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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة ديالى            

 كلية التربية الرياضية       

 
   األساسيةالمهارات بعض داء باالتصور العقلي وعالقته 

 ة ــة النخبـبي أنديـلدى العرة الطائرة ــالكب

 
 

 

 لىارسالة مقدمة 

ء من متطلبات نيل مجلس كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى وهي جز 

  درجة الماجستير في التربية الرياضية

 
 

 من 

 حسنين ناجي حسين 
 

 

 

 

 بأشراف
 

 

                  ولهان حميد هاديأ.م.د                                نبيل محمود شاكرأ.د          
 

 

 

 

 

 م 2007                                                                                        هـ  1428
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 وصوركم باحلق واألرض السموات خلق

  . املصري واليه صوركم فأحسن
 

 ( العظيم اهلل صدق)                                                                               
 (سورة التغابن)                                                                   

 (             3)اآلية /                                                     
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 إقرار المشرفين
 وترشيح لجنة الدراسات العليا 

 
 إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ :  إننشهد 

لدى العبي أندية  الكرة الطائرةب األساسيةالمهارات  بعض داءا" التصور العقلي وعالقته ب
 النخبة "

والمعدة من قبل طالـ  الماجسـتير ح نسـنين نـاجي نسـين  تمـت تنـت إشـرافنا فـي   
جامعة ديالى ، وهي جزء مـن متطلبـات نيـل درجـة الماجسـتير فـي  –كلية التربية الرياضية 

 التربية الرياضية . 
 

 
 التوقيع :                                                   التوقيع :         

                               ا.م.د ولهان نميد هادي                                    أ.د نبيل منمود شاكر     
 المشرف                                 المشرف                             
            /    /2007                                                            /     /2007  

 
 
 

 بناء على التوصيات نرشح هذه الرسالة للمناقشة 
 
 

              
 م . د مها منمد صالح              

 معاون العميد للدراسات العليا والبنث العلمي
 ة ديالىجامع –كلية التربية الرياضية 

 /    /2007 
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 إقرار المقوم اللغوي 
 

 الرسالة المقدمة من قبل الطال  حنسنين ناجي نسين  الموسومة بـ :  ان  أشهد 
لـدى العبـي الكرة الطـائرة بـ األساسـيةالمهـارات  بعض " التصور العقلي وعالقته بأداء

نهـا مأمراجعتها من النانية اللغوية ب تأندية النخبة " جر  صـاةة بأسـلو  علمـي شرافي ، وا 
 خاٍل من األخطاء الننوية والتعبيرات اللغوية ةير الصنينة وألجله وقعت .

 
 
 
 
 

 المقوم اللغوي
  الرنمن نصيف . م . د عادل عبد أ

/   /2007 
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 إقرار لجنة 
 المناقشة والتقويم 

  
 أعضاء لجنة المناقشة والتقويم اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ :  إنانشهد 

لـدى العبـي  لكرة الطـائرةبـا األساسـيةالمهـارات  بعض التصور العقلي وعالقته بأداء" 
لطالــ  أنديـة النخبــة " المعـدة مــن قبـل طالــ  الماجسـتير حنســنين نـاجي نســين  وناقشـنا ا

بهــا ، ونعتقــد أنهــا جــديرة بــالقبول لنيــل درجــة الماجســتير فــي  بمنتوياتهــا وفيمــا لــه عالقــة
 التربية الرياضية .

 
 
 التوقيع :                                توقيع :          ال

 م . د مها صبري نسن االسم الكامل :أ . م . د انمد رمضان انمد     الكامل :االسـم 
 اعضو                                   ا          عضو 

 
 التوقيع :
 أ . م . د عبد الستار جاسم منمد  :الكامل االسم 

 لجنةرئيس ال
 

جامعة ديالى في جلسته  –صدقت هذه الرسالة من قبل مجلس كلية التربية الرياضية 
              2007/  ( والمنعقدة في    /     المرقمة )    

 
 التوقيع

 فرات جبار سعد اهلل   د أ . م .                                             
 ة ديالىجامع –عميد كلية التربية الرياضية 

 /     /2007 
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والــدي يــامن فضــلع اهلل بعــده بالرضــا نبيــ  الــروك أطــال اهلل أيامــع الــى 
 خيرا لنا ولآلخرين 

 أمي  الننان نبع  يانبيبة الجنة ياروك المستنيل يا 
 علمكم نبي أخوتي وأخواتي ليت اهلل ي  

 يامن أنسني وألهمني وعلمني نبي لكم 
 هدي ثمرة جهدي المتواضع أ
 
 
 

 نسنين                                                     
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 وبمعرفتــه نــاز المنمنــون كلــتتو  عليــه ، بنمــده دخــل العبــاد جنتــه النمــد هلل الــذي       
منمـد  الظلمـات  فـيخلـ  اهلل وخـاتم األنبيـاء نـور يستضـاء بـه  أكمـلعلـى  ةوالصـالجنتـه 

اقتـديت  بـأيهمالنجـوم الـذين  الطاهرين مـن الـرجس وأصـنابهحصلى اهلل عليه وسلم  وعلى 
     اهتديت.

نعمة العلم وفضله إلى اهلل تعـالى ونبيـه حصـلى اهلل عليـه  ىنامدا علأدعو اهلل شاكرا       
مـا  على إلى عمادة كلية التربية الرياضية / جامعة ديالى  وسلم  ومن دعاني إليه وخاصة

والعرفان الجميل ألستاذي ومشـرفي  باالمتنان الكبير، وأتقدم دراستي  كمالل  بذلته من جهد
األســتاذ الــدكتور نبيــل منمــود شــاكر لمتابعتــه المســتمرة ومســاعدته القيمــة لــي طيلــة فتــرة 

رشادات علمية أةنت البانـث والبنـث جـزاه اهلل عنـي   أجـراأشرافه وما قدمه من معلومات وا 
متنــاني وشــكري ألســتاذي ا قــدمأو ،  لعلمــاءلــد فــي ســ ر اخنبضــا يوأمــده بالصــنة والعافيــة 

ــه الومشــرفي األســتاذ  ــد هــادي رنمــه اهلل واســكنه فســيح جنات ــدكتور ولهــان نمي مســاعد ال
 لمتابعته الميدانية ونصائنه العلمية جزاه اهلل عني خير جزاء .

ات ظـالى السادة رئيس وأعضاء لجنـة المناقشـة لبـدائهم المالن رالواف الشكربوأتقدم       
كمــا وأتقــدم لعلميــة القيمــة التــي أةنــت البانــث والبنــث وأخرجتــه بالصــورة العلميــة الجيــدة ا

بالشـكر والتقـدير إلـى المقـوم اللغـوي األســتاذ المسـاعد الـدكتور عـادل عبـد الـرنمن نصــيف 
ونبـا واعتـزازا لجميـع أسـاتذتي الـذين لتقويم الرسالة من األخطاء اللغوية جزاه اهلل كـل خيـر 

األستاذ الدكتور دراستنا األولية والتنضيرية ، واشكر كل من ح فيلطري  بعلمهم أناروا لنا ا
األسـتاذ الــدكتور نـوري إبــراهيم الشـوع واألســتاذ الـدكتور عــامر جبـار واألســتاذ و  نـاظم كــاظم

مساعد الدكتور عبد الواألستاذ مساعد الدكتور رياض خليل الالدكتور نازم علوان واألستاذ 
مسـاعد الـدكتور الواألسـتاذ  سـعد اهلل مسـاعد الـدكتور فـرات الجبـارالتاذ الستار جاسم واألس
والــدكتور امثــل منمــد مســاعد الــدكتور عبــاس علــي عــذا  الواألســتاذ  انمــد رمضــان انمــد

الـدكتور  جميلي والدكتورة أسـماء نكمـتالوالدكتور منمد كاظم والدكتور سعد نماد عباس 
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، ويتقـدم البانـث بالشـكر واالمتنـان علمية قيمة   لما قدموه من نصائح  ماهر عبد اللطيف
المــدرس د نميــد رشــيد و ــــمجاه والمــدرس المســاعدبســمة نعــيم  المــدرس المســاعدإلــى ح 

شــهباء  المــدرس المســاعد نعيمــة زيــدان و المــدرس المســاعد ثــائر رشــيد مطــر و المســاعد
  إذ كـانوا والسيد طار  لط ي والسيد صباك هاشم شرو  مهدي المدرس المساعد انمد و

 خير .الكل هم اهلل اخير عون للبانث جز 
ح  ة  صــاة الرياضــية / جامعــة ديــالى وخـة التربيـــمكتبــة كليــ مســنولي ويشــكر البانــث       

خيـر للعون في تـوفير مصـادر البنـث وفقهـن اهلل  خيرالست رسالة والست رجاء  إذ كانتا 
ن أبـــدو المســـاعدة بكـــل نمـــاس ، وأتقـــدم بالشـــكر واالمتنـــان ل ريـــ  العمـــل المســـاعد الـــذي

خــال   وأمانــة وفقهــم اهلل ، كمــا وأتقــدم بالشــكر والتقــدير إلــى ح مكتــ  منمــد للطباعــة   وا 
ــدم اصــة  وخ ــر ، كمــا أتق ــو عمــار  لجهــوده فــي طباعــة الرســالة جــزاه اهلل كــل خي األخ ح أب

نـا لهـم بشكري إلى زمالئي من طلبـة الماجسـتير كليـة التربيـة الرياضـية / جامعـة ديـالى اتم
 التوفي  .

مــن  ادربــي وشـدو  اويـدفعني واجـ  العرفــان بالجميـل والشــكر والتقـدير إلـى مــن سـاندو       
عليه ح أبي وأمي وأخي أبو عبد اهلل  فجـزاهم  ماأنالي كل سبل الوصول إلى  اعزمي ووفرو 

لهـم ، ويتقدم البانث باالعتذار لكل من لم يستطع ذكـرهم  أعمارهماهلل خير جزاء وأطال في 
 والتقدير ، ومن اهلل التوفي  . لالشكر الجزي

 
 
 
 

 البانث                                                                 
  
 
 
 

 ملخ  الرسالة باللغة العربية 
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لدى  الكرة الطائرةب األساسية" التصور العقلي وعالقته بأداء بعض المهارات 
 العبي أندية النخبة "

 البانث
 نسنين ناجي نسين

 بأشراف
                                                    أ . م . د ولهان نميد هادي                       منمود شاكر لأ . د نبي    

 
 ________________________________________________________ 

 اشتملت الرسالة على خمسة أبوا  :
 تعريف بالبنث  .البا  األول : حال

  : مقدمة البنث وأهميته  

اشتمل هذا البا  على مقدمة البنث وأهميته والتي تم التطر  من خاللها إلـى      
عنـد العبـي أنديـة النخبـة  األساسـيةأهمية دراسة التصـور العقلـي وبعـض المهـارات 

يـد البنـث في الكرة الطائرة ومعرفة عالقة التصور العقلي باألداء المهـاري لمهـارات ق
والذي يمكن استثماره بشكل صنيح وبأسلو  علمي يخدم تنقي  مسـتوى أداء جيـد 
لالع  وبما يخـدم ال ريـ  فـي تنقيـ  ال ـوز ، أمـا مشـكلة البنـث فتركـزت فـي عـدم 
معرفة عالقة التصـور العقلـي بـاألداء المهـاري لالعبـي أنديـة النخبـة ولمـا يمتـاز بـه 

عـ  إلـى جانـ  العامـل البـدني والن سـي وةيرهـا التصور العقلي مـن تطـوير أداء الال
إن  الـىفـي تطـوير العبـي الكـرة الطـائرة ، إضـافة  ابـارز  امن العوامل التـي تلعـ  دور 

 . المتغيرالبانث لم تتطر  لهذا  اطالع نس اةل  الدراسات 
 
 

 : أهداف البنث 

 . في العرا  قياس التصور العقلي واألداء المهاري لدى العبي أندية النخبة .1



 10 

 الكرة الطـائرةب األساسيةعض المهارات الكشف عن عالقة التصور العقلي بأداء ب .2
. 
ــة .3 ــائ  األندي ــين نت ــرو  ب ــى ال  ــي ، التعــرف عل ــي التصــور العقل وأداء بعــض   ف

 . الكرة الطائرةب األساسيةالمهارات 
 
   البنث ضيتافر : 

ء بعـض وجود عالقة ذات داللة إنصائية بـين نتـائ  قيـاس التصـور العقلـي وأدا .1
 الكرة الطائرة .ب األساسيةالمهارات 

بعـض المهـارات  وجود فرو  معنوية بين نتائ  األندية في التصور العقلي وأداء .2
 الكرة الطائرة .ب األساسية

 
  : مجاالت البنث 

 الكرة الطائرة للعامالعرا  بندية النخبة في  والمجال البشري : العب 

   .2006 - 2005ح    

 : م 4/6/2007م ولغاية  2006/  6/  5من  ال ترة المجال الزماني 

  قيد البنث نديةأل المجال المكاني : القاعات المغلقة . 
 

