللدع درحىكا. 

 -حركي (:  –االدراك ) الحس  2-1-2-4
حىكدددددا( با ددددد    س ت ددددد  ي  ددددد م در لاتددددد  درحعددددد    –  كدددددن يعى دددددف دللىدل ) درحدددددم      

تكدذرل   كدن يعى  د  با د     (1)تدسرلئةل  ع دء  تبدذرل  ادلم كت   د   ة د  كدلر ا رتعدتتل 
در ت ددتلل  ددا درعيدد ب تدلسةددلا تدر  لةددا    ةددا سبددلىل سددن دثددلىل دلسيددلع درحعدد   

 (1)يزتل درع ا بلر عتت لب   ل   ا دن ي عت  د زدع در عم س ل در  لم بي   ذ  ف  ةلىل  
(  ددت   درحلعدد  دريددا ي ك  ددل  ددن يحل ددل  1993ك ددل  عى دد  )  ددزدى دررلرددا تكل ددا درددت م 

تكددذرل درتيدد  دركتددا رت عددم تيدد  د ددزدع در عددم تحلريةددل تد يددلدل ل تدي ل ةددل  ددا درحىكدد  
 (3)ت تدة لب حىك  در عم ككا . 

حىكا بارتدى  ايت     إذ  بل  بلر  ىل دركت   دل  لر د    بعدل  –ت  ى دللىدل درحم      
ذرل  بل  در ىع بيحت ا در تبف تدلىدل درع لةدى در كت د  رد   تدرع بدلب در لئ د  بد ن د زدئد  

ى   كددتن باسددللل يددار ف دل ددزدع بةددتىل  تحددلل تدرعددتلل در ايت دد    ددل دررددتى درثلردد  تدلا دد
 (4)درء در  ىل دركت    ىل ثل   .  

 ( بل     دلىدل  تدبف در عم تحىك  د زدئ   Forst, Reuben 1977ك ل تسى   )      
  (5)در لطئ   ن دحعلم درعي ب تدلتيلى تدر  لةا تا ف ذرل  ن درا  ل.  

                                                 
(1)

 133، صمصدر سبق ذكره ، 1001وجيه محجوب ؛  
(1)

دار ) ، : 1ط الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في االلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية ،قاسم حسن حسين ؛  

 201ص ( 1992الطباعة والنشر والتوزيع ، 
(3)

 190ص ( 1993دار الحكمة للطباعة والنشر ،  غداد، : ) ب ؛ علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل الويس  
(0)

 11،ص1000، مصدر سبق ذكره   ؛عبد الستار جبار الضمد  
(3)

 Forst,Rouben B: "physical concepts Applied to physical Education and coaching  
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دعي لب  س ت   ر ث ىدب حع     ي  س ةل ي   ذ رت ةلىل در ىدل تيعى   دربلحث  با        
 يعت ةل.

 -الدراك :بأعالقة االحساس   2-1-2-5
  لل س ب  كب ىل تتر لل ب ن دلحعلم تدللىدل لن  ف د علدم رحلعد   دن درحدتدم      

يدا ع قلف درء د علدم در تيتسلب در ىيبر  بةل    دلللىدل  ديم سدن رى دم دلحعلعدلب در
ي  ددا سددن رى ددم دلسةددلا درددء در ددم تدرددذف  ددقلف درددء حددلت   ددذة درع ت دد  دريددا  رتددم 
ست ةل بلللىدل    لربةدى كحلعد   دن يتدل درحدتدم دريدا ي  دا  تيدتسلب درعدلرم درادلى ا 
رت م تبلريلرا دلىدكةل  ديم سدن رى دم عد تر  ت دلب دت حز دلب يدتئ   ستدء درعد ن  ت دذة 

    دددىلل ل يح دددا  ع دددء  دددا حدددل ذديةدددل دن دل عدددلن در ت دددلب  دددل  دددا دل  ت دددلب يدددتئ 
 عددي با يتددل در  بةددلب دريددا يددىل ردد  ت حعددبةل ت يى  ةددل درددء  عددل ا ت  ددل  م تبددذرل ل  كددن 
دن   ددتا دن   ددلل دلىدل بددلتن دحعددلم دت دحعددلم بددلتن دلىدل ذرددل لن س ت دد  دري عدد ى 

   (1)ركا   ة ل  عي ل ستء دلاى ت ك ت .
 سبدددل درحدددا  تعدددء(  دن دري  دددز بددد ن دلحعدددلم تدللىدل   دددتم ستدددء ت دددذكى )سبدددل ده     

دعددلم دن دلحعددلم سبددلىل سددن دعددي لب  دتر دد  لسيددلع درحددم   ب   ددل دللىدل سبددلىل سددن 
دررى  ددد  دريدددا   ةدددم بةدددل در تيدددتا رةدددذد دري  دددز رددد  د   ددد   دددن در لح ددد  در  ى ددد  رك ددد  بت دددا 

 (1)ت ل د  ةلا ب ن دلحعلم تدللىدل .دل      ن در لح   درع ت    لرتدب  د   ل 
دن دلحلعددد م يطدددكا دلعدددلم رددد لىدل   تبدددل دبيدددىن دللىدل لحلعددد م دريدددا  دددا 
بللعدددلم  دددل ىل دتر ددد  بعددد ر  ر دددل ىل دللىدل  ف دن دلحعدددلم  عدددبم دللىدل  دددلللىدل 

 ددا  عددي ل  علر يدد   ددن درحددتدم دريددا ي  ددا در ددقثىدب  ددن دلسةددلا درددء درحددتدم ت ىدكز ددل 
 (3)درل لغ دذ ييم س ت   دللىدل.

                                                                                                                                                    

Wester publishing co ,California , 1977 , p . 103 

 

(1)
 .199-192،ص 1000 البصرة، ،1ط، التعلم الحركي رم محمد صبحي محمود ؛ نجاح مهدي شلش ،اك 

(1)
 300، صالمصدر السابق عبد هللا عبد الحي موسى ؛  

(3)
 01،ص1000،مصدر سبق ذكره وجيه محجوب واخرون ؛  
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دلحعدددلم  دددقثى بدددلتىة  دددا در علر ددد  درطدددعتى   ستدددء طدددكا دلىدل  دددلللىدل سبدددلىل سدددن      
دحعدددلم  بلطدددى   تركدددن   دددلى دن ي دددل دلىدكدددل غ دددى  يددداثى بدددلرابىل درعدددلب   ) دلحعلعدددلب 

   (4)در يذكىل (.
سدددن  درلداتددد  تدرالى ددد   با ددد  دعدددي بلا رت عتت دددلب  عدددىف د ىدئ دددل  دددن ببدددا دربلحثددد 

 ىل  عا حىكا.  ن ا ا دلىدكةل تيحت تةل ت ة ةل رتتةتا درءرى م درحتدم 
  -حركي: –كيف يحدث االدراك الحس   2-1-2-6

(   دن 1991يذكى )  ع    ز لدن اتف (      سن ) ح ل ةدبحا حعد  ن تدادىتن      
ا تدر دم    لر  دلم درحعدا حىكا يعي ل ستء كا  ن در  دلم درحعد –س ت   دللىدل درحم 

طدددف در عتت دددلب ت حترةدددل )    تةدددل ( دردددء  بيدددلب سةدددب     ت  ةدددز بعيدددةل ت ىعدددا ي ك
 ع  ةل درء در م سن رى م دل ع   درعةدب     دذ  دقلف در دم دردلتى دردىئ م  دا ي ة دز 

 (1)در عتت لب درحع   .
ر ث دىدب  دلن س دا  عيتم دل علن در ث دىدب سدن رى دم درحدتدم تبعدل دن  يدلاا  دذة د     

درل لغ  ت يحل ل  ذة در عتت لب ثدم يةد   ةل تسدزا  دل  دت   ئدم رتتد دا درحىكدا ليادلذ 
در ىدى بللدع در طلر  ن ا ا دل علز درعةبا تييعىض  ذة درع ت د  رعدلل يداث ىدب  لح ل دل 
 عددددديتم سدددددلل دطدددددال    دددددم دلطدددددلىدب ت ايدددددعتن  رددددد  م  دددددىتف د ةدددددلا در عتت دددددلب 

( دردء Singer ايت دتن  دا  عديتص دللىدل ريتدل در عتت دلب ك دل دكدلة ) تسىيةل   تركدن 
بعدددض درعتد دددا درطاةددد   كرى  ددد  دل يبدددلة تدللىدل تدريح  دددز تدرابدددىدب درعدددلب   تدريردددتى 

 (1ك ل  تيو  ا درطكا ) (1)تدر ي .

                                                 
(0)

 .22ص(  1921: ) جامعة بغداد ،  3علم النفس العام،طابراهيم يوسف المنصور ؛  
(1)

حركي واثره في تطوير مستوى االداء للمهارات الدفاعية بالكرة  –لف ؛ منهح تدريبي لالدراك الحس نعيمة زيدان خ 

 11ص ( 1003رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية الرياضية ، ) الطائرة : 
(1)

 01،ص1001،  المصدر السايق وجيه محجوب ؛ 
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 (1شكل )

 حركي –يوضح اليه عملية االدراك الحس 
( دن س ت   دللىدل 1995سن )  ح تل س لن تيذكى ) د  لن ح ل طةلا (          
حىكا يحةا سن رى م  كىل در تم در  عكم دربع ر   دريا  يتا    ةت ةل  –درحم 

بلن در عي با سيت درحم   تم بلعي م دحلص در ث ىدب  ن درب ئ    ت يم   ا در عتت لب 
در لف درعةا  تدلطلىدب بتدعر  دلر لف درعةب     سبى   ر   دلىيبلر درعةبا ت حت

درةللىل تدر عقتر  سن دعيثلىل دلر لف درعيت     ت حل  دريحلم   ر   دلىيبلر 
 (  1ك ل  ا درطكا ) (1)درعةبا لداا درحبا درطتكا.

   ر  دطيبلل سةبا                                  
 ات   سةب   حع                              

  عي با حعا
  
 

 سيتددد  
 ات   سةب   حىك                                 

                                                                                        
 ات   سةب   ىدبر  

                                                 
(1)

حركي عند  –حركية لرفع مستوى القابلية الذهنية واالدراك الحس ايمان حمد شهاب ؛ برنامج مقترح في التربية ال 

 11 – 13( ص 1992كلية التربية الرياضية ،  –سنوات : ) اطروحة دكتوراه ، جامعة بغد  3 – 0االطفال بعمر 
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 (2شكل )

 فكرة القوس المنعكس البسيط
 
  -لطائرة: حركي في لعبة الكرة ا –اهمية االدراك الحس  2-1-2-7

حىكا  حل  بعلل دلسلدل در  عا در ة   ر سا دركىل دررلئىل  – عل دللىدل درحم      
 –درحل ث     إذ  ن درحعلع   درحىك   رتعي ب يعل در كتن درىئ م  ا دللىدل درحم 

حىكا تيرت ى  ذة درة    ا درعي ب درلب     ا دركف  عل   ىدم  ة لم  لدم ر سا 
ئىل   إذ  ن در سا در  ل   تم بى    درعللف ب ل  عللا  ىي ن ت ةف  ا ة   دركىل دررل

درحعلع  درحىك   رعي ب درك  ن بلرذدب , تثبب  ن درة   درالة  بلرك  ن يي تم 
 (1)ب  لدى ث ث  ديعلف س ل در سب ن در عل ن   لى   بلر ةل   ن .

ىل  ا دري   ذ در  ل رت ةلىدب حىكا د     كب ىل  ا دركىل دررلئ –  ر لىدل درحم 
درى لي   در ع لل دريا يحيلو درء  تس   الة   ن در تل  ع ل ل يقلف حىك  دلىي لع 

حىكا حليىد تبب دللدع   تدل  –رتتثا  لن ذرل  عيلسا دن  كتن دللىدل درحم 
ا درارلع  كتن تديحل رعلم يىك ز درك    در ز    ن بتل د  بلض درعي ب در طلىك   

حىكا  ا در لىل ستء دري  ز ب ن  –دللدع درعت م تي ةى درحل   درء دللىدل درحم 
 (1)دلط لع دربع لل تدلط لع در ى ب .  

   سا دركىل دررلئىل   ا دن  يىا دركىل  ا   لا  حلل  ىدس ل بذرل دىي لا      
ا تبتدعر  دلىدل درطبك  تدىي لا ع ف در لس  تبعل در سب ن تد لكن يتز عةم  ا در تع

در كلن   كن حا دركث ى  ن درتد بلب در ةلى   تدرارر   تدللدىل آل ليا   ال   لن 
دري ىب  تدر  لىع  درعلب   تدريكىدى تدرابىل درطاة   تك ل   در ىل تبلىي   رتى 

 (3)دللىدل. 

                                                 
(1)

  رة:القاه: ) 1االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم،طمحمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛  

 .010ص( 1992مركز الكتاب للنشر ،
(1)

 11،ص1921،  مصدر سيق ذكرهانتصار يونس ؛  
(3)

 111ص(1002جامعة ديالى ،كلية التربية الرياضية ،: )1مفاهيم عامة في التعلم الحركي .طفرات جبار سعد هللا ؛ 
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م  ن د  حىكا يعل –دل درحم ن س ت   دللى بات عىف د ىدئ ل  ن ببا دربلحث       
م      دلدئ  تدريةىف در  ل درذف  ي عدر قطىدب در ة   رلص در سا  ا يحل ل رى  

 تدبف درتعا  ن يحل ل عىس  دركىل تدي ل ةل تي ل ى ل عتدع كل ب دركىل  يحىك  دت 
 علك  . 

   -السيادة المخية النصفية:  2-1-3
 -الدماغ ونصفية : 2-1-3-1

 عدم دل عدلن تذردل  دن در لح د  درب  ت د  تدرت   د    عل در م درعيدت دلكثدى يع  دلد  دا    
ي ةدى دلعددي لب  كل تدد  كدا  كددتن  دن  كت ليدد   ددقلف ت   د   ك تدد  ر كدتن داددى حيددء  دذ 

    عددددل درددددل لغ  ىكددددز درعدددد رىل تدردددديحكم  ددددا  عددددم دل عددددلن دذ  عددددي با درىعددددلئا ت ي لعدددد  
لسةددلا در لبتدد  درددء در لل دد   ددن ادد ا دلسةددلا در عددي بت  ت  ددتم باىعددلرةل  ددن ادد ا د

   دددد  د ددددزدع در عددددم ت  ددددتم درددددل لغ د يددددل بي عدددد ى در عتت ددددلب تيكل تةددددل تدياددددلذ در ددددىدىدب 
در  لعددب  حترةددل تكددذرل  ع ددا ستددء ياددز ن در عتت ددلب تدردديحكم  ددا دركدد م تدربددلع بلرحىكدد  

 عدد ء  ت ددقثى ستددء ت ددلئف درعل ددل  ددن د ةددزل در عددم  ت طددكا درددل لغ تدرحبددا درطددتكا  ددل
  تيو ذرل( 3طكا )تدر (1)درعةا در ىكزف   بلر ةلز

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

اسلوب التفضل السيطرة الدماغية  تأثير تداخل إعمام البرامج الحركية والتدريب الذهني على وفقمحمد شهاب؛  

 .11، ص1013،  في تعلم بعض المهارات بكرة السلة، أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية



 34                                             المشابهةالباب الثاني... الدراسات النظرية والدراسات  
 

 ( 3شكل )
 مكونات الجهاز العصبي يوضح 

 
بددان ل دددلغ دل عددلن  يكدددتن  دددن  (1)(1001ت ددذكى  ح دددل طددةلا   ددد  سددن ) دربدددتى  ا     

 -ث ث  دبعلم  ا :
 درل لغ دل ل ا )در م (.  -1
 در الا در عير ا ( . ذا در م تدرذف  يي ن : ) درل لغ دلتعر   در عى    -1
 درل لغ در قاىف دت درات ا ) در ا م ( .  -3

ت ذة دلبعلم  يىدبر  ت يعلت      بعيدةل ستدء دردىغم  دن دن ت   د  تح دم كدا   
 بعم  ايتف بطكا كب ى سن در عم دلاى .

               
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

 
 ( 4شكل )

 يوضح الدماغ الداخلي

                                                 
(1)

 11ص ،1013، المصدر نفسهمحمد شهاب ؛  
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  ثدددا در دددم در دددزع درىئ عدددا  دددا دردددل لغ   در دددم  دددت يىك دددا ب يدددتف درطدددكا ت يةدددف      
عرح  بي   ف كث ىل ي ةتةل دالل ل دت طم كب ى درء  ة  ن  يطدلبة ن تدحدل دردء در  د ن 

 تتدحل درء در على تدلالتل درذف ب  ة ل   يل  ن دل لم درء دراتف 
ف درددذف   يددل تحطدد ل سبددى در ددزع درتعددرا   عددم در ددم كددذرل بللاددلتل دت درطددم در ىكددز      

ركدا  دد  . داددلتل داددى  ددلسء بللاددلتل درتحطدا ت ددت داددلتل س  ددم ت  يددل تحطدد ل  بلطددىل 
(   لرم ىئ عد   ركدا  د  4يحب دلالتل در ىكزف. تدلالتل درتحطا تدر ىكزف  كت لن )

   دليا: تحعا درطكا (1) اا ت ذة در  لرم يلسء بلر ةت  ت ا
 
 
 
 

 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

 
 (5شكل )

 يوضح الدماغ الخارجي
 در   دل ل ا  -1
 در   در لدىف  -1

                                                 
(1)

 29-21،ص1001، مصدر سبق ذكرهوجيه محجوب ؛  
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 در   در  تف  -3
 در   درةلغا  -4
 (1)در طىل درل لغ   )در ا  ( -

يدددددلسء دبدددددىا   ر ددددد  دردددددء درادددددلىو  دددددن در دددددم بلر طدددددىل در ا ددددد  دريدددددا يحيدددددتف ستدددددء ت     
بت ددتن سةددبت   دريددا  14 ددن دا  د دد  تركددن 0.25درعةددبت لب. عدد ل درعةددبتن بحددلتل 
بت تن   ةدل  ت دتلل  دا  دذة در طدىل  د  ىم دركدلئن  9 يكتن در ةلز درعةبا را علن  لن 

بح دد  يغرددا كددا درحددا  ددلن عددرو در طددىل  ددزلدل ت ةددبو ذت ر ددلب دكثددى تيي  ددز بكبى ددل 
 دريىدك ددا دلاددىص رتددل لغ ترغددىض دحيتدئدد  لداددا در    دد   ددلن در طددىل ي رددتف بددلركث ى  ددن
درر لب . ت ذة درر لب يلسء بدلري   ف تب  ةدل دالل دل ةدغ ىل دذد كل دب عدرح   تطدم دذ 
كل ددب س   دد   كددا دل ةددزل دت دل   دد  درحعدد   ي يددل درددء در طددىل در ا دد  تركددا   ةددل   ر دد  

طا  ن در طىل در ا د  دعلعدل ي دتم الة  تدن دكبى يحكم حىكا رتعي ب تيحكم بلرغلل   
 رتعتتل. د علا  ة     ث ث
 دعي م تي ع ى در عتت لب درحع  . -1
 ي   م درعتتك لب درحىك   در ع لل.  -1
 .ازن تدعيالدم دري لىا در يعت   دت درابىدب درعلب    -3

يىبر در طىل در ا   تدريىدك دا درت    د  دلادىص رت ةدلز درعةدبا  د  بعيدةل دردبعض      
ذة درردىم يي دلل  دن تدردء در طدىل بلتدئى تديةللب طبك   . دلر لف درعةب   دريا يكتن  

 دت يىبر د زدئةل در ايت   تبةتىل سل     كن ي ع  ةل درء ث ث  دبعلم  ا :
 در لف دل يلدلدب درحىك   -1
 دلر لف دريىدبر   ) در طيىك (  -1
 دلر لف در تةت   -3
   -:وظائف نصفي المخ 2-1-3-2

ت يىكا  ن در          ىدغ   ا ت در عم  ا سةبا سيت در م  كبى   ثا
ا  ل سةب   كث ىل در ىتا تدر لف سةب    ىيبر بعيةل ببعض بتدعر   ع   يلم        

  ي لثت ن ي ى بل  ة  ن إرء در م   عم طىال س   ل  ستء  ىص  ن در م إرء   ى ل إذد ت
                                                 

(1)
 29ص،1001، مصدر سبق ذكرهوجيه محجوب ،  
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 دأل  ن  عي ت    لر ةف ت      ةف تركا  hemispheresدركىت لن در ة لن  ع  لن
 در ةف إلدىل دأل عى   يترء در ةف   ل ت در عم دأل عى  ن در ةف   ىإلدىل تيع  يترء

درع ت              در لىدب يت  ف  ا ت   ي  در ة  ن دركىت  ن  ن تركا در عم  دأل  ن  ن
  (1)تدري ك ى.  رتيعتم در  يا   ر     تي لستةل

ركددن  يددترء كددا  ةددف  ددن  ةدد ا در ددم دل  ددن تدل عددى   ددم درت ددلئف در عدد    ت 
دل دزدع در عدىص  ىبلي لة  علىض   عا ك    ة ل  ي لر     دلاى    ل ةف دل  ن  دل 
  (1) ن در عم د ل در ةف دل عى   يترء دلدىل دلسيلع در   ء  ن در عم.

دن دريعددىف ستددء ت ددلئف  ةدد ا در ددم   ددل در سددا تدر ددلىا بلر عتت ددلب در ل عدد  
   (3)-ا ستء دللدع درى ليا تكلليا:سن دررى م در ايت   دريا  قثى بةل درع 

 :ت     در زع دل عى  -1
د طر  در ىدعل تدركيلب    درى لي لب ت ةلىدب دلىبلم تدرحعلبلب تدرتغد  در  رتبد  ت ةدلىدب 
درتغدد  تدر ةددلىدب درعت  دد  تدري ك ددى تدرياردد ر تدرع ت ددلب در  ر  دد  تدردديحكم  ددا در ددل در   ددء 

 . در ميحل     عةل  ا در ةف دل عى  ن 
 ت     در زع دل  ن :-1

 ي ي  در ةف دل  ن  ن س تل بلرتسا در تع  ا تدريكت ن در كل ا تدرذكلع در  دا تدري ك دى 
درال  تدريا ا   ت  لذ دربة ىل تدرحم تدللىدل ث ثا دلبعلل تدريحكم  دا در دل در عدىص   

تاى رد  درع دا درع ت د  رل ل  دا در ةدف دل  دن  ىكدز ر طدكلا درة لعد   تدرلدئى د   ت ت ل
 .تكا  يل ى در  ةتم در كل ا 

ددل إنا دلطددال  درددذ ن يع ددا رددل ةم    بةددتىل  يعددلت    ةددم  ي  ددزتن  دل ةددلفست م
   .(4)بع للل  ا    يكل ت 

 

                                                 
(1)

الجزائر ، جامعة طروحة دكتوراة )انماط السيادة النصفية المخية  واالدراك والذاكره  البصرية ، شبكة االنترنت؛ ا 

 31قسنطنية ،ص –االخوة منتوري 
(1)

 Sherwood,L: Human physiology, From Cell to Systems. Fifth Edition ,  

,U.S.A.P. 2004,    Inc ,  ThmsonLearning 
(3)

مكتبة كلية التربية الرياضية  جامعة بغداد ، ، العمليات العقلية بناءها وابداعهااب غازي ؛ نصير صفاء ،عبد الوه 

 00ص ،1001،
(0)

الجامعة االردنية، قسم العلوم الحياتية، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 1علم وظائف االعضاء، طتيشاوي العبدهللا؛  

 .113، ص1011والطباعة، 
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 (1)وظائف نصفي الدماغ في المجال الرياضي : 2-1-3-3
يعددلا تلتى دل  دا دكن د   د  دري  دز بدد ن ت دلئف در ةدف دل عددى تدل  دن  دن در ددم إ     

  دذ   ثددا در ةددف دل عددى دريحت ددا دذ ييددلب  در عتت ددلب تكددف ر ةددلىدب تدلسددلدل رت  ل عددلب
تدبرددلا  ىدكددز درحعددلا تدر  رددم . د ددل در ةددف دل  ددن    ثددا  ىكددز دريكل ددا  ددا دلطددكلا 

دردددء (1)( Martensدر كل  ددد  تدرع ت دددلب در يتدز ددد   دددن در عتت دددلب تدريةدددتى . تبدددل دطدددلى )
ف س ا در م  ا در  لا درى ليا بلن در ةف دل عى   كن دن  رتدم ست د  در حتدا ت لئ
 (Analyzer     ت عيع ا  ا يعتم در ةلىدب در ل لل تيةح و دلارلع تيردت ى دعديىدي )

در  ل ع    ت ت  ع ا ستء د لدل در سا بلر عتت لب ركا اردتل  دا ح  ةدل  د  در ةدلحب  
 ددددا يت  دددد   عددددم در سددددا درددددء  ددددتا تيعتعددددا درحىكددددلب  بلريعت  ددددلب درت   دددد  دريددددا يعددددلسل

در رتددتا دلدق ددل . د ددل در ةددف دل  ددن   رتددم ست دد  در ك ددا   ت  ددتم بددلريحكم  ددا دررى  دد  
 دريا  قلف بةل در سا دريىدبر ب ن در  ىلدب در كت   رت ةلىل  ا درلى كتا ك ل  ا درطكا

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )
 (1)( Martensيبين نصفي المخ في المجال الرياضي نقال عن )

                                                 
 323-302سبق ذكره ،ص حامد سليمان محد ،مصدر (1)
 

(2
(

Martens,R. Coaching guide to sport psychology. Champ-aign,IL,Human 

Kinetics1987.p.115 
(2

(
Martens,R. Coaching guide to sport psychology. Champ-aign,IL,Human Kinetics 

1987.p.115 
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 ع ل يعتم ى ا دركىل لتا  ىل  لن در ل ا دل عى  در حتا    لل درعيد ب درعل تد        

تيتب ددب د  بليددةل تبلريددلىو دربردداع  بددلد  ددا يكددت ن بى ددل   ياردد ر س تددا سددن ك   دد  دلدع 
ر علسلل  دا دكيطدلف دلاردلع تيةدح حةل ت  دل در ةلىل ثم   لىع  در سا   تم در حتا بل

 (1)رتيار ر درذف يم يكت    علب ل .
 ت  كن دعيالدم در ةف دل عى  ا در  للب دلي   : 

 تي  دعيالدم دل لدف رت ت  تبة ىل در لص .  -1
 دريار ر ت ىد ع  دللدع  ا يتب يلب  حللل  -2
 يكت ن درتغ  دريا يقلف درء دلي لة دل  لبا . -3

ت  ددتم بددلريحكم  ددا دررى  دد    Intergrator ددل در ةددف دل  ددن  رتددم ست دد  در ك ددا د    
دريا  قلف بةل در سا دريدىدبر بد ن در  دىلدب در كت د  رت ةدلىل  دا دردلى كتدا  ىكدا دذ دن 
در ةددف دل  ددن  ااددذ دريعت  ددلب دريددا تيددعةل در ل ددا دل عددى ارددتل ت حترةددل درددء ةددتىل 

ر ددددم درددددء س ت دددد  تدحددددلل بددددلل  ددددن عتعددددت   ىكبدددد   ددددن تدحددددلل ت ددددا  ددددذة در ىحتدددد   حيددددلو د
دريعت  لب درت     ت  كن دعيالد ل در ةف دل  ن  ا دري ك ى دريحت تدا ببدا دت بعدل دللدع 
درى ليددا  دد  در ةددلىدب در غت دد    درحىكددلب در يكددىىل تدريددا ييدداثى  بلطددىل بتدعددر  در  ددل م 

 دددا دلرعدددلا در  لس ددد  ت عددديالم  ثدددا : در  بدددلز   درغردددم   تدلىعدددلا تدرى  دددلب درحدددىل 
در ةددف دأل  ددن د يددلم برى  دد  د  لب دد  ببددا ت ددا بعددض دألح ددلن بعددل حىكدد   حددللل دت  ددا 
تبب  ة ل كل ب در لل درز     در يلح  بد ن دري ك دى تدأللدع دت  دلص ةدعتب  در طدلر دريدلرا 

لدات دلم حدتا تبذرل  ع ل ل  كتن در ل ا دأل عى  ا درع دا  ةدبو دريىك دز  (1)رةذة درحىك .
دأللدع درعدددلبم تدريارددد ر ردددالدع در  بدددا تس دددل ل  كدددتن در ل دددا دأل  دددن  دددا درع دددا  ةدددبو 
يىك ز دل يبدددلة ستء دأللدع درحلرددا رت ةددلىل    تس دل ل  ديعتم در سدا در ةدلىل   دا دعديالدم 
 ل ددا دريحت ددا تركددن س ددل ل  ددقلف در سددا در ةددلىدب  ددا در  ل عدد    ددا دعدديلسلع  ل ددا 

كل دددا حيدددء ردددت يرتدددا دل دددى ت دددتل  يدددىدب رتيحت دددا دث دددلع درتبدددب در عدددي ر  دت در يدددىدب دري
 (3)درب      ا در  ل ع  .

                                                 
(1)

 321، صالمصدر السابقحامد سليمان حمد ؛  
(1)

 03ص(  1010دار الكتب والوثائق، )بغداد ،  :؛ مفاهيم حديثة في علم النفس الرياضي هيم خالدة ابرا 
(3)

 101، ص1000مصدر سبق ذكره  ،عبد الستار جبار الضمد ؛  
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  -في لعبة الكرة الطائرة: المهارات الفنية  4 -2-1
يعل رعبد  دركدىل درردلئىل  دن دلرعدلا در ىب د  ذدب دل  دلا درعدى   دذ  يحدتا در ى دم  دن      

بح دد   يكددتن تحددلل در   د  عددى     تيي  ددز بدلركث ى  ددن در ةددلىدب درة دتم درددء درددل لا بطدكا 
ر عددددب  يكل تدددد  ل   كددددن دن   ةددددتةل سددددن بعددددض تكددددا تدحددددلل  ك تدددد  درددددء دلاددددىص  ةددددا 

لكيعدلبةل تدي ل ةدل تكدذرل يحيدلو دردء يدلى ا رت دا    ةلىدب عةت  تيحيلو درء تبدب رت دا
 ت يرتا دركث ى  ن در ةل تدرتبب لي ل ةل. 

در ةدلىدب در   د  رتعبد  دركدىل درردلئىل دردء عدي  دبعدلم  (1)دركليا تداىتن (تبل بعم ) 
 كلليا :
 

 :   ةلىل دلىعلا .تلم  
 ثل  ل  :     ةلىل دعي بلا دلىعلا .

 ثلرثل  :     ةلىل دلسلدل .
 ىدبعل :    ةلىل دريىا درعلحم .
 ال عل :   ةلىل حلئر درةل .

 . عللعل :   ةلىل درل لا سن در تعا
   -مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة:1- 2-1-4

 عدددىف دريدددىا درعدددلحم بل ددد    سبدددلىل سدددن يدددىا دركدددىل بلحدددلص در دددل ن ب دددتل  ايت ددد       
 (1)ريعل يةل بلركل ا  ن  تم درطبك  درء  تعا دراةم برى    بل ت      

 (3)-  كن ي ع م رى    دلدع دريىب   درعلح   درء ا م  ىدحا  ييلر    ت ا:  
  ىحت  درية ق )دلعيعلدل ( -1
  ىحت  دلبيىدا -1
  ىحت  دلىي لع )در  ز(-3
  ىحت  دريىا ) درر ىدن(  -4

                                                 
(1)

 03ص (1922 مطبعة التعليم العالي ، ،بغداد  : ) ؛ الكرة الطائرة التكنيك والتكتيك الفرديعقيل الكاتب واخرون  
(1)

دار الكتب والوثائق ببغداد  ):  1المبادىء االساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها ،طباس واخرون ؛ نجالء ع 

 103ص ( 1011، 
(3)

 23ص1992.منشورات جامعة السابع من ابريل ، ؛ الكرة الطائرة تعليم وتدريب وتحكيم سعد حماد الجميلي  
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  ىحت  درةبتر -5
 
 
 
 
 
 

 
 (7شكل )

 مراحل االداء الفني لمهارة الضرب الساحق
 -:مرحلة التهيؤ) االستعداد ( -1

ريدددىا درعدددلحم ت دددا  دددذة در ىحتددد   ىحتددد  درية دددق در ىحتددد  دلتردددء للدع  ةدددلىل د يعدددل     
يكدددتن در دددل لن  يتدز دددلن دت ي دددل م بدددلم ستدددء دلادددىص  ددد  د ث دددلع بت دددا  دددا   ةدددا درىكبددد  
تدر دددذا  دددلئ  ر  دددلم تدردددذىدسلن   دددلتليلن ت يدددلر يلن ب ل دددا در عدددم تدر  دددى دردددء  تعدددا 

 (1)دراةم تستء دسلدل دركىل.
 -:مرحلة االقتراب -2

ةا در سا دريلىا رتيىب  درعلح   إرء درب ع  در  لعدب    إن دلبيىدا   ا  ن  ت      
دريدددا عددد قلف   ةدددل در  دددز   ت دددن در ةدددم  ن  كدددتن دلبيدددىدا  ى دددل بلى ددد  كل  ددد  كدددا  عددد و 
بدددبعض دريعدددل  ب ت حدددلل تبدددب دلبيدددىدا إذ  ددديم  بةدددء دىي دددلا رت  دددز بلريدددبر  دددا درتبدددب 

دألبدلدم  ا  دل  طد ى إردء   در   ع  درذف  حل      يىا دركىل   تس ل ل  يكتم ستدء حىكد  
درارددددتدب دريددددا  ااددددذ ل دريددددلىا  ددددا ي ل دددد  ي ددددلة درطددددبك  تدن درددددذ ن    ددددذتن دريددددىبلب 

 (1)( ارتدب ي ىب   ي لة دركىل .4-3درعلح    ع  ةم  ياذتن )
ييم س ت   دلبيىدا بااذ ارتل ب لم در على بلر عب  ر سا دل  دن  د   ى حد  دردذىدا      

دراردددتل درثل  ددد  تدعدددع  تس   ددد   ددد   تدددا درعدددلم درات  ددد  بعدددل ل  دددتىد  د ل دددل ات دددل تيكدددتن

                                                 
(1)

 102،ص1011، المصدر السابق نجالء عباس  واخرون ؛  
(1)

 102ص  ( 1999القاهرة : دار الفكر العربي ،: )المبادئ التعليمية بالكرة الطائرة عصام الوشاحي ؛  
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تب ل بةددل ستددء دن يكددتن در عددل   بدد ن در ددل  ن ب عددل   درةددلى تد ث ددلع  يتعددر  ددا   ةددا 
  (1)درىكب  دعيعلدل د رت  ز درء دلستء ريىا دركىل.