 لبا  الثاني : ح الدراسات النظرية والمرتبطة   .ا
 : اآلتيةلقد تطر  البانث إلى الدراسات النظرية   

تضـمن هـذا البــا  عـدة منــاور تتعلـ  بموضـوع البنــث ، إذ تـم التطــر  إلـى التصــور      
ــده ــه وفوائ ــي وأنماطــه ومبادئ ــالي ونماذجــه  العقل ــ  االن ع ــيوالجان ــه بالتصــور العقل  وعالقت

وماهية المهارات األساسية في لعبة الكـرة الطـائرة  المهاري باألداءوالتصور العقلي وعالقته 
ل  واســتقبال الرســال والضــر  الســان  ونــائط الصــد وأنواعــه فــي الكــرة ، وم هــوم الرســا

 الطائرة فضال عن ذلع تم التطر  للدراسات المرتبطة والتي لها عالقة بموضوع الدراسة .
جراءاته الميدانية     .البا  الثالث : ح منهجية البنث وا 
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جراءاته الميدانية وعينة ا تضمن     لبنث واألدوات المسـتعملة هذا البا  منهجية البنث وا 
وتنديـــد وتثبيـــت فقـــرات مقيـــاس التصـــور العقلـــي وترشـــيح االختبـــارات المهاريـــة الخاصـــة 
بمهارات قيد البنث ،إضافة لذلع التجربة االستطالعية واستخراج األسـس العلميـة للمقيـاس 

جراء التجربة الرئيسة واالختبارات المهارية  والوسائل النصائية .  وا 
 

 بع : ح عرض النتائ  وتنليلها ومناقشتها   .البا  الرا
في هذا البا  تم عرض األوسـاط النسـابية واالننرافـات المعياريـة لجميـع أفـراد العينـة      

فــي التصــور العقلــي واألداء المهــاري وتنليلهــا ، وعــرض نتــائ  معامــل االرتبــاط مــا بــين 
ــي واألداء المهــاري وتنليلهــا ومناقشــتها ،  ــل  فةإضــاالتصــور العقل ــائ  تنلي إلــى عــرض نت

لمهـارات قيـد البنـث وتنليلهـا ومناقشـتها فضـال عـن عـرض تراتـ  لالتباين ما بـين األنديـة 
نتائ  المهارات المستعملة بالبنث وفقا لدرجة االرتباط بين التصور العقلي واألداء المهـاري 

 . وتنليلها ومناقشتها
 

 البا  الخامس : ح االستنتاجات والتوصيات 
 : اآلتيةصل البانث لالستنتاجات تو     
قابليـــة الالعـــ  فـــي أداء مهـــارات     تنســـنإن للتصـــور العقلـــي أهميـــة بالغـــة فـــي  .1

 الرسال واستقبال الرسال والضر  السان  ونائط الصد .
 .أدائهمستوى  ارتقىكلما زادت قابلية الالع  على التصور كلما  .2
عقلـــي كـــونهم يمثلـــون نخبـــة عشـــوائية ال ـــرو  بـــين نتـــائ  األنديـــة فـــي التصـــور ال .3

 الالعبين لهذه اللعبة في القطر .
الالعبـين  العقلية قابلياتاللتنمية وندات تدريبية  تخصي اهتمام المدربين في  قلة .4

 . من خالل ت اوت مستوى قدرات الالعبين وعدم وصولهم الى درجة التقان

ي قيـاس التصـور وجود بعض ال رو  ال ردية بين الالعبين في أندية عينة البنث ف .5
 العقلي واألداء المهاري لمهارات الكرة الطائرة .

قيم معامالت االرتباط بـين التصـور العقلـي للمهـارة وأدائهـا النركـي تنازليـا  ترات   إن .6
 كاألتي : 
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 نائط الصد .  1

 استقبال الرسال .  2

 الرسال   3

 الضر  السان  .   4
 

  هي التوصيات :- 
من خاللـه يصـل الرياضـي إلـى مرنلـة تكـوين  يالذتطوير التصور العقلي االهتمام ب .1

 .والمزاوجة بين الدراع والنركة الم اهيم العقلية المكتسبة 

تــوفير بيئــة ةنيــة بــالمثيرات والمعلومــات الخاصــة بنــوع المهــارة الرياضــية كــالعرض  .2
ــي فــي الســينمائي والصــور وةيرهــا مــن الوســائل التــي تســهم  تطــوير التصــور العقل

 الكرة الطائرة . يعبلالداء المهاري وترفع من مستوى األ

إقامـــة دورات للمـــدربين عـــن كي يـــة اســـتخدام التصـــور العقلـــي فـــي بـــرام  التـــدري   .3
 لتطوير قابلية العبيهم على التصور الصنيح للمهارات الرياضية .

عــا  أللدراســة الناليــة ول ئــات عمريــة مختل ــة و لإجــراء دراســات وبنــوث مشــابهة  .4
 .مختل ة 

 
 
 

     
 ياتالمنتو 
 الص نة المـوضـوع

 1 العنوان 

 2 اآلية القرآنية 

 3 إقرار المشرفين وترشيح لجنة الدراسات العليا 

 4 إقرار المقوم اللغوي 
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 5 إقرار لجنة المناقشة والتقويم 

 6 الهداء 

  7   شكر وامتنان

  9 ملخ  الرسالة باللغة العربية 

 13 قائمة المنتويات 

 17 قائمة الجداول 

 18 قائمة األشكال 

 19 قائمة المالن 

 البا  األول
 الص نة التعريف بالبنث 1

 21 مقدمة البنث وأهميته   1 – 1

 22 مشكلة البنث   2 – 1

 22 أهداف البنث   3 – 1

 22 البنث  ايتفرض  4 – 1

 23 مجاالت البنث   5 – 1

 23 المجال البشري   1 – 5 – 1

 23 لزمانياالمجال   2 – 5 – 1

 23 المجال المكاني  3 – 5 – 1

 23 تنديد المصطلنات  6 – 1

 البا  الثاني
 الص نة الدراسات النظرية والدراسات المرتبطة  2

 25 الدراسات النظرية   1 – 2
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 25 التصور العقلي   1 – 1 – 2

 27 أنماط التصور العقلي  2 – 1 – 2

 28 مبادىء التصور العقلي   3 – 1 – 2

 29 لالع  فوائد التصور العقلي 4 – 1 – 2

 29 نماذج التصور العقلي 5 – 1 – 2

 30 عالقتها بالتصور العقلياالن عاالت و  6 – 1 – 2

 31 التصور العقلي وعالقته باألداء المهاري   7 – 1 – 2
 32 الكرة الطائرةبالمهارات األساسية   8 – 1 – 2

 34 الكرة الطائرةبمه الرسال وم هو   1 – 8 – 1 – 2

 36 استقبال الرسال مهارة   2 – 8 – 1 – 2

 39 الضر  السان  مهارة   3 – 8 – 1 – 2

 42 الكرة الطائرة بنائط الصد وأنواعه مهارة   4 – 8 – 1 – 2

 46 الدراسات المرتبطة   2 – 2

 46  2004دراسة انمد نامد انمد السويدي ح  1 – 2 – 2

 47  2001فرات عبد الجبار ح اسةدر   2 – 2 – 2

 48  1997دراسة منمد انمد عبد اهلل ح  3 – 2 – 2

 البا  الثالث
جراءاته الميدانية   3  الص نة منهجية البنث وا 

 51 منه  البنث  1 – 3

 51 عينة البنث  2 – 3

 52 الوسائل واألدوات المساعدة  3 – 3

 52 وسائل جمع المعلومات   1 – 3 – 3
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 53 األدوات المستعملة  2 – 3 – 3

 53 مقياس التصور العقلي  4 – 3

 54 تنديد المهارات األساسية وأنواعها وترشيح اختباراتها  5 – 3

 54 في لعبة الكرة الطائرة تنديد المهارات األساسية  1 – 5 – 3
 55 في لعبة الكرة الطائرة   األساسيةالمهارات  أنواعتنديد   2 – 5 – 3
 56 ترشيح االختبارات   3 – 5 – 3
شــروط ومواصـــ ات اختبـــارات بعــض المهـــارات األساســـية    6 – 3

 الكرة الطائرة ب

58 

 58 التجربة االستطالعية  7 – 3

ـــة   8 – 3 ـــي وااألســـس العلمي  الختبـــاراتلمقيـــاس التصـــور العقل
 المهارية 

59 

 59 صد  االختبارات  1 – 8 – 3
 60 اتثبات االختبار   2 – 8 – 3
 60 موضوعية االختبارات  3 – 8 – 3
 61 التجربة الرئيسة  9 – 3

 63 الوسائل النصائية   10 – 3

 البا  الرابع
 الص نة عرض النتائ  وتنليلها ومناقشتها   4

عــرض نتــائ  قيــاس التصــور العقلــي واالختبــارات المهاريــة   1 – 4
 قيد البنث وتنليلها  

66 

االرتباط  بين التصور العقلي واألداء   وفةمصعرض نتائ    2 – 4
 المهاري وتنليلها ومناقشتها

68 
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عرض نتائ  تنليل التباين بـين األنديـة لمهـارات حالرسـال،   3 – 4
 الرسال،الضر  السان ،نائط الصد  وتنليلها  استقبال

72 

عرض نتائ  تنليل التباين بين األندية في التصـور العقلـي   1 – 3 – 4
. 

72 

عرض نتائ  تنليل التباين بـين األنديـة فـي األداء المهـاري   2 – 3 – 4
. 