 (2) -مرحلة االرتقاء )القفز(:  – 3
 ي لا ث ا  عم در سدا  دن اتدف درع بد ن إردء بدلرن  يم در  ز بعل ارتيا دلبيىدا تد    

در ددل  ن ثددم دأل طددلر   ت ث ددلع   ددا ث ددا در عددم يبددل  درددذىدسلن  ددا دألى حدد   ددن دراتددف إرددء 
دألعدد ا ثددم دأل ددلم بابةددء بددتل س ددل  ىتى ددل ب حددلذدل در اددذ ن تيكددتن در ددل لن  ث  يدد ن ت ددا 

 .ا ستء بتل ل   س ل در  ز ذة درتح    يم  ىل در ل  ن تدرىكبي ن تدر اذ ن رتحةت 
 
 
 (3)  -مرحلة الضرب )التسديد( :  – 4

دردددذىدا در ياى حددد   دددا  لدع در  دددز ي عدددا دردددذىدس ن كتيل  دددل رتتةدددتا   دددلم در سدددا إن     
دريدددلىا   دددل  عدددي      ت   ح  ددد   دددتم دردددى م . ت دددن  دددذد درتيددد   دددان دردددذىدا دريدددلىب  

ا در ى ددم تي عددحا إرددء دراتددف تكا ددل ييحددىل  ددن دأل ددلم إرددء دألستددء إذ يث ددء  ددن   ةدد
يعحا تيى در تم إرء درى م .إذ  كتن  ذا در سا  ا حلر  ي تم يدع ف إردء دراتدف 
   رف در ذا بلي لة درذىدا دريلىب  . كت ل زدل دري تم     رف در ذا زدلب بتل دريدىا 

    دن دركيدف   إذ  كتن دري لم بلركىل بل يلدل كل دا دردذىدا دريدلىب   ستدء تدردء دأل دلم بتد
. تييىا ىدح  در ل دركىل  تل ت يبعةل  بلطىل دألةلب  تيدلتى در دل بحىكد  حدللل ستدء دركدىل 

 تبل حىدف حلل رتىعغ ت يلبع  در ل دريلىب  رتكىل ي يةا  ذة  در ىحت  . 
 (4)-مرحلة الهبوط : -4

طدددبك  يدديم  ددذة درع ت دد  بعدددحا درددذىدا ر عدد ا  بلطدددىل  دد    دد  دردددذىدا  ددن    عدد  در    
تذرددل بتددف در ى ددم رتاددلىو بح دد   كددتن  حلذ ددل رتكيددف دت يعددحا درددذىدا رتاتددف تيدد ةل 
رتةلى ثدم درةبدتر ستدء   ل د  در دل  ن  دا   دم در كدلن دردذف بدلدع   د  درتثدا  د   د  ن 
بت ددا بلر ددذا رت حل  دد  ستددء دريددتدزن لتن دن  ي ددلتز اددر در  يةددف ت دديم درةبددتر بح دد  

                                                 
(1)

 102، صنفس المصدر نجالء واخرون ؛  
(1)

 22ص (1991دار األمل للنشر ،: ) اربد ،؛الحديت في الكرة الطائرة ،تاريخ ،مهارات ،تدريبمحمد خير الحوراني  
(3)

 111، ص ،المصدر السابق  شاحي  عصام ألو 
(0)

 111، ص1011مصدر سبق ذكره ،نجالء عباس واخرون ؛  
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عدددددلا درحدددددتض ت يدددددتدز ي ن تث دددددا دردددددىكبي ن ريعدددددلسل ستدددددء يكدددددتن در دددددل  ن  يبلسدددددلي ن بلي
د يةددل  ةددل   درةبددتر ت ياددذ تيدد  دلعدديعلدل  ددا   ددم درتبددب رت طددلىك   ددا درتعددا 

 بلرعىس  در ز   .
 (1) -مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة: 2-1-4-2

حددلئر درةددل  دددت   ب ددلم لسدددا دت دكثددى  ددن لسبدددا درةددف دل دددل ا بددلسيىدض دركدددىل     
ىتب  عددلح ل  ددن  تعددا در ى ددم در  ددل م بددلر ىا  ددن درطددبك  بى دد  در ددل دت كتيددل در ددل ن در يدد

 دددتم  عددديتص درحل ددد  درعت دددل رتطدددبك  تر دددم در سدددا دركدددىل در يدددىتب  تدعددد لرةل  دددا  تعدددا 
دراةدددم دت يا  دددف طدددلل دريدددىب  درعدددلح   ر يعددد ء دردددء در سبددد ن ل لسةدددل تد ةدددلرةل رت عدددل 

 رت  لم بلريىا درعلحم .
ادر  درة ت    در ة   رت ى م ح    عدلعل  ةلىل حلئر درةل  ن در ةلىدب درل لس   ت ي     

ل دددلسا رت ى دددم ت عيبدددى د يدددل ادددر   دددت ا تيبدددىز د   ددد  حدددلئر درةدددل بل ددد     ددد  در ى دددم 
 در  ل م  ن د ةلا دركىل  تم درطبك   تد طلا ار    تم دراةم. 
 ن  دددن ديادددلذ  دددتدبعةم دن يطدددك ا حدددلئر درةدددل  عردددا درتبدددب دركدددل ا رب  ددد  در سبددد

درل لس دد   ددن ادد ا د يةددل  بددتل دريددىب  درة ت  دد  بلةددرلدم دركددىل بل ددلف لسبددا حددلئر 
 درةل .

    عم دللدع در  ا ر ةلىل حلئر درةل درء دىبع   ىدحا  ا  :
 دلبيىدا . -1
 درتثا . -1
 .   ع  دت درةل -3
 درةبتر . -4
 مرحلة االقتراب  -1

دلعديعلدل بى بدل  دن درطدبك  دت باادذ اردتدب   يم درية ق رت  لم بلرةل د ل   دن تب د 
دلبيىدا .  دا حلرد  درتبدتف بى بدل  دن درطدبك    بغدا ستدء در سدا دن   دف ستدء بعدل  دن 

(o.5 -1. ن درطبك  ت ت     ىة درء در سا در ةل م در  ل م  )م 
 مرحلة الوثب  -2

                                                 
(1)

 132، ص؛ المصدر السابق نجالء عباس واخرون  
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ن  ى حد  بعد ر  ىدس تي ى و درذبع رل ىكبي ن ث  ل  يم درتثا بلرى ت ن  عل بعل ث ا در    
ر  دددلم تدلستدددء رت عدددلسلل  دددا حىكددد  درتثدددا ت دددقلف درتثدددا بعدددل   ح ددد  تثدددا در سدددا 

 دريلىا درعلحم  بلطىل .
 مالمسة او الصدمرحلة  -3

 ددا  ددذة در ىحتدد  يى دد  درددذىدسلن س تل ددل ر ستددء تيكددتن در ددلدن بددى بي ن  ددن بعيددة ل     
ىل ستء دركىل س ل    عديةل  د  ث دا تيكتن دلةلب    ىتلل ت  لتلل بطكا   تف ت  يط
 در عم درعتتف رت عم ر  لم بت    ن   ةا درحتض .

 
 
 
 مرحلة الهبوط  -4

بعل دل يةلع  ن ةل دركىل  تم درطبك    بغا عحا دردذىدس ن بعدىس  رتاتدف تدلستدء     
ت تبة ل بى بل  ن درىدم ري دللف  دم درطدبك  تس دل درةبدتر ث دا در دل  ن  دن   ةدا درىكبد  

 ل يةل  ةل   درةبتر تسلم  م درطبك  تر    سبتى ار در  يةف .
  تشكالت حائط الصد 

    عم حلئر درةل درء ث ث  دبعلم  ا :
 حلئر درةل ب سا تدحل . -1
 حلئر درةل ب سب ن دث  ن . -1
 حلئر درةل بث ث  لسب ن . -3
 (1)انواع مهارة حائط الصد  
 حائط الصد الدفاعي  -1

 ن حلئر درةدل ريا  دف طدلل دريدىا درعدلحم تعد تر دركدىل بعدل   عيالم  ذ د در تا     
س ت دد  درةددل  ددا  تعددا در ى ددم در ددلئم بحددلئر درةددل بعددل دن بتددب بتيةددل ت  ددلب ارتىيةددل 
بح دد    كددن رت ى ددم ل لسةددل تد ةددلرةل درددء در سددا در عددل رب ددلع   ددتم  يددلل   تيدديم  ددذة 

                                                 
 132، ص؛ المصدر السابق نجالء عباس واخرون  (1)
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عا در ى م در لئم بلرةل س دل ةدل دررى    بل ث لع   ةا ىعغا در ل ن رتاتف  ا دي لة  ت
 دركىل .

 
 حائط الصد الهجومي  -2

 ا  ذد در تا يكتن دل للف  تدز   رتطبك  تبى ب    ةل    د ث لئةل  حت  تعدا در  دل م     
 دركىل  ا  تعا در  ل م. رةل  ييحىل درذىدسلن تدر لدن دث لع درةل ر حلتر  

 
 
 
 
 
   -االحتفاظ:  5- 2-1
  -حتفاظ:مفهوم اال 5-1 -2-1

 عل دلحي ل   ن   م درعتد ا در عل    تدر قثىل  ا  يلو درع ت د  دريعت   د      لرع ت د      
ك دل د د   (1)دريعت     يكتن ذدب ب    كب دىل إذد دعديرلا در ديعتم يدذكى  دل يعت د  ر يدىل رت تد 

  (1) در لىل ستء دريذكى تدعيى لا در عتت لب تدن دلحي ل   عكم دريعتم .
 قكل  ع م ست لع در  م دن  ع م  طكلا دريعتم  عدتل لتىة دردء دردذدكىل  ا  دل إذد دذ 

رم  يذكى طداع  ا  دل ل  عدير   يعتدم طداع    ف ب ع دء دن درطدا    يتدل دردذدكىل رتديعتم 
تستددء سكعددةل  ددل ىل در عدد لن دريددا يع ددا   ددلدن دريرددتى  ف در ددلىل ستددء دردديعتم   تدر عدد لن 

لحي ددل   ع ددا دعددي ىدى در حل  دد   ددا در عدديتص دت ىب ددل  قطددى بتدد   ددت   ددلدن رتيددذكى  تدن د
   (3) ا در عيتص تي لم  ذة درز للل تدر  ةلن  ن ا ا دأللدع.

ت عدددىف د ىدئ دددل بل ددد  ز دددللل ت  ةدددلن  دددا در عددديتص   لعدددلن سدددن رى دددم دللدع لن 
 دلحي ل   عكم دريعتم .

                                                 
(1)

 1000والنشر ،  دار الكتب للطباعة ،الموصل  : ) 1. ط علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل طه الويس ؛  

 03ص(
(1)

 01، ص 1010،مصدر سبقة ذكره يعرب خيون حسين .  
(3)

 Schmidt , A. Richard & Timothy Lee . Motor control and learning . 4
th

 , Edition , IL. 

Human kentics , 2005 , p461 
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   (4)-ق قياس االحتفاظ:طر 2-1-5-2
يعتم  ن ا ا  لدع در يعتم بعل  ةل    ىحت  دلكيعدلا  بلطدىل ل دن ب لم   لدى در

 عر  ل ي    ل لب  ل سن   لدى دريعتم تذرل رياثىة بلر يغ ىدب دري ى ب د   ترغدىض ي  دا  دذة 
درحلردد    يددا دعدديالدم دايبددلى دلحي ددل      ددن ادد ا دايبددلى دلحي ددل    ك  ددل درحةددتا 

ىل دت   دلد ةل    ك دل دن   يد ن ب دلم رتديعتم درحىكدا ستء  يلئ    لدى دلحي دل   دا دردذدك
 ت بعل إسرلع در يعتم سلل   لم ثم  عتل ت يم ب دلم دأللدع    كت دل كدلن در  دلم ردالدع بعدل 
 ددلل دلحي ددل  بى بددل  ددن در  ددلم دآلاددى بعددل  ددلل دريددلى ا كددلن دلحي ددل  كب ددىد تكددلن دردديعتم 

 (1)-باحلص دررىدئم دآلي   : تأل ا دعياىدو  يلئ  دلحي ل  يكتن   علل
 دت دبعدر دايبدلىدب دلحي دل  ح د    دلم  عدلا دأللدع بعدل  دل ل :  االحتفاظ المطلاق -1

دلحي دددل   بلطدددىل م تل يحيدددلو إردددء  عللرددد  ريحل دددل  دددذد در  دددلم  تس دددل ل  ى دددل  ن  ىعدددم 
  ح ا  عتف  ثبب كا لى لب دأللدع ا ا  يىل دريلى ا ت تةتةل بادر   ثدا   ح دا 

عتم ثددم   ردد   ددذد دراددر بعددبا إسرددلع در دديعتم  ددل ل ىدحدد  ثددم  يدد  ب  دد  در  ددلم بعددل درددي
 دددل ل درىدحددد  ت  يدددا  دددا  دددذد در  دددلا تيددد  ادددر س دددتلف بعدددل  دددل ل درىدحددد    ثدددا   دددل 

 دل  رلا. 
 دا  دذد در دتا  دن در  دلم  عردا آلادى  حدلتلب  دل ل دريلى ب د   عدب   : نسبة االحتفااظ -1

دع بعل  دل ل دلحي دل  ت حدتا  دذد در دىم إردء  عدب   ئت د  %( ثم  عتل ت   م دألل100)
(   دلر 10    دث  م كل دب  ي  د  رادى سطدى  حدتلب رتى  د  درحدىل  دا كدىل درعدت   دا )

(   دددلر  دددن سطدددى  حدددلتلب  دددلن ب  ددد  دلحي دددل  يكدددتن 9تبعدددل  يدددىل دلحي دددل  كل دددب )
(90)% 
 يددب  دأللدع  ت در عدديتص : يحددلل  ددذة دررى  دد  سددلل دريكددىدىدب رتيتةددا إرددء  التااوفير -3

در ع ددلىف در رتدددتا . ت دددن دررب عدددا  ن دلايبدددلى بعددل  دددلل دلحي دددل  عددد كتن دبدددا  دددن 
رادى دايبدلى رتتحدلل دريعت   د   ت دريلى ب د  تردذرل   كدن حعدلا سدلل دريكدىدىدب بعدل  دلل 

 .دلحي ل  رح ن درتةتا إرء درك ل     عةل  ا راى دايبلى ببا دلحي ل 
 

                                                 
(0)

 01، ص المصدر السابقيعرب خيون ،  
(1)

 01. صمصدر السابقيعرب خيون ؛  ال 
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 :الدراسات المشابهة  2-2
  (1)(: 1011)  دراسة بسمة نعيم 2-2-1
) دري ك ى درحلذم ت  ل ري ي ا درع للل در ا   در ة    تس بي  بلب  دلدع در ةلىدب    

 درل لس   ر سبا درلتىف در  يلز بلركىل دررلئىل ( .
 -: اهداف البحث -
 ر ا   رلص س    دربح  .دريعىف ستء دري ك ى درحلذم ت  ل ري ي ا درع للل د -
دريعىف ستء لب  دلدع در ةلىدب درل لس   بلركىل دررلئىل ت  ل ري يا درع للل در ا    -

 در ة    رلص س    دربح  .
دريعىف ستء درع ب  ب ن دري ك ى درحلذم ت  ل ري ي ا درع للل در ا   در ة    تلب   -

 دربح  .دلدع در ةلىدب درل لس   بلركىل دررلئىل رلص س    
  -: عينة البحث -

                                                 
(1)

بسمة نعيم محسن ؛ التفكير الحاذق وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية وعالقة بدقة اداء المهارات الدفاعية لالعبي  

 1011، منشورالدوري الممتاز بالكرة الطائرة ، بحت 
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 2011يم يحل ل س    دربح  لسبا د ل   درلتىف در  يلز بلركىل دررلئىل رت تعتم 
( 48تط تب  للف درة لس    در ةل ا   درطىر    درب ط ىك    تبتغ سلل درع    ) 

 ( لسبلم ركا  للف12لسبل تبتدب  ) 
 -االستنتاجات : -
حلذبل تبلى     لل ت  ل ري ي ا درع للل در ا    دن س    دربح    يتكتن ي ك ىد   -

در ة      دذ دن در سب ن  ن ذتف درع للل در ا   ) در يكل ا (  ي يعتن بي ك ىدم حلذبل 
سلر ل ثم  ت   در سبتن  ن ذتف درع للل در ا   در ة    ) دل عى ( بلرلى   درثل      ثم 

   ) دل  ن ( بلرلى   درثلرث  . ايا در سبتن  ن ذتف درع للل در ا   در ة  
دن در سب ن  ن ذتف درع للل در ا   در ة    ) در يكل ا (   يتكتن در لىل ستء  -

د  لز دايبلىدب درلب  رت ةلىدب درل لس   بطكا د يا  ن در سب ن  ن ذتف درع للل 
 در ا   دل  ن تدل عى .

 ا درع للل در ا   در ة    كل ب  ي    درع ب  ب ن دري ك ى درحلذم ت  لم ري ي    -
تلب  دلدع در ةلىدب درل لس   س ب  دىيبلر  ع ت     تكلن  عل ا دلىيبلر دلستء رةلرو 
ذتف درع للل در ا   در ة    ) در يكل ا ( .  ت   دل عى بلرلى   درثل      ثم  ت   ذتف 

 درع للل در ا   دل  ن بلرلى   درثلرث  . 
 (1)-(:1011) اس نصيف  واخروندراسة نجالء عب   1-1-1

حىكا رذتف دربى    درتغت   درعةب    ا يعتم  ةلىيا  –) ياث ى ي ى  لب دللىدل درحم 
 دريىا درعلحم تحلئر درةل بلركىل دررلئىل( .

 -: اهداف البحث -
حىكا ريعتم  ةلىيا دريىا درعلحم تحلئر  –ية  م ي ى  لب ر لىدل درحم  -

 درةل بلركىل دررلئىل .
حىكا رذتف دربى    درتغت        –ف ستء ياث ى ي ى  لب دللىدل درحم يعى  -

 درعةب    ا يعتم  ةلىيا دريىا درعلحم تحلئر درةل بلركىل دررلئىل .
  -:عينة البحث 

                                                 
(1)

غوية العصبية حركي لذوي البرمجة الل –نجالء عباس ، نعيمة زيدان ، بسمة نعيم ؛ تاثير تمرينات االدراك الحس  

 (1011، بحت منشور ،  ) مجلة علوم الرياضةفي تعلم واحتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائ  الصد 
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( رلرب  بعل د ىدع دايبلى دربى    درتغت   30يكت ب س    درلىدع   ن ) -
 –يلبر  ت  ل را     درث   ) ع عا درعةب   يم ي ع م    تسيا دربح  دري ى ب   تدر

 ( رلربل15ر عا( كا    تس  ييكتن  ن ) –بةىف 
 

   -:االستنتاجات  -
حىكا تدري ى  لب در عي لل  ا در  ةلو در يب   –دن دري ى  لب دللىدك   درحم  -

 ا دركت   ي ى  لب  لست   ا ى    عيتص دللدع در ةلىف رت ةلىدب ب ل دربح  رت   تسي ن 
 ري ى ب   تدريلبر  تب عا  ايت   .د

حىكا دثبيب د   يةل تدثى ل در لسا رذتف  –دن دري ى  لب دللىدل درحم  -
دربى    درتغت   درعةب    ا يعتم  ةلىيا دريىا درعلحم تحلئر درةل تبطكا د يا 

  ن دري ى  لب در عي لل  ا در  ةلو در يب   ا دركت  .
 
 

 (1)(1006) دراسة نهاد محمد علوان  1-1-3
)دثى عيىدي      علر   در عتت لب ستء ت م درع للل در ا   در ة     ا يعتم بعض 

 بكىل در ل تدلحي ل  بةل (. ع  در ةلىدب دلعل
 -: اهداف البحث -
دريعىف ستء در ىتم  ا ز للل در لىل ستء  علر   در عتت لب ت ا يعتم بعض در ةلىدب  -

 ن دريلبر  تدري ى ب   دلعلع   بكىل در ل ترت   تسي 
دريعىف ستء در ىتم ب ن ذتدب درع للل در ا   در ة    دل  ن تدل عى تدر يكل ا  ا  -

  لدى  علر   در عتت لب ت ا يعتم بعض در ةلىدب دلعلع   بكىل در ل تدلحي ل  بةل 
 ترت   تسي ن دريلبر  تدري ى ب   .

  -: عينة البحث -

                                                 
نهاد محمد علوان ؛ اثر ستراتيجية معالجة المعلومات على وفق السيادة المخية النصفية في تعلم بعض المهارات  (1)

 1001االساسية بكرة اليد واالحتفاظ بها ، اطروحة دكتوراه ،
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 ر ل ع  بغلدل  در ىحت  درثل    كت   دريىب   درى لي   رتب لبي ثتب س    دربح  رلربلب  -
 % رلرب  ( ييكتن  ن    تسي ن ي ى ب   تيلبر  .96تدربلرغ سلل م )

دن در  ةلو دريعت     )عيىدي      علر   در عتت لب تدر  ة  در يب  تدر عي ل  ا دركت  (  -
ا يعتم تدحي ل  بعض در ةلىدب يعل  علر   ا ز للل در لىل ستء  علر   در عتت لب ت 

 دلعلع   بكىل در ل زب عا  ايت   .
   -:االستنتاجات  -
دن   ئ     ةلو عيىدي      علر   در عتت لب رذتدب درع للل در ا   در ة     -

تاةلئةةن درع ت   بل ح  ب  يلئ  د  لب    ا ز للل در لىل ستء  علر   در عتت لب ت ا 
 .لىدب دلعلع   بكىل در ل يعتم تدحي ل  بعض در ة

دن دررلربلب ذتدب درع للل در ا   در ة    در يكل ا رل ةن در لبت   ستء  علر    -
 در عتت لب بطكا د يا  ن در يعت لب ذتدب درع للل در ا   در ة    دل  ن تدل عى 

 
 
 
 
 (1)(2003)دراسة  نعيمة زيدان خلف   2-2-4

ا تدثىة  ا يرت ى  عيتص دللدع رت ةلىدب درل لس   حىك –)   ة  يلى با ر لىدل درحم 
 بلركىل دررلئىل ( . 

  -: اهداف البحث -
 –دريعىف ستء دثى دعيالدم در  ة  دريلى با  ا يرت ى س ت   دللىدل درحم  -

 حىكا ر سا دركىل دررلئىل .
دريعىف ستء دثى دعيالدم در  ة  دريلى با ريرت ى در ةلىدب درل لس   بلركىل  -

 ىل .دررلئ
  -: عينة البحث -

                                                 
(1)

 .1003، المصدر السابقنعيمة زيدان خلف التميمي ؛  
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ي ثتب درع    بر ا درةف درىدب  ياة  دركىل دررلئىل  ن كت يا دريىب   درى لي   
ت يكتن  ن    تسي ن )ي ى ب    ( رلربلم 16ر ل ع  بغلدل ت ل ع  ل لرء تدربلرغ سلل م ) 

 . لم ( رلرب13يلبر  ( بتدب  كا    تس  ) –
 -: االستنتاجات -
    ا     ب   دريا دعيال ب در  ة  دريلى با ) دري ى با ( ي ل ل ح  ب در   تس  دري ى  -

 حىكا . –     در ةلىدب درل لس   تبلىدب دللىدل درحم 
حىكا  –يعف ياث ى در  ة  در يب     در   تس  دريلبر   ا ي     دللىدل درحم  -

 رك   ح م يرتىد  ا بعض در ةلىدب درل لس   .
 ى ب   ستء د ىدل در   تس  دريلبر   ا دلايبلىدب دربعل   ي تم د ىدل در   تس  دري -

 حىكا . –رت ةلىدب درل لس   تبلىدب دللىدل درحم 
 -اوجه التشابه واالختالف مع الدراسات المشابهة :  2-3

 ن ا ا در ا دربلحث  رعلل  ن درلىدعلب در طلبة  دريا ي ك ب  ن درحةتا ست ةل 
حكا (   ب   ل ي لترب  –ي لترب دث  ن   ةل )دللىدل درحم ت تىلب   ةل دىب  لىدعلب   

تدحلل لىدع  دألعتتا در عى ا )درع للل در ا   (  تلىدع  تدحلل ) دريةتى درع تا ( تبل 
يتةتب دربلحث  درء  ت   دريطلب  تدلاي ف ب ن درلىدعلب در طلبة  درعلب   تدرلىدع  

 درحلر    ا بعض در قطىدب تك ل  ايا :
 : ه التشابهاوج

 دي  ب درلىدع  درحلر     درلىدعلب درعلب    ن ح     ة  دربح  كت   ي ى با -1
 ستءلىدع  )   ع سبلم( ت دي  ب درلىدع  درحلر      لىدع  ) ع    ز لدن (  -1

  حىكا . -در يغ ى در عي ا دللىدل درحم 
ت   ع سبلم (  ( تلىدع  )دي  ب درلىدع  درحلر      لىدع  )  ع    ز لدن  -3

 ستء درع    ح   كت ةم  ن ر ا كت   دريىب   درى لي   .
(  ا دلعتتا ( تلىدع  ) ةلل  ح لدي  ب درلىدع  درحلر      ) بع    ع م -4

 در عى ا درع للل در ا   در ة    .
 اوجه االختالف :

  ا .دايت ب درلىدع  درحلر      لىدع  ) بع    ع م ( بلعيالدم در  ة  درتة-1
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 .   ل  لىدع  )بع    ع م ( ستء لسبا  د ى ب -1
دايت ب درلىدع  درحلر      لىدع  )    ع سبلم (  ا دعيالدم دربى     -3

 درتغت   درعةب   .
 دايت ب درلىدع  درحلر      لىدع  ) بع    ع م ( بلعيالدم دري ك ى درحلذم.  -4

 : المشابهةاالستفادة من الدراسات 
  دري ى ب   يحل ل  لل 
  در  لعب   دفحةلئ   دألعلر ايحل ل 
   دعي للب دربلحث   ن  يلئ   ذة درلىدعلب  ا ي ع ى ت  لبط  در يلئ 
  دربح  تدش ىدعدبيحل ل ارتدب 
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 -منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -3

   -منهج البحث : -3-1

استتتتتتالباح ا المنتتتتتتج ا اتتتتتتم ا ا اوعااتتتتتتي اا تتتتتتاا  ا اوا  تتتتتتلح ا اوعاااتتتتتتج  ا  تتتتتتلا ج     
 االلاالعان ا قالي  ا اعبي.

 -:تهعينو البحث مجتمع و  3-2

كلاتج ا اعااتج فتي  ا نتلمي ا  ت   ا  الاالع اواات  ا امتب ال  عاقتج ا عاباتج  اانتب ا ت       
 ،ل(  ل ا تتت322(  ا اتتتل د  تتتبب      2013-2012ا عال تتتاج ا ولاعتتتج باتتتل ل  لعتتتل  ا بعاستتتي  

،  اتت   لتتل لاتتب وتتع    تتي  لتتل ا اتت ا ي  ا،  ،ت، ب، ج،(   اانتتب اوااتت  ا امتتب اتت ي ان
 ة ا الاج  لسالببعولح ا اقالب في  ا  اسااعلب وعاج  ج(  اقلع  ، اسااعلب وعاج   (  ل ل الح

 -ا نلماج ا عاقج  اباج   عبة اسال  ام ل : سمجالمنج      ا   قب الالعح ا      

اعتتب اتتلبة ا كتتعة ا  تتل عة اتتلبة ام واتتج اقتتععة اتتبعب فتتي ا اعملتتج ا نلماتتج  كلاتتلح ا اعااتتج  -1
 ا عال اج.

 ا افع األب اح  االو ية ا اي امالو ل ا المنج في ا ااق ا امب. -3

اااب ان    ه ا لعاتج ، ا   تاب  تبا   لاتعة ستلاقج فتي  ت ه    اعب ا     في   ه ا  -2
 ا لعاج. 

   - قب اسااعبح  ا المنج ك   ان :

 ا     ا عاساان إ  ساق     اعل    ه ا ا لعاح ،  ا     غاع ا الاياان ال ب ا  . -1

 افتت ق ا  تت   ا االعستتان  لعاتتج ا كتتعة ا  تتل عة فتتي األمباتتج  ا امالاتتلح ا عال تتاج    تت   -3
 اسا ا    ن اقاج     ا اعملج .

(  تت  .   تت  11ا  تت   ا تت ان كتتلم ا  تتان ا اوتتلع  االستتا   اج  ا اتتل د  تتبب     -2
 تتتت   وتتتتعاج  ب(  اتتتت  الااتتتتلع  تتتت ه ا وتتتتعاج  تتتتن  عاتتتتق ا قع تتتتج  اكتتتت ن وتتتتعاج ا اوتتتتلع  

 االسا   اج . 
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 ا     ا ااقلعاان في بعولح ا اقالب  لسالبة ا الاج . -4

   لاج ا  ان اسالبا ن  عاع ا اسلع .ا -5

 لتتتل  تتت   ا اعملتتتج   *(نتتت  قلاتتتح ا المنتتتج اا ياتتت  اقاتتتلب ا ستتتالبة ا الاتتتج ا م تتتفاج      
ج (،  قستتاح ا عامتتج ا تتل نتت ب اوتتلاا   تتي  ب، ا نلماتتج   تت  لاتتب وتتع      ،  ، ت ،

 –ااتتن ااكلاتتب(   قتتب متتبب ا اقاتتلب وتتعاج    (  اكتت ن  اح ا اف تتاب  ا –ااستتع  – اااتتن 
ااستتتتتع (  وتتتتتعاج  ت(  اكتتتتت ن  اح ا اف تتتتتاب  ااكلاتتتتتب( ااتتتتتل وتتتتتعاج  (  اكتتتتت ن ا اوا  تتتتتج 
ا  لا ج ،   لل  سلب إن  ت ه ا وتعاج     ( امات ي  لتل   ت    كنتع  اااتن  ااستع (. 

( 11(  ت   اااتن   11 (  ل اتل  تن  عاتق ا قع تج ا اقت  31ن  قلاتح ا المنتج اللااتلع  
(  تت     اقاتتح وتتعاج   (  تتي 11 ح  لتتل ااكلاتتب  ااتتل وتتعاج  ت( فماتت  تت   ااستتع

(  ت   11(     ااستع   11(       11ماب اما ح  لل   ا اوا  ج  ا  لا ج
 ل  (  ل اتت01،  اتت    ا تتاد  تتبب ا عامتتج  (  ل تت  21ااكلاتتب  اتت    اكتت ن  تتبب ا  تت    

   اقتتتلع  فتتتي بعوتتتلح اتتت  استتتااعلب وتتتعاج  ج(      ،   ، ت (اقستتتاان  لتتتل نتتت ب وتتتع 
   . ا اقالب  سالبة ا الاج 

 ا وتتب ب االاتتي  (1 " كلاتتل ياب موتت  ا عامتتج كلاتتل قتتب امااتتلب ا ل تتن   ل تتن ا اعلامتتج( "     
ااتتان   تتباب كتتب اتتن اوااتت  ا امتتب   اماتتل   تتبب ا  تت   ا استتااعبان اتت  ا مستت  ا ا  اتتج 

  كب ام ل . 

 

 

 

 

 
                                                

 (1انظر ملحق ) )*(
(1)

(  4002)بغداد  ، :   ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةنوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي  

 00ص
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 (1جدول )

د الكلي للعينة والنسبة المئوية يبين العدد الكلي للمجتمع والمستبعدون والعد
 للمجموعات الثالث من العينة ومجتمع البحث

 الشعب
العدد الكلي 

 للمجتمع
العدد 

 العدد الكلي  للعينة المستبعدون

  44 34 11 
11 

 ااان
 ااسع

  40 10 
11 
11 
11 

 ااان
 ااسع
 ااكلاب

 ااكلاب 11 24 44 ت

 01 42 142 ا اوا ع
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 -ريبي:التصميم التج 3-2-2

ا اعتتتتبي ،  –استتتتالباح ا المنتتتتج ا تتتتاا  ا اوا  تتتتلح ا ااكلف تتتتج  اح االلااتتتتلع ا قالتتتتي     
   - ا ي ح ااغاعاح ا امب  لل ا اوا  لح ال وكب ا ال ي :

(  تت    كتتب 11اتت ي ان ا اقتت    (  ل اتتل  21ا اوا  تتج ا  تتلا ج  وتتعاج  (    تت    -1
ا كلاتتتج  اعلتتتا  ا ا تتتلعاح قاتتتب عباح افتتت اقتتت   الستتتالبا   ااكلاتتتب ( –ااستتتع  –ماتتت    اااتتتن 

 تتتان ا تتتبع ب ا اعلاااتتتج  لكتتتعة ا  تتتل عة  لاستتتالباا افتتتعباح ا امتتتب  االمافتتتلو ا تتتل   تتت ا 
  ان  قسل   كلالح ا اعااج ا عال اج في ا ععاق.

(  ت    اقتت   الستتالبا  ا ام تتلت ا تت ي 11ا اوا  تج ا اوعاااتتج األ  تتل  اااتتن (   تت    -3
معكتتي (  اعلتتا  ا ا تتلعاح قاتتب ا امتتب  –ا عقلتتي  االبعا  ا متتب ا باتتل ا المنتتج   ا ا تت ع 

  االمافلو ا ل. 

(  تت    اقتت   الستتالبا  ا ام تتلت ا تت ي 11ا اوا  تتج ا اوعاااتتج ا نلماتتج  ااستتع(   تت    -2
معكتتي (  اعلتتا  ا ا تتلعاح قاتتب ا امتتب  –ا باتتل ا المنتتج   ا ا تت ع ا عقلتتي  االبعا  ا متتب 

  االمافلو ا ل.

(      اق   السالبا  ا ام تلت ا ت ي 11ا اوعاااج ا نل نج  ااكلاب (       ا اوا  ج -4
معكتتتي(  اعلتتتا  ا ا تتتلعاح قاتتتب ا امتتتب  –ا باتتتل ا المنتتتج  ا ا تتت ع ا عقلتتتي  االبعا  ا متتتب 

  االمافلو ا ل.

ااقتتلع   واتتاع   اتتن   اعتتب  امتتج ا امتتب ااولمستتج ك م تتل اتتن اعملتتج بعاستتاج  امتتبة  اعاتتع
 عسان  لعاج ا كعة ا  ل عة .ا  ك ع  ا غاع اال
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 -تكافؤ مجموعات البحث في مستوى األداء المهاري : -3-2-3

 ااومتتت  ا المنتتتج ا ع ااتتتب ا اتتتي قتتتب اتتتبنع فتتتي ماتتتل ا ا اوعاتتتج   استتتا ا  ا المنتتتج إعوتتتلع     
ا فتتتع ق فتتتي ا ماتتتل ا اتتتان اوتتتلاا  ا امتتتب إ تتتل ا علاتتتب ا اوعااتتتي  امباتتتب لتتت  وتتتع ع  امتتتب 

(  ل ال قلاح ا المنتج اتروعاا ا اكتلفب  اوتلاا  ا امتب  01مج ا ال د  بب     واا   فعاب ا عا
فتتتتتي استتتتتا م األباا ا ا تتتتتلعي  ا تتتتتلعاي ا  تتتتتع  ا ستتتتتلمق  متتتتتل   ا  تتتتتب اتتتتتل كعة ا  تتتتتل عة 

 ( .F السالبا  قلم ن املاب ا االان  

 (2جدول )

 يبين التكافؤ لمجموعات البحث في االختبارات المهارية

 التباين المتغيرات
جموع م

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

نسبة 
 الخطأ

قيم 
 الداللة

ا  ع  
 ا سلمق

اان   
 ا اولاا 

1..2 5 1.14. 

1.2. 1.40 
غاع 
 اعم ي
بالب  

 ا اولاا 
31.11 

 
54 1.244 

مل        
 ا  ب

اان 
 1.1.1 5 1.45 ا اولاا 

1.540 1..4 
غاع 
بالب  اعم ي

 1.211 54 10.4 ا اولاا 
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 -االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات : 3-3

 -االجهزة المستخدمة في البحث :3-3-1

 اسالباح ا المنج األو ية اآلااج :     

( CD( ا  اقعاص  1( ك عاج ا  م   بب  DELLو لي ملس   ا كاع مي   -
 . *( لاق اان

 ا يان .( الالماج ا  م   قالب Deamondسل ج ا قاح م ع   -

 ( sonyملساج ا كاع ماج م ع   -

 (3(  بب  Samsung كلااعا ا  اع فبا  م ع   -

 واول ( 10عا   لكلااعا   -

 و لي  باال و ا ( -

 ملاب كلااعا  -

 -االدوات المستخدمة في البحث :3-2 -3

 الع  ا كعة ا  ل عة قلم مي ا  اساليالال .

 (  اماج ا  م    Mikasa( كعة م ع     21كعاح  ل عة  بب     -

 ( س  5اوع ج ال قج ال مج  عض   -

 مالب ال مج -

  الواع -

 (  21  ل    لعامان ان ا قالش ا باكن  بب   -

                                                

 (5انظر ملحق ))*(
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 (  ل    01اي وعاح عال ي  بب   -
   ع ا  د  عاقج االباا ا فمي  لا لعاح ا الالعة  لامب  -
  (14  ب    قالش وعا  قالب  -
 ( قل  01اق    بب  -
 (1 لفعة  بب   -
 -وسائل جمع المعلومات : 3-3-3
 ا ا لبع ا ععااج  االومااج  -
 ا واكج ا ب  اج  ا اعل الااج   االماعماح (  -
  *(اساالعة اسواب  افعاد ا االملح  -
 االلاالعاح  ا قالسلح  -
 ا علااج . لحا ا مو -
  **(ا اقلا ح ا ول اج ا  ا لاعاا  -
   ***(عاجااللاالعاح ا ا ل -
  ****(فعاق ا عاب ا اسل ب -
   -االختبارات المستخدمة في البحث :   3-4
  -االختبارات المعرفية :  3-4-1
  -:مقياس توارنس للسيادة المخية النصفية3-4-1-1

 قتتتتتب ا ااتتتتتبح ا المنتتتتتج فتتتتتي امن تتتتتل  لتتتتتل ا اقاتتتتتلب ا تتتتت ي ا تتتتتبه اتتتتت عامب  استتتتتل بال      
Torrance, mccarthy&Kaltsounis–1988) )ااعواتج  (1 (، قتل    ت ا اماتب اتعاب

 ا تتتتبابه ااتتتتل ااملستتتت  اتتتت  ا اا تتتتج ا ععااتتتتج  قتتتتب ناتتتتح  تتتتبق  ناتتتتلح ا اقاتتتتلب فتتتتي  تتتت عال 
االمكلاياتتج  ا ععااتتج ،  قتتب  اتتق  لتتي  امتتج اتتن ا وتتال   ا كاتتلع كاتتل قلاتتح ا المنتتج   م تتلب 

ا ععاقاتج  قتب انااتح اا تل الستالعات االستب ا علااتج  لاقاتلب  لتل ا اا تج  (3 اماب  لت ان (
                                                

)*(
 ( 0انظر ملحق )

)**(
 (2انظر ملحق )

)***(
 (4انظر ملحق )

)****(
 (6نظر ملحق )ا 

(1)
صالح احمد مراد . تقنين مقياس تورانس النماط التعلم والتفكير للكبار ، اطروحة دكتواره ، كلية التربية ، جامعة  

 . 1811المنصورة ، 
(4)

 .104-88، ص  مصدر سبق ذكره د علوان ،نهاد محم 



 00                                                    الميدانية وإجراءاتهالباب الثالث... منهجية البحث  

قااتتل  ل اتتتج   تتتبق  ناتتلح  ا  تتت  اج ا اقاتتتلب ،   قتتب استتتالب   تتت ا ا اقاتتلب فتتتي ا امتتتب 
ا مل ي   غعض اقسا  ا عامج ا ل   ي سالبة الاج م تفاج اااتن  ااستع  ااكلاتب ،  ااكت ن 

ان ا عالعاح امبا ال ابب  لل  وتل   ا م ت  االااتن  االلتعم  ل  ( ي و34ا اقالب ان  
 وتتل   ا م تت  االاستتع  فتتي مل تتج ا تتلاق ا عاتتلعاان  لتتل ا وتتلص ا افمتت ص  اتتبب  لتتل

 اعتتب ا اقاتتلب اقتتمنف تت ا اتتبب  لتتل  وافتتج ا ااكلاتتب  ا تت ي اعااتتب  لتتل ا م تتفان اعتتل،  تت ا  
ا لاعاا ا اي ا  ا يات  ا اقاتلب   كلن  بب  *(ا لاعاا قب  ع ح ا المنج ا اقالب  لل  (1 

% ماتتب ااتتب  ا لاتتعاا ال ا افقتتج 111متتح مستتاج االافتتلق  كل لاتتعاا (4  تت  ا ستتالبة ا الاتتج 
 . لل     ا    ا نلمي كلاج ا اعااج ا عال اج  ابم ا  اج ا اقالب لل 

 -:االختبارات المهارية3-4-2

 ا تلعاي ا  تع  ا ستلمق  متل   ا  تب  (ا ا تلعي  ا فمتياغاج قالب اسا م األباا 
لاب  لا تتتلبع  ا اعاوتتت  ا ال  تتتاج  قتتتب اتتتل كعة ا  تتتل عة ، قلاتتتح  ا المنتتتج  ال م تتتع ا وتتت

 تت ا  الموتتح  ن  متتل   كنتتع اتتن الااتتلع ا تتلعي  قاتتلب كتتب ا تتلعة اتتن ا تتلعاي قاتتب ا امتتب
اتج   لقاتلب  ااتل املست  االكنتع ا اقلاح ا المنج ان باب اساالعة اساالمج  امباب االلاالع 

ي اوتتلب  عاتتج ا كتتعة فتت  **(ا عامتتج   اعتتب ا ياتت  االستتاالعة  لتتل ا لاتتعاا  ا الا تتان استتا م 
 .قاب ا لاعاا ا  ل عة .  وبح ا المنج اافلقل  لل االلاالعاح اآلااج ان

 

 

 

 

 
                                                

(1)
 .104-88ص  4006 ،المصدر السابقنهاد محمد علوان ؛ 
)*(

 (2انظر ملحق )
)**(
 (4انظر ملحق ) 
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 (3جدول )

 يبين االختبارات المهارية المعتمدة من قبل الخبراء والمختصين ونسبها المئوية

 ا مساج ا ا  اج اس  االلاالع ح
 ع  الاالع اق ا  اسا م االباا ا فمي ا ا لعي  ا لعة ا  1

 ا سلمق 
.5% 

 %5. الاالع اسا م االباا ا فمي ا ا لعي  ا لعة مل   ا  ب 3
 

 . (7)اختبار تقويم األداء الفني لمهارة الضرب الساحق --3-4-2

اقتتت ا  األباا ا فمتتتي  ا تتتلعة ا  تتتع  ا ستتتلمق  لتتتل  فتتتق ا امتتتلا الهددددن مدددن االختبدددار :  -
 ، ا ع اب ، ا م ل ي ( .ا ول عي  لا لعة  انقسلا ل ا ن نج   ا ام اعي 

( ،  3العتتت  كتتتتعة  تتتل عة قلمتتتت مي ، كتتتعاح  تتتل عة قلم متتتتاج  تتتتبب    األدوات المسدددتعملة : -
 ( . 6( .  كاتل ا  د     ا وكب   Samsungكلااعة ا  اع فابا اج مت ع  

 

 

 

 

 

 
                                                

السداحق والضدرب السداحق بدالكرة  اإلرسدالالتمدرين علدت تعلدم مهدارتي  أسداليبتدأثير التدداخل فدي  ؛مل بة  اب ياتب  (1 
 . 50، ص   4004اع امو عة :   ولاعج اغباب ، كلاج ا اعااج ا عال اج ، ، ا ع مج بكا عاه غالطائرة 
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 م7كاميرا علت بعد                                               

 

 

 

 

 

   

 

 

T 

 الطالب المختبر   

 

 الشبكة 

 (7الشكل )

 يوضح تقويم األداء الفني لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

    

( إ   4اقتت   ا  ل تت  ا الااتتع اتتنباا ا  تتع  ا ستتتلمق اتتن اعكتتي   مواصددفات األداء :  -
(  اقت   ا  ل ت  ا الااتع اتنباا ا تلعة ا  تع   3اق   ا ابعب ان باب ا كعة  ل ان اعكي   

 ا سلمق امل ال"إسقل  ا كعة بالب ا الع  ا اقلاب .

 ( امل الح ااال اج . 3:  كب  ل      شروط األداء -

ام تب ا  ل تت   لتتل    تتفع ( فتي مل تتج  تتب   اتت ع ا كتعة إ تتل ا العتت  ا اقلاتتب  كتت     -
 في مل ج  باا ا  ع  ا سلمق اغاع ا  عاقج ا اافق  لا ل اساقل" .
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امل الح ا ن ب  كب  ل   الااتع نت  اتا   ع ت ل  لتل ن نتج اا  ا  اع ا التسجيل :  -
اقتت اان اتتن   ي ا لاتتعة  االلا تتلص  غتتعض اق اا تتل ، إ  ااتتمد كتتب اقتت   نتت ب بعوتتلح 

(  5( بعوتتتتلح  لقستتتت  ا ام تتتتاعي     3 كتتتتب  ل تتتت   فقتتتتل"  لاقستتتتا  ا الاتتتتلع   تتتت  اتتتتمد   
 بعوتج ا كلاتج  كتب امل  تج  لاتل" إن ا -( بعوتج  لقست  ا م تل ي  2بعولح  لقس  ا تع اب    

ومنننالل ننن  ل اتتتا  اعتتتب ل الااتتتلع  ف تتتب بعوتتتج  تتتن كتتتب اقتتت   ،  -( بعوتتتلح  01 تتتي   

 .  الفض لث ثلدرجاتليتملاحتسابلالدرجةلالنهائيةللك لطالبلم تبرالمعد لاست راجل

 (4جدول )

 يبين درجات تقويم مستوى األداء الفني لمهارة الضرب الساحق  

 ا ااغاعاح
ا قس  
 ا بعوج ا م ل اج ا قس  ا لالاي ا قس  ا ع اسي اعيا ام 

 11 3 5 2 ا  ع  ا سلمق

 

 . (7)اختبار تقويم األداء الفني لمهارة حائط الصد   3-4-2-2

اقتتت ا  األباا ا فمتتتي  ا تتتلعة متتتل   ا  تتتب  فقتتتل"  لامتتتلا ا وتتتل عي الهددددن مدددن االختبدددار :  -
 ، ا م ل ي ( . لا لعة  انقسلا ل ا ن نج   ا ام اعي ، ا ع اب 

( ،  3العتتت  كتتتعة  ل تتتتعة قتتتلم مي ، كتتتعاح  تتتل عة قلم متتتتاج  تتتتبب    :األدوات المسدددتعملة  -
( . كاتتتتتل ا  تتتتتد   تتتتت   3( ، اقل تتتتتب  تتتتتبب   Samsungكتتتتتلااعا ا تتتتت اع فابا اتتتتتج متتتتت ع  

 ( .9ا وكب 

                                                

صدام محمد فريد ؛ تاثير اساليب التدريس والتمرين في تعلم مهارتي الضرب الساحق الموجه وحائط الصد بالكرة  (1)

 68، ص4006،جامعة بابل ،هدكتورا  أطروحةالطائرة ،
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 م52،5
 
 م52،5

 
 م52،5

 
 م52،5

 

  
4 

        
             المختبر  3

 
5 

 
 
        

 كاميرا علت
  م(2بعد )      

 ا واكج                                        
 (9الشكل )

 يوضح تقويم األداء الفني لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة                          

(  لتتتل ا اتتت ا ي  4،  3،  2ا  تتت  ا اقل تتتب ا ن نتتتج فتتتي ا اعاكتتتي   مواصدددفات األداء :  -
س  ( ان ا واكج ، إ  اق  اسل ب  لل كب اقعب السكل" ا كعة اكلال اباتل  51  لل اعب   

 س  ( اقعاال" . 31ف ق اسا م ا واكج العافلع   

   ( .2225اك ن ا اسلفج ا ولمااج اان ا اقل ب ا ن نج ااسل اج  االد    -

 متتتب إ  تتتلا إوتتتلعة ا اتتتبا ااتتتب  اتتتل امع  ممتتت  (    3اقتتت  ا  ل تتت  ا الااتتتع فتتتتي اعكتتتي    -
( ألباا ا ا لعة      ااب ا كعة ف ق ا واكج اكلاتل اباتل نت  ا عوت ع إ تل اعكتي    4اعكي   

 ( ألباا ا ا لعة مفس ل   لل ا ا ا ي . 2(  امل إ ل اعكي    3

 ( امل الح ااال اج . 3اع ل  كب  ل   الااع   شروط األداء :  -

ا  اع ا امل الح ا ن ب  كب  ل   الااتع نت  اتا   ع ت ل  لتل ن نتج  اا التسجيل :  -
اقتت اان اتتن   ي ا لاتتعة  االلا تتلص  غتتعض اق اا تتل ، إ  ااتتمد كتتب اقتتت   نتت ب بعوتتلح 

( بعوتتتلح  لقستتت  ا ام تتتاعي  3 كتتتب  ل تتت  الااتتتع  فقتتتتل"  لاقستتتتا  ا الاتتتلع    تتتت  ااتتتمد   
 لاتتل" إن ا بعوتتج ا كلاتتج  كتتب امل  تتج  -( بعوتتلح  لقستت  ا م تتل ي 3(  لقستت  ا تتع اب   4  
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 اتتتتا  اعتتتتب ل الااتتتتلع  ف تتتتب بعوتتتتج  تتتتن كتتتتب اقتتتت   ،  اتتتتن لتتتت ب  –( بعوتتتتلح  01 تتتتي  
 اسالعات ا اعبب ألف ب ن ب بعولح اا  مسل  ا بعوج ا م ل اج  كب  ل   الااع .

 -التجارب االستطالعية: 3-5

ب ا ااباماج قلاح ا المنج ان اوب ا ا  ب إ ل  ف ب  عاقج  امفا  إوعاااح ا ام     
اروعاا ن ب اولع  اسا   اج ، الن ا اوعاج االسا   اج   ي "  ابعاال   الال   لالمب 

  (1  ل ق    لل ا سلاالح  االاولاالح ا اي اقلالل  نملا إوعاا   لاالعاح  افلبا ل".

ب  قب ا   وعاا ن ب اولع  االسا   اج  لل اوا  ج  ان اواا  ا ام     
(      11 اسااعبة ان  امال األسلساج  ااك ن اوا  ج ا اولع  االسا   اج ان  
  -ا  الاالع    و ا ال     وعاج   ب(   ن  عاق ا قع ج    ه ا اولع   ي :

 -التجربة االستطالعية األولت :3-5-1
 ا اتتي  3112ا 1ا  .3 قتتب  وتتعح ا المنتتج ا اوعاتتج االستتا   اج األ  تتل ااتتلعا  االمتتب     

  اق فا ل االلاالع ا اععفي  اف اب ا سالبة ا الاج ا م فاج(.  

   -التجربة االستطالعية الثانية :3-5-2

 قتتب قلاتتتح ا المنتتتج اتتتروعاا ا اوعاتتتج االستتتا   اج ا نلماتتتج  لتتتل االلااتتتلعاح ا ا لعاتتتج 
اكلماتتتج ا ااق تتتل    تتت  ااتتتلعا  ا  اعتتتب إ  تتتلا  3112ا  1ا .3 المتتتب اععفتتتج  تتت ماا ل  اة

 مبة اععافاج اعلاااج  امبة  كب ا لعة ان ا لعاي قاب ا امب .  

   -التجربة االستطالعية الثالثة :3-5-3

اعتتب ا تتتباب  قتتب قلاتتح ا المنتتج اتتروعاا اوعاتتج استتا   اج نل نتتج ك متتباان اعلااااتتان 
معكتتتتتي  تتتتتاعل  ا تتتتتلعاي  - الستتتتتالبا  ا ا تتتتت ع ا عقلتتتتتي  االبعا  ا متتتتتبا ام تتتتتلت ا اعلااتتتتتي 
   3112ا 3ا 34 مل   ا  ب (      االعا  االمب   ا  ع  ا سلمق 

   -إن ا  ب  ان إوعاا ا اولع  االسا   اج    :     
                                                

(1)
: ) عمان ، دار  ق اإلحصائية لالختبارات  والقياس في التربية الرياضية األسس العلمية والطرمروان عبد المجيد ؛  

 . 12( ص  1888الفكر للنشر ، 
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اتتتتج االلااتتتتلعاح ا اععفاتتتتج   ا ا لعاتتتتج  األستتتتل   ا اعلااتتتتي ا اعتتتتع   لتتتتل اتتتتبم ا ا .1
  اسا م ا عامج .

  نملا ا ااق إوعاااح ا امب . ج او  ل ا المناا اعع   لل ا  ع الح ا اي قب  .3
  اعع   لل   ماج األو ية  األب اح ا اسالباج في ا ااق إوعاااح ا امب ا .2
 ا اعع   لل ا  قح ا  ي ااكن  ن اساغعقل االلاالعاح ا اععفاج  ا ا لعاج. .4
 اعياي لاعة فعاق ا عاب ا اسل ب قاب ابا ا اوعاج األسلساج .  .5
ج اتتن قاتتب  فتتعاب ا اعتتع   لتتل اتتبم ا ف تت   االستتااعل    لااتتلعاح ا اععفاتتج   ا ا لعاتت .0

 ا عامج .
 -األسس العلمية لالختبارات:3-6

 -األسس العلمية لالختبارات المهارية: 3-6-1

إن ا  تتتب  األستتتلب اتتتن إوتتتعاا االلااتتتلعاح  تتت  ا م تتت ب  لتتتل ماتتتل ا مقاقاتتتج ااكتتتن      
ا المنتتج اتتن إ تتباع  مكتتل   لتتل  سلستت ل نتت  االتتل  ا قتتعاعاح ا املستتاج ،  تت ا قلاتتح ا المنتتج 

     ب ان     ال اااي االلاالع ا واتباعلا ح ا  بق  ا نالح  ا ا    اج ،  ا اي اعاراولب 
 :  قب اسالباح  ا المنج األسب ا علااج اآلااج

  -صدق االختبار: 3-6-1-1
(1  بق االلاالع   " قبعة االلاالع  لل قالب ا ويا ا  ي      قالسل فع "     

. 
قلاتتح ا المنتتج الستتالعات ا  تتبق ا تتعاقاان األ  تتل   متتل   تتبة  متت اع   تتبق االلااتتلع  تت ا

 بق ا اما م    ا ا ا ن   ا ام قي(   لاالعاح ا لل تج ال ا تلعاح قاتب ا امتب    ت  
ان ل ب  تعض االلااتلعاح ا ا لعاتج  لتل اوا  تج اتن ا لاتعاا  ا الا تان قاتب امفات  ل 

اا تتتتل ا ا  لتتتتل قاتتتتلب اتتتتل   تتتتعح ألولتتتتل  اتتتتبم لمكتتتت   لتتتتل اتتتتبم  تتتت ماا ل  قتتتتبعا ل 
 استتا م  فتتعاب ا عامتتج  نتت  إاوتتلب مستتاج اافتتلق  ل اتتج  امقاتتق  تتبق االلااتتلع " اعتتب االلااتتلع 
 تتتلبقل  متتتبال اافتتتق  لاتتتل ا لاتتتعاا امستتتاج اقا  تتتج  ا  عاقتتتج ا نلماتتتج الستتتالعات ا  تتتبق  تتتي 
( Tا  تتبق ا ا ياتتي     ا  تتبق ا اتتعاا  ال امتت (، إ  قلاتتح ا المنتتج الستتالبا  الااتتلع  

                                                
(1)

 4002. : ) عمان ، دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، نظرية وممارسة  –تصميم التعلم محمد محمود الحيلة ؛  

 210( ص
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 فتتع ق اتتان اوا  تتج اتتن  تت   ا اعملتتج ا عااعتتج الا تتلص ا كتتعة ا  تتل عة  ا اتتل د إلاوتتلب ا
( 11(  تتت    اتتتان   اوا  تتتج  لتتتعم اتتتن ا  تتت   غاتتتع االعستتتج   تتتبب ل  11 تتتبب    

 تت   ،  قتتب  و تتعح ا ماتتل ا  وتت ب فتتع ق اعم اتتج  اح بال تتج إم تتل اج اتتان ا اواتت  اان 
 امتت  (  ا تت ي اعمتتي " قتتبعة االلااتتلع ااتتل اتتبب  لتتل  تتبق االلااتتلعاح ا ا لعاتتج    تتبق ا

ا اقاتتعا  لتتل ا افعاتتق اتتان األفتتعاب ا تت ان  ااااعتت ن ابعوتتج اعافعتتج اتتن ا  تتفج    ا ستتاج اتتن 
   (1 ملماج   ان ااااع ن ابعوج املف ج ان ا  فج مفس ل    ا ساج  ان ملماج  لعم"

 (  5جدول )

 يبين صدق االختبارات المهارية 
ا اعل ولح 
 اإلم ل اج

 لاالعاحاال

 (tقااج   غاع ا االعسان ا االعسان
ا بال ج 
 ا وب  اج* ا امس اج +ع ب   +ع ب   اإلم ل اج

 13.123 6.421 1.266 6.650 6.466 ا  ع  ا سلمق
2.16 

 باب
 دال 10.502 6.450 1.466 6.061 0.16 مل   ا  ب

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 -ثبات االختبار: 

ناتتلح االلااتتلع اعمتتي "  ن اع تتي االلااتتلع ا ماتتل ا مفستت ل اقعااتتل إ    اتتب ا ااقتتل اتتعة      
 تت ا قلاتتح ا المنتتج الستتالعات ناتتلح  (1 نلماتتج  لتتل ا اوا  تتج مفستت ل  امتتح ا وتتع   مفستت ل

االلااتتلعاح ا ا لعاتتج ا عاقتتج االلااتتلع  اة تتلبة االلااتتلع   تتي اتتن  ستت ب ا  تتعق ا استتالباج 
لح االلااتتلعاح  استتالب  اكنتتعة فتتي الااتتلعاح ا اوتتلب ا عال تتي إ  قلاتتح  اععفتتج اعلاتتب ناتت

ا المنج اا ااق االلاالعاح مفس ل   لل ا اوا  ج مفست ل اتن  ت   ا اوعاتج االستا   اج 
 ا لباتتتل ااتتتنعا   3112ا1ا.3 اتتتل     تتت  ااتتتلعا  االمتتتب  اعاعتتتج اف تتتل ال اتتتعاان اااتتتل ااان

نتتتج اراوتتتلب ا ع قتتتج اتتتان ماتتتل ا االلااتتتلعاح فتتتي . نتتت  قلاتتتح ا الم 3112ا 1ا 21ا لاتتتاب  
                                                

(1)
.  : ) القاهرة  ، دار  قياس في التربية وعلم النفس الرياضي المحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛  

 . 465( ص4000الفكر العربي ، 
(1)

.: ) عمان ، دار  1.طالقياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق عبد هلل الصمادي وماهر ولد ربيع ؛  

 . 111( ص4002وائل للنشر والتوزيع ،
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ا اتتتعة األ  تتتل  ا نلماتتتج الستتتالبا  اعلاتتتب االعااتتتل  ا استتتا   ااعستتت ن( ،  قتتتب  و تتتعح ماتتتل ا 
االلااتتتلعاح ا ا لعاتتتج اتتتلن االلااتتتلعاح اااتتتلي ااعلاتتتب اعااتتتل   تتتل ي  ي ابعوتتتج  ل اتتتج اتتتن 

 ( .  0ا نالح.  كال ا  د في ا وب ب  

 (6جدول)

 ختبارات المهاريةيبين ثبات اال

ا اعل ولح             
 اإلم ل اج

 االلاالعاح

 
 اعلاب االعاال 

 
 قااج  ع( ا وب  اج *

 

 
 ا بال ج اإلم ل اج

  1941 ا  ع  ا سلمق
19023 
 

 باب

 باب 1945 مل   ا  ب

  
                                           

 -موضوعية االختبارات: 3-6-1-3
لومدىلم ئمتهال      لالمست دمة لاال تباراتلالمهارية لماللموضوعية لتحققتلالباحثة لقد

لمستوىلالعينةلوذلكلعاللطريقلحسابلمعام لاالرتباطلالبسيطل)بيرسوال(لبياللدرجاتل

اثنياللماللالمقوميال
)* 
الذياللكاالللهملالفض لفيلتسجي لالنتائجلل  تباراتلالمهاريةلوقدلل

لتأثرللأظهرتلالنتائجلبأاللاال تبارات ليعنيلعدم لوهذا ل. لذاتلموضوعيةلعالية المهارية
لبالعوام لالذاتيةلأولالش صيةللل بيرلالمصححل.ل"إاللع مةلالمفحوصلالل نتائجلالتقويم

ت تلفلبا ت فلالمصححيال
(0)

ل(ل7وكمالموضحلفيلجدو ل)ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                
 / كلية الرتبية الرياضية / جامعة دياىلختصاص اختبارات كرة طائرة م.د حممد وليد شهاب   ا )*(

 م.د سعد عباس    اختصاص   علم نفس   كرة طائرة / كلية الرتبية الرياضية / جامعة دياىل    

 210، ص  مصدر سبق ذكرهمحمد محمود الحيلة ؛  (1)
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ل

 (  0جدول)

 يبين موضوعية االختبارات

ا اعل ولح             
 اإلم ل اج

 العاحااللا
 اعلاب االعاال 

 
 قااج  ع( ا وب  اج *

 

 
 ا بال ج اإلم ل اج

  1941 ا  ع  ا سلمق
19023 
 

 باب

 باب 1945 مل   ا  ب

  

 -االختبارات القبلية : 3-0
 قب قلاح ا المنج اروعاا االلاالعاح ا قالاج ا ااانلج الاللاالعاح ا اععفاتج   تي      

عاتتج  ا تتلعاي ا  تتع  ا ستتلمق  متتل   ا  تتب،  قتتب عا تتح الااتتلع اتت اعمب  االلااتتلعاح ا ا ل
 -ا المنج ا مقل  اآلااج  مب ا ااق االلاالعاح ا قالاج:

إوتتتعاا االلااتتتلعاح امتتتح ا وتتتع   مفستتت ل  فتتتي ا  قتتتح مفستتتل اتتتن ا اتتت     وااتتت   فتتتعاب  -1
 ا عامج. 

 إوعاا االلاالعاح في ا اكلن مفسل   واا   فعاب ا عامج . -3

 عاح ا ا لعاج الألو ية  األب اح امفس ل   واا   فعاب ا عامج . إوعاا االلاال  -2

 ا عاب  لل  ن اك ن فعاق ا عاب ا اسل ب مفسل   واا   فعاب ا عامج .  -4

  -تنفيذ اختبار توارنس القبلي : 3-0-1

 قتتتتب قلاتتتتح ا المنتتتتج اا ااتتتتق الااتتتتلع اتتتت اعمب  لتتتتل وتتتتع   امتتتتج ا امتتتتب ا اوعاااتتتتج        
وتتتتتع    ا ،  ، ت، ب ، ج (  لتتتتتل ا اتتتتت ا ي نتتتتت  قلاتتتتتح ا المنتتتتتج  ا  تتتتتلا ج   تتتتتي لاتتتتتب 
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الستتالعات ماتتل ا الااتتلع اتت اعمب   لتتل  ستتلب افاتتلا االلااتتلع  و تتعح ا ماتتل ا ن نتتج  ماتتل  
(  ل اتل اتن وتعاج 31ان األفعاب   ي  ااسع ،  ااان ، ااكلاب ( في كب وتعاج ،  امباتب  

ن وتعاج   (    لتل  ستلب اقاتلب (  ل اتل ات21(     اتن  وتعاج  ت(   11    (    
فتتتتي  3112ا3ا  31الااتتتتلع اتتتت اعمب ا  اعتتتتب امتتتتب اقتتتتلاب ا عتتتتيب     تتتت  ااتتتتلعا  ا لاتتتتاب

ا قل تتتتتلح ا بعاستتتتتاج  كلاتتتتتج ا اعااتتتتتج ا عال تتتتتاج ا ولاعتتتتتج باتتتتتل ل .  ااستتتتتل بة فعاتتتتتق ا عاتتتتتب 
 - ا  اعا لة ال اناي:  *(ا اسل ب

 ااع . ا يا  االساالعة ا لل ج الاللاالع ا  قل   كب ال -1

 قلاح ا المنج اوعا اعلاالح االلاالع اوكب  ا د  االن  عاقج اإلولاج   -3

 ا وال ا الااع اكالاج ا االملح ا ا ل اج كلالس   ا وعاج في ا مقب ا للص ا ل .-2
 ا انكب ان ف   واا   فعاب ا عامج   لاالع   عاقج اإلولاج . -4
 االعاوا  االساالعاح ا لل ج الالل جقال  ا المن -5

( 11قلاتتتح ا المنتتتج اامباتتتب االستتتالا  لتتتل  ستتتلب  ن كتتتب وتتتعاج اماتتت ي  لتتتل  نتتت  
 تت    فتتنكنع اتتن متت ع  امتتب ستتااح الستتا   اتتن   و تتعح ماتتل ا ا اقاتتلب إن  وتتعاج     ( 

(  ل اتتل  ااستتع  اااتتن ( كلمتتح وتتعاج     ( اوا  تتج اااتتن  ااستتع ، نتت  الااتتلع  21اماتت ي  
اا    املي اتتتل اتتتن األ لتتتل إ تتتل األبمتتتل   لتتتل  فتتتق (  ل اتتتل  اعتتتب اتتتعا21( اتتتن   تتتب  31 

بعوتتتتلح ا اقاتتتتلب   اانتتتتب ا اوا  تتتتج ا اوعاااتتتتج   و تتتتعح ماتتتتل ا ا اقاتتتتلب  ن وتتتتعاج   ت ( 
 (  ت      مات   ااكلاتب (  ت ا كلمتح وتعاج     ت ( اوا  تج ااكلاتب،11اما ي  لل  

عاج    (  تن  عاتق  لال إن ا المنج كلمح قب الالعح وت  اانب ا اوا  ج ا اوعاااج اا ل  
(  ل اتل اتن 21ا اقالب   الاالع ا اعمب(  اانتب ا اوا  تج ا  تلا ج ا  الاتلعح ا المنتج  

 .(  ل ال اانل ن   ه ا وعاج،  اك م ا  ان  امج ا اوعاج األسلساج40اوا ع  

 ال وعاج  ب( ف ي وتعاج ا اوتلع  االستا   اج  ا اتي استااعبا ل ا المنتج اتن  امتج 
 ا   و ب ل  ان اواا  ا امب . ا امب األسلساج

 
                                                

 (6انظر ملحق ) )*(
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   -تنفيذ االختبارات المهارية القبلية: 3-0-2

قلاتتتح ا المنتتتتج ار  تتتلا  متتتتبة اعلاااتتتج اععافاتتتتج  كتتتتب ا تتتلعة اتتتتن ا تتتلعاي قاتتتتب ا امتتتتب      
  وااتت   فتتعاب ا عامتتج  ا اوعاااتتج   ا  تتلا ج ( .    تت  اتتن اوتتب  ن ااعتتع  ا  تت    لتتل 

 عة .ا كافاج ا ا ل   ا ل  باا ا ا ل

قلاتتتح ا المنتتتج اتتتروعاا االلااتتتلعاح ا ا لعاتتتج ا قالاتتتج  ا تتتلعة  ا  تتتع  ا ستتتلمق اتتتل كعة       
 لتتتل قل تتتج كلاتتتج ا اعااتتتج ا عال تتتاج ا ولاعتتتج   3112ا 3ا 30ا  تتتل عة    تتت  اتتت   ا ن نتتتلا 

 بال ل .

ل عة ن  قلاح ا المنج الوعاا االلاالعاح ا ا لعاتج ا قالاتج  ا تلعة متل   ا  تب اتل كعة ا  ت     
  لل قل ج كلاج ا اعااج ا عال اج ا ولاعج بال ل. 3112ا4ا2االعاعلا      في ا   

 اروتتعا  االوتتع اتتن قاتتب ا المنتتج اتت   *( قتتب استتاعلمح ا المنتتج افعاتتق ا عاتتب ا استتل ب     
 -ا موج ال اناي:

 إ  تتلا ا عامتتج ا  قتتح ا كتتلفي   ماتتلا اتت  ا ا تتج كلفتتج استتاليالح االلااتتلعاح ا ا لعاتتج -1
  فعاق ا عاب ا اسل ب .