73 

ي ـمناقشة نتائ  تنليل التبـاين بـين أنديـة الدراسـة فـ  4 – 4
  .واألداء المهاري  ليـالتصور العق

74 

عــرض نتــائ  األداء المهــاري والتصــور العقلــي وفقــا لدرجــة   5 – 4
 . اارتباطها وتنليلها ومناقشته

75 

 
 البا  الخامس

 الص نة االستنتاجات والتوصيات    5

 78 االستنتاجات   1 – 5

 79 التوصيات  2 – 5

 80 المصادر العربية واألجنبية 

 81 المصادر العربية 

 86 المصادر األجنبية 

 87 المالن  

  ملخ  الرسالة باللغة االنكليزية 
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 الجداول

 الص نة الموضوع ت

 52 . عينة البنث واألندية المشاركة نجم يبين 1

 55 . لمئوية لتنديد المهارات األساسيةالنس  ا يبين 2

 56 . النس  المئوية لتنديد أنواع المهارات األساسية يبين 3

النس  المئوية لترشيح االختبارات الخاصة ببعض أنواع  يبين 4
 . المهارات األساسية 

57 

 مقياس التصور العقلي واالختبارات معامل الثبات وموضوعية يبين 5
 المستخدمة في البنث . المهارية

61 

لتصـور العقلـي واألداء لاألوساط النسابية واالننرافات المعياريـة  يبين 6
لضــر  انــث حالرســال ، اســتقبال الرســال ،المهــاري للمهــارات قيــد الب

 الســــــان ،نائط الصــــــد  لنواديحالصناعة،الشــــــورجة،متين، اربيــــــل،
 .  ي الرماد

66 

معامل االرتباط لل ئة العليـا بـين التصـور العقلـي واألداء المهـاري  يبين 7
للمهارات قيد البنـث ح الرسـال ، اسـتقبال الرسـال ، الضـر  السـان  
ــــل ،  ــــين ، اربي ــــوادي حالصــــناعة، الشــــورجة ، مت ، نــــائط الصــــد  لن

 . الرمادي  

68 

ر العقلـي واألداء المهـاري معامل االرتباط لل ئة الـدنيا بـين التصـو  يبين 8
للمهارات قيد البنـث ح الرسـال ، اسـتقبال الرسـال ، الضـر  السـان  
ــــل ،  ــــين ، اربي ــــوادي حالصــــناعة، الشــــورجة ، مت ، نــــائط الصــــد  لن

 . الرمادي  

70 

الشورجة ر العقلي بين النوادي حالصناعة ،نتائ  ال رو  للتصو يبين  9
 ، متين ، اربيل ، الرمادي  .

72 
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الشورجة ، ،المهاري بين النوادي حالصناعة نتائ  ال رو  لألداء يبين 10
 متين ، اربيل ، الرمادي  .

73 

 رتباط بين التصور العقلي واألداءترات  قيمة معامالت اال  يبين 11
 المهاري لل ئات العليا والدنيا .

75 

 

 

 

 الشكال
 الص نة الموضوع ت

 35 يوضح الرسال المتموج  1

 37 مهارة استقبال الرسال  يوضح 2

 40 الضر  السان   مهارة يوضح 3

 67 يوضح األوساط النسابية للتصور العقلي لمهارات قيد البنث 4

 67 يوضح األوساط النسابية لألداء المهاري لمهارات قيد البنث 5

 112 لمناط  صعبة منددة  الرسال دقة يوضح 6

 113  ال الرسالالالع  في استقب مهارة قياسيوضح  7

 115 في االتجاه القطري الضر  السان دقة يوضح اختبار  8

 117  4الزوجي من مركز ح مهارة نائط الصد دقةيوضح  9

 

 المالن 
 الص نة الموضوع ت

 88 . استمارة استبانه لتثبيت فقرات مقياس التصور العقلي 1

 95 . مقياس التصور العقلي بالصورة النهائية 2

 102 . في لعبة الكرة الطائرة ستبانه لتنديد المهارات األساسيةمارة ااست 3
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استمارة استبانه لتنديد أنواع بعض المهارات األساسية في لعبة الكـرة  4
 . الطائرة

104 

اســتمارة اســتبانه لترشــيح االختبــارات الخاصــة بــأنواع بعــض المهــارات  5
 . األساسية في لعبة الكرة الطائرة

106 

 108   أسماء األساتذة الذين أجرى البانث معهم المقابالت الشخصية يمثل 6
 109 .أسماء السادة الخبراء  7

 110 .أسماء السادة الخبراء  8

 111 .أسماء السادة الخبراء  9

 112 . االختبارات المهارية المستخدمة 10

 118 . فري  العمل المساعد 11
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 21 : التعريف بالبحث األولالباب 

 التعريف بالبحث : -1
 مقدمة البحث وأهميته : 1-1

تهتتتا البحتتوث والدرااتتات العلميتتة فتتي المجتتال الرياضتتي بتنميتتة وتطتتوير م تلتتف القتتدرات       
النشتتاطات الرياضتتية والمهتتارات والاتتمات والمعتتارف ال اصتتة التتتي يحتاجهتتا كتتل نتتو  متت  أنتتوا  

 الم تلفة لتحقيق أقصى ماتوى رياضي . 
الكتتترل الطتتتالرل بالتتتدول  لعبتتتةلقتتتد تطتتتور ماتتتتوى األدا  فتتتي جميتتتا الرياضتتتات ومنهتتتا      

المتقدمة رياضيا والتي أصبح لها طابعا متميزا باألدا  في النواحي العقليتة والبدنيتة والفنيتة 
نتيجتتة املمتتاا  اتتتوى األدا  المهتتاري ل، تتب ،ا  مق اللعتتب الم تلفتتة وارتفتتالتت، وتعتتدد طر 

 باألاس والمبادئ العلمية التي تعمل  لى تطور هذه اللعبة .
وتتميتتز لعبتتة الكتترل الطتتالرل بتعتتدد المهتتارات وترابطهتتا وقتتدرل ال، تتب فتتي التتتحكا الجيتتد      

متتا يحتاجتته متت  قتتدرل  لتتى التصتترف الاتتليا  فضتت،  تت بجميتتا المهتتارات ال اصتتة باللعبتتة 
أثنتا   ةوالدقيق أثنا  اللعب ، واشتراك العمليات العقلية والنفاية والحواس والحالة االنفعاليت

 م  األ طا  والوصول لماتوى متقدا . األدا  وهذا يؤدي إلى كاب أدا  جيد  ال  
 لتتا فتتي العلمتتا  اهتمتتاا ، متت   كبيتتراالعقليتتة والنفاتتية جانبتتا مهتتارات لقتتد شتتالت ال       

هميتمتتا بالناتتبة ال لتتا التتنفس الرياضتتي و لمتتا  التتتعلا الحركتتي إدراكتتا متتنها التتنفس العتتاا و 
ل، بتتي  فتتي المواقتتف الم تلفتتتة التتتي تتطلتتب قتتدرل ال، تتتب  لتتى توقتتا حركتتات زم،لهتتتا 

لتب  مليتة التفكيتر الناجحتة .  دالتصتور العقلتي ألدا  المهتارل التذي يعت طريق اآل ري    
حيويتتة فتتي  لتتا التتنفس الرياضتتي التتتي يحتاجهتتا ويعتتد التصتتور العقلتتي متت  الموضتتو ات ال

 زا  تي تحاي  األدا  ومعرفة ال، ب بأجته م  أهمية فتا لترل الطالرل لمتال بو الك
وهذا بدوره ياا د  لى أ داد اللعب لد ول المنافاة وتصتور جميتا  المهارل التي يؤديها ،

   اجل تحقيق الفوز .والقدرل  لى ات اذ القرارات ال،زمة م أدا  المهارل مجريات
متت   تت،ل ماتقتتدا تتجلتتى أهميتتة درااتتة التصتتور العقلتتي كونتته مهتتارل نفاتتية تاتتاها و      

بشكل كبيتر فتي تطتوير التركيتز واالنتبتاه وزيتادل الثقتة بتالنفس والقتدرل العاليتة  لتى تصتور 
تقتتا   ى بتتالكرل الطتتالرل وتحقيتتق نتتتالل تعمتتل  لتتى االرتقتتا  فتتي ماتتتو  االاااتتيةالمهتتارات وا 

 .   أدا  اللعبة
 

 



 22 : التعريف بالبحث األولالباب 

 : مشكلة البحث 1-2
يجاد الع،قات مابي  الجوانب النفاتية والعقليتة البدنيتة  جرا إإ         البحوث والدرااات وا 

والمهاريتة هتتو نتيجتة التقتتدا العلمتي و امتتل مت   وامتتل تقتدا المجتتال الرياضتي ، والتصتتور 
لته مت  دور فعتال فتي تحقيتق االنجتاز مت   ت،ل  العقلي م  المهارات النفاتية المهمتة لمتا

تطوير قابلية الرياضتي  لتى تصتور األدا  المهتاري بطريقتة متالاتلة والتتحكا باالنفعتاالت 
 وات اذ القرارات المناابة .

لمهتتارات كتترل الطتتالرل التصتتور العقلتتي   ،قتتة ةوتتجلتتى مشتتكلة البحتتث فتتي  تتدا معرفتت      
اغلب الدرااات وفتق  لتا  إ المهاري لها ، كما  باألدا  اإدراكهلن بة التي ابق لرياضيي ا

ى الباحتث الكشتف  نهتا إيمانتاه منته الباحث لتا تتطترق التى هتذا النتو  مت  الع،قتة لتذا ارتتأ
 المهاري لدى ال بي الكرل الطالرل . األدا التصور العقلي في ماتوى  بتأثير

 

 

 

 أهداف البحث : 1-3

 . فتي العراق  دى ال بي أندية الن بةت  المهاري لقياس التصور العقلي واألدا -1  
 . بالكرل الطالرل األااايةالكشف     ،قة التصور العقلي بأدا  بعض المهارات  -2  
           أدا  ماتوى العقلي و  في التصوراألندية ا تبارات التعرف  لى الفروق بي  نتالل  -3  

 الرل  .الكرل الطب األااايةبعض المهارات        
 
 : ا البحثيتفرض 1-4
 ض تتوجود  ،قة ذات داللة إحصالية بي  نتالل قياس التصور العقلي وأدا  بع -1 

 الكرل الطالرل .ب األااايةالمهارات        
 بعضلي وأدا  تاألندية في التصور العق ا تبارات وجود فروق معنوية بي  نتالل -2 

 لرل .الكرل الطاب األااايةالمهارات       
 
 



 23 : التعريف بالبحث األولالباب 

 : مجاالت البحث 1-5
 المجال البشري : 1-5-1

 (2006-2005للعاا ) ، في العراق أندية الن بة بالكرل الطالرل وال ب    
 لزماني :االمجال  1-5-2

 ا . 2007 / 6 / 4 إلى  2006/   6/   5  م  الفترل    
 المجال المكاني :  1-5-3

 . قيد البحث نديةأل القا ات المالقة     
 

 

 تحديد المصطلحات : 1-6
 التصور العقلي : 1-6-1

"محاولة ااترجا  امحداث أو ال برات الحاية الاابقة وبنا  صور جديدل لحدث جديتد     
 .(1)وتكرارها أكثر م  مرل "

وهو "  ملية ااتحضار ذهني ل برات حدثت او لا تحدث بمشاركة حواس الفرد الم تلفتة " 
(2) . 
 
 : ااايةاألالمهارات  1-6-2
" هي الحركات التي يحتاج إلى أدالها في جميا المواقف التي تتطلبها اللعبتة ، والاترض    

 .(3)م  هذه الحركات الوصول إلى أفضل النتالل ما االقتصاد التاا بالمجهود" 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 26( ص 2005: )بغداد ،  يموضوعات في التعلم الحركقاسم لزام صبر ؛   (1)

: ) العللرا، ، دةللالم ، م بعللر الدتوبللي ،  1. ط  معللالم الحركللر الرةاضللير يالوالللير يالدعرفيللرنبيللم محدللود  للاكر ؛  (2)

 . 95( ص  2007

 . 155( ص1981: )القاهرة ، دار الدعارف ،  1. ج الكرة ال ائرةجورج اسكودر )يآخرين( ؛   (3)
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 الدراسات النظرية والدراسات المرتبطة . – 2
 الدراسات النظرية . 1 – 2
 التصور العقلي : 1 – 1 – 2

يعددد التصددور العقلددي مددا المهددارات النفسددية الهامددة ويسددتألدا ل ددر  تحسدديا األداء        
عا طريق تصور الماهرة ذهنيدا ووتصدحيا األألطداء عدا طريدق التصدور الصدحيا للمهدارة 

هدف للتوصدل للدن نتيجدة مدا ويعدد ويعرف بأنه " العمليات العقلية التي ت و وب تعلمهاطلالم
انده" و   و (1)انعكاس لألشدياء والظدواهر التدي سدبق للرياضدي لدراكهدا جدراء ألبراتده السدابقة"

الألبدرات السدابقة  أو تصدورات جديددة لدا  اع تصوروسيلة عقلية يمكا ما ألاللها تكويا 
ورات العقلية ويطلق علن هذا النوع ما التص وتحدث ما قبل ب ر  األعداد العقلي لألداء 

الألبددرات العقليددة و بحيددث كلمددا كانددت هددذض الألريطددة واضددحة فددي عقددل الالعددب أمكددا للمدد  
" ( Rudikووعرفده )( 2)لرسال لشدارات واضدحة ألجد اء الجسدا تحددد مدا هدو مطلدوب منده "

الصورة المحفوظة في وعي اإلنساا لألشياء والظواهر الموجدودة بالبيئدة وألصائصدها التدي 
 . (3) أدركها ما قبل"

ا دبر عا مستوى الالعب بصفة عامة لكدعما واا " الحالة البدنية والمهارية فقط التك      
مكاناته " دجه هو درجتاما يح دراكه الدقيق لقدراته وا      . (4)ة نضجه العقلي وا 
الحركددي و والتصددور العقلددي عمليددة معقدددة نظددرا ألندده يشددترل فيدده اإلحسدداس البصددري        

يسدتدعي تصدورا لدبع  الحركدات أو لدبع   كمدا اندهاألألدرى  حساسداتاإلالسمعي وبع  و 
أج ائها التي تكوا مأل ونة في الذاكرة ما ألبرات سدابقة لددى الفدرد و ومدا ألدالل مسداعدة 

 هذض التصورات المتعددة الجوانب يمكا أدرال الحركات المرغوب تعلمها بشكل 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: )بغمم نط م  فممابت نف  لمم ح نف ممافئ م علممح نفممالر نفي ابممئ  واطبمما ه فو ما مما تممئ   مما  نف مم     قاسممح ن ممي ن مم ي    (1)

 . 103( ص1990

: )نفمماري  م طن  نفلرمي نف يبمئ  2. ط       نفمهما ن  نفال م ة ه فو ما هما تمئ نفم ما  نفي ابمئأسا ة كا ل  ن      (2)

 . 131( ص 2004فلفوت هنفاشي م 

(  2000: ) نأل طن م عمان م  ؤس مة نفما ن، م  1. ط  أسر علح نفحيكة تئ نفم ا  نفي ابئن عو  نفم       يهن (3)

  . 202ص 

 300( ص1997م  : )نفماري  م طن  نفلري نف يبئ فلفوت هنفاشي 1. ط  اساعة       كي  نف لة   صفلى ز  نن  (4)
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المتعددددة دورا كبيددرا فددي أداء  حساسدداتلإلكامددل وصددحيا و واا اسددتألداا التصددورات      
 . (1)يساعد علن لنماء مهارات التفكير ومواجهة المواقف وحل المشكالت  لذالالعب 
( للن أا التصدور الصدحيا للمهدارات الحركيدة يندت  Martenz 1987وقد توصل" )       

 ؤدي عمليدة التصدور هدذضتدعنه استجابات عصبية عقلية مماثلدة لالسدتجابات الفعليدة و لذ 
ن العضدالت لتنفيدذ المهدارة المطلوبدة دن لرسال اسدتثارات عصدبية مدا الجهدا  العصدبي للددلل
"(2)   . 

يعددد التصددور العقلددي احددد المهددارات النفسددية المهمددة فددي تدددعيا االرتقدداء بمسددتوى        
( الددذي تددرتبط درجتدده Vividenceهنددال بعددديا همددا  الوضددو  ) لذاألداء وتطددوير االنجددا  

ألالل التقددير الشألصدي لالعدب و ومدا العوامدل المسداعدة فدي  ارة ونقائها مبواقعية الصو 
وضو  التصور العقلي استألداا كدل الحدواس التدي تجعدل الصدورة أكثدر وضدوحا وتفصديال و 

( الدذي يدرتبط بمددى المحافظدة علدن بقداء الصدورة controlأما البعد الثداني فهدو الدتحكا )
علن الصورة المأل وندة فدي الددماا واا الدتحكا  في العقل و ويمكا لدألال بع  التحسينات

في التصور العقلي يسما لالعب باا يتصور ما يريد لنجدا ض بالضدبط ويمكدا أا تتددرج مدا 
 . (3)إفى نف حرح نف ام  – حرح   اسط  –نف حرح نفرلئ تئ نفصا    بيا

لال انددده  لا التصدددور العقلدددي اليمكدددا أا يكدددوا بدددديال للممارسدددة والتددددريب البددددني وه      
ذلددل فدداا التصددور العقلددي يمكددا أا  فضددال عددايسدداعد علددن تحسدديا المهددارات البدنيددة و 

يستألدا كأداة لممارسة معظا المهارات النفسية و كمدا واا التصدور العقلدي يسداعد الالعدب 
درال ألداء المهددارات الحركيددة فددي مواقددف اللعددب  فددي تحقيددق الم يددد مددا المعرفددة وفهددا وا 

عدب الال تكوا عندد واا" لتطوير األداء الرياضي يجب أا  . (4)اإلنجا  والمنافسة وتحقيق 
القدرة علن التصور العقلي والسيطرة علن أفكارض للن جانب األداء البدني والمهاري وهدذا مدا 

 . (5)يحقق األداء المثالي لالعب " 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1990فلاشمي م  : )نإلسمرا   ة م  اشم   نفم ما   نفرمي  نففمابي  طف مل نفم لمح هنفمم  ال هنف عم ت تيج   أف ي هط  (1)

 .  252ص

 . 227 – 226م ص سوق ذكيه ص   قاسح فزنم صوي    (2)

(  1996: )نفمماري  م طن  نفلرمي نف يبمئ م نف م     نف ملمئ تمئ نف مار  حم  نف يبمئ ممم ان هعوم  نفاومئ نف مما     (3)

 .  86ص

 . 133م ص   ص   سوق ذكيهسا ة كا ل  ن     أ (4)

(5) WWW. Mental Skills . htm 2007@ yahoo.Com .                                                            
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 : (1)أنماط التصور العقلي  2 – 1 – 2
 يوجد تصنيفاا شائعاا ألنماط التصور العقلي هما :      

 : لألارجيالتصور العقلي ا -أ 
عتمددد فكددرة التصددور العقلددي الألددارجي علددن لا الالعددب يستحضددر الصددورة العقليددة ت       

هددو يستحضددر  عندددما الالعددبفطددل رياضددي . بألداء شددألأ أألددر مثددل العددب متميدد  أو 
طريقددة تصددور الحركددة  أا  الصددورة الذهنيددة يقددوا بمشدداهدة شددريط سددينمائي أو تلف يددوني ." 

 . (2)جل علن شريط فديو يتا عرضها علن الشألأ " ستالتي يتا تجربتها عندما 
 

 :  التصور العقلي الداأللي –ب 
يشددتمل علددن لا الالعددب يستحضددر الصددورة العقليددة ألداء مهددارات أو أحددداث معينددة        

مهددا  و فهددي عددادة نابعددة مددا داأللدده ولدديس كنتيجددة لسددبق اكتسددابها أو مشدداهدتها أو تع
ينتقدي الرياضدي مدا يريدد مشداهدته عندد تنفيدذ المهدارات لمشاهدته ألشدياء ألارجيدة . وفيده 
كددة ومحدديط أدائهددا التددي يددتا تجربتهددا عندددما يقددوا الفددرد ر المعينددة ." هددو طريقددة تصددور الح

واا اإلحسدداس الحركددي يسدداها بفاعليددة أكثددر  مقارنددة بددالحواس  (3)بددأداء الحركددة بدددنيا " 
 األألرى في التصور العقلي الداأللي .

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  1995: )نفممماري  م طن  نفلرممي نف يبممئ م  1. طنف فو ممما   –علممح نفممالر نفي ابممئ نفملممار ح أسمما ة كا ممل  ن مم     (1)

 .  318 – 317ص

نفمها  مة هنفخفف مة برمي   ت مة ه  ث ي نس خ نم أساف     ااعة فل      نف ملئ تئ نفااننئ نفم ي( تين  عو  نف وا    2) 

 . 41( ص2001: )أطيهنة طك ا نه م جا  ة بغ نط م  نفم م

  Motor Learning and Performance) Schmidt , A . Richard , Craig , Weisberg ; 3(

(Second Edition , Human Kinetics , 2000) . P . 223  .                                                           : 
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 :  (1) مبادىء التصور العقلي 3 – 1 – 2 
 يتوقف االستألداا الجيد للتصور العقلي علن مجموعة ما المبادئ هي :       

 التصور العقلي لألداء ونتائجه : –أ  
يجب أا يتصور الالعب كل مدا أداء المهدارة للدن جاندب نتدائ  هدذا األداء و ففدي          

ل يجب أا يتعلا الالعب كيفيدة التصدور العقلدي لديس فقدط اإلرسدال ككدل ولكدا مهارة اإلرسا
وضع الكرة و ومرجحة الذراع و وطيراا الكرة و واتصال يدد الالعدب مدع الكدرة واتجداض ومكداا 

 سقوط الكرة .
 االنتباض للن التفاصيل :  –ب  

 ضل .كوا أفيعندما تكوا التفاصيل أكثر وضوحا فاا التصور العقلي         
 التركي  علن االيجابيات :  –ج  

لا تركي  التصدور العقلدي علدن األداء النداجا يددعا العالقدة بديا المثيدر واالسدتجابة        
 ويعمل بالتالي علن االرتقاء بمستوى األداء .

 التصور العقلي قبل األداء مباشرة :  –د  
مهدارة علدن األقدل مدرة واحددة علن الالعدب اسدتألداا المهدارات التصدورية السدترجاع ال      

قبددل األداء مباشددرة ويعتمددد عدددد مددرات االسددترجاع علددن طريقددة الالعددب الألاصددة وطبيعددة 
 النشاط الممارس . 