 ا وعا ا  افي ألفعاب ا عامج م ب كافاج امفا  افعباح االلاالعاح ا ا لعاج.   -3

  عض االلاالع  ال  ا     ان قاب امب  فعاب فعاق ا عاب ا اسل ب   ا ما  ت(. -2 

( نت   ع ت ل  لتل ن نتج CDن  ام ال تل  لتل اقتعاص ، ا  اع االلاالع اكلااعا فابا  -4
 اا  اق اان(  اللا لص ا كعة ا  ل عة .لاع 

 

 

 

                                                

 (6انظر ملحق ))*(
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حركي لذوي السيادة –المنهج التعليمي باستخدام التصور العقلي واالدراك الحس 3-0
  -المخية:

ان اوب امقاق   با  ا امب قلاح ا المنج  انوتعا  ا ستلبة ا اوتعفان ار تباب اتم ا      
ا لتلص ال اوا  تج ا اوعاااتج معكتي    –اعلااي الستالبا  ا ا ت ع ا عقلتي  االبعا  ا متب 

( 4(  متتتباح اعلاااتتتج  ا تتتلعة ا  تتتع  ا ستتتلمق   4(  متتتبة اعلاااتتتج ام تتتل  10  ا تتتان  
 مباح اعلاااج  ا لعة مل   ا  ب  ا اقت   متباان اعلااااتان  ستا  ال اتبة ا  متبة ا اعلاااتج  

متباح ا اعلاااتج ( بقاقج .  ي ا اق  اعا   سلاا   لا لعة ا  امتبة ا  ات  ا اتبا اا ااتق ا   41 
 اتتتتل موع  متتتتب ب  3112ا5ا3لاتتتتاب ا تتتتل غلاتتتتج اتتتت   ا  3112ا3ا.3 االعاعتتتتلافتتتي اتتتت   

  ب  املسالح ل ب ابة امفا  ا ام لت فقب    ح ا  مباح في اال  العم ان االستا ع 
مفسل       لعاتب  لتل اااتل  امفات  ا  متباح ا ال  تج اتن ا ام تلت  .  اعتب االافتلق ات  

قلاتح   **( األلت  اتاعاا ا لاتعاا  *( ا  ع ا المنج  لتل ا ا تلبع ا علااتجا سلبة ا اوعفان   
 ا عاقتتج ا ااتتعان ا ااسلستتب   تتان ا ام تتلت ا اعلااتتي ا اقاتتعا  ***(ا المنتتج ا  تت  ا ااتتلعان

ا ااتتبعت ا  تتع اج   تتالغج ا افتتعباح ا اتتي امفتت   لتتل ا اوا  تتج ا اوعاااتتج ب ن ا اوا  تتج 
 -ا  لا ج ا  ا موج ال الاي :

  ن امقق ا االعان ا ا    ج ا غعض ام ل .1

 ان اك ن االعان ا  اج  اسا م ا عامج . .3
 ن اكتتت ن  متتتتل  اتتتتبعت فتتتتي استتتتا م ا  تتتتع اج  متتتتب   تتتت  ا ااتتتتلعان  تتتتان ا  متتتتبة  .2

 ا اعلاااج ا  امبة   ان ا ام ا ككب .
 ستتم ال   تت   ها اقتتعع  ا اعااتتبافتتعباح ا كلاتتج  لتتل  اتتل ا اوا  تتج ا  تتلا ج فاعااتتب      
 ا نلماج في كلالح ا اعااج ا عال اج    قسلا ل في ا ععاق. ف   ا 

                                                

 ليها الباحثةالدراسات التي اطلعت ع )*(

 .1810، المصدر السابقعقيل عبد هللا الكاتب . -

 4004للنشر والتوزيع ، . عمان : دار زهراء . موسوعة االلف تمرين في الكرة الطائرةسعد حماد الجميلي  -

 (2ا نظر ماحق ))**(

 (10انظر ملحق)  )***(
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 قلاتتتح ا المنتتتج اعتتتعض  متتتباح ا ام تتتلت ا اعلااتتتي اعتتتب اعتتتبال ل  لتتتل  تتت ا ا اوعاتتتج       
في اولب ا كعة ا  ل عة    ت   لانكتب   *(اوا  ج ان ا لاعاا  ا الا اناالسا   اج  لل 

ن اولل  األلت  ال اعتبا ح  ا ا موتلح ان   ماال  ابم امقاقل  لغعض ا  ي     ا
 اال اعيي ان س اج ا ام ا ا اعلااتي.    قتب ات  امفات  ا اتم ا ا اعلااتي الستالبا  ا ا ت ع 

   .معكي  لل ا اوا  ج ا اوعاااج –ا عقلي  االبعا  ا مب 

 اعتتب اتتل قلاتتح ا المنتتج اتتلوعاا ا اقتتلا ح ا ول تتاج اتت  ا لاتتعاا  اععفتتج ا قتتلح ا ا تت ع   
 ياتتن ا  متتبة ا اعلاااتتج كتتلن ا قتتلح ااتتلعان ا ا تت ع فتتي ابااتتج ا  متتبة ا اعلاااتتج   *(يا عقلتت
بقاقتتج ا لتتلص ال ا تتت ع ا عقلتتي ( ا ا كلمتتح اع تتتل  ل تت   فتتي ا قل تتتج اعتتب ا ااتتتق  15 

االستتاعللا ا تت ااي  اتت  استتالبا  و تتلي  لعتتعض  بااتتل وتت (  عتتعض ا ا تتلعاح قاتتب ا امتتب ، 
ا  تتتب، كاتتتل استتتتالباح ا المنتتتج ااتتتتلعان االبعا     تتتعض ا تتتلعة ا  تتتتع  ا ستتتلمق  متتتتل  

ا متتب ا معكتتي ا تت ي ا باتتل ا المنتتج فتتي ا ام تتلت ااتتل ا اوا  تتج ا  تتلا ج فل ااتتبح  لتتل 
 (   لاتتبة اتتن3112-3113ام تتلت ا كلاتتج ا اقتتعع ا ف تتب ا بعاستتي ا نتتلمي  لعتتل  ا بعاستتي  

ج ا عال تتتاجا فتتتي قل تتتج كلاتتتج ا اعااتتت 3112ا 5ا3ا لاتتتاب   غلاتتتج  3112ا3ا.3 ااالعاعتتتل
 -ي:ا( بقاقج ا ي ج  لل ا مم  اآل41ولاعج بال ل  قب كلن يان ا  مبة ا اعلاااج  

ل( بقاقتتتج لل تتتج  ااتتتلعان ا ا تتت ع ا عقلتتتي15  -
( بقاقتتتج اتتتن ا وتتتيا 15اتتت  استتتاق لع   )**(

ا ع اسي  ل مبة ا اعلاااج  ا لل ج ااالعان ا ا  ع ا عقلي  كلمح اع ل قاب ا ابا االوتعة 
 ا اعلاااج  بالب ا قل ج ا بعاساج . في ا  مبة

  -القسم اإلعدادي : -1
   -( بقاقج  اا ان  :15 ابال  

 فا ل اا  ال  ا غال   ا ا تج األب اح ا  ياتج إلموتلا   -ا اقباج  اإلمالا ا عل  : -  
 ( بقل ق .4ا  مبة ا اعلاااج  اة  لا االعان  لاج  واا     لا ا وس   ابال   

                                                

 (14) (11انظر ملحق )  )*(

 (2انظر ملحق ) )*(
 ة يالتصور العقلي يف بداية الوحدة التعليماعطاء متارين  )**(
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 اتتتتا  فاتتتتل إ  تتتتلا ااتتتتلعان لل تتتتج ال ا تتتتلعة قاتتتتب ا تتتتبعب   -اإلماتتتتلا ا لتتتتلص : -  
 ( بقل ق.. األوياا  ا ع  ح ا علالج ألباا   ه ا ا لعة  ا  ا كعاح  ابال  

 

    -القسم الرئيسي : -2

   -(     قسالن :05   ا قس  ا  ي اا  فال اعل  ا ا لعاح  ابال      

عب  اتن نت   تعض ا مات  ت اتن  اا  فال وعا ا ا لعة ان قاب ا اتب -ا قس  ا اعلااي : - أ
 ( بقل ق 11قاب ا ابعب ا اسل ب  ا  اد  عاقج  باا ا ا لعة ا  عة  مامج  ابال  

 
اتتتتج ا ا لع ا ااتتتتلعان ااتتتتل ا قستتتت  ا ا ااقتتتتي فاتتتتا  فاتتتتل االعستتتتج  باا  -ا قستتتت  ا ا ااقتتتتي : - 

وتتعاا ا ا تتماملح ألل تتلا األباا ا ا تتلعي اتتن قاتتب  – ا متتب  معكتتي اتتن قاتتب ا  تت    اة
 ( بقاقج .41بعب  اة  لا ا اغ اج ا عاوعج  ابال  ا ا

 

    -القسم الختامي : -3

اعتتتض  عاتتتج اع اماتتتج     اتتتا  فاتتتل إ  تتتلا ااعامتتتلح ا ا ب تتتج  االستتتاعللا اتتت  إ  تتتلا
م لا ا  مبة ا اعلاااج  ابال   ال  ا غالالح ا ا وا لح   ( بقل ق .11 ل     اة
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 (0جدول )

 ( وحدة تعليمية16سام الوحدات التعليمية خالل )يبين المجموع الكلي الزمنة اق

 اقسل  االسلاا 
 ا  مباح ا اعلاااج

االسا ع 
 اال ب

االسا ع 
 ا نلمي

االسا ع 
 ا نل ب

االسا ع 
 ا عاا 

االسا ع 
 ا للاب

االسا ع 
 ا سلبب

االسا ع 
 ا سلا 

االسا ع 
 ا اوا ع ا نلان

ااعاملح ا ا  ع 
 ب15ا عقلي 

 ب240 ب30 ب30 ب30 ب30 ب30 ب30 ب30 ب30

 
 ا قس  ا ام اعي

 ب15
 

 ا قس  ا ع اسي
ا قس  ا اعلااي  -1

 ب10
 

ااعاملح  - 
 –ا لعاج  مب 

 ب40معكي 
 

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د20

 

 

 

 د40

 

 

 

 د10

 

 د420

 

 

 

 د160

 

 

 

 د620

ا قس  ا لالاي 
 ب160 ب20 ب20 ب20 ب20 ب20 ب20 ب20 ب20 ب10

 ب1440 ب180 ب180 ب18 ب180 ب180 ب180 ب180 ب180 ا اوا ع
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   -تنفيذ المنهج التعليمي : 3-0

قتتتتل  ا اتتتتبعب ا التتتتاص اامفاتتتت  ا اتتتتم ا ا اعلااتتتتي  اروتتتتعا  ا المنتتتتج إ  مفتتتت  األستتتتل       
معكتتي (  لتتل  لاوا  تتج ا اوعاااتتج  –ا متتب   اإلبعا البا  ا ا تت ع ا عقلتتي ا اعلااتتي  الستت

   - لل ا اوا  ج ا  لا ج   اك ن كلآلاي: ةا اقعع  افعباح ا كلاج 

ااكلاتتتتتب (   لام تتتتتلت ا اعلااتتتتتي الستتتتتالبا   –ااستتتتتع  –ا اوعاااتتتتتج   اااتتتتتن  ا اوا  تتتتتلح -1
 معكي (. –ا ا  ع ا عقلي  االبعا  ا مب 

 (.افعباح ا كلاج ااكلاب (   –ااسع  –لا ج   ااان ا   ا اوا  لح -3
 ا تتتلعة ا  تتتع  ا ستتتلمق  اما تتتل  3112ا3ا.3ا  اتتتب  ا ااتتتق ا ام تتتلت اتتت   االعاعتتتلا     

االمتتتتب  ااماتتتتل اتتتتب  ا اعمتتتتلاا  ا تتتتلعة متتتتل   ا  تتتتب اتتتت   3112ا2ا34 متتتتبا اعمتتتتلاا اتتتت   األ
 .3112ا 5ا3  لااب اما ل ا اعملاا ا   ا 3112ا4ا.
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 (0الجدول )
يبين العدد النهائي لمجاميع البحث الثالث  واألسلوب التعليمي والمعرفي لكل مجموعة 

 والنسبة المئوية

اوا  لح 
 األسل    ا اعلااي ا وع  ا امب

ا سالبة 
 ا مساج ا ا  اج ا اوا ع ا الاج

ا اوا  لح 
 ا اوعاااج

ا  ع  قلي  ابعا   وعاج     (
 معكي –مب 

 ااسع
 ااان

11 
11 

109000 
109000 

 وعاج   ت (
ا  ع  قلي  ابعا  

 109000 11 ااكلاب معكي –مب 

ا اوا  لح 
 ا  لا ج

 ا ااا   ا اقلابي( وعاج     (
ااسع 

ااان    
 ااكلاب

11 
11 
11 

109000 
109000 
109000 

 % 111 01 ا اوا ع

 
 - قب  ال ح ا المنج اموع اال االع ال اناي :    

 ا اوعاااج  ا  لا ج. ا اعلااي  لاوا  لحمفسل اامفا  ا ام ا  *( قال  ا ابعب -1
ا تتتلعاي ا  تتتع  ا ستتتلمق  متتتل   ا  تتتب الستتتالبا   ا اوعاااتتتجاعلتتتا  وتتتعااي ا اوا  تتتج  -3

 معكي  –ا ا  ع ا عقلي  االبعا  ا مب 
 لتل افتعباح ا  لا ج ا لعاي ا  ع  ا ستلمق  متل   ا  تب  اعلا  ا اوا  لح -3

 .في ا ععاقالح ا اعااج ا عال اج   قسلا ل في كل ه ا اعاابا كلاج 

                                                
 كرة طائرة ، كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى -علم نفسالجنابي ، اختصاص عباس م.د سعد )*(
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 عاوعتتتتج ا فعباتتتتج  ا وال اتتتتج  لاوا  تتتتلحاقتتتت   ا اتتتتبعب ال ا تتتتماد  اة  تتتتلا ا اغ اتتتتج ا   -4
 ا  لا ج . لحا اوعاااج  ا اوا  

 ة ا ااعلاتتتج  وااتتت   تتت   ا اوا  تتتلحاقتتت   ا اتتتبعب اا واتتتل األستتت لج ا لل تتتج ال ا تتتلع   -5
 ا اوعاااج  ا  لا ج .

 علاااج ا لب    لج عسااج     ي وع   لعئ ان  ي م ع .  اع اض  ي  مبة ا  -6
 
 -االختبارات المهارية البعدية :3-16

 ا تتتتلعة ا  تتتتع  ا ستتتتلمق ااتتتتلعا   ا اعباتتتتجا ا لعاتتتتج قلاتتتتح ا المنتتتتج اتتتتروعاا االلااتتتتلعاح     
 ل  ا تتتلعة متتتل   لتتتل قل تتتج كلاتتتج ا اعااتتتج ا عال تتتاج ا ولاعتتتج باتتتل  3112ا2ا35نمتتتان اال

   تتت  اعتتتتب االما تتتلا اتتتن امفاتتتت  ا ام تتتلت  ا اعلااتتتتي  3112ا5ا5ااتتتلعا  ب االمتتتتاتتت    ا  تتتب
ا استتااع  اتتبة وتت عان ام تتل اعاتت   ستتلاا   كتتب ا تتلعة اتتن ا ا تتلعاان قاتتب ا امتتب   قتتب قلاتتح 
ا المتتب ااتت فاع ا وتتع   مفستت ل ا اتتي ااتتح ا تتل االلااتتلعاح ا قالاتتج . اتتن ماتتب ا  قتتح اتتن 

ا عاتتتب ا استتتل ب اتتتن اوتتتب اععفتتتج اتتتنناع ا اتتتم ا  ا اتتت    ا اكتتتلن  األو تتتية  األب اح  فعاتتتق
معكي  في ا تلعاي ا  تع  ا ستلمق  –ا اعلااي السالبا  ا ا  ع ا عقلي  االبعا  ا مب 

 متج ااكلاتب( اقع  –اااتن  – مل   ا  ب ال كعة ا  ل عة   لل  فق كتب اتن االماتل   ااستع 
   .ا  لا ج ان و ج  لعم ا  اع  ل ان و ج  ا  ا اوا  لح

 -تبارات االحتفاظ :اخ 3-12

قلاتتح ا المنتتج اتتروعاا الااتتلعاح االمافتتلو ااستتا م األباا ا ا تتلعي  ا تتلعاي ا  تتع        
اتتتت   ا ن نتتتتلا   اتتتت  االلااتتتتلع االمافتتتتلواتتتتن االلااتتتتلعاح ا اعباتتتتج اعتتتتب ستتتتاعج ااتتتتل   ا ستتتتلمق

 اتتتن االلااتتتلعاح ا اعباتتتج   اتتتل  اعجمتتتل   ا  تتتب اعتتتب ستتتاتتت  الااتتتلع االمافتتتلو     3112ا4ا3
      لاعتع   لتل اقتباع االمافتلو اا تلعاي ا  تع   3112ا5ا12لن في ا   االنمان  ك

ا ستتتتلمق  متتتتل   ا  تتتتب اتتتتل كعة ا  تتتتل عة  اتتتتن لتتتت ب امباتتتتب ا مستتتتاج ا ا  اتتتتج  لفقتتتتبان ،  قتتتتب 
 .ل ب   ه ا ابة مع ح ا المنج  لل  ب  االعسج  باا ا ا لعاح قاب ا امب

               



 77                                                    الميدانية وإجراءاتهالباب الثالث... منهجية البحث  

    ا ال ي ا  د إوعاااح ا امب ا ااباماج.ا ال                    

 (  ل  322ب  اواا  ا ام

 (  ل ال01 امج ا امب  

 اوعاج اسا   اج اللاالع ا اعمب

  لل  امج اسااعبة  ان  ان اواا  ا امب

 

 إوعاا الاالع ا اعمب

 االلاالع                                   االلاالع 

 ااكلاب ( –ااان  – ااسع                         ااكلاب(    –ااان  – ااسع 

 (  ل  21(  ل    ا اوا  لح ا  لا ج   (  21ت(   –ا اوا  لح ا اوعاااج وع     

  إ  لا  مبة اعلاااج اععافاج  عامج ا اوعاج االسا   اج(

 إوعاا ا اوعاج االسا   اج   لاالعاح ا ا لعاج

  ال   لم  ب  لل ا نالح لاسجامج مفس ل اعب إ لبة االلاالعاح ا ا لعاج  لع

 اوعاج اسا   اج  لام ا ا اعلااي

    امبة  كب ا لعة(  مبالن اعلاااالن اععافاالن  عامج ا اوعاج األسلساج

 إوعاااح االلاالعاح ا ا لعاج ا قالاج

 امف  ا ام ا ا اعلااي

 لعيا اعباج  اسا م األباا ا ا ا ا لعاج إوعاا االلاالعاح 

  ال  اعجإوعاا الاالعاح االمافلو  اسا م األباا ا ا لعي اعب س
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 -الوسائل اإلحصائية :  3-12

( ، إ  اتتتت  استتتتالبا  SPSSاستتتتالباح ا المنتتتتج ا مقااتتتتج اإلم تتتتل اج  لعلتتتت   ا موعاتتتتج       
 ا  سل ب اآلااج:

 ا  س  ا مسلاي                  – 1

                                    االممعا  ا اعالعي                 – 3

 اعلاب االعاال  ا اسا   ااعس ن(   – 2

 اعلاب اال ا اا  –4

  عاماان غاع اعاا اان ااسل اج في ا عبب  (T.test)االلاالع ا ال ي  –5

 .(  عاماان اعاا اان T.Testااللاالع ا ال ي   -.

   (F-Test)الاالع املاب ا االان  – 4

   (L.S.D)الاالع  – 4

 ا مساج ا ا  اج  – 11

 =ا مساج ا ا  اج  لفقبان  –11

                    

 %  011×               ا مساج ا ا  اج  لفقبان = 

ل                    

  

 اقباع ا فقبان

 اقباع ا ا  ع
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  -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : - 4
يتضمن هذا الباب عرضا وتحليال لنتائج اختبارات البحث المستخدمة التي تم       

التوصل اليها بعد معالجتها احصائيا ثم مناقشتها في ضوء الدراسات النظرية والدراسات 
تنتاجات لتوصل الى االسلالمشابهة والسابقة بهدف التحقق من فرضيات البحث 

 والتوصيات المناسبة.
  -عرض نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية وتحليلها ومناقشتها : 4-1
ختبار مهار  الرر  ال عرض نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية 4-1-1

 -وتحليلها: الساحق  بالكر  الطائر 
 (11جدول )

 لمهار  الرر  الساحق بالكر  الطائر  ت القبلية والبعديةعرض نتائج االختبارا
 )ايمن ,ايسر ,متكامل(التجريبية  اتللمجموع

 
 
 ت

 ماطالنا

 المعالجات
 
 المتغيرات
 

 وحد 
 القياس

  بعدي قبلي
 

 نسبة التطور
% 

  س    س  

 ايمن 1
 

الرر  
 الساحق

 
 
 
 درجة
 

0.850 0.529 6.15 0.747 86.178    % 

 %   79.545 0.658 6.600 0.668 1.350 ايسر 2

 %   77.669 0.747 5.150 0.579 1.150 متكامل 3

   
حراف المعياري لنتائج االختبارات الن( نتائج قيم الوسط الحسابي و 01يبين الجدول )      

 لنمط االيمن القبلية والبعدية الختبار مهارة الضرب الساحق ،إذ بلغ الوسط الحسابي
في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي،  (0.529)  ريحراف المعياالنو  ( 0.850)

وبلغت  ( 0.747) حراف المعياري،الن( و  6.15فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن  )
حراف النو  ( 1.350)لنمط االيسر   بلغ الوسط الحسابيو  . ( 86.178نسبة التطور)

ر البعدي، فقد بلغ الوسط في االختبار القبلي إما في االختبا (0.668)  المعياري
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 وبلغت نسبة التطور (0.658 ( حراف المعياريالنو   (6.600  (الحسابي لنمط االيسر
             حراف المعياريالنو  ( 1500.) لنمط المتكامل  بلغ الوسط الحسابيو  (79.545)
نمط في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي ل (0.579) 

( 77.669وبلغت نسبة التطور)  (0.747 (حراف المعياريالنو   (5.150)المتكامل
 ( يوضح ذلك.01والشكل ).
  

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (11شكل )

 مهار  الرر  الساحقفي  يورح نس  التطور للمجموعات التجريبية
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 (11جدول )
حق  بالكر  الطائر  السا عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمهار  الرر 

 الرابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل( اتللمجموع

 
 ماطالن ت

 المعالجات
 

 المتغيرات
 

 وحد 
 القياس

 بعدي قبلي

 % نسبة التطور
  س  

 
 س  
 

 

 ايمن 1
 

الرر  
 الساحق

 
 درجة
 

1.000 0.527 5.500 1.201 81.818 % 

 %  83.969 0.685 6.550 0.497 050 .1 ايسر 2

 81.343   % 0.714 6.700 0.540 1.250 كاملمت 3

حراف المعياري لنتائج الن( نتائج قيم الوسط الحسابي و 11يبين الجدول )        
نمط لل االختبارات القبلية والبعدية الختبار مهارة الضرب الساحق ،إذ بلغ الوسط الحسابي

القبلي إما في االختبار  في االختبار (0.527)  حراف المعياريالنو  ( 1.000)   االيمن
 ( 1.201حراف المعياري،)الن( و  5.500البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن )

 ( . 81.818وبلغت نسبة التطور)
في  (0.497)  حراف المعياريالنو  ( 050 .1)لنمط االيسر  بلغ الوسط الحسابيو      

                    لوسط الحسابي لنمط االيسراالختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ ا
 ( .83.969وبلغت نسبة التطور) ( 0.685 (حراف المعياري النو   . ( 6.550 (

في  (0.540)  حراف المعياريالنو  ( 2500.) لنمط المتكامل  بلغ الوسط الحسابيو      
ط المتكامل  االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي لنم

والشكل  ( .81.343وبلغت نسبة التطور)  (0.714 ( حراف المعياريالنو    (6.700)
 ( يوضح ذلك00)
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 ( 11شكل )
  مهار  الرر  الساحقفي  الرابطة اتللمجموعيورح نس  التطور 

 
( وداللة الفروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية Tعرض نتائج ) 2 -4-1

 -:وتحليلها وعتين التجريبية والرابطة لمهار  الرر  الساحقللمجم
حرافات المعيارية في متغيرات الدراسة النبعد التعرف على األوساط الحسابية و   

( وداللة الفروق بين Tللمجموعتين التجريبية والضابطة قامت الباحثة باستخراج قيمة )
 الجدول أدناه:     نتائج االختبارات القبلية والبعدية  وكما مبين في
 (12جدول )

( المحسوبة  وداللة Tحرافات المعيارية للفروق وقيمة )النيبين قيم فرق األوساط الحسابية و 
 التجريبية اتدي لمهار  الرر  الساحق  للمجموعالفروق بين االختبارين القبلي والبع

  ت
 ماطالن

 المعالجات
 
 المتغيرات

 ع ف س  ف ن
 ((Tقيمة 

 الداللة
قيم  المحسوبة

 الداللة
 ايمن 1

 
 الرر  الساحق

 
11 

 معنوي 12121 23.443 0.714 5.300
 معنوي 12111 34.167 0.485 5.250 ايسر 2
 معنوي 12140 13.858 0.912 4.000 متكامل 3
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ان فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( 01يتبين من جدول )     
(، وبلغت  0.714) ( بانحراف معياري قدره5.300االيمن في مهارة الضرب الساحق)لنمط 
( بين 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ) 23.443( المحسوبة )tقيمة )

 .لبعدي ا القبلي والبعدي ولصالح االختبار االختبارين
لقبلي والبعدي لنمط االيسر في مهارة وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين ا    

        ( المحسوبة t(، وبلغت قيمة )0.485 ( بانحراف معياري قدره )5.250 الضرب الساحق)
( بين االختبارين القبلي 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ) 34.167) 

ين بين نتائج االختبارين القبلي وبلغ فرق الوسطين الحسابي .والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي 
                  ( بانحراف معياري قدره  4.000والبعدي لنمط المتكامل في مهارة الضرب الساحق)

( مما يدل على معنوية الفروق عند  13.858 ( المحسوبة ) t(، وبلغت قيمة )0.912 )
 .لبعدي اتبار ( بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االخ1.10مستوى الخطأ)

 (13جدول )
( المحسوبة وداللة Tحرافات المعيارية للفروق وقيمة )النيبين قيم فرق األوساط الحسابية و 

 الرابطة اتدي لمهار  الرر  الساحق  للمجموعالفروق بين االختبارين القبلي والبع

  ت
 ماطالن

 المعالجات
 
 المتغيرات

 ع ف س  ف ن
 ((Tقيمة 

 الداللة
 قيم الداللة بةالمحسو 

 ايمن 1

 11 الرر  الساحق

 معنوي 12111 16.745 0.849 4.500
 معنوي 12110 22.249 0.781 5.500 ايسر 2

 معنوي 12132 31.327 0.550 5.450 متكامل 3

 
ان فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( 01يتبين من جدول )       

(،  0.849  ( بانحراف معياري قدره )  4.500 في مهارة الضرب الساحق)لنمط االيمن 
معنوية الفروق عند مستوى   ( مما يدل على 16.745)( المحسوبة tوبلغت قيمة )

 .لبعدي ا( بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار 1.10الخطأ)
القبلي والبعدي لنمط االيسر في  وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين       

 ( المحسوبةt(، وبلغت قيمة )0.781( بانحراف معياري قدره )5.500  مهارة الضرب الساحق)
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( بين االختبارين القبلي 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ)22.249 )
نتائج االختبارين القبلي وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين  .لبعدي اوالبعدي ولصالح االختبار 

(، 0.550) ( بانحراف معياري قدره5.450 والبعدي لنمط المتكامل في مهارة الضرب الساحق)
( 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ)31.327( المحسوبة )tوبلغت قيمة )

 .لبعدي االقبلي والبعدي ولصالح االختبار بين االختبارين 
 
  حائط الصد الختبار مهار  ج االختبارات المهارية القبلية والبعديةعرض نتائ 4-1-3

                               -بالكر  الطائر  وتحليلها:
 (14جدول ) 

 اتلكر  الطائر  للمجموععرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  لمهار  حائط الصد با
 التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(

 ماطالن ت

 الجاتالمع
 
 المتغيرات
 

 وحد 
 القياس

 بعدي قبلي

 %نسبة التطور
  س    س  

 ايمن 1

 حائط الصد
 
 درجة
 

1.200 0.674 5.600 0.809 78.571    % 

 %    81.250 0.994 5.600 0.497 1.050 ايسر 2

 %   79.439 0.709 5.350 0.699 1.100 متكامل 3

 
حراف المعياري  لنتائج االختبارات النالوسط الحسابي و  ( نتائج قيم01يبين الجدول )     

         لنمط االيمن  القبلية والبعدية الختبار مهارة حائط الصد ،إذ بلغ الوسط الحسابي
في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي،  ( 0.674) حراف المعياريالنو  ( 1.200) 

وبلغت  (0.809 (حراف المعياري الن( و 15.60فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن  ) 
حراف النو  ( 1.050) لنمط االيسر  بلغ الوسط الحسابيو  ( .78.571)  نسبة التطور

في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط  (0.497)  المعياري
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وبلغت نسبة  ) 0.994 (حراف المعياري، الن( و 5.600الحسابي لنمط االيسر)
 ( . 81.250طور)الت

 (0.699 )  حراف المعياريالنو  ( 1.100) لنمط المتكامل  بلغ الوسط الحسابيو       
       في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط المتكامل

والشكل  ( . 79.439وبلغت نسبة التطور)( 0.709 حراف المعياري )الن( و  15.35) 
 وضح ذلك( ي01)
 

                                            
 
 
 
 
 

 ( 12شكل )
  حائط الصدمهار  في  التجريبية للمجموعاتيورح نس  التطور 

 (11جدول )
 اتالكر  الطائر  للمجموعلمهار  حائط الصد  بلقبلية والبعدية عرض نتائج االختبارات ا

 )ايمن ,ايسر ,متكامل( ابطةرال

 
 
 ت

 ماطالن

 المعالجات
 

 المتغيرات
 

 وحد 
 القياس

  بعدي قبلي

 %نسبة التطور

 
  س  

 
  س  

 ايمن 1

 حائط الصد
 
 درجة
 

1.100 0.674 5.800 0.809 81.034   % 

 %   79.616 0.801 5.150 0.724 1.050 ايسر 2

 %   80.172 1.251 5.800 0.579 1.150 متكامل 3
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حراف المعياري لنتائج االختبارات النيم الوسط الحسابي و نتائج ق( 00يبين الجدول )   
 ( 1.100)لنمط االيمن القبلية والبعدية الختبار مهارة حائط الصد ،إذ بلغ الوسط الحسابي

في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ  (  0.674) حراف المعياريالنو 
وبلغت نسبة  ) 0.809 (ف المعياري، حراالنو  (5.800)الوسط الحسابي لنمط االيمن 

  حراف المعياريالنو  ( 1.050) لنمط االيسر بلغ الوسط الحسابيو  ( .81.034التطور)
في االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط  ( 0.724 )  

 ( .79.616وبلغت نسبة التطور) ) 0.801 ( حراف المعياريالنو (  5.150)االيسر
في  (0.579 )  حراف المعياريالنو  ( 1.150) لنمط المتكامل  بلغ الوسط الحسابيو 

لنمط المتكامل  االختبار القبلي إما في االختبار البعدي، فقد بلغ الوسط الحسابي
والشكل  ( .80.172وبلغت نسبة التطور)   ( (1.251 حراف المعياريالنو   5.800))
 ( يوضح ذلك.01)
 
 
 
 
 
 
 

 ( 13)شكل 
ئط الصد  بالكر  الطائر  يورح نس  تطور االختبارات القبلية والبعدية لمهار  حا

 الرابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل( اتللمجموع
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 ( وداللة الفروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعديةTعرض نتائج ) 4-1-4
 -:حائط الصدبية والرابطة لمهار  التجري اتللمجموع

 (16جدول ) 
( المحسوبة Tحرافات المعيارية للفروق وقيمة )النبين قيم فرق األوساط الحسابية و ي

 التجريبية اتلمجموعلحائط الصد وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهار  
 
 ت

 
 ماطالن

 المعالجات
 
 المتغيرات

 ع ف س  ف ن
 ((Tقيمة 

 الداللة
 قيم الداللة المحسوبة

 ايمن 1

 ئط الصدحا
 
 
11 

 معنوي 12111 17.963 0.774 4.400

 معنوي 12142 22.365 0.643 4.550 ايسر 2

 معنوي 12110 17.000 0.790 4.250 متكامل 3

 
ان فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي ( 01يتبين من جدول )     

(، 0.774 نحراف معياري قدره )( با4.400 )حائط الصدوالبعدي لنمط االيمن في مهارة 
( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى  17.963( المحسوبة )tوبلغت قيمة )

   .لبعدياالقبلي والبعدي ولصالح االختبار ( بين االختبارين 1.10الخطأ)
وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لنمط االيسر في      
( المحسوبة t(، وبلغت قيمة )0.643( بانحراف معياري قدره )4.550)ائط الصدحمهارة 

( بين االختبارين 1.10ل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ) ( مما يد 22.365)
 .القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي 

لمتكامل في وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لنمط ا    
( المحسوبة t(، وبلغت قيمة )0.790 ( بانحراف معياري قدره )4.250)حائط الصدمهارة 

( بين االختبارين 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ) 17.000)
 .القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي 
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 (10جدول )
( المحسوبة Tمعيارية للفروق وقيمة )حرافات الالنيبين قيم فرق األوساط الحسابية و 

 رابطةال اتموعللمج   حائط الصدوداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لمهار 
 
 ت

 
 ماطالن

 المعالجات
 
 المتغيرات

 ع ف س  ف ن
 ((Tقيمة 

 الداللة
 الداللة يمق المحسوبة

 ايمن  1
 حائط الصد

 
 
11 

 معنوي 12113 23.500 0.632 4.700
 معنوي 12111 12.362 1.048 4.100 ايسر 2
 معنوي 12141 16.644 0.883 4.650 متكامل 3

 
ان فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي ( 01يتبين من جدول )         

                   ( بانحراف معياري قدره 4.700)حائط الصد والبعدي لنمط االيمن في مهارة 
( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى  23.500( المحسوبة)t(، وبلغت قيمة )0.632 )

وبلغ فرق الوسطين  .( بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي 1.10الخطأ)
( 4.100 )حائط الضدالحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لنمط االيسر في مهارة 

( مما يدل على  12.362)  ( المحسوبةt(، وبلغت قيمة ) 1.048 ياري قدره )بانحراف مع
القبلي والبعدي ولصالح االختبار ( بين االختبارين 1.10معنوية الفروق عند مستوى الخطأ)

  .لبعديا
وبلغ فرق الوسطين الحسابيين بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي لنمط المتكامل في مهارة    

 ( المحسوبةt(، وبلغت قيمة )0.883 ( بانحراف معياري قدره )4.650 )دحائط الص
( بين االختبارين القبلي 1.10( مما يدل على معنوية الفروق عند مستوى الخطأ) 16.644)

 .والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي 
البحث التجريبية والرابطة  اتلمجموع عرض نتائج االختبارات المهارية البعدية 1 –4-1

 -:وتحليلهاهار  الرر  الساحق م اختبارفي 
ة حثمن قبل البا المنهج المعد لغرض المقارنة في نتائج االختبارات البعدية بين تأثير      

تم استخدام تحليل  اذ الضرب الساحقكان األفضل في تعلم مهارة أيهم  ولمعرفة والمطبق
 تي البحث التجريبية والضابطة.في مجموع( )ايمن, ايسر, متكامل ماطالنبين  (F)التباين
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 (10جدول )
ة في االختبارات البحث التجريبية والرابط اتفي مجموع(  F)عرض نتائج أختبار

 البعدية لمهار  الرر  الساحق
 المعالجات ت

 اإلحصائية
 

 االختبارات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
الداللة  

 االحصائية
قيم  المحسوبة

 الداللة
 
  0  

 الرر  الساحق
 3.304 1 16.521 بين المجاميع

 معنوي 0.001 5.714

 0.578 14 31.225 داخل المجاميع

 
 ماطاألنبين  الضرب الساحق مهارة( يبين نتائج تحليل التباين لتقويم 01ان الجدول)      