 التصور العقلي في نفس سرعة األداء :  –ه  
يجددب أا يكددوا التصددور العقلددي فددي نفددس سددرعة األداء المهدداري وعددادة مددا يميددل       

 العقلي بصورة أسرع ما األداء المهاري .الالعب للن أداء التصور 
 مدة قصيرة ما الوقت :لالتصور العقلي  –و  

يحقدددق التصدددور العقلدددي لفتدددرة وجيددد ة مدددا الددد ما نتدددائ  ايجابيدددة ويجندددب الالعدددب       
الصعوبات التي يواجهها عند محاولة االحتفاظ بالتركي  لمدة طويلدة مدا الوقدت و وقدد وجدد 

لال انده يتوقدف علدن ندوع  لن ألمس دقدائق مناسدبة لتحقيدق ال در أا الفترة ما بيا ثالث ل
 .   المهارة وطول  ما أدائها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمئ    فلفواعمة : )عممان م طن  نفلرمي نف ي 1. ط  ت  افاج ا نف مل ما  نف مل مة تمئ نفي ابمةعو  نف  ا  جوا  نفضم      (1)

 . 202 – 200(  ص 2000هنفاشي م 
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 : (1)فوائد التصور العقلي لالعب  4 – 1 – 2
 تحسيا التركي  . – 1 
 بناء الثقة في النفس . – 2 
 السيطرة علن االنفعاالت . – 3 
 ممارسة المهارات الرياضية . – 4 
 تطوير استراتيجيه اللعب . – 5 
 مواجهة األلا واإلصابة .  – 6 
 
 :  (2) العقلينماذج التصور   5 – 1 – 2
 تصور نموذج األداء : – 1 

تتضددما هددذض الطريقددة تصددور الالعددب ألداء مثددالي ) نمددوذج ( يقددوا بدده العددب أألددر        
 متمي  .

 تصور أفضل مستوى لألداء :  – 2 
فددي هددذض الطريقددة يتصددور الالعددب أفضددل أداء سددبق لا حققدده . وفيهددا اليستحضددر        

نمددا تألددتأ الصددورة بمهددارة م عددبالال ءهددا ددة سددبق أداحددالصددورة الذهنيددة لددألداء ككددل و وا 
 بإتقاا وتمكا .

 تصور المكاا وال ماا الصحيحيا لألداء :  – 3 
بعد لا يمارس الالعب ألطوات األداء األساسي للتصدور و يسدتألدا الصدورة الذهنيدة        

الجيددد . ويتحقددق ذلددل بتصددور أفضددل  اءلددألدألدائدده السددابق بهدددف اكتسدداب الشددعور العدداا 
 ما حيث المكاا وال ماا . مةئمال الظروف 

 تصور أألطاء األداء للتأللأ منها : – 4 
يحتاج الالعب في بع  األحياا للن استدعاء الصور الذهنية ألداء مهدارات حركيدة        

ضدار استح اثنداءب ر  الكشف عا األألطداء ومحاولدة الدتأللأ منهدا و ويتحقدق ذلدل مدا 
   الصورة الذهنية للمهارات الحركية ما  وايا مألتلفة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 136 – 134ص    م  ص   سوق ذكيه(   2004أسا ة كا ل  ن   ) (1)

 . 331 – 330ص  م  ص   سوق ذكيه(   1995أسا ة كا ل  ن   ) (2)
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 : قتها بالتصور العقليعالو االنفعاالت  6 – 1 – 2
الالعددب الرياضددي و لذ تددرتبط بسددمات  ةتلعددب االنفعدداالت دور بددال  األثددر فددي حيددا       

الألبدرات االنفعاليدة  تعدشألصية وسلوكية ودوافع مصاحبة ألنواع األنشطة التي يمارسها . 
ف مدع لالعب وعلن قدرتده للتفاعدل والتكيدابال ة األهمية كونها تؤثر علن مكونات شألصية 

 البيئة .
تتبعدا  فيهدا تعريفها لالنفعاالت الألتالف ال اويدة التدي ينظدروا فيلقد األتلف العلماء       

 ةيددرى )عبددد علددي الجسددماني (" لا بدددوا االنفعدداالت تكددوا حيددا لذللناحيددة التددي يكونهددا . 
نهدا اسد ةاإلنساا مملة ورتيبة ألنها تعد منشطة للحيا تجابة داعية للن تنويعهدا وتكوينهدا وا 

( بأنهدا  " حالدة مدا ا حسا حسياعرفها)قاس .كما (1)الفرد للموقف الذي يلقي فيه نفسه "
ها القددرة علدن تحفيد ض لاالهتياج العاا تفصا عا نفسها في شعور الفرد وجسمه وسلوكه و 

و كما واا االنفعاالت قد تكوا " حددثا داأللدي الا الحددث قدد يثيدر بددورض  (2)علن النشاط " 
و ويددرى  (3)رجيددا يدددل عليدده وأحيانددا يتنددوع للظهددور فجددأة ويصددعب الددتحكا بدده " مظهددرا ألا
أجدد اء الجسددا  بعدد لا االنفعدداالت هددي حالددة نفسددية تعمددل علددن لثددارة  ممددا تقدددا الباحددث

وتحفيدد ض ألداء النشدداط الموكددل لليدده و كمددا وتلعددب االنفعدداالت دورا بددار ا بالدددوافع المألتلفددة 
 يمارسها الفرد .  وعالقتها بأداء األنشطة التي

الددداأللي ولالنفعدداالت جوانددب عديدددة تظهددر علددن الفددرد وتددؤثر فددي سددلوكه كالجانددب       
وعمليدات عقليدة ثدا يدنعكس  ةالفسيولوجي الذي يتضما ت يرات جسمية ميكانيكية وكهربائي

كرد فعل لهذض الت يرات الداأللية تؤثر في سلول الفدرد وتظهدر عدا طريدق الجاندب الشدعوري 
الناتجدة  أو حركدات جسدمية وغيرهدا مدا الددالئل الظداهرة  اللفظية اإلجابةي عا طريق الذات
 . (4) المواقف التي يتعر  لها   عا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 41( ص 1984: ) بغ نط م طن  نفلري نف يبئ م  علح نفالر ه فو ما ا عو  علئ نف  مانئ    (1)

 . 172ص  م   ص   سوق ذكيهن ي ن  ي    قاسح (2)

(  1983: ) نفماري  م  فو ة نألرمينم م  م  ة تئ علح نفالر ن نا  هفا ن    ه يجمة عاط  عز نف  ي )هآخيهن (   (3)

 . 123ص 

: )نفممماري  م طن  نفلرممي نف يبممئ م سمم رافاج ة نف يب ممة نفي ابمم ة نفااي ممة هنف فو ممق هنف  ي مم      حممماط عومم  نفل مما  (4)

 .  92( ص  1995
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 : (1)لا لالنفعاالت فوائد عديدة في المجال الرياضي منها        
 ا في قدرة الفرد علن بذل الم يد ما الجهد وتعمل كدافع للفرد وتوجيهه ددتساه  - 1 

 وتثيرض نحو األداء ومحاولة تحقيق األهداف ومواجهة اإلحداث ومجابهة المصاعب.      
 اع بوقته نظرا لحاجة الفرد للن درجة معينة ما ددستمترد علن االدد الفدتساع – 2 

 االنفعاالت السارة أو المنشطة .      
 د علن الم يد ما التفاها االجتماعي بيا اإلفراد وتسها في الفها المشترل دتساع – 3 

 بينها عا طريق الت يرات المصاحبة لهذض االنفعاالت .      
 أنفعاالت تمي  سلوكه أو أدائه . اليستطيع الفرد أا يحيا بدوا – 4 

وفعدال فدي األداء  ا  بدار   ا  لا ما ألالل مجمل ما تقدا يتضا لا للحالة االنفعاليدة دور        
فدي  ا  مهم ا  العقلي دور  لالعب سواء كاا في ممارسة التدريب أو في المنافسة و لا للتصور

ألددالل " الشددهيق العميددق  الجانددب االنفعددالي والسدديطرة عليهددا وتسددأليرها بجانددب ايجددابي مددا
. ويددرى )محمددد بسدديوني وباسددا فاضددل (  (2)والتركيدد  علددن التددنفس واألداء المطلددوب مندده "

وينشدط التفكيدر كمدا ينشدط الحركدة وي يدد الرغبدة فدي قدوة باا االنفعال المعتدل ي يد الأليال 
حكا بهدا يمكدا أو الدتو واا الحالة االنفعالية االيجابيدة والسديطرة عليهدا  (3)مواصلة العمل "

 .توظيفها في مجال التصور العقلي لتحسيا أداء الكرة الطائرة وتحقيق أفضل النتائ   
 
 : التصور العقلي وعالقته باألداء المهاري 7 – 1 – 2
ينظددر للتصددور العقلددي علددن اندده بمثابددة مرحلددة االنتقددال مددا الظددروف المحيطددة غيددر     

االداء مباشدرة و وانده وسديلة االنتقدال مدا التفكيدر المرتبطة باالداء الن الظروف المرتبطة بد
المجرد الن المعايشة لالداء مدا ألدالل الحدواس والمشداعر المألتلفدة وتد داد وتد داد اهميتده 

 . (4)مع بع  المهارات واالنشطة الرياضية كمهارة االرسال في الكرة الطائرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 202( ص 2002: )نفماري  م طن  نفلري نف يبئ م  ت ل ة نفالر علئ نأل  ي    (1)

 . 134م ص    ص   سوق ذكيه(   2004أسا ة كا ل  ن   ) (2)

 . 92ص ( 1994نفماري  م طن  نفلري نف يبئ فلفواعة م  : )نإلع نط نفال ئ ف عو ي   هباسح تابل حماط ب  انئ  (3)

(    2000: ) نفممماري  م طن  نفلرممي نف يبممئ م  3. ط ابممئ نفملممار ح هنف فو ممما  علممح نفممالر نفي أسمما ة كا ممل  ن مم     (4)

 . 332ص
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بدراسدة علدن  ( overbyعالقة التصور العقلي باألداء المهداري قداا )  ول ر  توضيا   
راقصددات باليدده ووجددد اا الألبددرة لهددا تددأثير فددي التمييدد  بدديا التصددور الجسددمي وبدديا قابليددة 

 . (1)يكا هنال تميي  بيا الوضو  البصري والتصور الحس حركي اإلحساس بالفراا ولا 
المسددتوى المهدداري  لا للددن( التددي تشددير Williams Isaacوفددي دراسددة أجراهددا )      

اتضا ما ألدالل التحديدد الدذاتي  لذالتميي  بيا مكونات التصور و  مبدأيرتبط مع  العالي ال
للحركدة والتصدور الألداأ بحركدة معيندة للتصور لا هندال عالقدة قويدة بديا التصدور العداا 

عند أفراد العينة و ويمكا التوصل للن لا  يادة التدريب والألبرة تمكا الرياضدي مدا تحديدد 
و لضدافة للدن لا الفدروق الفرديدة بديا الالعبديا  (2)مكونات التصدور بدقدة وبشدكل مسدتقل 

 لها دور في تحديد مكونات التصور لألداء المهاري . 
 
 لمهارات األساسية بالكرة الطائرة :ا  8 – 1 – 2

الكرة الطائرة ما األلعاب الجماعية الممي ة والمشوقة الحتوائها علن مجموعدة مدا  دتع     
ة متكاملدة ومتداأللدة دالمهارات األساسية المترابطة الواحدة مع األألرى وتعدد بمجموعهدا وحد
نهددا مهددارات صددعبة تتطلددب أعددداد بدد دني ومهدداري وتدددريب و وتكمددل كددل منهددا األألددرى و وا 

مسددتمر الكتسددابها وجهددد مكثددف إلتقدداا حركاتهددا وهددذا مددا تفرضدده طبيعددة اللعبددة وقوانينهددا 
 وسرعة االنتقال ما الهجوا للدفاع واا فقداا الكرة يعني حصول الألصا علن نقطة .

لا المهارات األساسية تعندي الحركدات التدي يقدوا بهدا الالعدب لوضدع الكدرة فدي حالدة       
منددع سددقوطها علددن ار  الملعددب أو ألارجدده ومحاولددة لسددقاطها فددي ملعددب الفريددق لعددب و 

الألصا عا طريدق صددها أو ضدربها . وقدد عرفدت )الديا وديدع فدرج( " المهدارات األساسدية 
بأنها القدرة علن أداء عمل حركي بصورة تتمي  بالسهولة والدقة واالقتصاد فدي بدذل الجهدد 

"(3) . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Imagery Ability ,  comparison of Novice and Experienced pincerA  :(1) overby L.Y

Journal of mental Imagery  ,NO . 14 1996 ) p . p 164 – 182 .                                        ) 

 . 132م ص   ص   سوق ذكيه  يال خ ان    (2)

 . 76ص م ص   سوق ذكيه نف ي هط ت تيج   ( 3)
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تلدل المهدارات التدي يحتاجهدا الالعدب عندد  بأنهدا هداو ( فعرفوآألدرواعقيل الكاتدب أما)      
هددادف  وبأسددلوبفددي المواقددف جميعهددا التددي تتطلبهددا اللعبددة ل ددر  القيدداا بالحركددة  األداء

 .   (1) عالي النتيجة األفضل والوصول بالرياضي الن مستوىلتحقيق واقتصادي 
ما ألالل ماتقدا يتضا لا المهارات األساسية حركات ألاصدة يقدوا الالعدب بأدائهدا و       

  .   وتحقيق الفو  الهدف منها كسب النقاط وجميع مواقف اللعب متالئمة مع شروط اللعبةب
ها للدن مجداميع و فقدد نلا تعدد مهارات الكرة الطائرة جعل العديد ما الباحثيا يقسدمو       

 للن :  (2)قسمها ) محمد صبحي حسانيا وحمدي عبد المنعا ( 
 
 المهارات الدفاعية . –المهارات الهجومية :                               ب  –أ  
 الدفاع عا اإلرسال .                                      – 1اإلرسال .                                              – 1 
 حائط الصد الدفاعي . – 2اإلعداد .                                               – 2 
 الدفاع عا الملعب . – 3     الضرب الساحق .                                – 3 
 حائط الصد الهجومي . – 4 
 
 للن ستة أقساا : (3)وقسمها ) عقيل الكاتب وآألروا (       

 اإلرسال .  .1
 ستقبال اإلرسال .ا  .2
 التمرير .  .3
 الضرب الساحق .  .4
 حائط الصد .  .5
 الدفاع عا الملعب . .6

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14( ص  1979: ) بغ نط م  فو ة نف ا  ة م  نف را ك نفليطي تئ نفري  نففابي عم ل نفرا   )هآخيهن(    (1)

: ) نفمماري  م  يكمز نفر ماال نألسر نف لم ة فلري  نففابي  هطي، نفم ما    نفما ح    حم  صوحئ ن ان ي هنم ي عو (2)

 . 160( ص 1997فلاشي م 

(  1987 فو ممة نف  لمم ح نف ممافئ م  م  : ) بغمم نط نفرممي  نففممابي  نف ر  ممك هنف را ممك نفلمميطيعم ممل نفرا مم  ) هآخمميهن (    (3)

 . 21ص
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 لطائرة :مفهومه بالكرة او مهارة اإلرسال  1 – 8 – 1 – 2
يعددرف اإلرسددال علددن اندده " جعددل الكددرة فددي حالددة لعددب بواسددطة الالعددب الددذي يشدد ل        

المكاا الأللفي بضرب الكدرة بيدد مفتوحدة أو م لقدة أو بدءي جد ء مدا الدذراع بهددف عبورهدا 
ه مدا ندأبعرفده ) مدرواا عبدد المجيدد ( "  او كمد (2)ما فوق الشبكة للن ملعب المندافس " 

حدد المهدارات األساسدية الفنيدة فدي الكدرة الطدائرة حيدث ينفدذ أيدة المباشدرة و الضربات الهجوم
المرسدل وسدلبي  ( وله تدأثير فعدال ايجدابي للفريدق1بواسطة الالعب الذي يشكل مرك  رقا )

و وهو " األداء أو التصرف الذي يبدأ به اللعدب فدي لعبدة الكدرة الطدائرة  (3)للفريق الألصا " 
ل نقطددة و واا الضددربة الصددحيحة لإلرسددال تددؤدي للددن تمريددر وفرصددة الفريددق األولددن ليسددج

مكانية الفريق في األذ ضربة لرسال واا يدافع عا  )استقبال( ألاطئ ما الفريق المنافس وا 
 . (4)هجوا سهل " 

بدء اللعب في المبداراة بإرسدالها لمهارة اإلرسال احد المهارات األساسية والمفتا   وتعد     
( للدن ملعدب الفريدق المندافس بضدربها بدأي 1ف فدي المركد  رقدا )بواسطة الالعب الدذي يقد

 ج ء ما أج اء الذراع دوا ألطأ بهدف تحقيق نقطة والفو  علن الفريق المنافس . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77م ص  ص   سوق ذكيهنف ي هط ت تيج    (1)

عمان م  ؤس ة نفما ن، فلاشمي هنف از مت م نأل طن م : )  1. طعة نف لم ة فلري  نففابي  نفماسا يهنن عو  نفم       (2)

 . 52( ص 2001

 . 141( ص 1991: ) نفماري  م طن  نفلري نف يبئ م نفمواطئ نف لم ة تئ نفري  نففابي  عصام أفامانئ    (3)

 

 * اإلرسال المتموج : 
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ة المهمة والمدؤثرة فدي لعبدة الكدرة الطدائرة رساالت الهجوميلا اإلرسال المتموج ما اال       
تقدداا للمهددارات الفنيددة وهددو مددا  ويسددتألدا مددا قبددل المسددتويات العليددا ويحتدداج للددن دقددة وا 

رساالت التي يصعب فيها علن الفريق الألصا التحكا في استقباله ويطلق عليده اإلرسدال اال 
ا مراحددل األداء و ويمكددا تقسددي(1كمددا موضددا بالشددكل )األمريكددي  ويشددبه لرسددال التددنس 

 الحركي لمهارة اإلرسال المتموج للن ما يأتي :
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التهيؤ ) االستعداد ( :  –أ 

يقف الالعدب المنفدذ لإلرسدال أللدف ألدط النهايدة وفدي منطقدة اإلرسدال والمسدافة بديا       
يتيا القدميا بعر  الكتف مع تقديا الرجل المعاكسة لليد الضاربة أو تكدوا القددماا متدوا  

ومؤشددرتاا أمامددا  ويكددوا الددرأس والجددذع والرجددل علددن اسددتقامة واحدددة والنظددر أمامددا  والكددرة 
 . (1)محمولة براحة اليد غير الضاربة وبمستوى الوسط تقريبا  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 43( ص 2001لاشي هنف از ت م : ) عمان م طن  زرينن فنفري  نففابي  س   نماط أف م لئ    (1)

 المرحلة الرئيسة : –ب  

 (1مرل )

  ابح نإل سا  نفم ماج
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تقذف الكرة باليد أو باليديا معا  أماا الجسا ألعلدن بحيدث يكدوا اتجداض طيرانهدا فدوق       
كتف الذراع الضاربة ألعلدن أللفدا  مدع تقدوس قليدل بالجدذع جهتهدا وتبددأ حركدة ضدرب الكدرة 

ا ويكوا ألدط سدير الكدرة متموجدا  ويكدوا ذلدل أثناء سقوطها بفرد الرجل الأللفية وفرد الجس
 نتيجة ثبات الرس  وهي عمودية مع تصلب اليد فتوقف حركة اليد عدا متابعدة الكدرة لألمداا

د دترتد مباشرة عا الكدرة بعدد ضدربها و ويكدوا ضدرب الكدرة فدي منتصدفها بحددة ببداطا اليدو 
 . (1)فترة قصيرة ب القذفويالحظ عند أدائه لا الذراع الضاربة تتأهب للحركة قبل 

 

 : المرحلة النهائية –ج  
 ا  بعد ضرب الكرة بواسطة اليد يتا ليقاف سير الذراع مباشرة كمدا يكدوا الجسدا منحنيد      

 لألماا قليال بعدها يدألل الالعب للن الملعب واالستعداد لهجوا الفريق الألصا .
 

 مهارة استقبال اإلرسال : 2 – 8 – 1 – 2
تقبال اإلرسددال مددا المهددارات الدفاعيددة الهامددة بددالكرة الطددائرة و وهددي تعددد مهددارة اسدد      

فدي ويحتداج  يؤدي للدن فدو  الفريدق الألصدا بنقطدةاألساس في بناء الهجوا وأي ألطأ فيه 
للن قدرة عالية ما التوقع لسقوط الكرة وأداء مهاري متكامدل وتحدرل سدليا نحدو الكدرة  دائهأ

كمدا فدي الشدكل    استقبالها وتوجيهها لل ميل المعد بدقة لبناء هجوا سليا ومتكامدل .ل ر 
(2. ) 

اسددتقبال اإلرسددال وتوجيدده الكددرة األولددن للمعددد ينتمددي لأليددارات متعددددة لمجريددات  لا"        
اللعدددب المألتلفدددة ومدددا يترتدددب علدددن صدددد الكدددرة األولدددن تعقيددددات يتحدددتا أا يتمتدددع الالعدددب 

 ذضدو وت داد أهمية ه (2)بدنية ومهارية وعقلية لضافة للن التركي  "  المستقبل بصفات
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 84 – 81م ص   ص   سوق ذكيهنف ي هط ت تيج   (1)
 . 64م ص   ص   سوق ذكيه   (2001)  يهنن عو  نفم    (2)
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ماد اغلب المهارات األألرى عليها واا التوصيل الجيد يبنن عليده أعدداد وعمدل المهارة العت 

التركيبات الهجومية و ويعرف االسدتقبال " هدو اسدتقبال الكدرة المرسدلة مدا الالعدب المرسدل 
للفريددق المنددافس لتهيئتهددا لالعددب المعددد أو ال ميددل فددي الملعددب وذلددل بامتصدداأ سددرعتها 

 .   (1)ن بالساعديا واألصابع ما أعلن وقوتها وبتمريرها ما أسفل ألعل
وعددرف ) أكددرا  كددي ألطايبددة ( اسددتقبال اإلرسددال بأندده " اسددتقبال الكددرة المرسددلة مددا      

الالعب المرسل للفريق المنافس و لتهيئتها لالعب المعد أو ال ميدل فدي الملعدب بامتصداأ 
 . (2)سرعة وقوة الكرة وتمريرها ما أسفل لل ميل بالساعديا " 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نإل ماع نفح اي فل ه   نفو ن ة هنالنل افئ هنف مل ة فم   العومئ نفرمي  نففمابي  هع ق ما تمئ   م ا  أزنط ن ي قاط     (1)

 . 30ص ( 2003) أطيهنة طك ا نه م جا  ة ص   نف  ي ) ن ب ل ( / كل ة نف يب ة نفي اب ة م نالن از نفمها ي : 

 .  93( ص 1996: ) عمان م طن  نفلري فلفواعة م  1. ط اساعة نفري  نففابي  نفح  ثة أكيم زكئ خفا وة    (2)

وقدددد عدددرف ) علدددي مصدددطفن طددده ( مهدددارة اسدددتقبال اإلرسدددال " بأنددده اسدددتقبال الكدددرة       
لعدب المرسلة ما الالعب المرسل للفريق المنافس لتهيئتهدا لالعدب المعدد أو ال ميدل فدي الم

 (2مرل )