 ( المحسوبةFوذلك الن قيمة ) ماطاألنين معنوية ب وجود فروقالثالثة وأظهرت النتائج 
( عند درجتي حرية 2.52 البالغة ) ( الجدوليةFهي اكبر من قيمة )و  ( 5.714)البالغة

 أن هناك تباينًا في تعلم المهارة وهذا يدل على  (.1.10( وتحت مستوى داللة ) 01,  0)
فروق معنوية جود وهذا يعني و  ة،الضابطة( لألنماط الستةلمجموعتي البحث )التجريبي
ولما هذه الوسيلة اإلحصائية ال تعطينا أي من المجاميع  .اتلألنماط الستة بين المجموع

( للمقارنات  L . S . D) اختبار ةباحثال استخدمت االختبار. لذلكاألفضل بين تلك 
 .يوضح ذلك (  01البعدية والجدول )
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الرر  الساحق  مهار ل ماط الن( بين .L. S. Dعرض نتائج اختبار)4-1-6
  -:وتحليلها البحث التجريبية والرابطة اتولمجموع

 (11دول )ج

 اتماط  في مجموعالنلمعرفة قيمة أقل فرق معنوي بين  (L.S.D)يبين نتائج اختبار 
 الرر  الساحقالبحث التجريبية والرابطة في مهار  

 المجاميع ت
فرق 

األوساط 
 الحسابية

قيمة 
L.S.D اللة اإلحصائيةالد قيم الداللة 

(1211) 

1 6.15- 6.60 0.45 

0.543 

 معنويغير  0.215

 معنوي 0.005 1 6.15-5.15 2

 معنوي 0.012 0.65 6.15-5.50 3

 معنويغير  221 .0 0.40 6.15-6.55 4

 معنوي 0.005 0.55 6.15-6.70 1

 معنوي 0.000 1.45 5.15 -6.60 6

 ويمعن  0.023 1.10 6.60-5.50 0

 معنوي 0.559 0.05 6.60-6.50 0

 غير معنوي 0.559 0.10 6.60-6.70 1

 معنويغير  0.607 0.35 5.50 -5.15 11

 معنوي 0.001 1.40 5.15-6.55 11

 معنوي 0.000 1.55 5.15-6.70 12

 معنوي  05 0.0 1.05 6.55- 5.50 13

 معنوي  0.001 1.20 6.70- 5.50 14

 غير معنوي 0.578 0.15 6.70- 6.55 11
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 ( 01يتبين من خالل الجدول )    
وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( ونمط )االيسر( في المجموعة عدم   -0

( وهي 0.45الن فروق االوساط الحسابية )وذلك  لمهارة الضرب الساحق التجريبية
 عند مستوى داللة  و(0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة )اصغر 

(0.05  .) 
ريبية وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( ونمط )المتكامل( في المجموعة التج   -1

من قيمة  ( وهي اكبر1الن فروق االوساط الحسابية )لمهارة الضرب الساحق وذلك 
(L.S.D (المحسوبة والبالغة )للمجموعة التجريبية ( ولصالح نمط )االيمن0.543 )

 (.  0.05) وعند مستوى داللة 
 ونمط )االيمن( في المجموعة التجريبية االيمن ( وجود فروق معنوية بين نمط )  -1

الن فروق االوساط الحسابية لمهارة الضرب الساحق وذلك  للمجموعة الضابطة
( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبرمن قيمة )0.65)

 (.  0.05)االيمن( للمجموعة التجريبية وعند مستوى داللة )
ط )االيسر( ونمفي المجموعة التجريبية وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( عدم  -1

الن فروق االوساط الحسابية لمهارة الضرب الساحق وذلك  في المجموعة الضابطة
عند مستوى ( و 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة )( وهي اصغر 0.40)

 (.  0.05داللة )
بين نمط )االيمن ( في المجموعة التجريبية ونمط )المتكامل( في  وجود فروق معنوية -0

الن فروق االوساط الحسابية ضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك المجموعة ال
( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )0.55)

 (.  0.05)المتكامل( للمجموعة الضابطة وعند مستوى داللة  )
( في المجموعة التجريبية ونمط )المتكامل( في  رد فروق معنوية بين نمط )االيسوجو  -1

الن فروق االوساط الحسابية ريبية لمهارة الضرب الساحق وذلك المجموعة التج
( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.45)

 (. 0.05)االيسر(  وعند مستوى داللة  )
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( في المجموعة التجريبية ونمط )االيمن( في  رروق معنوية بين نمط )االيسوجود ف -1
فروق االوساط الحسابية  النالمجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.10)
 ( 0.052)االيسر( في المجموعة التجريبية وعند مستوى داللة  )

( في المجموعة التجريبية ونمط )االيسر( في  روجود فروق معنوية بين نمط )االيس -1
فروق االوساط الحسابية  النالمجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( وعند مستوى 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.05)
 2(0.05داللة  )

( في المجموعة التجريبية ونمط  رن نمط )االيسوجود فروق معنوية بيعدم  -1
فروق االوساط  الن( في المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك متكامل)ال

 ( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.10الحسابية )
 2(0.05وعند مستوى داللة  )

مجموعة التجريبية ونمط عدم وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في ال -01
فروق االوساط  الن)االيمن( في المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

(  0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.35الحسابية )
 (0.052وعند مستوى داللة  )

سر( وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في المجموعة التجريبية ونمط )االي -00
فروق االوساط الحسابية  النفي المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.40)
 (0.052)االيسر( في المجموعة الضابطة وعند مستوى داللة  )

ة ونمط وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في المجموعة التجريبي -01
فروق االوساط  الن)المتكامل( في المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.55الحسابية )
 2(0.05وعند مستوى داللة  ) في المجموعة الضابطةولصالح نمط )المتكامل( 

جموعة الضابطة ونمط )االيسر( وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( في الم -01
فروق االوساط الحسابية  النفي المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 
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( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.05)
 (0.052)االيسر( في المجموعة الضابطة وعند مستوى داللة  )

( في المجموعة الضابطة ونمط )المتكامل( وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن  -01
فروق االوساط الحسابية  النفي المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( ولصالح نمط 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اكبر من قيمة )1.20)
 (0.052)المتكامل( في المجموعة الضابطة وعند مستوى داللة  )

بين نمط )االيس ( في المجموعة الضابطة ونمط عدم وجود فروق معنوية  -00
فروق االوساط  الن)المتكامل( في المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

(  0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.15الحسابية )
 (0.05وعند مستوى داللة  )

 
ث التجريبية والرابطة في البح اتلمجموععرض نتائج االختبارات البعدية 4-1-0

 -وتحليلها: حائط الصد االختبارات البعدية لمهار 
لغرض المقارنة في نتائج االختبارات البعدية بين تأثير المنهج المعد من قبل        

اذ تم استخدام حائط الصد الباحثة والمطبق ولمعرفة أيهم كان األفضل في تعلم مهارة 
, متكامل ( في مجموعتي البحث التجريبية )ايمن, ايسر ماطالنبين  (F)تحليل التباين 

 والضابطة.
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 (21جدول )

البحث التجريبية والرابطة في االختبارات  اتفي مجموع(  F)عرض نتائج أختبار
 البعدية لمهار  حائط الصد

 المعالجات 
 اإلحصائية

 
 االختبارات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

 (F)قيمة 
الداللة  

 االحصائية
قيم  المحسوبة

 الداللة
 

 حائط الصد 0   
 2.68 1 13.4 بين المجاميع

داخل  معنوي 0.028 2.751
 0.97 14 52.6 المجاميع

  
ماط النبين  حائط الصد ( يبين نتائج تحليل التباين لتقويم مهارة11ان الجدول)     

( المحسوبة Fماط وذلك الن قيمة )الننتائج وجود فروق معنوية بين الثالثة وأظهرت ال
  (عند درجتي حرية 2.52( الجدولية البالغة )Fوهي اكبر من قيمة ) (2.751)  البالغة

 (.1.10( وتحت مستوى داللة ) 01,  0)
وهذا يدل على أن هناك تباينًا في تعلم المهارة  لمجموعتي البحث     

وهذا يعني وجود فروق معنوية لألنماط الستة بين ة( لألنماط الستة )التجريبية،الضابط
 المجموعتين.

ولما هذه الوسيلة اإلحصائية ال تعطينا أي من المجاميع األفضل بين تلك االختبار.      
(  يوضح 21( للمقارنات البعدية والجدول ) L . S . Dلذلك استخدمت الباحثة اختبار) 

 ذلك.
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 اتولمجموع حائط الصد لمهار  ماط الن( بين .L. S. D)ج اختبارعرض نتائ4-1-0
 -:البحث التجريبية والرابطة وتحليلها

 (21جدول )

 اتماط  في مجموعالنرق معنوي بين لمعرفة قيمة أقل ف (L.S.D)يبين نتائج اختبار 
 حائط الصدالبحث التجريبية والرابطة في مهار  

 المجاميع ت
فرق 

األوساط 
 الحسابية

يمة ق
L.S.D الداللة اإلحصائية داللةال قيم 

(1211) 

1 5.60- 5.60 0.00 

0.543 

 معنويغير  0.516

 غير معنوي 0.822 0.25 5.60-5.35 2

 معنويغير  0.728 0.20 5.60-5.80 3

 غير معنوي 0.500 0.45 5.15 -5.60 4

 غير معنوي 0.728 0.20 5.60-5.80 1

 معنويغير  0.822 0.25 5.35 -5.60 6

 غير معنوي 0.728 0.20 5.60-5.80 0

 غير معنوي 0.500 0.45 5.60-5.15 0

 غير معنوي 0.728 0.20 5.60-5.80 1

 معنويغير  0.822 0.45 5.35-5.80 11

 معنويغير  0728 0.20 5.15-        5.35 11

 معنويغير  0.500 0.45 5.35-5.80 12

 معنوي  0.002 0.65 5.80-5.15 13

 غير معنوي 0.516 0.00 5.80-5.80 14

 معنوي  0.034 0.55 5.80- 5.15 11
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 ( 10يتبين من خالل الجدول )    
عدم وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( ونمط )االيسر( في المجموعة -1

( وهي 0.00فروق االوساط الحسابية ) النوذلك  يبية لمهارة حائط الصدالتجر 
(  وعند مستوى داللة 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dقيمة )اصغر من 

(0.05  .) 
عة وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( ونمط )المتكامل( في المجمو عدم -2

( وهي 0.25فروق االوساط الحسابية ) النوذلك  التجريبية لمهارة حائط الصد
توى داللة  وعند مس( 0.543( المحسوبة والبالغة)L.S.Dمن قيمة ) اصغر

(0.05  .) 
وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن (  في المجموعة التجريبية ونمط )االيمن( عدم  -1

( 0.00فروق االوساط الحسابية ) النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصدللمج
وعند مستوى داللة ( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة )وهي اصغر 

(0.05  .) 
ر( فروق معنوية بين نمط )االيمن ( في المجموعة التجريبية ونمط )االيسعدم وجود  -1

فروق االوساط الحسابية  النوذلك في المجموعة الضابطة لمهارة حائط الصد 
( وعند مستوى 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.45)

 (.  0.05داللة )
( في المجموعة التجريبية ونمط وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن عدم  -0

فروق االوساط  النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصد)المتكامل( في المج
( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.20الحسابية )

 (.  0.05وعند مستوى داللة  )
وجود فروق معنوية بين نمط )االيس ( في المجموعة التجريبية ونمط عدم  -1

فروق االوساط  النوذلك  وعة التجريبية لمهارة حائط الصد)المتكامل( في المجم
 ( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.25الحسابية )

 (.0.05وعند مستوى داللة  )
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)االيس ( في المجموعة التجريبية ونمط )االيمن( وجود فروق معنوية بين نمط عدم  -1
فروق االوساط الحسابية  النوذلك وعة الضابطة لمهارة حائط الصد في المجم

 ( ولصالح نمط0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.00)
 ( 0.052وعند مستوى داللة  ))االيسر( 

في المجموعة التجريبية ونمط )االيسر( عدم وجود فروق معنوية بين نمط )االيس (  -1
فروق االوساط الحسابية  النفي المجموعة الضابطة لمهارة الضرب الساحق وذلك 

( وعند مستوى 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.45)
 (0.05داللة  )

( في المجموعة التجريبية ونمط رعدم وجود فروق معنوية بين نمط )االيس -1
فروق االوساط  النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصدالمتكامل( في المج)

( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )0.20الحسابية )
 (0.052وعند مستوى داللة  )

عدم وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في المجموعة التجريبية ونمط  -01
فروق االوساط  النوذلك  طة لمهارة حائط الصدموعة الضاب)االيمن( في المج

(  0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.D( وهي اصغر من قيمة )o.25الحسابية )
 (0.052وعند مستوى داللة  )

وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في المجموعة التجريبية ونمط عدم  -00
فروق االوساط  نالوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصد)االيسر( في المج

 ( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) هي اصغر( و 0.20الحسابية )
 (0.052وعند مستوى داللة  )

وجود فروق معنوية بين نمط )المتكامل ( في المجموعة التجريبية ونمط عدم  -01
فروق االوساط  النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصد)المتكامل( في المج

( 0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.45) الحسابية
 (0.052وعند مستوى داللة  )

وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( في المجموعة الضابطة ونمط )االيسر(   -01
فروق االوساط الحسابية  النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصدفي المج
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ولصالح نمط  (0.543المحسوبة والبالغة)(  L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اكبر0.65)
 (0.052وعند مستوى داللة  ) )االيمن( للمجموعة الضابطة

وجود فروق معنوية بين نمط )االيمن ( في المجموعة الضابطة ونمط عدم  -01
فروق االوساط  النوذلك  موعة الضابطة لمهارة حائط الصد)المتكامل( في المج

 (0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اصغر0.20الحسابية )
 (0.052وعند مستوى داللة  )

وجود فروق معنوية بين نمط )االيس ( في المجموعة الضابطة ونمط )المتكامل(  -00
فروق االوساط الحسابية  النوذلك  ارة حائط الصدفي المجموعة الضابطة لمه

صالح نمط ول(0.543( المحسوبة والبالغة) L.S.Dمن قيمة ) ( وهي اكبر0.15)
 (0.05وعند مستوى داللة  )  )المتكامل( للمجموعة الضابطة

البحث التجريبية ات لمجموععرض نتائج االختبارات البعدية واالحتفاظ  1-1-1
 -وتحليلها: الرر  الساحق والرابطة  لمهار 

 (22جدول )
ئر  الساحق  بالكر  الطا لمهار  الرر واالحتفاظ  عرض نتائج االختبارات البعدية 

 التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل( اتللمجموع
 ت

 ماطاألن

      
 المعالجات

                      
 المتغيرات

 

 وحد 
 القياس

  احتفاظ بعدي
معامل 
 االرتباط

النسبة 
المئوية 
لفقدان 
االحتفاظ 
 النسبي

 
 
 الداللة

 ع± س   ع± س  

 ايمن 1
الرر  
 الساحق

 
 
 

 درجة
 

 معنوي 32003% 0.912 0.831 5.950 0.747 6.150

 معنوي %12014 0.665 0.352 6.300 0.658 6.600 ايسر  2

 معنوي %3201 0.883 1.160 5.000 0.747 5.150 متكامل 3
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حراف المعياري لنتائج الن( نتائج قيم الوسط الحسابي و 11يتبين من جدول )     
 بلغ الوسط الحسابي ، اذ الضرب الساحق ة لمهار االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ 

( في االختبار البعدي، اما في  0.747( وبانحراف معياري قدره ) 6.150)  لنمط االيمن
( وبانحراف معياري قدره  5.950اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن ) 

 (. 0.912( وبلغ معمل االرتباط )0.831) 
(  0.658( وبانحراف معياري قدره )  6.600) ابي لنمط االيسرحسوبلغ الوسط ال      

       في االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيسر
لغ وب (.0.665( وبلغ معمل االرتباط )   0.352)  ( وبانحراف معياري قدره6.100)

( في  0.747حراف معياري قدره ) ( وبان5.150)  الوسط الحسابي لنمط المتكامل
(  4.800فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط المتكامل )  االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ 

، اما النسبة المئوية لفقدان ( 0.883( وبلغ معمل االرتباط )1.160وبانحراف معياري قدره  )
 %(1.10و) للنمط االيسر %(0.101%( للنمط االيمن و )1.111االحتفاظ النسبي فبلغت )

 للنمط المتكامل.
 (23جدول )

 اتالساحق  بالكر  الطائر  للمجموع لمهار  الرر واالحتفاظ  عرض نتائج االختبارات البعدية 
 الرابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل(

 ت

 األنماط

                 

 المعالجات   

 

 المتغيرات

 

 وحدة

 القياس

 احتفاظ بعدي
 

معامل 

 االرتباط

النسبة 

المئوية 

لفقدان 

االحتفاظ 

 النسبي

 

 

 الداللة

 ع±َسَ  ع± س  

1 
 ايمن

الضرب 

 الساحق

 

 

 درجة

 

 معنوي 7777% 0.797 1.533 5.150 1.201 5.500

2 
 ايسر 

 غير   11% 0.541 2.121 6.000 0.685 6.550

 معنوي

3 
 متكامل

 معنوي 87.4% 0.688 0.937 6.450 0.714 6.700
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حراف المعياري لنتائج الن( نتائج قيم الوسط الحسابي و 11يتبين من جدول )         
بلغ الوسط الحسابي االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ لمهارة الضرب الساحق ، اذ 

( في االختبار البعدي، اما  1.201( وبانحراف معياري قدره )  5.500 ) لنمط االيمن 
 ( وبانحراف معياري قدره  9.900بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن )  في اختبار االحتفاظ فقد

 (.0.797( وبلغ معمل االرتباط )   1.533) 
( في  0.685( وبانحراف معياري قدره ) 6.550) وبلغ الوسط الحسابي لنمط االيسر     

(  6.050)   االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيسر
لغ الوسط الحسابي وب (.0.541( وبلغ معمل االرتباط )  2.121 وبانحراف معياري قدره )

( في االختبار البعدي، اما في  0.714( وبانحراف معياري قدره ) 6.700)  لنمط المتكامل
  ( وبانحراف معياري قدره  6.150)  اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط المتكامل

اما النسبة المئوية لفقدان االحتفاظ النسبي ، (0.688( وبلغ معمل االرتباط )  0.937  )
 %( للنمط المتكامل.1.01لنمط االيسر و) %( 01لنمط االيمن و )%( 1.11فبلغت )

البحث التجريبية والرابطة   اتلمجموععرض نتائج االختبارات البعدية واالحتفاظ  4-1-11
 لها:وتحليلمهار  حائط الصد 

 (24جدول )
 اتئط الصد  بالكر  الطائر  للمجموعلمهار  حاواالحتفاظ  عرض نتائج االختبارات البعدية 

 التجريبية )ايمن ,ايسر ,متكامل(
 ت

 ماطالنا

      
 المعالجات
              

 المتغيرات
 

 وحد 
 القياس

  احتفاظ بعدي
معامل 
 االرتباط

 النسبة
 المئوية
 لفقدان
 االحتفاظ
 يالنسب

 
 الداللة

 ع± س   ع± س  

 ايمن 1

 حائط الصد

 
 

 درجة
 

 معنوي 6201% 0.769 0.780 5.300 0.809 5.600
 معنوي %4231 0.989 1.822 5.400 0.994 5.600 ايسر  2

 معنوي %1200 0.690 0.519 5.100 0.709 5.350 متكامل 3
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حراف المعياري لنتائج نال( نتائج قيم الوسط الحسابي و 11يتبين من جدول )    
بلغ الوسط الحسابي لنمط االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ لمهارة حائط الصد ، اذ 

( في االختبار البعدي، اما في  0.809( وبانحراف معياري قدره ) 5.600 )  االيمن
قدره  ( وبانحراف معياري 5.300اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن ) 

 (. 0.769( وبلغ معمل االرتباط )  0.780) 
(  0.994( وبانحراف معياري قدره ) 5.600)  بلغ الوسط الحسابي لنمط االيسرو      

          في االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيسر
لغ . وب (0.989عمل االرتباط ) وبلغ م ( 1.822)  ( وبانحراف معياري قدره  5.400) 

( في  0.709( وبانحراف معياري قدره ) 5.350)  الوسط الحسابي لنمط المتكامل
الوسط الحسابي لنمط المتكامل ، وبلغ االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ 

، ( 0.690وبلغ معمل االرتباط )(  0.519( وبانحراف معياري قدره  )   5.100) 
لنمط االيسر %( 1.11%( لنمط االيمن و) 1.10لفقدان االحتفاظ النسبي )نسبة مئوية و 

 لنمط المتكامل.%( 0.11و ) 
 (21جدول )

ئط الصد  بالكر  الطائر  لمهار  حاواالحتفاظ  عرض نتائج االختبارات البعدية 
 الرابطة )ايمن ,ايسر ,متكامل( اتللمجموع

 
 

َ

َ

َت

 ماطالنا

َالمعالجات

َ

َالمتغيرات

 

َوحدة

 القياس

 احتفاظ بعدي
َ

معاملَ

َاالرتباط

النسبةَ

المئويةَ

لفقدانَ

االحتفاظَ

َالنسبي

َ

َ

َالداللة  ع±َسَ  ع± سَ 

1َ
 ايمن

 حائطَالصد

َ

َ

َدرجة

 معنوي15.1%َ 0.614 1.135 5.400 5.800َ0.948

2َ
 ايسرَ

5.150 0.851 4.900 0.287 0.762 

 

 معنوي95.6%َ

3َ
َمتكامل

 معنوي535%َ. 1.613َ0.891 5.550 1.251 5.800
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حراف المعياري لنتائج الن( نتائج قيم الوسط الحسابي و  10يتبين من جدول )     
بلغ الوسط الحسابي لنمط االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ لمهارة حائط الصد ، اذ 

ما في ( في االختبار البعدي، ا 0.943( وبانحراف معياري قدره ) 5.800) االيمن
( وبانحراف معياري قدره  5.100اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط االيمن ) 

 . (0.614( وبلغ معمل االرتباط ) 1.135)  
(  0.851( وبانحراف معياري قدره ) 5.150)  بلغ الوسط الحسابي لنمط االيسرو        

          يسر الوسط الحسابي لنمط االفي االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ 
لغ وب (.  0.762وبلغ معمل االرتباط ) (  0.287) ( وبانحراف معياري قدره  4.900) 

( في  1.251( وبانحراف معياري قدره ) 5.800)  الوسط الحسابي لنمط المتكامل
                 امل االختبار البعدي، اما في اختبار االحتفاظ فقد بلغ الوسط الحسابي لنمط المتك

، اما (0.891( وبلغ معمل االرتباط )   1.613( وبانحراف معياري قدره  )  5.250) 
%(، ولنمط االيسر 1.00النسبة المئوية لفقدان االحتفاظ النسبي فبلغت لنمط االيمن )

 %(.0.11%( ولنمط المتكامل ) 1.11)
 -مناقشة النتائج: 4-2
  الساحق وحائط لمهارتي الرر القبلية والبعدية  ات المهاريةمناقشة نتائج االختبار  1-2-1

 :التجريبية لذوي السياد  المخية ) ايمن ، ايسر، متكامل( اتوللمجموعالصد بالكر  الطائر  
حرافات النالتي توصلت اليها الباحثة والمتمثلة باألوساط الحسابية و من خالل النتائج       

( 01، 01، 01،01في الجداول ) ( والتي تم عرضها وتحليلها  t-test)اختبار المعيارية وقيمة
اظهرت  ، ايسر، متكامل (.عدية لذوي السيادة المخية ) ايمنلالختبارات المهارية القبلية والب

النتائج ان هناك فروقا معنوية ذات داللة احصائية بين االختبارات المهاربة القبلية والبعدية 
 .هذا ما يحقق الفرض االولللمجموعة التجريبية و ولصالح االختبارات البعدية 

اعتمادا على مي المقترح والمعد تعزو الباحثة اسباب الفروق الى تأثير المنهج التعليو      
التصور العقلي واإلدراك الحس_حركي ومستندا الى اراء الخبراء ، اذ تجد ان تأثيره واضحا 

ألداء مهارتي الضرب الساحق موعة التجريبية وفعاال في احداث التعلم وتقدما في مستوى المج
 وحائط الصد بالكرة الطائرة لذوي السيادة المخية ) ايمن ، ايسر ، متكامل( وبمستويات مختلفة .

ان اتباع الخطوات العلمية في التخطيط والتنظيم والتطبيق ومعززا بآراء الخبراء والذي     
" ان الهدف االساس ى احداث عملية التعلم . تبنى عليه المناهج  التعليمية يؤدي حتما ال
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من المنهاج التعليمي هو اكتساب المهارات الجديدة واتقانها وتطورها مستقبال الن التعلم 
هو الطريقة التي يتم فيها اكتساب المعلومات او المهارات او القدرات سواء كان ذالك 

 .(0)نتيجة الممارسة والتكرار او التدريب "
باحثة ان الحصول على التعلم ال بد ان يكون هناك محاوالت وترى ال     

باستخدام ، ان التعلم ملية التعلملممارسة التمارين اذ تعد من اهم متغيرات حدوث ع
المنهج التعليمي المقترح الذي يستند على التصور العقلي واإلدراك الحس_حركي يتضمن 

على وفق السيادة المخية يبقي عدة حاالت من تطبيقات التمارين في القسم الرئيس و 
المتعلمين متفاعلين في اداء المهارات الحركية وبشكل فعال على الرغم من صعوبة اداء 

ان المتعلمين وحتى الممارسين للعبة لديهم  إالمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد 
ثارة اثناء االداء واللعبالمها إلتقانالرغبة والدافع  ان المنهج  .  رات لما لها من تشويق وا 

المقترح يعتمد على تقوية البرامج الحركية المتعلقة بتبادل العمل بين الحواس واالجهزة 
 "( فيشير الى0111Coxاما ) ،العصبية العضلية وهذا ما ظهر واضحا في نتائج الفروق

ان الجهاز العصبي المركزي يمكن ان يستخدم التصور العقلي لتوفير التكرار الفعلي ، 
وم الفرد بعملية العرض المتتابع للمهارة الحركية واعادة هذا العرض ومحاولة حيث يق

  (1)" تعديل المسارات الصحيحة

" فقد يتطور االدراك لدى العب الكرة الطائرة من خالل التكرار والممارسة والخبرة 
ه تطورات لدي قدرته ، فكلما مارس الالعب الحركة او المهارة ،و الشخصية وكفاية الفرد 

 (1) صفة االدراك بالنسبة لهذه المهارة "

 

 

 

 
                                                           

(1)
ََ َ؛ َالفتاح َعبد َالميدانيممدوح َوالتطبيق َالنظرية َالبدنية َالتربية َ،َسايكولوجية َالقاهرة (َ َللنشر،ََ: َالكتاب مركز

956َ(َص1665
(2)

 051،َص2202،َمصدرَسبقَذكرهيعربَخيونَ؛َ
(3)

:َمجلةَالتربيةَالرياضيةَ،َجامعةَبغدادَ،ََحركي  لدى العبي الكرة الطائرة–تصميم وتقنين اختبارات االدراك الحس عامرَجبارَالسعديَ؛ََ

 20،ص2222الولَ،كليةَالتربيةَالرياضيةَ،َالمجلدَالحاديَالعشرَ،َالعددَ،َا
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مناقشة نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية لمهارتي الرر  الساحق  4-2-2
لذوي السياد  المخية ) ايمن ، ايسر،  الرابطة اتئط الصد بالكر  الطائر  وللمجموعوحا

 متكامل (2
حرافات النة والمتمثلة باألوساط الحسابية و من خالل النتائج التي توصلت اليها الباحث     

، 00،01في الجداول ) ( والتي تم عرضها وتحليلها  t-testالمعيارية وقيمة اختبار )
( لالختبارات المهارية القبلية والبعدية لذوي السيادة المخية ) ايمن ، ايسر، 01، 00

 متكامل (. 
لة احصائية بين االختبارين القبلي اظهرت النتائج ان هناك فروقا معنوية ذات دال     

والبعدي لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة ولصالح االختبار البعدي 
 وهذا ما يحقق الفرض االول . 

 مهارات التدريسي في تنفيذ مفردات التربية الرياضيةوتعزو الباحثة سبب هذه الفروق الى      
مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد  بأداءلتكرار الخاصة متبع في الكلية فضال عن ذلك اال

، ان عرض هذه معززة بالتغذية الراجعة المالئمةبالكرة الطائرة والتي اعطاها المدرس للطالب 
التمرينات وتكرارها ومشاهدتها اكثر من مرة مع نماذج حركية متعددة يساعد على استيعاب 

)نبيل  دة زمنية طويلة وهذا يتفق مع ما ذهب اليهالحركة وفهمها ويحافظ على شكل الحركة لم
اذ يرى " ان حاجة المتعلم للتكرار تتحدد بضرورة ما تتطلبه المهارة  (1110 ،محمود شاكر

محاولة  إالكانت المهارة بسيطة والمثير بسيطا فسوف ال تلزم  فإذاالمراد تعلمها من حركات 
تى عقدة )مركبة( فأننا نحتاج لتكرار الموقف حواحدة لحدوث االقتران اما االستجابة لمهارة م

ا لكون مهارتي التعلم )الضرب الساحق وحائط الصد( . ونظرً (0)"يتكون اكبر عدد من االرتباطات
المتعددة لذا تطلب اجراء الممارسة والتكرار الذي يعتمد من المهارات الصعبة وذات المتغيرات 

وعة الضابطة في مالى احداث عملية التعلم لدى المجهذا ما ادى  عليه المنهج المتبع وبالتدرج.
ة ولصالح ية بين االختبارات القبلية والبعدالمهارتين قيد البحث وظهور الفروق المعنوية واضح

 .(1111 ،وهذا ما اكده )محمد حسن عالوي االختبارات البعدية.

                                                           
(1)

:َ)جامعةَديالىَ،َمطبعةَجامعةَديالىَ،َََعلمَالحركةَالتطورَوالتعلمَالحركيَحقائقَومفاهيمَ؛نبيلَمحمودَشاكرَ

16َصََ(َ...2
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ارف او السلوك وما الى "ان المتعلم ال يستطيع تعلم واكتساب الكثير من المهارات او المع    
ذلك من مرة واحدة فقط اذ ال بد من عملية التكرار والممارسة لضمان الوصول الى درجة كافية 

 .(1)"واإلتقانمن النجاح 
ان مستوى االداء التعلم يظهر واضحا من خالل النتائج التي توصلت اليها الباحثة      

ث اذ سجلت نسب التطور بين معروضتا على شكل نسب للتطور ولجميع مجاميع البح
وهذا يعد مؤشرا واضحا على تعلم جميع افراد العينة التجريبية ( 86.178( و) 77.669)

والضابطة ونجاح المناهج التعليمية المستخدمة لتعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط 
  الصد بالكرة الطائرة. 

لمهارتي  ( f-testلتباين) مناقشة نتائج االختبارات المهارية البعدية وتحليل ا 4-2-3
لذوي والرابطة التجريبية  اتوعوللمجمالرر  الساحق وحائط الصد بالكر  الطائر  

 ، متكامل(2السياد  المخية  )ايمن، ايس
المنهج المستخدم والمعد من  تأثيربين  لغرض المقارنة في نتائج االختبارات البعدية    

لى وفق السيادة المخية) ايمن، ايسر، متكامل( ع وعقبل الباحثة ومقارنته بالمنهج المتب
من خالل النتائج التي توصلت اليها الباحثة والمتمثلة بمصدر ايهم كان االفضل و ولمعرفة 

( المحسوبة والجدولية والتي تم   f-testالتباين بين وداخل المجموعات وقيمة اختبار )
 رات المهارية البعدية( لالختبا10، 11، 01، 01 في الجداول ) عرضها وتحليلها

ائج ان هناك تباين في تعلم مهارتي اظهرت النت ، مجاميع البحث التجريبية والضابطةل
لساحق وحائط الصد بالكرة لمهارتي الضرب ا التجريبية والضابطة  البحث للمجموعات 

اذ اظهرت النتائج ان هناك فروقا معنوية ذات داللة احصائية في مهارة الضرب  الطائرة.
 ()ايمنوللنمط الضابطة المجموعة التجريبية على حساب المجموعة لساحق ولصالح ا

والتمرينات الى ان المنهج التعليمي المقترح الذي اعدته الباحثة  وتعزو الباحثة ذلك
حركي -المستخدمة في الجزء الرئيس والمتضمنة التركيز على التصور واالدراك الحس

وزاد من دافعيتهم المنهج التعليمي جاء معززا لقدراتهم جاء مالئما لمستوى العينة اذ ان 
ففي اختبار الضرب الساحق الى ان السيطرة الدماغية وصوال الى االداء االفضل. 

للمجموعة االولى النصف االيمن التي يتعامل معها الدماغ اثناء التفكير ومعالجة 

                                                           
(1)

َ..(َص2َ..2:َ)َالقاهرةَ/،َدارَالفكرَالعربيَ،ََعلمَنفسَالتدريبَوالمنافسةَالرياضيةَمحمدَحسنَعالوي؛ََ
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الخاص في ه قته واسلوبنصفي الدماغ اي ان لكل فرد طري بأحدالمعلومات تكون مرتبطة 
 .التعامل مع المعلومات

كرررررر مرررررارتينز مبيًنرررررا مهرررررام النصرررررف األيمرررررن الرررررذي يتمترررررع برررررالحس واإلبرررررداع  وكما ذ 
وهررذا مررا أكررده )ماجررد سررليمان حمررد(، حيررث ذكررر فرري  .(1)والتصررور وادراك الفررراغ واالنفعررال

دراكه مركررررز المهررررارات والتطررررور أ ن رررروظيفرررة الجررررزء األيمررررن  الكلرررري ويعررررد  إلدراكواالمكرررران  وا 
لهررذا  ِإن  واالبتكررار،  اإلبررداعهررو مجررال الرؤيررا وكررذلك يتميررز بوجررود مراكررز  األيمررنالنصررف 

ويهررررتم بالصررررور العامررررة والشرررراملة مررررن دون تفاصرررريل وتحمرررره  األحاسرررريسالنصررررف يسررررتخدم 
  (2)التخيالت ويتذكر الصور والرموز واألشكال.

ت معينة ومعالجتها والذي يجعل في نشاطا " ان لكل نصف من الدماغ تخصصا    
الفرد يعتمد على نصف الدماغ بصورة واضحة اكثر من النصف االخر كما ان الفرد 
عندما يعالج المعلومات يستخدم طريقة معينة في معالجتها كما انه يميل الى استخدام 

  (1)نصفي الدماغ ". بأحداسلوب معين للتعلم والتفكير مرتبط بشكل او باخر 
( الى ان " ان االفراد ذو النمط االيمن يتميزون  0110، غبرس اكده )كمبل عزمي وهذا ما

عن غيرهم بانهم يفضلون المهمات التي تستند على االدراك البصرية المكانية االبداعية 
 (1) ويفضلون التعلم الكلي والمعالجة النية والمتوازنة"

احصائية في االختبارات البعدية كما اظهرت النتائج ان هناك فروقا معنوية ذات داللة 
لمهارة الضرب الساحق ولالنماط )ايسر،ومتكامل ( ولصالح المجموعة الضابطة . وتعزو 
الباحثة سبب ذلك الى الفروق في طريقة التدريس في اداء التمارين المهارية والتي تعتمد 

ان النمط االيسر على التكرار والممارسة ساعد على تنفيذ مفرادات ومتطلبات المادة ، اذا 
يتمتع بالتحليل والتفكير المنطقي حيث ذكر نصير صفاء " ان النصف االيسر يتمتع 

 (0)" ةوالقراء ةبالتحليل والتفكير المنطقي والكتاب
                                                           

(1(Martens,R. Coaching guide to sport psychology. Champ-aign,IL,Human Kinetics, 
1987.p.115. 

 .111-110، صمصدر سبق ذكرهحامد سليمان،  (2)
(3)

 1.1صَ،9ََ..2َالمصدرَالسابق،نهادَمحمدَعلوانَ؛ََ
(4)

 لدى الشخصية وسمات اإلبتكارية بالقدرات عالقتهما في للمخ الكرويين النصفين وظائف؛  غبرس عزمي كميلَ

 99،ص0995الثاني، الجزء ،01 العدد الوادي، جنوب جامعة بسوهاج، التربية كلية التربوية، المجلة الجامعة، طالبات
(5)

 92،ص2222،َمصدرَسبقَذكرهَ،َنصيرَصفاءَ،عبدَالوهابَغازيَ
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النصف المتكامل فهو يضم مهارات النصفين االيمن وااليسر وان استخدام نصفي  اما
فرد اداؤها "فاذا كان باالمكان توزيع الدماغ يعتمد على طبيعة المهمة المطلوب من ال

 (0)المهمة او الموضوع على النصفين معا فان ذلك من شانه ان يؤدي لى تحسين االداء "
اظهرت النتائج وجود  فروقا معنوية ذات داللة احصائية  اما مهارة حائط الصد فقد       

اب المجموعة في االختبار البعدي لنمط االيسر في المجموعة التجريبية على حس
وتعزو الباحثة سبب ذلك الى ان المنهج المقترح والمعد من قبل الباحثة والمستند الضابطة 

اذ ان النصف االيسر من  ،حركي –في اعداد تماريته على التصور واالدراك الحس 
الدماغ هو تحليل المعلومات من الجزء الى الكل وياخذ اجزاء وينظمها ويرتبها باسلوب 

 المتكامل(االيمن،)معنوية ذات داللة احصائية في االنماط ا هرت النتائج فروقً اظو ، منطقي
في االختبار البعدي ولصالح المجموعة الضابطة على حساب المجموعة التجريبية وتعزو 

الى ان المجموعة الضابطة تستخدم مفردات الكلية في التعلم واتقان  الباحثة سبب ذلك
فيها التكرار والممارسة في  متستخدمارين المهارية التي المهارات وكذلك عند تطبيق الت

اداء التمارين المهارية وكذلك اسلوب التدريسي وتشجيعهم وزيادة دافعيتهم في اتقان 
المهارات فظهرت في النمط االيمن الذي يعتمد على الرسوم والصور واالشكال ومالئم 

صفين االيمن نامل يضم مهارات الان النمط المتك الىللوسائل التعليمية البصرية واما 
 وااليسر وان استخدام نصفي الدماغ يعتمد على طبيعة المهمة المطلوب من الفرد اداءها.

ان باإلمكان  ( اذ يشير الى " 1110 وسهيلة ابو السميد وهذا ما اكده ) ذوقان عبيدات
النصفين  توزيع المهمة او موضوعة التعلم على نصفي الدماغ معا لإلفادة من مميزات

  (1).جاز"النمعا وذلك من شانه ان يؤدي الى تحسين االداء و 
"الدماغ يقوم بعمله على أفضل وجه عندما يتم اتحاد النظامين األيمن وااليسر أي  

 (1).نتيجة عمل دماغي متكامل تماًما"
 
 

                                                           
(0)

َ26-.1993.pp.24 e:lnfluences of hemispheric specialization and interaction on task p erformancBelger.A 

69َ(َصََ...2)َعمانَ،َدارَبيونوَللنشرَ،1ََ:َطَالدماغَوالتعلمَوالتفكيرذوقانَعبيداتَوسهيلةَابوَالسميدَ؛ََ(2)

، ترجمة: يعقوب حسين نشوان ومحمد خطاب، عمان، دار تفعيل التعليم النموذجي التربوي المتكامل في غرف الصفبربارا كالرك؛ َ(3)
َ.11، ص1111توزيع، الفرقان للنشر وال



 011                                                  الباب الرابع... عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 
 

 -: التجريبية والرابطة اتائج االحتفاظ بالتعلم وللمجموعمناقشة نت 4-2-4
، 11، 11خالل النتائج التي توصلت اليها الباحثة والمعروضة في الجداول )  من       
( والتي تبين كمية االحتفاظ بالتعلم لدى عينة البحث وللمجموعتين التجريبية  10، 11

والضابطة لذوي السيادة المخية وللمهارتين قيد البحث ، ان هذه النتائج تعطي دليال 
ي المعد من قبل الباحثة وكذلك االسلوب المتبع للعملية واضحا على نجاح المنهج التعليم

التعليمية في الكلية . من خالل نتائج  اختبارات االحتفاظ  ، اذ يعد االحتفاظ هو المرأة 
لثبات التعلم على العكس من االختيار البعدي  دائميهللتعلم كونه يمثل حالة شبه الحقيقة  

 َ.(1) لم"" ان االحتفاظ يعكس التع.لعملية التعليميةلتطوير وتحسين االذي يمثل حالة مؤقتة 
"إن  كثرة الممارسة والتدريب التي تؤدي بها المهارة يساعد المتعلمين على اكتساب  

وهذا يقود بالتالي إلى زيادة االحتفاظ بالمهارات  أسرعالمهارات الحركية بشكل 
 .(2)األساسية"
المستمر للتمرين نتيجة لتطور المستوى "ِإن  الحركة تتطور بالتكرار المنتظم و  

الذهني والفكري وتطور الصفات البدنية والحركية وزيادة ما مخزون في الدماغ من تجارب 
 .(3)حركية"
ان وجود الفروق المعنوية ذات داللة االحصائية ولجميع مجاميع وتعزو الباحثة  

حساب المجاميع الضابطة على  البحث التجريبية ذات االنماط ) ايمن ، ايسر، متكامل (
يعد مؤشرا واضحا لثبات التعلم وهذا ما ينشده القائمون على العملية التعليمية هو ثبات 

 .التعلم واستمراره واالفادة منه مستقبال لتعزيز االداء واستمراره

                                                           

(1)Hel  retal; the role of in dividual difference in cooperation learning of teaching journal 

of education of psychology; vol  80 no2 1990 p171. 

 .100، ص0111، القاهرة، دار الكتب الجامعية، طرق تدريس التربية الريارية والتعلم الحركيعبدالفتاح لطفي؛  (2)

، 0111، جامعررة بغررداد، 1، جعلممم الحركممة والتطممور الحركممي ل نسممان مممن المموالد  حتمم  سممن الشمميخوخةوجيرره محجرروب؛  (3)
 .010ص
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 االستنتاجات والتوصيات:  -5
 االستنتاجات:  5-1

بعد إجراء التجربة ومعالجة النتائج إحصائيا وتحليلها ومناقشتها توصلت الباحثة إلى      
  -االستنتاجات االتية :

اثبت  حركي–ان المنهاج التعليمي المقترح باستخدام التصور العقلي واالدراك الحس  -1
لساحق بالكرة الطائرة للنمط االيمن وبما يعزو عليه فاعلية في تعلم مهارة الضرب ا

 التعلم واالداء 
حركي  –ان المنهاج التعليمي المقترح باستخدام التصور العقلي واالدراك الحس    -2

اثبت فاعلية في تعلم مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة للنمط االيسر وبما يعزو عليه 
 التعلم واالداء 

في الكلية اثبتت فاعليتها في التعلم مهارة الضرب الساحق المستخدمة  للمفرداتان  -3
 لالنماط االيسر والمتكامل وبما يعزو عليه التعلم واالداء 

المستخدمة في الكلية اثبتت فاعليتها في التعلم مهارة حائط الصد بالكرة  للمفرداتان  -4
 .واألداءالطائرة لالنماط االيمن والمتكامل وبما يعزو عليه التعلم 

حركي  –المنهاج التعليمي المتقرح باستخدام التصور العقلي واالدراك الحسي  إن   -5
اثبت فعاليته لمهارة الضرب الساحق بكرة الطائرة للنمط األيمن، واأليسر، والمتكامل 

 في االحتفاظ وبما يعزو عليه في األداء. 
حركي  –سي إن  المنهاج التعليمي المتقرح باستخدام التصور العقلي واالدراك الح -6

اثبت فعاليته لمهارة حائط الصد بكرة الطائرة للنمط األيمن، واأليسر، والمتكامل في 
 االحتفاظ وبما يعزو عليه في األداء. 

ان االحتفاظ المجموعات التجريبية بالتعلم يعد مؤشرا واضحا على نجاح المنهاج  -7
حركي ولمهارتي الضرب  –التعليمي باستخدام التصور العقلي واالدراك الحس 

 .الساحق وحائط الصد باالحتفاظ
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 التوصيات 5-2 

 في ضوء استنتاجات الدراسة الحالية توصي الباحثة باآلتي:
نصفي الدماغ معًا لما لهما من دور مهم في العمليات العقلية  التركيز على وظائف -1

  .المتعددة 
مهارات اخرى بلعبة الكرة ركي في ح –منهاج التصور العقلي واالدراك الحس استخدام -2

 الطائرة .
تشمل السيادة الدماغية مع فئات عمرية مختلفة ومقارنة نتائجها مماثلة إجراء دراسات  -3

 مع الدراسة الحالية .
) ايمن  ضرورة المام وتعريف المدرسين في كليات التربية الرياضية بالسيادة المخية  -4

في تحقيق نتائج افضل في التعلم المهاري  هميةوا وايسر ومتكامل ( لما لها من دور
  .لاللعاب الرياضية

ر العقلي استخدام التصو باالستناد على نتائج الدراسة في ضرورة وضع منهاج  -5
 االحتفاظخاص بالكرة الطائرة لما لها من اثر فاعل في حركي  –واالدراك الحس 
 . افضلالمهارات بشكل 

حثة في التعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد اعتماد المنهاج المعد من قبل البا -6
كونه اثبت فاعلية في احتفاظ المتعلمين بمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة 

 ة التعلم. آوكون االحتفاظ هو مر  ةالطائر 
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 (1ملحق )
 يبين فقرات مقياس تورانس للسيادة المخية النصفية الذي تم توزيعه على عينة البحث

 
 عزيزي الطالب....................................................... . 

 تحية طيبة وبعد.

 ،( مجموعة من العبارات82توي على )يهتم هذا االختبار بقياس تفضيلك لطرق التفكير وهو يح

 ولكل مجموعة عباراتان فقط . والمطلوب منك ان تقرأ كل مجموعة على حدة . ثم تضع عالمــة 

(( امام أي منهما واذا كانت االثنتان تنطبق عليك تضع عالمة ) امام العبارتان، الحظ انه )

التوجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة، وحاول ان تكون اجابتك منطبقة عليك تمامًا)كلما امكن 

 لك(.                             ذ

 ولكم خاص الشكر والتقدير

 الطالب :اسم 
 اسم الكلية : 

 العمــــــــــر :
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 التأشير العبارات التسلسل

 * احب قراءة شرح )توضيح( مفصل لالشياء التي يجب علي عملها. (1)

 * احب ان تشرح لي االشياء عن طريق العرض العملي .

 

 ا ماهر في تفسير االشارات وتعبيرات الجسم .* ان (8)

 * افضل ان اقول ما افكر فيه واعتمد على مايقوله الناس .

 

 * استمتع بالمقررات او الدروس التي استمع فيها الى المعلم .  (3)

 * استمتع بالمقررات او الدروس التي اتحرك فيها واحاول تجريب االشياء

 

 بطريقة غير جادة ) طريقة المداعبة ( . * اميل الى حل المشكالت  (4)

 * اميل الى حل المشكالت بطريقة جادة )بجدية( مثل رجال االعمال .

 

 * استخدم المعلومات المناسبة الداء العمل المطلوب مني . (5)

 * استخدم أي معلومات متوفرة لدي الداء العمل المطلوب مني .

 

 والتي اعلم فيها تمامًا ما المطلوب مني. * احب الدروس او االعمال المحددة ، (6)

* احب الدروس او االعمال غير المحددة ، والتي تتيح لي فرص للتغيير كلما تقدمت في 

 ادائها .

 

 * احب استخدام التخمين . (7)

 * ال احب التخمين .

 

 * احب التعبير عن مشاعري)وعواطفي ( في لغة واضحة ومباشرة . (2)

 مشاعري )وعواطفي( بالشعر او الغناء او الرسم * احب التعبير عن 

 

 * احب تعلم االشياء المعروفة والمتأكدين منها ) التي تثبت صحتها والتحتمل الجدل ( ( 9)

 * احب تعلم االشياء الغامضة ) غير المعروفة ( 
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 * احب تجزئ االفكار لكي افكر في كل منها على حدة .  (11)

 ار معا .* احب وضع كثيرا من االفك

 

 * انا ماهر في استخدام المنطق في حل المشكالت . (11)

 * انا ماهر في استخدام االستكشاف في حل المشكالت .

 

 * احب ان ارى واتخيل االشياء عند حل المشكالت . (18)

 * احب تحليل المشكالت عن طريق القراءة واالستماع للمعلمين الذين يعرفونها

 

 من المعليمن الذين يستخدمون الكلمات في الشرح . * اتعلم بسهولة (13)

 * اتعلم بسهولة من المعلمين الذين يستخدمون الحركات والتمثيل في الشرح .

 

 * انجح في استخدام الكلمات عند التذكر او التفكير في شيء ما .  (14)

 * انجح في استخدام الصور والخيال عند التذكر او التفكير في شيء ما . 

 

 * احب رؤية االشياء المنتهية او الكاملة . (15)

 * احب تنظيم واكمال االشياء غير الكاملة .

 

 * انا ذكي . (16)

 * انا مستكشف ) مبتكر (

 

 * انا ناجح في تعلم التفاصيل والحقائق . (17)

 * انا ناجح في التعلم من الفكرة العامة او الصورة الكلية .

 

 ياء التي درستها .* اتعلم واتذكر االش (12)

 * اتعلم واتذكر التفاصيل والحقائق التي اتوصل اليها مما يحدث حولي .

 

 * احب قراءة القصص الواقعية . (19)

 * احب قراءة القصص الخيالية .
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 * استمتع بأن اخطط لما ساقوم بعمله .  (81)

 * استمتع بأن احلم او اتخيل ما ساقوم بعمله .

 

 اع للموسيقى اثناء القراءة او المذاكرة .* احب االستم (81)

 * احب االنتهاء بسرعة من القراءة او المذاكرة .

 

 * استمتع بصقل )نسخ( وتكلمة التفاصيل . (88)

 * استمتع برسم افكاري وتخيالتي .

 

 * يستثيرني ) يفرحني( ان اخترع شيئًا ما . (83)

 * يستثيرني ) يفرحني ( ان احسن شيئا ما .

 

 * اتعلم جيدًا عن طريق االستكشاف . (84)

 * اتعلم جيدًا عن طريق الفحص او التجريب .

 

 * احب ان تعرض االفكار بطريقة مرتبة . (85)

 * احب ان تعرض االفكار عن طريق عالقتها ببعضها البعض .

 

 * انا ناجح في تذكر االشياء اللغوية . (86)

 * انا ناجح في تذكر االصوات والنغمات .

 

 * غالبا يشرد عقلي عند التفكير في شياء ما . (87)

 * تقريبًا اليشرد عقلي .

 

 * استمع بالتخليص . (82)

 * استمتع بعمل خطة ) مسودة ( 
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 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي
 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية 

 الدراسات العليا / ماجستير
 (2ملحق )

راء السادة المختصين في مجال الكرة الطائرة الذين استعانت بهم الباحثة استمارة استبانه أ
 لتحديد االختبارات لمستوى األداء المهاري

 
 األستاذ الفاضل ..................................................  المحترم 

 تحية طيبة ...
اج مقترح باستخدام التصور العقلي القيام بإجراء بحثه الموسوم )تأثير منه ةوم الباحثتر        

واالدراك الحس حركي لذوي السيادة المخية في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة 
الطائرة (  على طالب المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى  ، ونظرا لما تتمتعون 

من سيادتكم إبداء رأيكم حول تحديد االختبارات به من خبرة ودراية في مجال الكرة الطائرة يرجى 
 تبار المالئم للكل مهارة. ( أمام االخالمهارية األكثر مالئمة لعينة البحث وذلك بوضع عالمة )

 مع التقدير                                  
                                                                                         

 الباحثة
  -المرفقات : 

 
 استمارة االختبارات  الخاصة بمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  مع مصادرها .

 
 -اسم الخبير المختص:
 -اللقب العلمي       :
 -مكان العمل        :
 -االختصاص        :
  -التوقيع             :
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 المالحظات رالتأشي االختبارات المهارة

اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق  -1 الضرب الساحق
 القطري .

  

اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق  -8
 الخطي .

  

اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق  -3
 القطري أو الخطي .

  

اختبار قياس مستوى األداء الفني لمهارة -4
 الضرب الساحق.

 

  

اختبار قياس دقة  مهارة حائط الصد  -1 حائط الصد
 (8الفردي من المركز )

  

اختبار قياس دقة مهارة حائط الصد  -8
 (4الفردي من المركز )

  

اختبار قياس دقة مهارة حائط الصد  -3
 ( .3الفردي من المركز )

  

اختبار قياس مستوى األداء الفني لمهارة  -4
 حائط الصد .
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 عليم العلي والبحث العلميوزارة الت
 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية 

 الدراسات العليا / ماجستير 
 

 (3ملحق )
 

 أسماء السادة المختصين الذين استعان بهم الباحث لتحديد اوقات التصور العقلي 
  

 اسم الخبير المختص ت
 

 االختصاص مكان العمل

 / كرة قدمعلم نفس جامعة المستنصريةال ة /كلية التربية الرياضي أ.د غازي صالح 1

 كلية التربية الرياضية للبنات /جامعة بغداد  أ. د خالدة ابراهيم 8
 

 علم نفس

 كلية التربية االساسية /جامعة ديالى أ.د فرات جبار  3
 

  / كرة قدم تعلم حركي

 كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى أ.م. د نصير صفاء   4
 

 / كرة يد يتعلم حرك 
 

5 
 

 أ .م. د رافد قدوري 
 

 / العاب مضرب تعلم حركي كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى
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 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي
 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية 

 الدراسات العليا / ماجستير 
 (4ملحق )

 ين استعانت بهم الباحثةأسماء الخبراء والمختصين الذ                 

اللقب العلمي  ت
 العمل االختصاص واالسم

اختبار 
االختبارات 
 المهارية

المقابالت  المنهاج
 الشخصية

عرض 
 المقياس

 /علم النفس أ . د غازي صالح 1
 كرة قدم

كلية التربية 
الرياضية /الجامعة 

 المستنصرية

   
 

 

كلية التربية  علم النفس أ.د خالدة ابراهيم 8
لرياضية للبنات ا

 /جامعة بغداد

 
 

  
 

 

أ.م.د حسين  3
 سبهان صخي

علم التدريب 
 -الرياضي
 الكرة الطائرة

كلية التربية 
جامعة  –الرياضية 

 بغداد

 
 

 
 
 

  

أ.م.د لمى سمير  4
 حمودي

 -التعلم الحركي
 الكرة الطائرة

كلية التربية 
الرياضية للبنات / 

 جامعة بغداد

 
 

 
 

  
 

الء أ.م.د نج 5
 عباس نصيف

 –طرائق التدريس 
 كرة طائرة

كلية التربية 
الرياضية للبنات / 

 جامعة بغداد

 
 

   
 
 

/  تعلم حركي أ.م.د اسيل جليل 6
  ساحة وميدان

كلية التربية 
الرياضية للبنات / 

 جامعة بغداد

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ادارة وتنظيم / كرة  .م.د نصير قاسمأ 7
 طائرة

كلية التربية 
 ضية /الريا

 جامعة ديالى
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اختبارات وقياس /  محمد وليدم.د  2
 كرة طائرة

كلية التربية 
الرياضية /جامعة 

 ديالى

 
 

 
 

 
 

 
 

علم نفس /كرة  م.د سعد عباس 9
 طائرة

كلية التربية 
الرياضية /جامعة 

 ديالى

 
 

 
 

  
 

اختبارات وقياس /  م.د سوسن جدوع 11
 كرة طائرة

ية كلية الترب
الرياضية /جامعة 

 ديالى

 
 

 
 

 
 

 
 

م.د نهاد محمد  11
 علوان

 

 –طرائق التدريس 
 كرة طائرة

كلية التربية 
الرياضية للبنات / 

 جامعة بغداد

 
 

   
 

أ.م. ثائر رشيد  18
 حسن

تعلم حركي/ كرة 
 طائرة

كلية التربية 
الرياضية/ جامعة 

 ديالى

    

مدرب المنتخب  إبراهيمم.م باسم  13
للكرة الوطني 

 طائرة

كلية التربية 
الرياضية /جامعة 

 ديالى
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 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا /ماجستير

 
 (5ملحق )

 
 ق وحائط الصد أسماء السادة المقومين الذين قاموا بتقويم االداء الفني لمهارتي الضرب الساح

 
 

 االختصاص مكان العمل اسم الخبير المختص ت
الكرة /ادارة وتنظيم كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى نصير قاسمم.د أ.  1

 الطائرة 
قياس واختبارات /  كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى  م.د محمد وليد  8

 الكرة الطائرة 
 الكرة الطائرة  ربية الرياضية/ جامعة ديالى كلية الت  م.م. باسم ابراهيم  3
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 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي

 جامعة ديالى/ كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / ماجستير

 
 

 (6ملحق )
 أسماء فريق العمل المساعد

   
 مكان العمل االسم  ت
 رياضية/جامعة ديالىطالب ماجستير / كلية التربية ال احمد محمود   1

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  غزوان فيصل 8

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى عمر رشيد 3

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى قحطان فاضل 4

 ة/جامعة ديالىطالب ماجستير / كلية التربية الرياضي غسان عدنان 5

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى ميسم وسام 6

 طالب ماجستير / كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى نانداوراس ع 7

 بكالوريوس تربية رياضية عمران علي  2
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 (7ملحق )

 استمارة تقويم االداء الفني ) التكنيك ( لمهارة الضرب الساحق 

 الملعب:        م المجموعة : رق
 التاريخ :      اسم المقوم :

 

 المحاوالت ت

 االسم 

 الثالثة الثانية االولى

ت
3 

 ر

5 

 خ

2 

ت
3 

 ر

5 

 خ

2 

ت
3 

 ر

5 

 خ

2 

1 
 

 

         

2 
 

 

         

3 
 

 

         

4 
 

 

         

5 
 

 

         

6 
 

 

         

7 
 

 

         

8 
 

 

         

9 
 

 

         

11 
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 استمارة تقويم األداء الفني لمهارة حائط الصد

 

 
 الملعب :                         أسم المجموعة :                      
 أسم المقوم :                                                         التاريخ :   
 
 
 
 ت

 ت المحاوال       

 

 االسم الثالثي 

 الثالثة الثانية األولى
القسم 

 التحضيري

3 

 القسم

 الرئيس

4 

 القسم

 النهائي

3 

القسم 

 التحضيري

3 

 القسم

 الرئيس

4 

 القسم

 النهائي

3 

 القسم

التحضيري 

3 

 القسم

 الرئيس

4 

 القسم

 النهائي

3 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

11           
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 (8ملحق )

 استمارة استبانه اراء الخبراء على  صالحية  الوحدات التعليمية
 لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة

 وزارة التعليم العلي والبحث العلمي
 جامعة ديالى  / كلية التربية الرياضية 

 العليا / ماجستير الدراسات
 

 تحية طيبة ......
 

 االستاذ الدكتور..................................................المحترم 
 

تروم الباحثة القيام بأجراء البحث الموسوم )تأثير منهاج مقترح باستخدام التصور العقلي      
مهارتي الضرب الساحق وحائط  حركي لذوي السيادة المخية في تعلم واحتفاظ –واالدراك الحس 

الصد بالكرة الطائرة ( على طالب المرحلة الثانية كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى، ونظرا لما 
تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال كرة الطائرة ، يرجى من سيادتكم ابداء رايكم  ومالحظاتكم 

 الشكر ........حول مدى مالئمة هذه الوحدات التعليمية ولكم جزيل 
 

 الباحثة  
 مها احمد عبود                                                                      

 
 -اسم الخبير المختص :

 -اللقب العلمي           :
 -مكان العمل            :
 -االختصاص           :

  -التوقيع                  :
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 المالحظات 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 ...................................................... 
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 العلي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جامعة ديالى  / كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / ماجستير

 
 (9ملحق )

 استمارة استبانه اراء الخبراء على  صالحية  الوحدات التعليمية
 لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة

 تحية طيبة ......
 

 ..............المحترم االستاذ الدكتور....................................
 

البحث الموسوم )تأثير منهاج مقترح باستخدام التصور العقلي  تروم الباحثة القيام بأجراء    
حركي لذوي السيادة المخية في تعلم واحتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائط  –واالدراك الحس 

ياضية / جامعة ديالى ، ونظرا لما الصد بالكرة الطائرة( على طالب المرحلة الثانية كلية التربية الر 
الحظاتكم تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال كرة الطائرة ، يرجى من سيادتكم ابداء رايكم  وم

 حدات التعليمية ولكم جزيل الشكر ........حول مدى مالئمة هذه الو 
 

 الباحثة  
 مها احمد عبود                                                                     

 
 -اسم الخبير المختص :
 -اللقب العلمي         :
 -مكان العمل          :
 -االختصاص          :
  -التوقيع               :
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 المالحظات 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 ...................................................... 
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 ( 01) ملحق

 التعليمة  الوحدات تمارين

 الساحق الضرب مهارة

 ( 0)  رقم التمرين

 مع صحيح بشكل التقريبية الخطوات عمل

 مع الخطوة تبدأ القدمين اي على التاكيد

 من التصحيح وثم واتطالخ وضبط اتقان

 .كرة نوبدو المدرس قبل

 

 

 ( 2)  رقم التمرين

 عم التقريبية الخطوات الالعب يؤدي

 الضاربة اليد رفع مع كرة وبدون القفز

 .المدرس قبل من والتصحيح االعلى الى

 

 

 ( 3)  رقم التمرين

 ويمسك منضدة على المدرس يقف

 بالقفز الالعب ويقوم الشبكة على الكرة

 .الكرة وضرب
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 ( 4)  رقم التمرين

 ثم الالعب الى الكرة برفع المدرس يقوم

 لركضةا أداء بعد بضربها الالعب يقوم

 المقابلة الجهة إلى واحدة وبيد التقريبية

 .الشبكة فوق ومن الملعب من

 

 

 

 

 ( 5)  رقم التمرين

 الركبتين سحب مع األعلى إلى القفز

 (العينين معصوب..)الصدر إلى 

 

 

 

 

  ( 6)  رقم التمرين

 بصورة التقريبية الخطوات عمل

 .كرة بدون والقفز صحيحة
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 ( 7)  رقم التمرين

 الهجوم خط بعد رتل الطالب يقف

 خشبي صندوق على المدرس ويقف

 فوق الكرة ويمسك المقابلة بالجهة

 الخطوات الطالب ويؤدي الشبكة

  وضرب والقفز والوثب التقريبية

 .الكرة

 

 

 ( 8)  رقم التمرين

 خط على طالب ثالث التمرين  يؤدي

( 2,3,4)مركز امام منهم وكل الهجوم

 في ةالشبك قرب المدرس ويقف

 الكرة المدرس يرمي االعداد  منطقة

 الضرب مهارة باداء الطالب ويقوم

  .الساحق

 

 ( 9)  رقم التمرين

 على الهجوم خط خلف الطالب يقف

 بعناية الكرة األول يرمي, قطار شكل

 منطقة داخل الواقف المعد إلى

 لضربها, الشبكة وقرب الهجوم

 الطالب وعلى األخر بعد الواحد

 الضربة خطوات مطبقا   التقدم سرعة

 .الهجومية
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 ( 01)  رقم التمرين

 داخلها في والقفز دوائر ثالث ترسم

 (العينين معصوب) .كرة دونمن 

 

 

 

 ( 00)  رقم التمرين

 خط طول على الطالب يقف

 الملعب بينجا كال من الهجوم

 الضرب مهارة بأداء والقيام

  التقريبية الخطوات وعمل الساحق

 .كرة دونمن و والقفز الوثب مع

 

 

 ( 02)  رقم التمرين

 خط خلف األول المدرس فقي

( 3)مركز في والمدرس الهجوم

 الكرة برمي االول المدرس يقوم

 يعد الذي  الثاني المدرس الى

 يقوم الذي(2)مركز في للطالب

  الخطوات تطبيق مع الكرة بضرب

 .التقريبية
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 ( 03)  رقم التمرين

 (4)مركز في واحد طالبان يقف

 ويقف( 2) مركز في واالخر

 برمي ويقوم( 3) مركز في المدرس

 ومرة( 4)لمركز مرة الكرة

 يرجع الكرة ضرب بعد( 2)لمركز

 الى( 4)مركز في الذي الطالب

 ( 2)مركز في والطالب( 2)المركز

 .وهكذا( 4)مركز الى

 

 ( 04)  رقم التمرين

 يقفون طالب ثالث التمرين يؤدي

 امام منهم وكل الهجوم خط على

 قرب المدرس ويقف( 2,3,4)مركز

 يرمي اإلعداد منطقة في الشبكة

 باداء الطالب ويقوم الكرة المدرس

 .الساحق الضرب مهارة

 

 

 ( 05)  رقم التمرين

 خطوات ثالث الطالب يؤدي

 معصوب...)الشبكة امام تقريبية

 (.العينين
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 (06)  رقم التمرين

 الوثب مع التقريبية الخطوات عمل

 .كرة دونمن  والقفز

 

 

 

 (07)  رقم التمرين

 يقوم( 3)مركز في المدرس يفق

 ( 4)مركز في لالعب باإلعداد

 .الساحق بالضرب

 

 (08)رقم التمرين

 يقفان رتلي كل ارتال اربعة الصف يقف

 من جانب كل من( 2)و(4)مركز في

 المدرسان ويقف الكرات وبيدهم الملعب

 الطالب يقوم جانب كل من( 3)مركز في

 المدرس الى الكرة بماولة رتل كل نم

 االخر الرتل العب الى خلفا   يعيدها الذي

 يؤدي بينما الساحق بالضرب ليقوم

 بالضرب الكرة ناول الذي الطالب

 .مركزه يبدل ثم خيالية بصورة الساحق
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 (09) رقم التمرين

 والقفز المعلقة الكرة باتجاه االنطالق

 .باليد وضربها

 

 

 

 (21) رقم التمرين

 من الكرة بأعداد المدرس يقوم

 الذي الطالب الى( 3) رقم المركز

 .الرمية بأداء يقوم

 

 

 

 

 (20) رقم التمرين

 ثم حبال فريق كل امام فرق اربع تشكل

 (.العينين معصوب) باجتيازها يقوم
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 (22) رقم التمرين

 ثم الحائط من( م6-3) بعد على الطالب يقف

 الكرة وضرب والقفز عاليا   الكرة بقذف يبدأ

 .االرض من ألعلى ترتد ليجعلها

 

 

 

 (23) رقم التمرين

 على لكن هنفس السابق التمرين

 .الشبكة

 

 

 

 

 

 (24) رقم التمرين

 باستخدام لكن هنفس السابق التمرين

 .الكرة
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 (25) رقم التمرين

 على دائرة وترسم فرق اربع تشكل

 (م1) قطرها دائرة فريق كل امام الحائط

 الكرة برمي الطالب يقوم ثم( م3) وبعدها

 العين معصوب)
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 الصد حائط مهارة

  ( 0)  رقم التمرين

 الشبكة امام صفين الطالب يقف

 انثناء الصافرة وعند( سم 05) لمسافة

 القفز ثم الصدر امام والذراعي نصفي

 فوق الصد حائط وعمل االعلى الى

 .التمرين يعادو الهبوط ثم الشبكة

 

  ( 2) رقم التمرين

 الشبكة على متقابلين الطالب يقف

 معا   الالعبان يقفز االشارة وعند

 الزميل يد لمس منهما كل ويحاول

 ثم بقوة خلفا   وضغطهما االخر

 .التمرين ويعاد الهبوط

 

 ( 3) رقم التمرين

 ممسكا   منضدة على( المدرس) يقف

 فةالحا اعلى في معا   باليدين بكرة

 الجهة في الطالب يقف, للشبكة العليا

 من وقريبا   الملعب من االخرى

 يبدا, المدرس مواجهة وفي الشبكة

 الخفيف القرفصاء وضع م الطالب

  االعلى الى يديه رافعا   عاليا   بالوثب

 بكلتا االسفل الى المدرس كرة ليدفع

  .يديه
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 ( 4) رقم التمرين

  لقب من الكرة باستخدام التمرين يعاد

 .الطالب احد

 

 

 ( 5) رقم التمرين

 الى الثبات من العمودي القفز

 ( العينين معصوب...... )االعلى

 

 

 

 

  ( 6) رقم التمرين

 يقوم ثم الشبكة فوق كرة تثبيت يتم

 ومس الصد حائط بعمل الالعب

 .الكرة

 

 

 

 

 



 861                                                                                           المالحق 

 

 

  ( 7) رقم التمرين

 ممسكا   منضدة على( المدرس) يقف

 الحافة اعلى في معا   باليدين بكرة

 في الطالب يقف, للشبكة العليا

 وقريبا   الملعب من االخرى الجهة

, المدرس مواجهة وفي الشبكة من

 القرفصاء وضع م الطالب يبدا

 الى يديه رافعا   عاليا   بالوثب الخفيف

 الى المدرس كرة ليدفع  االعلى

 .يديه بكلتا االسفل

 

  ( 8)  رقم التمرين

 االول ةالشبك امام طالبان يقف

 الكرة وبيده الهجوم خط على يقف

 من( سم05)بعد على يقف والثاني

 فوق الكرة الطالب يرمي الشبكة

 بعمل يقوم الثاني والطالب الشبكة

 .المرمية الكرة لصد صد حائط

  ( 9)  رقم التمرين

 المنضدة على المدرس يقف

 الشبكة اعلى الكرة ويمسك

 الالعب ويقوم( سم 45) بمسافة

 القفز وعند الكرة ولمس بالقفز

 الكرة بتحريك المدرس يقوم

 الالعب وحاول ويسارا   يمينا  

 .بصدها الكرة الى الوصول



 811                                                                                           المالحق 