  ابح  ها   نس موا  نإل سا 
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و بامتصدداأ سددرعتها وقوتهددا وتمريرهددا مددا أسددفل ألعلددن بالسدداعديا أو بددالتمرير ألعلددن 
 .   (1)حسب قوة الكرة وسرعتها ووضع الالعب المستقبل " 

لا اسدتقبال الكدرة الجيدد يعتمددد علدن قددرة الالعدب ودرجددة تمتعده بالقددرة علدن تصددور       
تقداا لدألداء الحدث ومكاا سقوط الكرة ومدا يمتلكده مدا قدوة وسدرع ة ورشداقة فدي الحركدة وا 

الصحيا للمهارة باعتبارها مهارة فردية ألاصة بالالعدب الدذي يقدوا بعمليدة اسدتقبال الكدرة . 
 :  ( 2)ويمكا ليضا  األداء الحركي لمهارة استقبال اإلرسال كما يأتي

 
 التهيؤ ) االستعداد ( :  –أ 

فدي اتجدداض الكددرة متألدذا  وقفددة االسددتعداد عندد االسددتعداد السددتالا الكدرة يتحددرل الالعددب       
بحيددث تكددوا القدددماا أوسددع مددا الحددو  و والركبتدداا مثنيتدداا قلدديال و والفألددذاا والسدداقاا 
يشكالا  اويدة قائمدة و والجدذع مائدل قلديال  لإلمداا والدرأس عمدودي علدن مسدتوى الكتفديا و 

رجة اسدتعدادا  السدتقبال (د45ْوالذراعاا متشابكتاا أماا الجسا ويبعداا عا الجسا ب اوية )
 نفري . الكرة ويبدأ الالعب ب يادة االنثناء في الركبتيا ألسفل عند التأهب الستالا

 

  (3):  المرحلة الرئيسة –ب 
يبددأ الالعدب بفدرد  (Flat Surfaceد وصدول الكدرة لمالمسدة سدطا السداعديا )دعن       

ا السداقيا ) مفصدل ددء مدا الأللفيدة ثدن و فيبدأ بفرد القدميا فيكدوا البددأج اء الجسا لألعل
الركبددة ( ويتبعددده مفصدددل الفألدددذ والجددد ء العلدددوي مدددا الجسدددا لألمددداا واألعلدددن و ثدددا تتحدددرل 

ا مدددا مفصدددل الكتفددديا دوا اشدددتراكهما الفعلدددي و وتحددددد المسدددافة بددديا اا مفرودتددداالدددذراع
اا الالعب دكفكلما ن بعد الالعب عا الشبكة و دي لحظة استالا الكرة علدالذراعيا والجذع ف

 ردرة بأكبدن و وتلعب الكداع الذراعيا ألعلدقريبا ما الشبكة  اد ارتف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69( ص 1999: ) نفماري  م طن  نفلري نف يبئ فلفواعة  هنفاشي م  1. طنفري  نففابي  على  صفلى طا    (1)

 . 49( ص 2006: ) بغ نط م  فو ة نفم  مول م  نفري  نففابي  هكي  نفشاطئ   هفهان نم   راطي ) هآخيهن ( (2)

 .  71ص منفمص   نف ابق علئ  صفلى طا    (3)

 

سطا ممكا للساعديا و ويعتمد فرد أج اء الجسا علن قوة واتجاض والمسافة المدراد توجيده  
 الكرة لليها . 
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 المرحلة النهائية :  –ج 

حالة فرد جميدع أجد اء الجسدا للدن أا يصدل الددفع علدن أطدراف يستمر الالعب في         
ألول والتحدددرل لمكددداا أألدددر بالملعدددب اسدددتعدادا  داألصدددابع ويتحدددرل الالعدددب وراء الكدددرة والددد

 الستقبال الكرة ما الهجوا المضاد .
 
 مهارة الضرب الساحق : 3 – 8 – 1 – 2

لطدائرة لمدا لهدا مدا أهميدة مهارة الضرب الساحق سدال  الهجدوا فدي لعبدة الكدرة ا دتع      
بددار ة فددي كسددب نتيجددة المبدداراة و" وهددي عبددارة عددا ضددرب الكددرة بطريددق مألتلفددة مددا فددوق 

 (1)%( ما بقية المهدارات"21الشبكة نحو ملعب الألصا وبإحدى الذراعيا و وتحتل نسبة )
ثدارة وصدعوبة فإنهدا تحتداج للدن "  و ونتيجة لما تمتا  به مهارة الضرب الساحق ما متعة وا 

الكرة وضربها بصالبة  ةك  والقف  عاليا  ومؤقتا  لحركر تنسيق وتوقيت مسبق وقدرة علن ال
 . (2)ومحاولة وضعها في موضع معيا "

 لذويعرف الضرب السداحق أيضدا " بأنده لحددى المهدارات األساسدية فدي الكدرة الطدائرة       
 . (3)ة " يثب الالعب ويضرب الكرة بسرعة للن ملعب المنافس بطريقة قانوني

ي لحددى المهدارات األساسدية التدي تمتدا  دويرى الباحث لا مهدارة الضدرب السداحق هد      
بطددابع هجددومي وتددتا بضددرب الكددرة بإحدددى الددذراعيا وتوجيههددا للددن ملعددب الفريددق الألصددا 

 الحركي لمهارة الضرب الساحق . األداء( يوضا 3. والشكل )لكسب نقطة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  2004: ) ف و ما م  اشما ن  جا  مة نف مابت  مي نبي مل م  نفري  نففابي    ل ح ه      ه حرم حس   نماط أف م لئ    (1)

 .  72ص

سل مملة نالك شمما  نفي ابممئ نفرممي  . أ ر مميهن هتممينا سممراتر )  يجمممة ( تي ممق كمانمما ) هآخمميهن (    ـكلمم ي . رمم (2)

 .  46( ص 1990فابت نف  ل ح نف افئ م : ) نفماصل م  نففابي  

 Akineiological Analvis of The Spike In Volley Ball (3) Marion Y . L . A . Lecender ;  

                                         .                         .P.25, November , 1980 ) no-oural(J: Technical 
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واا ما أها واجبات الالعب المهاجا هو لحدرا  النقداط أو لنهداء اللعبدة لصدالحه بعدد       
أداء الضربة الساحقة ألنها ما المهدارات الحاسدمة التدي تعبدر عدا النتيجدة لجهدود الفريدق 

 . (1)بأكمله ويعتمد عليها بشكل كبير في الفو  بالمباراة 
 ضرب الساحق كما يأتي : ويمكا ليضا  األداء الحركي لمهارة ال         

 االقتراب :  –أ 
المرحلة األولن ما مراحل أداء مهارة الضرب السداحق وتشدتمل هدذض في يعد االقتراب       

( متر يقطعها الالعدب فدي ألطدوتيا علدن األكثدر  4 – 2المرحلة علن مسافة تتراو  ما ) 
    بدددأ الضدداربينهددا و و لهمددا ليقدداع معدديا و وعنددد تكددرار عمليددة الهجددوا تقددل أحيانددا ألطددوة م

 2.0ألطواته ما الوقوف عند ألط الهجوا ومواجها للمعد و وعادة ما تكوا مسافة الجري )
و ويتطلددب االقتددراب سددرعة كبيددرة عنددد أداء ذلددل حتددن يسددتطيع اسددتألداا  (2)( متددر  5 –

 ألروج  در األمامية أثناء مرحلة الوثب وتبدأ الحركة بمج عاألفضل لقوة الدف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نن ما  نثي نف  لح تئ نالك  اال هنالن لاظ بمها  ئ نإل سا  نف انق هنفضميال نف مانق تمئ نفرمي   ار  نم    م     ( 1)

  . 30ص ( 2004 سافة  اج   ي م جا  ة ط افى / كل ة نف يب ة نفي اب ة م  : )نففابي  
 . 118أ م     سوق ذكيه ص( نف ي هط ت تيج   2)

 ن بالرجل اليسرى ) للضارب األيما ( دالكرة ما يد المعد ويجب أا تكوا الألطوة األول

 (3مرل  )

  ابح  ها   نفضيال نف انق
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لتحديد اتجاض الالعب بالنسبة للكرة و وتكوا الألطوة الثانية سريعة وعميقة  وواسعة بحيدث 
فل ا مددا أسدداو وتمتددد الددذراع (1)يقددع مركدد  ثقددل الجسددا أللددف عقبددي القدددميا بالتسدداوي 

للأللف عاليا  بقدر اإلمكاا أثناء الألطدوة األولدن حتدن تصدل بمسدتوى عمدودي علدن الجسدا 
في الألطوة الثانية وتألتلف حركة الذراعيا تبعا  لطبيعة الجري والمسدافة المقطوعدة وطبيعدة 

 . (2)الجنس وترتبط بنوع الضربة الساحقة المراد أداؤها 
 

 االرتقاء والوثب  : –ب 
ب بعدد أتمداا ألطدوات االقتدراب وانتقدال ثقدل الجسدا مدا الأللدف ) العقبديا ( يبدأ الوثد       

 اللن األمدان األسفل ثا دي المرجحة ما الأللف للدللن القدميا ثا األمشاط و تبدأ الذراعاا ف
 – 100ة لمفصددل الددورل و)د( درجدد ْ 90ي )دبأقصددن قددوة وتكددوا  اويددا مفاصددل الجسددا هدد

( درجدة لمفصدل الكاحدل بعددها يدتا مدد مفاصدل  ْ 90 – 80( درجة لمفصل الركبدة و) ْ 110
 . (3)القدميا والركبتيا والورل للحصول علن قوة دفع عند القف  ألداء عملية الضرب 

 الضرب : –ج 
جميدع أجد اء الجسدا ألداء الضدرب السداحق تتحدرل الدذراع  ةألعلدن وتمطيدلبعد الدفع       

 و ويكوا مرفق (4)افظة علن التوا ا ألعلن والذراع األألرى أماا الجسا للمحلالضاربة 
العليدا  القسداالذراع الضاربة أعلن ما مستوى الكتدف وتبددأ اليدد الضداربة بلمدس الكدرة مدا 

تكدوا متباعددة قلديال   لها وتكوا األصابع متالصقة وممدودة واإلبهاا مؤشرا  للدن الألدارج أو
 .   (5)ومجوفة بحجا الكرة 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 113م ص   ص   سوق ذكيهعلئ  صفلى طا   ( 1)

 . 63م ص   ص   سوق ذكيههفهان نم   راطي ) هآخيهن (   ( 2)
 .  141م ص   ص   سوق ذكيه أكيم زكئ خفا وة  ( 3)

 . 63م ص نلر نفمص  هفهان نم   راطي ) هآخيهن (   ( 4)

 . 77م  ص  ص   سوق ذكيه (   2001س   نماط أف م لئ )( 5)

وتكوا الذراع الحرة مفرودة أماما وفي مسدتوى أفقدي وذلدل لحفد  اتد اا الجسدا فدي       
الهواء وتعمل هذض الحركة علن أبقاء كتف الذراع الضاربة في مسدتوى كتدف الدذراع األألدرى 



 : الدراسات النظرية واملرتبطة – لثانيالباب ا
42 

كساب الكدرة و وتبقن اليد الضاربة متابعة للكرة للن اللحظة األأليرة ما عملية الضرب إل  (1)
 االتجاض الصحيا وبعد ترل اليد للكرة تماما  يتا التهيؤ للهبوط . 