 

 

  (01) رقم تمرين

 من العب كل العبين بين تمرين

 بلمس يقفزون الشبكة بينهم جهة

 ...الشبكة فوق من األيادي

 (.العينين معصوبين)

 

  ( 00) رقم التمرين

 منضدة على( المدرس) يقف

 اعلى في معا   باليدين بكرة ممسكا  

 الطالب يقف, للشبكة العليا الحافة

 الملعب من االخرى الجهة في

 مواجهة وفي الشبكة من وقريبا  

 وضع م الطالب يبدا, المدرس

 عاليا   بالوثب الخفيف القرفصاء

 كرة ليدفع االعلى الى يديه رافعا  

 .يديه بكلتا االسفل الى المدرس

 

  (02)  رقم التمرين

 نصفي احد في( المدرس) يقف

 الجهة في الطالب يقف, الملعب

 يبدا   قطار شكل على المقابلة

 منخفضة الكرة برمي( المدرس)

 للشبكة العليا الحافة اعلى ألى

 تلو الواحد يثبت ان الطالب على

 .بالصد ليقوم اعلى الى االخر

 



 818                                                                                           المالحق 

 

 

 (:03) رقم التمرين

 ويحاول الصندوق على المدرب يقف

 المضروبة الكرة وصد القفز الالعب

 .المدرس قبل من

 

 

 (04) رقم التمرين

 على كراسي على العبين ستة يقف

 الكرات ماسكين الشبكة جانبي احد

 الجانب على العبين ستة ويقف فوقها

 على االخر وراء واحد صفا االخر

 والقفز بالتقدم العب كل يقوم خط

 ثم الكرات من كرة لكل بالصد للقيام

 . المجموعة خلف الرجوع

 

 

 

  (05) رقم التمرين

 الشبكة على العبين بين التمرين

 يقفز والثاني الكرة يمسك احدهم

 معصوب....) الكرة لمس ويحاول

 (العينين



 811                                                                                           المالحق 

 

 

  (06) رقم التمرين

 ثالث شكل على الطالب يقف

 وعند( 2-3-4) مركز في قاطرات

 على صد حائط يعملون الصافرة

 .الشبكة

 

 

  (07)رقم التمرين

 ممسكا   منضدة على( المدرس) يقف

 الحافة اعلى في معا   باليدين بكرة

 في الطالب يقف, للشبكة العليا

 وقريبا   الملعب من االخرى الجهة

, المدرس مواجهة وفي الشبكة من

 القرفصاء وضع م الطالب يبدا

 الى يديه رافعا   عاليا   بالوثب الخفيف

 الى المدرس كرة ليدفع  االعلى

 .يديه بكلتا االسفل

  (08) رقم التمرين

 نصفي احد في المدرس يقف

 الجهة في الطالب ويقف, الملعب

 يبدأ قطار شكل على المقابلة

 منخفضة الكرة برمي( المدرس)

 للشبكة العليا الحافة من االعلى الى

 تلو الواحد يثبت ان الطالب على

 .بالصد ليقوم اعلى الى االخر

 



 811                                                                                           المالحق 

 

 

  (09) رقم التمرين

( 2-3-4) مركز في طالب ثالث يقف

 للكرات صد حائط بعمل ليقوموا

 الملعب في الالعبان من المرمية

 .المقابل

 

 

 

 (21) رقم التمرين

 ويمسك صندوق على المدرب يقف

 ولمس القفز الالعب ويحاول الكرة

 معصوب..)االعلى من الكرة

  (العينين

 

 

 

 

 (20) رقم التمرين

 االعلى الى الثبات من العمودي القفز

 (العينين معصوب) الصد حائط امام

 

 

 

 

 



 811                                                                                           المالحق 

 

 

  (22) رقم التمرين

 شكل على الشبكة امام الطالب يقف

 كل من االول الطالب ويقوم صفين

 يقوم الذي الكرة صد بأداء صف

 من الشبكة العلى المدرس برفعها

 .االخر الملعب جهة

 

  (23) رقم التمرين

 سالمدر اداء مع السابق التمرين نفس

 من الصد حائط واداء الساحق الضرب

 .الطالب قبل

 

 

 (24) رقم التمرين

 شكل على الطالب وقوف بعد

 م4 بينهما والبعد متقابلين صفين

 معا باللعب متقابلين طالبين كل يقوم

 الساحق بالضرب احدهما يقوم حيث

 من واالثنين الصد بحائط واالخر

 .الثبات

 

 

 

 



 815                                                                                           المالحق 

 

 

 (25) رقم التمرين

 على السابق لتمرينا نفس اداء

 للمهارتين الكامل التكنيك مع الشبكة

 .كرة وبدون

 

 (26) رقم التمرين

 الكرة باستخدام هنفس السابق التمرين

 

 (27) رقم التمرين

 القفز ثم( سم40) الشبكة فوق مشدود حبل

 .العينين معصوب ومسه

 

 

 

 

 (28) رقم التمرين

 احد على بالوقوف طالب ثالث يقوم

 الساحق بالضرب والقيام بالملع طرفي

 المقابلة الجهة في الطالب ويقوم للكرة

 للجانب والتحرك بالوثب الصد بحائط

 .كرات الثالث للمس

 

 



 816                                                                                           المالحق 

 

 

 (29) رقم التمرين

 أربعة الوقوف مع السابق التمرين نفس

 ويقومون بالكرة يمسكون طالب

 .الساحق بالضرب

 

 

 

 

 (31) رقم التمرين

 بصد يامللق صف كل من طالبين يتقدم

 الجهة من المدرس يضربها التي الكرات

 .الزحلقة خطوة اخذ مع للملعب المقابلة

 

 

 

  (30) رقم التمرين

 احد وقوف مع السابق التمرين نفس

 للقيام االرسال خط خلف الطالب

 بدوره الذي المدرس الى الكرة بأرسال

 . بصدها للقيام الطالب الى الكرة يضرب

 

 

 



 811                                                                                           المالحق 

 

 

  (32) رقم التمرين

 الحائط عن قدم مسافة على الطالب يقف

 الذي وباالرتفاع الجدار ليالمس القفز ثم

 معصوب) يديه وبكلتا يستطيعه

 (.العينين

 



871 

 

 (11ملحق )

  الوحدات التعليمية لمهارة الضرب الساحق

 في بداية الوحدة التعليمية  تعطى تمارين التصور العقلي                                                                                                             
 

  2281/    /   التاريخ    2-8الوحدة التعليمية : 

 دقيقة  81الزمن  الهدف : تعلم االسترخاء الذاتي 

 

  

 المالحظات  المحتويات                                           

التكرارات المناسبة المرتبطة بمناطق  زفير ( من البطن وليس الصدر مع مراعاة ان تاخذ الشهيق من االنف واخراجه من الفم –التنفس )شهيق  -

 الجسم 

تاكيد مع االيعاز المعلم لمحاولة الوصول الليه ثابته من التنفس ثم محاولة توجيه انتباه الالعبين  -

 لنقطة معينة في الغرفه واالستمرار في التنفس

 

 مراعاة الفروق الفردية 

تركيز على الذراع الضاربة ومحاولة ابعاد التوتر مع تركيز على التنفس ثم عضالت الساعد ، ثم  -

اليد والصابع مع تركيز التنفس واالنتقال للذراع اليسرى ومحاولة ابعاد التوتر مع تركيز عضالت 

 التنفس ثم عضالت الساعد واليد واالصابع 

 

 اهمية اقناع الالعبين لتحقيق النجاح 

 االنتقال الى الجسم كامال والشعور بان االرض تسحب الجسم من القدمين لالسفل وتسحب       -

د ، وتسحب الذراعين ، التركيز على التنفس ومحاولة تخفيف التوتر الحاصل على عضالت          المقع     

 الظهر وعضالت الوجه

 

محاولة االسترخاء في عضالت الوجه ، محاولة الشعور بخروج توتر من الجبهه مع التنفس ثم  -

 الفك مع التنفس ) الفك مسترخ ومفتوح مع مراعاة االنتظام في التنفس 

 

 

 زوال التوتر من عضالت الرقبه تدريجيا مع التنفس -

 

 

 الوجه مسترخ والجسم كامل اجزائه -
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                                                         االولىالوحدة التعليمية                                       (   طالب                                               77العدد) 

 مهارة الضرب الساحق                                                                               ( دقيقة                                                             12الزمن  /  )      

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 

 االحماءالعام 

 د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  -

 

 

 وعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم مجم -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 والحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

  

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع  -

  ستخدام جهاز فديو عرض للمهارةاعرض نموذج للمدرس و

  

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

مراعاة الفرروق  -

 الفردية 
 

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

التاكيد على أي القدمين مع اشكل  صحيح ربية بعمل الخطوات التق -8

تصحيح من قبل  ت وثم الالخطواوضبط تقان تبداء الخطوة مع 

 وبدون كرة المدرس 

بدون كرة مع رفع اليد والقفز يؤدي الالعب الخطوات التقربية مع  -2

 الضاربة الى االعلى والتصحيح من قبل المدرس 

يقف المدرس على منضدة ويمسك الكرة على الشبكة ويقوم الالعب  -1

 بالقفز وضرب الكرة

ضربها بعد يقوم الالعب ب يقوم المدرس برفع الكرة الى الالعب  ثم  -7

اداء الركضة التقربية وبيد واحدة الى الجهة المقابلة للملعب ومن فوق 

 الشبكة 

 القفز لالعلى مع سحب الركبتين الى الصدر ....)معصوب العينين (  -1

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 التمرين الخامس

  د1

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 

 د2

 د2

 د8

تعليق اربع حلقات )هال هوب (بواسطة  -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

بالقفز ورمي الكرة داخل  يقوم الطالب موامام كل فريق حلقة ث على الشبكة حبل

 الحلقات 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاء تغذية راجعة مع تصيحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف 

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة   المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية    الوحدة التعليمية الثانية                                                                                                                 (   طالب                              77العدد) 

                           مهارة الضرب الساحق                                                                             ( دقيقة                                      12الزمن /    )     

 

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 

 االحماءالعام 

 د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 وتهيئة األدوات أخذ الغياب  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 والحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

  

 

 

 

 

ها مع بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيك -

  عرض نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

مراعاة الفرروق  -

 الفردية 
 

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

عمل الخطوات التقربية بشكل  صحيح مع االتاكيد على أي القدمين  -8

وة مع تقان وضبط الخطوات وثم التصحيح من قبل  تبداء الخط

 المدرس وبدون كرة 

يؤدي الالعب الخطوات التقربية مع القفز وبدون كرة مع رفع اليد  -2

 الضاربة الى االعلى والتصحيح من قبل المدرس 

يقف المدرس على منضدة ويمسك الكرة على الشبكة ويقوم الالعب  -1

 بالقفز وضرب الكرة

( الى الطالب الذي يقوم  1اد الكرة من المركز )يقوم المدرس باعد -7

 باداء الرمية 

تشكل اربع فرق امام كل فريق حبال ثم يقوم الطالب باجتيازها  -1

 )معصوب العينين(

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 التمرين الخامس

 د 1

 

 د6

 

 القسم    1

 اميالخت

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تشكل اربع فرق امام كل فريق كرسي ثم   -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 وتعاديقوم الطالب برمي الكرة على الكرسي 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاء تغذية راجعة مع تصيحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف 

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 



818 

 
 

 تعطى في بداية الوحدة التعليمية تمارين التصور العقلي                                                                           
 

 

  2281/    التاريخ     /   7 -1الوحدة التعليمية : 

تي الهدف : تكرار الوصول الى االسترخاء الذا

ومحاولة التصور الذهني لمهارة  الضرب 

 الساحق 

 دقيقة  81الزمن : 

 

 المحتويات                                           

 

 المالحظات 

 محاولة تصور مهارة الضرب الساحق بصورة بطيئة الجزاء النموذج لالعب  -

 

 الجلوس بوضع مريح  

 بطيئة اجزاءالنموذج المعروض ) صورة شفافة( محاولة تصور مهارة الضرب الساحق بصورة  -

 

التركيز على التنفس العميق بين 

 التمرينات 

 محاولة تصور مهارة الضرب الساحق بصورة بطيئة الجزاء النموذج المعروض  -

 

 االيعازات بطيئة وبصوت هادىء 

لة التصور لمهارة وضع كل من الذراعين والجذع والركبتين والقدمين ، تكرارها مع التنفس محاو    

 الضرب الساحق تكرارها مع التنفس 

  

 

 

محاولة تركيز انتباه الالعبين الى االداء الفني الصحيح لمهارة الضرب الساحق وتكرارها مع  -

 التنفس 

 

 

 االستعادة الذهنية لمهارة الضرب الساحق تكرارها مع التنفس   -
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة   المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية

 لتربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية الوحدة التعليمية الثالثة                                                        الهدف ا            (   طالب                                                                           77العدد) 

 مهارة الضرب الساحق                                                                                                                                              ( دقيقة    12الزمن  /  )    

 

 

 الزمن يةأقسام الوحدة التعليم ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

  

 

 

 االحماء العام 

  د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 واالجهزة  أخذ الغياب وتهيئة األدوات  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد ومنتظم 

 XXXXXXXXX وتمارين اإلحساس بالكرة المهارة  تمارين تهيئة خاصة لخدمة - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

على اشتراك التأكيد 

المجاميع العضلية 

 التي تخص المهارة 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 التطبيقي  القسم

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 والحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض نموذج 

  للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 تمرين االولال

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

 عمل الخطوات التقربية بصورة صحيحة والقفز وبدون كرة  -8

يقف الطالب رتل بعد خط الهجوم ويقف المدرس على صندوق خشبي  -2

بالجهة المقابلة ويمسك الكرة فوق الشبكة ويؤدي الطالب الخطوات 

 التقربية والوثب  والقفز وضرب الكرة 

طالب يقفون على خط الهجوم وكل منهم امام يؤدي التمرين ثالثة  -1

( ويقف المدرس قرب الشبكة في منطقة االعداد يرمي  2،1،7مركز )

 المدرس الكرة ويقوم الطالب باداء مهارة الضرب الساحق  

يقف الطالب خلف خط الهجوم على شكل قطار ،  يرمي االول الكرة بعناية   -7

ب الشبكة ، لضربها الواحد بعد الى المعد  الواقف داخل منطقة الهجوم وقر

 .  األخر وعلى الطالب سرعة التقدم مطبقاً خطوات الضربة الهجومية

..)معصوب سم12قطرهاترسم ثالث دوائر والقفز في داخلها بدون كرة  -1

  العينين (

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

   د1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

فريقين متقابلين على الشبكة اول من كل   -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 فريق يؤدي الركضة التقربية ثم القفز وضرب االيادي على الشبكة 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة اعطاء تغذية 

 االنصراف 

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 ولية الوحدة التعليمية الرابعة                                                       الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤ                                       (   طالب                                            77العدد) 

 مهارة الضرب الساحق                                                                                ( دقيقة                                                             12الزمن  /  )     

 

 

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

  

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 جهزة أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واال -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد ومنتظم 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة المهارة وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على اشتراك 

المجاميع العضلية 

 التي تخص المهارة 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 والحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ض نموذج بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عر

  للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

 عمل الخطوات التقربية بصورة صحيحة والقفز وبدون كرة  -8

ذف الكرة م ( من الحائط  ثم يبدا بق 6-1يقف الطالب على بعد )  -2

 عالياً والقفز وضرب الكرة يجعلها ترتد ألعلى من األرض .
يقف الطالب رتل بعد خط الهجوم ويقف المدرس على صندوق خشبي  -1

بالجهة المقابلة ويمسك الكرة فوق الشبكة ويؤدي الطالب الخطوات 

 التقربية والوثب  والقفز وضرب الكرة 

وم وكل منهم امام يؤدي التمرين ثالثة طالب يقفون على خط الهج -7

( ويقف المدرس قرب الشبكة في منطقة االعداد يرمي  2،1،7مركز )

 المدرس الكرة ويقوم الطالب باداء مهارة الضرب الساحق  

 ترسم ثالث دوائر والقفز في داخلها بدون كرة ..)معصوب العينين (  -1

 

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 تمرين الرابعال

 

 

 التمرين الخامس 

 د  1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تشكل اربع فرق امام كل فريق كرسي ثم  -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 وتعاد يقوم الطالب برمي الكرة على الكرسي 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 ء تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة اعطا

 االنصراف

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 



817 

 
 

 تعطى في بداية الوحدة التعليمية  تمارين التصور العقلي
 

  2281/    التاريخ     /   6-1الوحدة التعليمية : 

الهدف : اتقان االسترخاء الذاتي ومحاولة 

 لمهارة الضرب الساحق   التصور الذهني

 دقيقة  81الزمن : 

 

 المالحظات                    المحتويات                                          

( دقائق لوصول الالعبين الى االسترخاء الذاتي من خالل  1-2اعطاء مدة مناسبة تقدر ب)  -

 التركيز على ضربات القلب في اثناءعملية التنفس

 

 مرحلة االستعداد مع التنفس  تصور -

 

تصور مرحلة الركضة التقربية والتي تكون على شكل ثالث خطوات بشكل متدرج وتكرارها مع  -

 التنفس 

 

تصور مرحلة االرتقاء مع مرجحة الذراعين امام خلف مع ثني في مفصل الركبة والوقوف على  -

 روؤس االصابع القدم وتكرارها مع التنفس 

 

 لركضة التقربية ومرحلة االرتقاء وتكرارها مع التنفس الربط بين مرحلة ا -

 

تصور مرحلة الضرب وصول الالعب الى اقصى ارتفاع مع تحرك الذراع الضاربة الى االعلى  -

 واالمام لضرب الكرة ويكون جذع الالعب في حالة تقوس خفيف للخلف وتكرارها مع التنفس 

 

مع منع مالمسة الشبكة بلف المرفق للخارج  مباشرة  لتصور مرحلة الهبوط بسحب الذراع لالسف -

 او ضمها للصدر ثم الهبوط على مقدمة القدمين في نفس المكان وتكرارها مع التنفس

  

 الربط بين جميع مراحل الضرب الساحق وتصورها بشكل كامل وتكرارها مع التنفس -

 الجلوس بوضع مريح  -

 

 

 التوجيهات بطيئة وبصوت هادىء  -

 

ية التصور الذهني من محاولة تسهيل عمل -

 خالل التدرج في العمل 

 

التركيز على تجزئة الحركة خالل التصور ثم  -

 صورها بشكل كامل 

 

 

 التركيز على التنفس العميق بين التمرينات  -

 

 

 

اعطاء االيعازات في الوقت المناسب  -

  وبصوت هادىء
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 /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة الهدف التعليمي  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 النفس وتحمل المسؤولية الهدف التربوي / االعتماد على           الخامسة                                               الوحدة التعليمية        (   طالب                                                                          77العدد) 

 مهارة الضرب الساحق                                                                                                                                           ( دقيقة  12الزمن  /  )    

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 تالمالحظا التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

  د 1

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبقي

 

تمارين مهارية 

ك واالدرا

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 د  82

 

 

  

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  -

 نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

  

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

 
 

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

يقف الطالب على طول خط الهجوم من كال جانبي الملعب وقيام  -8

باداء مهارة الضرب الساحق وعمل الخطوات التقربية مع الوثب 

 والقفز وبدون كرة 
( يقوم 1يقف المدرس االول خلف خط الهجوم والمدرس الثاني في مركز ) -2

مركز  المدرس االول رمي لكرة الى المدرس الثاني الذي يعد للطالب في

 ( الذي يقوم بضرب الكرة مع تطبيق الخطوات التقربية 7)

( ويقف المدرس في 7( واالخر في مركز )2يقف طالبان واحد  في مركز ) -1

( بعد 7( ومرة لمركز )2( ويقوم برمي الكرة مرة لمركز )1مركز )

( والطالب 7( الى مركز )2الضرب الكرة يرجع الطالب الذي في مركز )

 ( وهكذا 2ى مركز )( ال7في مركز )

يؤدي التمرين ثالثة طالب يقفون على خط الهجوم وكل منهم امام مركز  -7

( ويقف المدرس قرب الشبكة في منطقة االعداد يرمي المدرس 2،1،7)

 الكرة ويقوم الطالب باداء مهارة الضرب الساحق

 معصوب يؤدي الطالب ثالث خطوات التقربية   امام الشبكة ...) -1
 العينين (

  

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 التمرين الخامس 

   د1

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

فريقين متقابلين على الشبكة اول من كل  – اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 ية ثم القفز وضرب االيادي على الشبكة فريق يؤدي الركضة التقرب

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاء تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف 

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 



816 

 
 

 لضرب الساحق بالكرة الطائرة الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة ا المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 ولية الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤ         الوحدة التعليمية السادسة                                                   (   طالب                                                                                 77العدد) 

 ( دقيقة  12الزمن  /  )     

 مهارة الضرب الساحق                                                                                                                                                                               

 منالز أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبقي

 

تمارين مهارية 

واالدراك 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 د  82

 

 

  

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  -

 نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

  

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

  

 

 

 

 

 

 الولالتمرين ا

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

يقف الطالب على طول خط الهجوم من كال جانبي الملعب وقيام  -8

باداء مهارة الضرب الساحق وعمل الخطوات التقربية مع الوثب 

 والقفز وبدون كرة 

 اداء نفس التمرين لكن باستخدام الكرة  -2
( يقوم 1يقف المدرس االول خلف خط الهجوم والمدرس الثاني في مركز ) -1

لمدرس االول رمي لكرة الى المدرس الثاني الذي يعد للطالب في مركز ا

 ( الذي يقوم بضرب الكرة مع تطبيق الخطوات التقربية 7)

( ويقف المدرس في 7( واالخر في مركز )2يقف طالبان واحد  في مركز ) -7

( بعد 7( ومرة لمركز )2( ويقوم برمي الكرة مرة لمركز )1مركز )

( والطالب 7( الى مركز )2طالب الذي في مركز )الضرب الكرة يرجع ال

 ( وهكذا 2( الى مركز )7في مركز )

م( 8كل فريق قطرها )امام على الحائط تشكل اربع فرق وترسم دائره  -1

 )معصوب العينين (ثم يقوم الطالب برمي الكره م( 1وبعدها )

  

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 لتمرين الرابعا

 

 التمرين الخامس 

 د  1

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تعليق اربع حلقات )هال هوب (بواسطة حبل على   - اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 ورمي الكرة داخل الحلقةيقوم الطالب بالقفز لقة ثم وامام كل فريق ح الشبكة

 مارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم أعطاء ت

 اعطاء تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 



817 

 

 تعطى في بداية الوحدة التعليمية  تمارين التصور العقلي
 

  2281التاريخ     /    /   1-7الوحدة التعليمية : 

ترخاء الذاتي ومحاولة الهدف : اتقان االس

 التصور الذهني لمهارة الضرب الساحق  

 دقيقة  81الزمن : 

 

 المالحظات                    المحتويات                                          

( دقائق لوصول الالعبين الى االسترخاء الذاتي من خالل  1-2اعطاء مدة مناسبة تقدر ب)  -

 ت القلب في اثناءعملية التنفسالتركيز على ضربا

 

 تصور مرحلة االستعداد مع التنفس  -

 

تصور مرحلة الركضة التقربية والتي تكون على شكل ثالث خطوات بشكل متدرج وتكرارها مع  -

 التنفس 

 

تصور مرحلة االرتقاء مع مرجحة الذراعين امام خلف مع ثني في مفصل الركبة والوقوف على  -

 ارها مع التنفس روؤس االصابع القدم وتكر

 

 الربط بين مرحلة الركضة التقربية ومرحلة االرتقاء وتكرارها مع التنفس  -

 

تصور مرحلة الضرب وصول الالعب الى اقصى ارتفاع مع تحرك الذراع الضاربة الى االعلى  -

 واالمام لضرب الكرة ويكون جذع الالعب في حالة تقوس خفيف للخلف وتكرارها مع التنفس 

 

مباشرة مع منع مالمسة الشبكة بلف المرفق للخارج   لألسفلالهبوط بسحب الذراع  تصور مرحلة -

 او ضمها للصدر ثم الهبوط على مقدمة القدمين في نفس المكان وتكرارها مع التنفس

  

 الربط بين جميع مراحل الضرب الساحق وتصورها بشكل كامل وتكرارها مع التنفس -

 الجلوس بوضع مريح  -

 

 

 ئة وبصوت هادىء التوجيهات بطي -

 

محاولة تسهيل عملية التصور الذهني من  -

 خالل التدرج في العمل 

 

التركيز على تجزئة الحركة خالل التصور ثم  -

 صورها بشكل كامل 

 

 

 التركيز على التنفس العميق بين التمرينات  -

 

 

 

اعطاء االيعازات في الوقت المناسب  -

  وبصوت هادىء
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة           ة التربية الرياضية المرحلة الثانية / كلي

 الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                         الوحدة التعليمية السابعة                                                (   طالب                                                                            77العدد)

    مهارة الضرب الساحق                                                             ( دقيقة                                                                           12الزمن  /  )      

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

  د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  -  د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  -

  نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

ل جزء ) موديل ( لك

 من أجزاء المهارة

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 عمل الخطوات التقربية مع الوثب والقفز بدون كرة  -8

( 2( يقوم باالعداد لالعب في مركز )1يقف المدرس في مركز ) -2

 بالضرب الساحق 
( ويقف المدرس في 7( واالخر في مركز )2يقف طالبان واحد  في مركز ) -1

( بعد 7( ومرة لمركز )2يقوم برمي الكرة مرة لمركز )( و1مركز )

( والطالب 7( الى مركز )2الضرب الكرة يرجع الطالب الذي في مركز )

 ( وهكذا 2( الى مركز )7في مركز )

( من كل 7( و)2يقف الصف اربعة اتال كل رتلين يقفان في مركز ) -7

من ( 1جانب من الملعب وبيدهم الكرات ويقف المدرسان في مركز )

كل جانب يقوم الطالب من كل رتل بمناولة الكرة الى المدرس الذي 

يعدها خلفا الى العب الرتل االخر ليقوم بالضرب الساحق بينما يؤدي 

 بالضرب الساحق بصورة خيالية ثم يبدل مركزه الطالب الذي ناول الكرة 

   وضربها باليد المعلقة والقفز االنطالق باتجاه الكرة -1

 

 ن الثانيالتمري

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تشكل اربع فرق وتعلق اربع كرات على الشبكة ويؤدي كل اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

 لقفز وضرب الكرة من الثبات واحد من الفرق االربعة ا

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

  اعطاءتغذية راجعة مع تصحيح االخطاء
 االنصراف 

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 بالكرة الطائرة  الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة الضرب الساحق         المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 ة تحمل المسؤوليالوحدة التعليمية الثامنة                                                                 الهدف التربوي / االعتماد على النفس و        (   طالب                                                                             77العدد)

 مهارة الضرب الساحق                                                                                                                                       ( دقيقة    12الزمن  /  )      

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 يريالتحض

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  -  د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 التعليميالجزء 

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  -

  نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 طوات التقربية مع الوثب والقفز بدون كرة عمل الخ -8
( بالضرب 2( يقوم باالعداد لالعب في مركز )1يقف المدرس في مركز ) -2

 الساحق 

( ويقف المدرس في 7( واالخر في مركز )2يقف طالبان واحد  في مركز ) -1

( بعد 7( ومرة لمركز )2( ويقوم برمي الكرة مرة لمركز )1مركز )

( والطالب 7( الى مركز )2الذي في مركز )الضرب الكرة يرجع الطالب 

 ( وهكذا 2( الى مركز )7في مركز )

يقف الطالب على شكل صفين خلف خط الهجوم ويقوم اثنين من  -7

الطالب باداء االرسال من الملعب المقابل الى الطالبين الواقفين في 

منتصف الملعب الي يقومان باستقبال الكرة من االسفل وتوجيهها الى 

ن الذي يقوم باعداد الكرة الى الطالب االول في الصف والذي الطالبي

 يقوم بضرب الكرة ضربا ساحقا 

 وضربها باليداالنطالق باتجاه الكرة المعلقة والقفز -1

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 ختاميال

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تعليق اربع حلقات )هال هوب (بواسطة   -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 يقوم الطالب بالقفز ورمي الكرة داخل الحلقات محبل وامام كل فريق حلقة ث

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاءتغذية راجعة مع تصحيح االخطاء 

 نصراف اال

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 



812 

 
 

 

 (11ملحق )

 تعطى في بداية الوحدة التعليمية الوحدات التعليمية لمهارة حائط الصد
  2281/      التاريخ   /  2-8الوحدة التعليمية : 

 دقيقة  81الزمن  الهدف : تعلم االسترخاء الذاتي 

 

 

 المالحظات  المحتويات                                            

التكرارات المناسبة المرتبطة بمناطق  زفير ( من البطن وليس الصدر مع مراعاة ان تاخذ الشهيق من االنف واخراجه من الفم –التنفس )شهيق  -

 الجسم 

تاكيد مع االيعاز المعلم لمحاولة الوصول الليه ثابته من التنفس ثم محاولة توجيه انتباه الالعبين  -

 لنقطة معينة في الغرفه واالستمرار في التنفس

 

 مراعاة الفروق الفردية 

تركيز على الذراع اليمنى ومحاولة ابعاد التوتر مع تركيز على التنفس ثم عضالت الساعد ، ثم  -

د والصابع مع تركيز التنفس واالنتقال للذراع اليسرى ومحاولة ابعاد التوتر مع تركيز عضالت الي

 التنفس ثم عضالت الساعد واليد واالصابع 

 

 اهمية اقناع الالعبين لتحقيق النجاح 

 االنتقال الى الجسم كامال والشعور بان االرض تسحب الجسم من القدمين لالسفل وتسحب       -

وتسحب الذراعين ، التركيز على التنفس ومحاولة تخفيف التوتر الحاصل على عضالت           المقعد ،     

 الظهر وعضالت الوجه

 

مع التنفس ثم  ةمحاولة االسترخاء في عضالت الوجه ، محاولة الشعور بخروج توتر من الجبه -

 الفك مع التنفس ) الفك مسترخ ومفتوح مع مراعاة االنتظام في التنفس (

 

 

 ا مع التنفستدريجيً  ةزوال التوتر من عضالت الرقب -

 

 

 الوجه مسترخ والجسم كامل اجزائه -
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية         الوحدة التعليمية االولى                                                                                (   طالب                                                     77العدد)

  مهارة حائط الصد                                                                                            ( دقيقة12الزمن / )  

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 

 االحماءالعام 

 د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  -

 

 

 رةعمل حائط صد بدون ك–مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

حائط صد  –تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

 باستخدام الكرة 

XXXXXXXXX 

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

واالدراك 

 الحس حركي 

 

 

 

 د  82 الجزء التعلييمي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج  -

 فديو عرض للمهارة للمدرس واستخدام جهاز 

  

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

مراعاة الفرروق  -

 الفردية 
 

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12 

 

سم( وعند الصافرة انثناء 12يقف الطالب صفين امام الشبكة لمسافة ) -8

العلى وعمل حائط الصد فوق نصفي والذراعين امام الصدر ثم القفز الى ا

 الشبكة ثم الهبوط ويعاد التمرين 

يقف الطالب متقابلين على الشبكة وعند االشارة يقفز الالعبان معا ويحاول  -2

كل منهما لمس يد الزميل االخر وضغطهما خلفا بقوة ثم الهبوط ويعاد 

 التمرين 

حافة يقف ) المدرس ( على منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعلى ال -1

العليا للشبكة ، يقف الطالب في الجهة األخرى من الملعب وقريبا من الشبكة 

وفي مواجهة المدرس ، يبدأ الطالب من وضع القرفصاء الخفيف بالوثب 

 عاليا رافعا يديه الى األعلى ليدفع كرة المدرس الى األسفل بكلتا يديه

 يعاد التمرين باستخدام الكرة من قبل احد الطالب  -7

 امام الحائط...) معصوب العينين(العمودي من الثبات الى االعلى  القفز -1

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرينن الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

يقسم الصف الى مجموعتين وترسم على  –ة اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهار د 82 

وبليعاز من المدرس يركض الطالب ثم القفز ولمس امام كل مجموعة الحائط خطين 

 الخط والرجوع بسرعة

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 الشائعة  األخطاء تصحيحاعطاء تغذية راجعة مع 

 فااالنصر

XXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 التعاون و



812 

 
 

 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

                                                                                                                                           الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                                    الوحدة التعليمية الثانية                          (   طالب                                                                              77العدد)

 مهارة حائط الصد  ( دقيقة    12الزمن  /  )    

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 

 االحماءالعام 

 د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 قسم الرئيسيال

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

 

 

تمارين مهارية 

واالدراك 

 الحس حركي 

 

 

 

 د  82 الجزء التعلييمي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج  -

 للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

  

 . 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 أجزاء المهارةمن 

 

مراعاة الفرروق  -

 الفردية 
 

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12 

 

سم( وعند الصافرة انثناء 12يقف الطالب صفين امام الشبكة لمسافة ) -8

نصفي والذراعين امام الصدر ثم القفز الى االعلى وعمل حائط الصد 

 فوق الشبكة ثم الهبوط ويعاد التمرين 

متقابلين على الشبكة وعند االشارة يقفز الالعبان معا  يقف الطالب -2

ويحاول كل منهما لمس يد الزميل االخر وضغطهما خلفا بقوة ثم 

 الهبوط ويعاد التمرين  

يقف الطالب امام الشبكة على شكل صفين ويقوم الطالب االول من كل  -1

صف باداء صد الكرة الذي يقوم برفعها المدرس العلى الشبكة من 

 لملعب االخر جهة ا

نفس التمرين السابق مع اداء المدرس الضرب الساحق واداء حائط  -7

 الصد من قبل الطالب 

 القفز العمودي من الثبات الى االعلى امام الشبكة )معصوب العينين( -1

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرينن الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

قدم والطالب 81يقف الطالب االول عن الثاني  –اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

 الثالث يقف في الوسط يحاول صد الكرات بين االول والثاني

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 يحيح االخطاء الشائعة اعطاء تغذية راجعة مع تص

 االنصرف

XXXXXXXXXX

XX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 تمارين التصور العقلي تعطى في بداية الوحدة التعليمية                                                                             

  2281التاريخ     /  /   7 -1الوحدة التعليمية : 

الهدف : تكرار الوصول الى االسترخاء الذاتي 

 ومحاولة التصور الذهني لمهارة  حائط الصد 

 دقيقة  81الزمن : 

 

 

 المحتويات                                           

 

 المالحظات 

 محاولة تصور مهارة حائط الصد بصورة بطيئة الجزاء النموذج لالعب  -

 

 الجلوس بوضع مريح  

 ولة تصور مهارة حائط الصد  بصورة بطيئة اجزاءالنموذج المعروض ) صورة شفافة( محا -

 

التركيز على التنفس العميق بين 

 التمرينات 

 محاولة تصور مهارة حائط الصد بصورة بطيئة الجزاء النموذج المعروض  -

 

 االيعازات بطيئة وبصوت هادىء 

لقدمين ، تكرارها مع التنفس محاولة التصور لمهارة         وضع كل من الذراعين والجذع والركبتين وا     -

 حائط الصد تكرارها مع التنفس 

  

 

 

 محاولة تركيز انتباه الالعبين الى االداء الفني الصحيح لمهارة حائط الصد وتكرارها مع التنفس  -

 

 

 االستعادة الذهنية لمهارة حائط الصد تكرارها مع التنفس   -
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  ة الثانية / كلية التربية الرياضية المرحل

 الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                          لوحدة التعليمية الثالثة                             ا      (   طالب                                                                                    77العدد)  

 مهارة حائط الصد                                                                                ( دقيقة  12)       الزمن /   

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

  

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

  جيد

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة المهارة وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على اشتراك 

المجاميع العضلية 

 التي تخص المهارة 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

تمارين مهارية  

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج للمدرس 

 واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

 م تثبيت كرة فوق الشبكة ثم يقوم الالعب بعمل حائط الصد ومس الكرةيت -8

يقف ) المدرس ( على منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعلى الحافة  -2

العليا للشبكة ، يقف الطالب في الجهة األخرى من الملعب وقريبا من 

الشبكة وفي مواجهة المدرس ، يبدأ الطالب من وضع القرفصاء الخفيف 

ب عاليا رافعا يديه الى األعلى ليدفع كرة المدرس الى األسفل بكلتا بالوث

 يديه

يقف طالبان امام الشبكة االول يقف على خط الهجوم وبيده الكرة والثاني  -1

سم( من الشبكة يرمي الطالب الكرة فوق الشبكة 12يقف على بعد )

 والطالب الثاني يقوم بعمل حائط صد لصد الكرة المرمية 

سم( 22على منضدة ويمسك الكرة اعلى الشبكة بمسافة ) يقف المدرس -7

يقوم الالعب بالقفز ولمس الكرة وعند القفز يقوم المدرس بتحريك الكرة 

 يمينا او يسار ويحاول الالعب الوصول الى الكرة بصدها

تمرين بين العبين كل العب من جهة بينهم الشبكة يقفزون بلمس  -1

  ( لعينينة ...)معصوب اااليادي من فوق الشبك

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 

 

 

 

 القسم    1

 الختامي

 د 1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

يقسم الصف فريقين امام كل فريق تعلق كرة  –اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

 يركض الطالب ويقوم بالقفز ومس الكرة والرجوع بالسرعة  ثم 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاء تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف

XXXXXXXXXXX 

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 الب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة الهدف التعليمي /تعلم الط المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 وتحمل المسؤولية  الرابعة                                                    الهدف التربوي / االعتماد على النفس (   طالب                                                                                         الوحدة التعليمية 77   العدد) 

  مهارة حائط الصد          ( دقيقة                                                                               12الزمن  /  )      

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

  

 

 

 االحماء العام 

  د 1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX وتمارين اإلحساس بالكرة  تمارين تهيئة خاصة لخدمة المهارة - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على اشتراك 

المجاميع العضلية 

 التي تخص المهارة 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي 

 

 

 

تمارين مهارية  

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج للمدرس بداية الجانب النظر

 واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 

 س الكرةيتم تثبيت كرة فوق الشبكة ثم يقوم الالعب بعمل حائط الصد وم -8

م يقوم كل 2بعد وقوف الطالب على شكل صفين متقابلين والبعد بينهما  -2

طالبين متقابلين باللعب معا حيث يقوم احدهما بالضرب الساحق واالخر 

 بحائط صد واالثنين من الثبات  

اداءنفس التمرين السابق على الشبكة مع التكنيك الكامل للمهارتين وبدون  -1

 كرة 

 باستخدام الكرة  نفس التمرين السابق -7

 

 سم( ثم القفز ومسه ) معصوب العينين(21حبل مشدود فوق الشبكة ) -1

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د6

 

 

 

 

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

م( والوثب بين 8رسم خطوط على االرض بينهم ) –ترويحية تخدم المهارة اعطاء لعبة  د 82 

 هذه الخطوط 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاء تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء الشائعة 

 االنصراف

XXXXXXXXXX 

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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  2281/      التاريخ     /   6-1الوحدة التعليمية : 

الهدف : اتقان االسترخاء الذاتي ومحاولة 

 التصور الذهني لمهارة حائط الصد 

 دقيقة  81الزمن : 

 

 المالحظات                    المحتويات                                          

من خالل  ( دقائق لوصول الالعبين الى االسترخاء الذاتي 1-2اعطاء مدة مناسبة تقدر ب)  -

 التركيز على ضربات القلب في اثناءعملية التنفس تصور مرحلة االستعداد مع التنفس 

 

 تصور مرحلة االستعداد مع التنفس  -

 

تصور مرحلة االقتراب للتهيؤ للقيام بالصد فتكون عبارة عن خطوتين او ثالث جانبية بالقرب من  -

 الشبكة وتكرارها مع التنفس  

وانثناء قليل في مفصل الركبة والذراعان مثنيان والمرفقان بمستوى  تصور القدمان متوازيان -

 الصدر وارتفاع اليدين بمستوى االكتاف وامام الجسم وتكرارها مع التنفس 

 

 

 ربط بين مرحلة االستعداد ومرحلة االقتراب وتكرارها مع التنفس وتكرارها مع التنفس  -

 

كبتين ثنيا عميقا وتمرجح الذراعان مرجحة بسيطة تصور مرحلة االوثب بالرجلين معا بعد ثني الر -

 لالمام واالعلى وتكرارها مع التنفس 

 

تصور مرحلة الضرب ترفع الذراعان عموديا لالعلى وتكون اليدان قريبتين من بعضهما  -

واالصابع مفرودة وممدودة بشكل مجوف ومنتشر على الكرة عند مالمستها مع ثني القسم العلوي 

 يال من مفصل الحوض وتكرر التنفس للجسم لالمام قل

تصور مرحلة الهبوط هذه المرحلة بعد االنتهاء من صد الكرة فوق الشبكة وسحب الذراعين بسرعة  -

للخلف واالعلى وجلبهما قريبا من الراس لتفادي مس الشبكة وعند الهبوط ثني القدمين من مفصل 

 الركبة المتصاص صدمة الهبوط وتكرارها مع التنفس 

 

 

 ين جميع مراحل حائط الصد وتصورها بشكل كامل وتكرارها مع التنفس ب -

 الجلوس بوضع مريح  -

 

 

 التوجيهات بطيئة وبصوت هادىء  -

 

محاولة تسهيل عملية التصور الذهني من  -

 خالل التدرج في العمل 

 

التركيز على تجزئة الحركة خالل التصور ثم  -

 صورها بشكل كامل 

 

 

 ميق بين التمرينات التركيز على التنفس الع -

 

 

 

اعطاء االيعازات في الوقت المناسب  -

  وبصوت هادىء
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 الوحدة التعليمية الخامسة                                                  الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                            (   طالب                                                       77   العدد) 

 هارة حائط الصد م                                                                          ( دقيقة  12الزمن  /  )      

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

وف التأكد على الوق

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 لمهارةفي أداء ا

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج  -

 للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

ل جزء ) موديل ( لك

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 
يقف ) المدرس ( على منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعلى الحافة  -8

العليا للشبكة ، يقف الطالب في الجهة األخرى من الملعب وقريبا من الشبكة 

ف بالوثب وفي مواجهة المدرس ، يبدأ الطالب من وضع القرفصاء الخفي

 عاليا رافعا يديه الى األعلى ليدفع كرة المدرس الى األسفل بكلتا يديه

يقف ) المدرس ( في احد نصفي الملعب ، يقف الطالب في الجهة المقابلة  -2

على شكل قطار يبدأ ) المدرس ( برمي الكرة منخفضة الى األعلى الحافة 

 لى أعلى ليقوم بالصدالعليا للشبكة على الطالب أن يثب الواحد تلو األخر ا

يقف المدرب على الصندوق ويحاول الالعب القفز وصد الكرة المضروبة   -1

 من قبل المدرس

يقف ستة العبين على كراسي على احد جانبي الشبكة ماسكين الكرات فوقها    -7

ويقف ستة العبين على الجانب االخر صفا واحد وراء االخر على خط يقوم كل 

 قفز للقيام بالصد لكل كرة من الكرات ثم الرجوع خلف المجموع بالتقدم والالعب  

تمرين بين العبين على الشبكة احدهم يمسك الكرة والثاني يقفز ويحاول    -1

  لمس لكرة ...)معصوب العينين (
 

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

   

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تشكيل فريقين وكل رئيس فريق يقف على كرسي  -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 ثم يقوم طالب من كل فريق بالقفز وضرب يد رئيس الفريق والرجوع بسرعة

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم

 مع تصحيح االخطاء الشائعة ية راجعة اعطاء تغذ

 االنصراف

XXXXXXXXXXXX 

O  

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  المرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية 

 الوحدة التعليمية السادسة                                               الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية                                    (   طالب                                              77 العدد)  

 مهارة حائط الصد       ( دقيقة                                                                    12الزمن  /  )         

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

ى الوقوف التأكد عل

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  - د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على 

المجموعات 

العضلية المشاركة 

 أداء المهارةفي 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة حائط الصد وتكنيكها مع عرض نموذج  -

 للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

( لكل جزء ) موديل 

 من أجزاء المهارة

 

  

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

 
يقوم ثالثة طالب بالوقوف على احد طرفي الملعب والقيام بالضرب الساحق  -8

للكرة ويقوم الطالب في الجهة المقابلة بحائط الصد بالوثب والتحرك للجانب 

 للمس الثالث كرات 

اربعة طالب يمسكون بالكرة ويقومون اعادة نفس التمرين مع الوقوف  -2

 بالضرب الساحق 

يتقدم طالبين من كل صف للقيام بصد الكرات التي يضربها المدرس من   -1

 الجهة المقابلة للملعب مع اخذ خطوة الزحلقة 

نفس التمرين السابق مع وقوف احد الطالب خلف خط االرسال للقيام بارسال    -7

 يضرب الكرة الى الطالب للقيام بصدها  الكرة الى المدرس الذي بدوره

يقف الطالب على مسافة قدم عن الحائط ثم القفز ليالمس الجدار وباالرتفاع    -1

 الذي يستطيعه وبكلتي يديه )معصوب العينين(

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

   

 

 د6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

تشكيل فريقين وكل رئيس فريق يقف على كرسي  -اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة د 82 

 ثم يقوم طالب من كل فريق بالقفز وضرب يد رئيس الفريق والرجوع بسرعة

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم

 مع تصحيح االخطاء الشائعة  اعطاء تغذية راجعة

 االنصراف

XXXXXXXXXXXX 

O  

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 تمارين التصور العقلي في بداية الوحدة التعليمية                                                                            

  2281/        التاريخ     /  1-7الوحدة التعليمية : 

الهدف : اتقان االسترخاء الذاتي ومحاولة 

 التصور الذهني لمهارة حائط الصد 

 دقيقة  81الزمن : 

 

 المالحظات                    المحتويات                                          

 ( دقائق لوصول الالعبين الى االسترخاء الذاتي من خالل  1-2اعطاء مدة مناسبة تقدر ب)  -

 التركيز على ضربات القلب في اثناءعملية التنفس تصور مرحلة االستعداد مع التنفس  -

 

 تصور مرحلة االستعداد مع التنفس  -

 

تصور مرحلة االقتراب للتهيؤ للقيام بالصد فتكون عبارة عن خطوتين او ثالث جانبية بالقرب من  -

 الشبكة وتكرارها مع التنفس  

قليل في مفصل الركبة والذراعان مثنيان والمرفقان بمستوى  تصور القدمان متوازيان وانثناء -

 الصدر وارتفاع اليدين بمستوى االكتاف وامام الجسم وتكرارها مع التنفس 

 

 ربط بين مرحلة االستعداد ومرحلة االقتراب وتكرارها مع التنفس وتكرارها مع التنفس  -

 

ا عميقا وتمرجح الذراعان مرجحة بسيطة تصور مرحلة االوثب بالرجلين معا بعد ثني الركبتين ثني -

 لالمام واالعلى وتكرارها مع التنفس 

 

تصور مرحلة الضرب ترفع الذراعان عموديا لالعلى وتكون اليدان قريبتين من بعضهما  -

واالصابع مفرودة وممدودة بشكل مجوف ومنتشر على الكرة عند مالمستها مع ثني القسم العلوي 

 صل الحوض وتكرر التنفس للجسم لالمام قليال من مف

تصور مرحلة الهبوط هذه المرحلة بعد االنتهاء من صد الكرة فوق الشبكة وسحب الذراعين بسرعة  -

للخلف واالعلى وجلبهما قريبا من الراس لتفادي مس الشبكة وعند الهبوط ثني القدمين من مفصل 

 الركبة المتصاص صدمة الهبوط وتكرارها مع التنفس 

 

 ميع مراحل حائط الصد وتصورها بشكل كامل وتكرارها مع التنفس الربط بين ج -

 الجلوس بوضع مريح  -

 

 

 التوجيهات بطيئة وبصوت هادىء  -

 

محاولة تسهيل عملية التصور الذهني من  -

 خالل التدرج في العمل 

 

التركيز على تجزئة الحركة خالل التصور ثم  -

 صورها بشكل كامل 

 

 

 بين التمرينات التركيز على التنفس العميق  -

 

 

 

اعطاء االيعازات في الوقت المناسب  -

  وبصوت هادىء
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 الهدف التعليمي /تعلم الطالب مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة  مرحلة الثانية / كلية التربية الرياضية ال

 مل المسؤولية لوحدة التعليمية السابعة                                                                الهدف التربوي / االعتماد على النفس وتح ا             (   طالب                                                                     77العدد) 

 مهارة حائط الصد  ( دقيقة                                                                        12الزمن  /  )          

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

الوقوف التأكد على 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيسي وتمارين اإلحساس بالكرة  -  د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على اشتراك 

المجاميع العضلية 

 المهارةفي أداء 

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بداية الجانب النظري شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  -

 نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

وديل ( لكل جزء ) م

 من أجزاء المهارة

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

( 7-1-2يقف الطالب على شكل ثالث قاطرات في مركز ) -8

 وعند الصافرة يعملون حائط صد على الشبكة

يقف ) المدرس ( على منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعلى  -2

جهة األخرى من الحافة العليا للشبكة ، يقف الطالب في ال

الملعب وقريبا من الشبكة وفي مواجهة المدرس ، يبدأ الطالب 

من وضع القرفصاء الخفيف بالوثب عاليا رافعا يديه الى األعلى 

 ليدفع كرة المدرس الى األسفل بكلتا يديه

يقف ) المدرس ( في احد نصفي الملعب ، يقف الطالب في الجهة   -1

درس ( برمي الكرة منخفضة الى المقابلة على شكل قطار يبدأ ) الم

األعلى الحافة العليا للشبكة على الطالب أن يثب الواحد تلو األخر الى 

 أعلى ليقوم بالصد
( ليقوموا بعمل حائط صد للكرات 7-1-2يقف ثالث طالب في مركز ) -7

 المرمية من الالعبان في الملعب المقابل 

القفز ولمس يقف المدرب على صندوق ويمسك الكرة ويحاول الالعب  -1

  الكرة من االعلى ..)معصوب العينين (

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د 6

 

 القسم    1

 الختامي

 د 1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

بينهماحبل  ثم يقوم الطالب ئرة طاعمودين  –اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

 بالركض يمين ويسار على ان يمس الحبل 

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 اعطاءتغذية راجعة مع تصحيح االخطاء 

 االنصراف

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 على النفس وتحمل المسؤولية  الهدف التربوي / االعتماد                                                        (   طالب                                                                                   الوحدة التعليمية والثامنة         77العدد) 

 مهارة حائط الصد    ( دقيقة                                                                     12الزمن  /  )      

 

 الزمن أقسام الوحدة التعليمية ت

 

 المالحظات التنظيم 

 

8  

 

 القسم 

 التحضيري

 

 المقدمة 

 

 

 االحماء العام 

 د  1

 

 

 

 د 1

 

 

 

 د  81

 أخذ الغياب وتهيئة األدوات  واالجهزة  -

 

 

 مجموعة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم  -

 

 

XXXXXXXXX  

O 

التأكد على الوقوف 

 الصحيح

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX  

O 

اإلحماء العام بشكل 

 جيد 

 XXXXXXXXX ي وتمارين اإلحساس بالكرة تمارين تهيئة خاصة لخدمة الجزء الرئيس -  د  7 إحماء خاص

X                    X 

X        O         X  

التأكيد على اشتراك 

المجاميع العضلية 

 في أداء المهارة

2 

 

 

 القسم الرئيسي

 

 

 

 القسم التطبيقي

 

 

تمارين مهارية 

 الحس حركي 

 

 

 

 الجزء التعليمي

 

 

 

 

 د  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مهارة الضرب الساحق وتكنيكها مع عرض  بداية الجانب النظري -

 نموذج للمدرس واستخدام جهاز فديو عرض للمهارة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

أداء نموذج          -

) موديل ( لكل جزء 

 من أجزاء المهارة

 

 

 

 

 

 التمرين االول

 

  د7

 

 

 

 د72

 

 

 

 

 د 12

فرة ( وعند الصا7-1-2يقف الطالب على شكل ثالث قاطرات في مركز ) -8

 يعملون حائط صد على الشبكة

يقف ) المدرس ( على منضدة ممسكا بكرة باليدين معا في أعلى الحافة  -2

العليا للشبكة ، يقف الطالب في الجهة األخرى من الملعب وقريبا من الشبكة 

وفي مواجهة المدرس ، يبدأ الطالب من وضع القرفصاء الخفيف بالوثب 

 فع كرة المدرس الى األسفل بكلتا يديهعاليا رافعا يديه الى األعلى ليد

يقف كل طالبين على احد جهتي الملعب بصد الكرات المضروبة ساحق الى   -1

 اماكن مختلفة من الشبكة من قبل الطالب في الجهة المقابلة 

يقوم ثالثة طالب بالوقوف على احد طرفي الملعب والقيام بالضرب الساحق  -7

لة بحائط الصد بالوثب والتحرك للجانب للكرة ويقوم الطالب في الجهة المقاب

 للمس الثالث كرات 

يقف المدرب على صندوق ويمسك الكرة ويحاول الالعب القفز ولمس الكرة  -1

 من االعلى ..)معصوب العينين (

 

 التمرين الثاني

  د1

 

 التمرين الثالث

  د1

 التمرين الرابع

 

 

 التمرين الخامس 

 د1

 

 

 د 6

 

 القسم    1

 الختامي

 د1 نهاية المحاضرة 

 د2

 د2

 د8

يقسم الصف الى مجموعتين وترسم على   –اعطاء لعبة ترويحية تخدم المهارة  د 82 

القفز ولمس ب يقوم الطالبوبليعاز من المدرس امام كل فريق الحائط خطين 

 الخط والرجوع بسرعة

 أعطاء تمارين تهدئة وارتخاء لعضالت الجسم 

 تغذية راجعة مع تصحيح االخطاء  اعطاء

 االنصرف

XXXXXXXXXXXX 

  

O 

تاكيد على االلتزام 

 والتعاون 
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 العربية المصادر
 القرآن الكريم.

  ( 1891جامعة بغداد ، ) : 3ط علم النفس العام،ابراهيم يوسف المنصور؛. 
  دار الفكر  : )القاهرة، تطبيقات –علم النفس الرياضي مفاهيم اسامة كامل راتب؛

  . (1881العربي، 
 (8791 ، المعارف دار، القاهرة)  ، االنساني السلوك ؛ يونس انتصار. 
 ان حمد شهاب ؛ برنامج مقترح في التربية الحركية لرفع مستوى القابلية الذهنية ايم

) أطروحة دكتوراه ،  ،سنوات  5 – 4حركي عند االطفال بعمر  –واالدراك الحس 
 ( .1889كلية التربية الرياضية ،  –جامعة بغد 

  ترجمة:  ،تفعيل التعليم النموذجي التربوي المتكامل  في غرف الصفبربارا كالرك؛
 .4004يعقوب حسين نشوان وُمَحمَّد خطاب، عمان،  دار الفرقان للنشر والتوزيع، 

  بسمة نعيم محسن؛ التفكير الحاذق وفقا لتفضيل السيادة المخية النصفية وعالقة بدقة
 .4011، منشوراداء المهارات الدفاعية لالعبي الدوري الممتاز بالكرة الطائرة ، بحث 

  الجامعة االردنية، قسم العلوم الحياتية، ، 1علم وظائف األعضاء، طتشاوي العبداهلل؛
 .4014دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

  القاهرة : )مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد واحمد خيري كاظم ؛
 (. 1813دار النهضة ،  ،
  بغداد دار الكتب والوثائق، ، العراق : )1علم النفس الرياضي ، طحامد سليمان حمد ؛

4014 )  . 
  دار الكتب  ،بغداد  : )؛ مفاهيم حديثة في علم النفس الرياضي خالدة ابراهيم

 .( 4010والوثائق، 
  عمان ، دار :  1ط ، الدماغ والتعلم والتفكيرذوقان عبيدات وسهيلة ابو السميد ؛ (

 ( . 4005بيونو للنشر ، 
 مناهج وأساليب البحث العلمي )النظرية غنيم ؛  ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد

 .(  4000دار صفاء للنشر والتوزيع ،  ،عمان : ) 1ط ، والتطبيق ( 
 زهراء دار ، عمان : ) الطائرة الكرة في تمرين االلف موسوعة ؛ الجميلي حماد سعد 

 (.2002، والتوزيع للنشر
  منشورات جامعة السابع : ) م ؛ الكرة الطائرة تعليم وتدريب وتحكيسعد حماد الجميلي

 .(1881من ابريل ،
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   شبكة االنترنت؛ اطروحة دكتوراه )انماط السيادة النصفية المخية  واالدراك والذاكرة
 قسنطنية . –الجزائر ، جامعة االخوة منتوري البصرية ، 

  صدام محمد فريد ؛ تاثير اساليب التدريس والتمرين في تعلم مهارتي الضرب الساحق
 .4002،جامعة بابل ،هدكتورا  أطروحةه وحائط الصد بالكرة الطائرة ،الموج

  النماط التعلم والتفكير للكبار ، اطروحة اصالح احمد مراد . تقنين مقياس تورانس
 . 1899، كلية التربية ، جامعة المنصورة ،  دكتوراه

  المهاري طارق ضايع محمد العزاوي ؛ تاثير تمرينات التصور العقلي المصاحب لالداء
 ،في تطوير تركيز االنتباه ومهارة االرسال الساحق واالحتفاظ بها في الكرة الطائرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4009رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية  ،جامعة ديالى ، 
  مكتبة االنجلو مصرية ،  ،القاهرة : ( ؛ اسس علم النفس العامطلعت منصور واخرون

1898 ). 
  حركي  لدى العبي –عامر جبار السعدي؛ تصميم وتقنين اختبارات االدراك الحس

الكرة الطائرة : مجلة التربية الرياضية ، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية ، المجلد 
 .4004 ، االول،الحادي العشر، العدد

  دار  ،عمان: )1، طفسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضةعبد الستار جبار الضمد ؛
 .( 4000الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  دار روائع  ،عمان  : )4ط ؛ التطور الحركي للطفل ،عبدالعزيز عبد الكريم المصطفى
 ( . 1882الفكر للنشر والتوزيع ، 

 مكتبة  ،القاهرة  : ) 3ط ؛ المدخل الى علم النفس،ى موسى عبداهلل عبد الح
 .(الخانجى

 القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية هلل الصمادي وماهر ولد ربيع ؛ اعبد
 (.4004) عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، :1.طوالتطبيق 

  لقاهرة، دار الكتب ، اطرق تدريس التربية الرياضية والتعلم الحركيعبدالفتاح لطفي؛
 . 1814الجامعية، 

  دار الفكر العربي، ،القاهرة : )المبادئ التعليمية بالكرة الطائرة عصام الوشاحي ؛ 
1888). 

 مطبعة ، بغداد : ) الفردي والتكتيك التكنيك_ الطائرة الكرة ؛ الكاتب اهلل عبد عقيل 
 (.8719، العالي التعليم

  (4004 داد، دار الشؤون الثقافية، آفاق عربية،بغ: )1، طفسلجة النفسعلي االمير؛. 
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 جامعة ديالى ،كلية : ) 1ط، مفاهيم عامة في التعلم الحركي  فرات جبار سعد اهلل ؛
 .(4009التربية الرياضية ،

 المعرفية النواحي في العقلي للتدريب متنوعة أساليب استخدام تأثير جبار؛ فرات 
 جامعة الرياضية، التربية ،كلية دكتوراه حةأطرو ) القدم، بكرة والخططية والمهارية

  .(2008 ،بغداد
  الفعاليات الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة في االلعاب و قاسم حسن حسين ؛

 .( 1889دار الطباعة والنشر والتوزيع ،  : ) 1ط والعلوم الرياضية ،
 سمات كارية و تبكمبل عزمي ؛ وظائف النصفين كرويين للمخ في عالقتها بالقدرات اال

ة بسوهاج، ، كلية التربي 1مج  ،المجلة التربويةالشخصية لدى طالبات الجامعة، )
 ( . 1885، جامعة جنوب الوادي

 دار الفكر  ،القاهرة : ) التدريب العقلي في المجال الرياضيمحمد العربي شمعون ؛
 .( 4001العربي ، 

  دار الفكر  ،القاهرة : ) ةعلم نفس التدريب والمنافسة الرياضيمحمد حسن عالوي ؛
 .( 4004العربي ،

  القياس في التربية وعلم النفس محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛
  ( .4000) القاهرة  ، دار الفكر العربي ،  : الرياضي 

  دار ، اربد: ) ؛الحديث في الكرة الطائرة ،تاريخ ،مهارات ،تدريبمحمد خير الحوراني
 .(1882األمل للنشر ،

  تأثير تداخل إعمام البرامج الحركية والتدريب الذهني على وفق اسلوب محمد شهاب؛
التفضل السيطرة الدماغية في تعلم بعض المهارات بكرة السلة، أطروحة دكتوراه، 

 .4013، الجامعة المستنصرية 
 وطرق  ؛ األسس العلمية لكرة الطائرة حي حسانين وحمدي عبد المنعم أحمدمحمد صب

 .(مؤسسة روز اليوسف  ،القاهرة : ) 1، طس القيا
  االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛

 .(1881مركز الكتاب للنشر ، القاهرة،: ) 1،طالقياس والتقويم 
  عمان ، دار المسرة :  نظرية وممارسة  –تصميم التعلم محمد محمود الحيلة ؛ (

 ( . 4003طباعة ، للنشر والتوزيع وال
  األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات  والقياس في مروان عبد المجيد ؛

 (. 1888) عمان ، دار الفكر للنشر ،  : التربية الرياضية 
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 1مفتي ابراهيم حماد ؛ التدريب الرياضي الحديث )التخطيط وتطبيق وقيادة( ،ط ،: 
 .(1889القاهرة ، دار الفكر العربي،

 القاهرة،  :سايكولوجية التربية البدنية النظرية والتطبيق الميدانيوح عبد الفتاح ؛ ممد(
 ( . 1881مركز الكتاب للنشر، 

  ناهدة عبد زيد ؛ تأثير التداخل في اساليب التمرين على تعلم مهارتي االرسال الساحق
داد ، والضرب الساحق بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتوراه غير منشورة : ) جامعة بغ

 .م4004كلية التربية الرياضية ، 
 جامعة  : علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم ؛نبيل محمود شاكر(

 (. 4005ديالى ، مطبعة جامعة ديالى ، 
  البصرة : ) 4ط التعلم الحركي،نجاح مهدي شلش ،اكرم محمد صبحي محمود ؛، 

4000). 
 حركي  –م ؛ تاثير تمرينات االدراك الحس نجالء عباس ، نعيمة زيدان ، بسمة نعي

لذوي البرمجة اللغوية العصبية في تعلم واحتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائط 
 .4011، بحث منشور ،  مجلة علوم الرياضة ،الصد

  1ط ،لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها  األساسية المبادئنجالء عباس واخرون ؛ 
 .( 4014اد  ، دار الكتب والوثائق ببغد : )
  دار الحكمة للطباعة  ،بغداد : ) ؛ علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل الويس

 .( 1883والنشر ، 
  دار  ،الموصل  : ) 4، ط علم النفس الرياضينزار الطالب وكامل طه الويس ؛

 .( 4000الكتب للطباعة والنشر ، 
  جامعة بغداد، وابداعهاالعمليات العقلية بناءها نصير صفاء وعبدالوهاب غازي؛( :

 (.4002كلية التربية الرياضية، 
  حركي واثره في تطوير  –نعيمة زيدان خلف التميمي ؛ منهج تدريبي لالدراك الحس

مستوى االداء للمهارات الدفاعية بالكرة الطائرة .) رسالة ماجستير ، كلية التربية 
 .(4003الرياضية ، جامعة ديالى، 

 معالجة المعلومات وفق السيادة المخية النصفية في  إستراتيجية اثر نهاد محمد علوان؛
، كلية التربية  دكتوراهتعلم بعض المهارات االساسية بكرة اليد واالحتفاظ بها . اطروحة 

 .4002الرياضية للبنات ، جامعة بغداد 
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 ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي
 .(4004، : ) بغداد  لرياضيةا
  علم الحركة والتطور الحركي واإلنسان من الوالدة إلى سن الشيخوخةوجيه محجوب؛، 

 .1891، جامعة بغداد، 4ج
  دار : )  بغداد،  4، طنظريات التعلم والتطور الحركي وجيه محجوب )وآخرون( ؛

 .( 4000الكتب للوثائق ، 
  مكتب العادل للطباعة الفنية ،  ،بغداد: )  التعلم وجدولة التدريب وجيه محجوب ؛

4000 ). 
  عمان، دار الفكر للطباعة والنشر1ط فسيولوجيا التعلم ،وجيه محجوب ؛( : ،

4004). 
  حركي وعالقة بدقة اداء بعض المهارات  –وسن جاسم محمد ؛ االدراك الحس

التربية الرياضية، ) رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية  ،االساسية في الكرة الطائرة 
4004.) 

 الكتب دار ، بغداد ، العراق: ) والتطبيق أالمبد بين الحركي التعلم خيون؛ يعرب 
 .(2080 ، والوثائق
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The research  includes four items . 

 

 Research Definition  

The research definition includes the introduction and importance of research . The 

mind imaginative and perception – movement are the important mind power which 

responsible about all what around the person , We see the importance of mind 

imaginative and perception – movement which are clear in each athletic games like 

volleyball . Through the imaginative of moving studier and feeling of his body parts , 

in movement doing , or movement duty specially the skills of attack and block repel , 

these two skills needs the specific strength to perform the movement , as speed and 

harmony . whenever the teachers and trainers take care of these mind sides of the 

studier specially (  brain's mastery) which related with the brain and it's partitions 

(left- right- perfectly) This help the studier to develop his skills and his perform . 

The research problem be in through the weak progress in studier level , that because 

the weak of  mind imaginative and perception – movement which joined ( left , right , 

perfect) which cause a difference in studier's level , so I talking bout this problem and 

putting the mind imaginative method and perception – movement of the brain's 

mastery in teaching and saving the attack skills and Block repel in Volleyball . 

Research aim. 

1- prepare the method using the mind imaginative and perception – movement of the 

brain's mastery in learning and saving the attack skills and Block repel in 

Volleyball . 

2- Definition on the method effective which used for mind imaginative and 

perception – movement of the brain's mastery in teaching and saving the attack 

skills and Block repel in Volleyball . 

 Research hypothesis  

1. There are moral differences with statistic guidance for effect of suggestion method 

by using the imaginative method and perception – movement . The followed 

methods for brain's mastery between the post-test and after test for learning attack 

and Block repel skills in volleyball for after-test . 
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2-  There are moral differences with statistic guidance in after test between the 

suggestion method effective using imaginative method and perception – 

movement in followed methods for brain's mastery in after test to learn and save 

the attack and block repel skills in volleyball.  

 Section two: The theoretical ,similar and previous studies . 

The section contented the theoretical studies which includes . 

The mind imaginative about it's understood and how it happens , so the importance in 

athletic field. So I take about a brain's mastery understand and it's importance in sport 

field .   

 Section three: The research method and it's field procedures .  

This section included the researcher used the experimental method for research 

sample are from six gathered three experimental and three control in the a mount of 

(30) students for each gathered  divided to ( right , left and complete) per of the 

brain's mastery measurement , which distributed to second stage students in Diyal 

education sport college . there are five groups ( A-B-C-D-E) The measure limited (A) 

group to be best ( right- left ) and group (c) to be best ( perfect) , the group (b) to be 

control group that the group (a) contains  more students ( right – left) .The researcher 

performance choose (20) students in lot way of (10) right students and (10) left 

students , the group (c) contains on completely (0) students and group (b) stayed as a 

control group . Then the sample became (60) students dividing to three groups (a-b-c)  

The researcher used the tools and equipments so she used knowledge and skills 

test as well as explorative experiments and the scientific bases for the similar test by 

approval , objectivity and stable as well as the statistical styles . 

 Fourth section: result view , discussion and solution .:- 

Viewing the a count average and standard deviation  value ( t) which calculated and 

curriculum for the results of the post and after skills test , so the results of knowledge 

test for brain's mastery  comparative as well as discussion these results for skills test . 

Which reached through it to carryout the research aims.  

 Fifth section: conclusion and recommendations .  

This section included the conclusion which the researcher did it through the studying 

, the important things: 
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1. The proposed curriculum using the perception of mental and cognitive sense - 

has proved effective in motor skill learning multiplication overwhelming 

volleyball for the style right and will enhance the learning process and 

performance. 

2.  The curriculum proposed using mental visualization and cognitive sense - has 

proved effective in motor skill learning bulwark volleyball pattern of the left and 

to enhance the learning and performance of Attic. 

3.  The curriculum proposed using mental visualization and cognitive sense - 

proved the effectiveness of kinesthetic skill beating crushing the ball to keep the 

plane in the pattern of right , left , and integrated to enhance the performance of 

Attic. 

4.  The curriculum proposed using the perception of mental and cognitive sense - 

proved the effectiveness of kinesthetic skill bulwark volleyball to keep the 

pattern right , left , and integrated to enhance the performance of Attic. 

5. to keep learning experimental groups is a clear indication of the success of the 

curriculum prepared using mental visualization and cognitive sense - dynamic 

and beating my skills and the overwhelming bulwark to keep. 

in the light of current study conclusions  the researcher recommended as follow. 

1- To be attention with two half of brain and stressing on function together , because 

of important part in the operations of multi minds through using the suitable 

teaching methods . 

2- Using the method of mind imaginative and perception – movement to learn other 

skills in volleyball game. 

3- It was necessary knowledge an definition the teachers in sport education college of 

brain's mastery (right- left – complete) because of it important parts to performance 

a best results in skills learning for sport games . 

4- it was necessary to put suggestion method , using  mind imaginative and 

perception – movement in volleyball , because of active effect to learn the skills in 

best way . 