 
  الهبوط :  –د  
بعد أتماا عملية الضرب الساحق يدتا سدحب الدذراع الضداربة للأللدف مراعداة للشدروط       

 . (2)القانونية للعبة وضمها علن الصدر 
يتجاو  الالعب القائا بالضرب  الا أوتكوا عملية الهبوط بشكل متوا ا ومرا علن       

الساحق ألط المنتصف و وذلل بالهبوط علن مشطي القددميا علدن أا تكدوا المسدافة بديا 
القدددميا بعددر  الحددو  تقريبددا  وبصددورة متوا يددة وحسددب راحددة الالعددب وثنددي فددي مفصددل 

 . (3)الركبة والورل  المتصاأ صدمة الهبوط وألألذ الوضع الجيد لالستمرار في اللعب 
 

 :  وأنواعه بالكرة الطائرة مهارة حائط الصد 4 – 8 – 1 – 2
لا مهارة حائط الصد ما المهارات األساسدية المهمدة فدي عمليدة الددفاع عدا الملعدب       

يعرف علن انه " وسيلة إلحباط ع ا الفريدق المندافس مدا ألدالل  لذأماا الضربات الساحقة 
 ة دكة وامتصاأ قوتها و لضافا ضرب الكرة الساحقة فوق الشبدمنع مهاجميه م

طي الوقت الكافي لبقية الالعبيا في اتألاذ مدواقعها الدفاعيدة و وكدذلل يسدتألدا عللن لنها ت
 . (4)كمهارة هجومية ضد الفريق المنافس "

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 120م ص   ص   سوق ذكيهنف ي هط ت تيج    (1)

 .  64م ص   ص   سوق ذكيه    راطي  هفهان نم (2)

  ث ي نسم خ نم أسملاال نفم  لح نف  ماهنئ بفي ممة نف م     نفم نبيي تمئ   لمح ب م  نفمهما ن  نألساسم ة خل ل إبينر ح    (3)

 . 28( ص 2003: ) أطيهنة طك ا نه م جا  ة بغ نط م كل ة نف يب ة نفي اب ة م  بافري  نففابي 

 . 90م ص    سوق ذكيه ص     (2001)  يهنن عو  نفم     (4)

ف أيضا بأنه " الحركات القريبة ما الشبكة المسمو  القياا بهدا لالعدب واحدد أو ر ويع      
 (1)  "ن اعترا  الكرة القادمة ما ملعدب المندافسدأكثر ما العبي الألط األمامي والهادفة لل

. 
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العبدي الصددف لا حدائط الصدد " هدو قيداا العدب أو أكثدر مدا  (2)وتدرى) الديا وديدع (      
األمامي باعترا  الكرة المضروبة ساحقا ما ملعب المنافس بالقرب ما الشدبكة برفدع اليدد 

 . أو كلتا اليديا فوق مستوى الحافة العليا للشبكة ولمس الالعب للكرة "
لا إلتقاا مهارة حائط الصد الدور األساسي في لحباط هجوا الفريق المنافس و وقدد       

بيا بأعددداد العبدديا جيددديا يتمتعددوا بددالطول وقددوة القفدد  والرشدداقة للقيدداا  اد اهتمدداا المدددر 
 .  بهذض المهارة

 :  ( 3)وتتجلن أهمية حائط الصد فيما يأتي      
يعتبر مهارة دفاعية وهجومية عا طريقه يدتمكا الفريدق مدا تنظديا صدفوف دفاعده فدي  .1

 الملعب .
بة نتيجددة اصددطداا الكددرة بواسددطة حددائط الصددد يددتمكا الفريددق مددا امتصدداأ قددوة الضددر  .2

 باليديا .
 يعتبر الألط الدفاعي األول للفريق ويرتبط ارتباطا  وثيقا  بإمكانية القدرة علن الوثب. .3
 

  -: (4) للنا حائط الصد يؤدي برأي البع  للن ل ة  لضاف
 رد الضربة بسرعة للفريق اآلألر . .1
 التأثير النفسي للن جانب تشتيت انتباض الضارب . .2

 ة التي يمكا توجيه الضربة لليها . تقليل المساف .3

 الحصول علن نقطة اللعب .  .4

 تنظيا التشكيالت الدفاعية للفريق .  .5
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69( ص 2002: ) بغ نط م طن  نفماطس ة م  نفمانع  نف هف ة فل وة نفري  نففابي نال حاط نف يبئ فلري  نففابي     (1)

 . 136م ص ص   سوق ذكيه  نف ي هط ت تيج    (2)

 . 91م ص   ص   سوق ذكيه   (2001) يهنن عو  نفم     (3)

مهواء ننم  نف زنهي   ب   نفم  ن  نفو ن ة نفخاصة هع ق ها ب قة أطنء نفمها ن  نفه ا  ة ف عومئ نفرمي  نففمابي   (4)

 . 22( ص 2002: ) سافة  اج   ي م جا  ة بغ نط م كل ة نف يب ة نفي اب ة م 

 * أنواع حائط الصد : 
 : (1)أنواع كما يأتي  ةيشتمل حائط الصد علن ثالث   

 % . 24الصد بالعب واحد : نسبة تكرارض في الملعب حوالي  .1
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 % . 72الصد بالعبيا اثنيا : نسبة تكرارض في الملعب حوالي  .2
 % . 4العبيا : نسبة تكرارض في الملعب حوالي  ةالصد بثالث .3
ماتقدددا يتضددا لا تشددكيلة حددائط الصددد بالعبدديا أكثددر شدديوعا  واسددتألداما  قياسددا   مددا      

 :(2)العبيا وسيتا التطرق لهذا النوع بشكل مفصل كما يأتي  ةبالصد بالعب واحد وبثالث
ق الصددد وتسددتألدمه الفددرق القويددة فددي الوقددت ائددالصددد بالعبدديا مددا أفضددل طر  ديعدد      

ا للكددرة بددالمرور بدديا أيدددي القددائميا بعمليددة الصددد . لا هددذض الطريقددة ألتسددم لذالحاضددر و 
تقداا الألطدوات  ألنها ت طي ج ءا  كبير أماا الكدرة و وتسدتألدا فدي حالدة التوافدق والتوقيدت وا 
التي يقوا بها الالعباا القائماا بعملية الصد مع تساوي االرتفداع وضدبط الوقدت لدديها . " 

( مددا 2و  3( و أمددا بالعبددي مركدد  ) 4و  3و  2وتددتا طريقددة الصددد بالعبدديا مددا مراكدد  )
(أومددا 3مددا مركدد  )(3و  2( أو مددا مركدد )4مددا مركدد ) (4و  3( أو مددا مركدد  )2مركدد  )

(أو 4(ومركد )2للدن مركد  )(3)( وذلل بتحرل العبدي مركد 3)(ما مرك 3و  4)العبي مرك 
 .(3)"(3للن مرك )(4)(أو تحرل مرك 3(للن مرك )2تحرل العبي مرك )
 ة بثالث مراحل كما يأتي : وتمر هذض المهار 

 المرحلة التمهيدية : –أ  
يقوا الالعب المشترل في عملية الصد بدالتحرل لالعدب األألدر فدي المركد  المتألدذ مدا      

الهجوا بألطدوات جانبيدة حتدن يصدل الالعبداا فدي وقدت واحدد أمداا المهداجا وتدؤدى عمليدة 
وا بده الالعدب المهداجا بتنفيدذ لقيداا بحدائط الصدد فدي نفدس الوقدت الدذي يقداألعلن لالوثب 

ألعلددن لالهجددوا وتكددوا القدددماا متباعدددتيا باتسدداع الحددو  و ومرجحددة الددذراعيا والوثددب 
 . (4)ا قريبة ما الجسا حتن ال تعيق حركة الالعب األألر ابحيث تكوا الذراع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 93م ص   ص   سوق ذكيه  (2001)  يهنن عو  نفم    (1)

 . 73م ص  ص   سوق ذكيههفهان نم   راطي )هآخيهن(    (2)

: ) نفماصممل م    ي ممة  فو ممة  نفرممي  نففممابي  بمم ي نفااي ممة هنف فو ممق سمم    حممم  قفمم  هفممؤي مممانح نفصممم  عئ    (3)

 .  68 – 67( ص 1985نف ا  ة م 

 . 78م صنفمص   نلر  هفهان نم   راطي) هآخيهن(    (4)

 : الرئيسة المرحلة –ب 
عنددد قيدداا الالعددب المهدداجا بددالهجوا يقددوا الالعبددوا المشددتركوا فددي حددائط الصددد       

ألعلددن واألصددابع لألعلددن وتكددوا الددذراعاا ممدددودتيا لبالوثددب ألعلددن مددع تحريددل الددذراعيا 
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ا علن شكل سطا الكرة و ويجدب أا يكدوا وثدبها معداو بصدورة غيدر امنتشرة وممدودة والكف
 يتركوا فجوة يستطيع منها المهاجا توجيه الكرة ما ألاللها للن ملعبها .متباعدة حتن ال 

 المرحلة النهائية أو الألتامية : –ج  
" عند االنتهاء ما عملية الصد بالعبيا يهبط الالعبيا مع المحافظة علدن التدوا ا        

 اع في مع سحب الذراعيا للجسا لعدا الوقوع في أي ألطأ قانوني استعدادا لعملية الدف
حالة سقوط الكرة داألل ملعبهما . أي استعدادا للمسدة الثانيدة كمدا هدو مسدمو  بده بقدانوا 

 . (1)اللعبة " 
لا مهددارة حددائط الصددد ال وجددي بالعبدديا تعددد أفضددل مددا النددوعيا اآلألددريا وأكثددر تددأثيرا     
لددب جيددها الفدرق المتقدمدة لمدا تتطلبده مددا ألفدة ورشداقة وانسدجاا بديا الالعبديا واا اغتو 

الحاالت في هذا النوع تعمل علن لحباط هجوا الفريق المنافس وكسب نقطدة للفريدق القدائا 
 بالصد .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 68م ص  ص   سوق ذكيهس    حم  قف  هفؤي مانح نفصم  عئ    (1)

 الدراسات المرتبطة . 2 – 2

 (1) (2004دراسة احمد حامد السويدي ) 1 – 2 – 2
التددريب الدذهني المباشدر وغيدر المباشدر فدي عنواا الدراسة " اثر استألداا أسدلوبي        

 . تطوير بع  النواحي المعرفية والمهارية بالكرة الطائرة "
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 : هدفت الدراسة للن
 المقددرر فددي  الكشددف عددا اثددر اسددتألداا أسددلوبي التدددريب الددذهني المباشددر والمنهدداج

 الكلية في التحصيل المعرفي وبع  المهارات األساسية بالكرة الطائرة .

  أسدلوبي التددريب الدذهني المباشدر  االمقارنة فدي االألتبدار البعددي بديا اثدر اسدتألدا
وغير المباشر والمنهاج المقدرر فدي الكليدة فدي التحصديل المعرفدي وبعد  المهدارات 

 .   ةمرحلة الرابعة األتصاأ الكرة الطائر األساسية بالكرة الطائرة لطالب ال
( طالبدددا مدددا طدددالب 44مدددا ) ةواسدددتألدا الباحدددث المدددنه  التجريبدددي و وتكوندددت العينددد     

 المرحلة الرابعة األتصاأ الكرة الطائرة / كلية التربية الرياضية .
 : وتوصل الباحث للن

 لمقددرر لا أسددلوب التدددريب الددذهني المباشددر وغيددر المباشددر فضددال عددا المنهدداج ا
لطالب المرحلة الرابعة األتصداأ الكدرة الطدائرة التدي نفدذت ضدما البدرام  التعليميدة 
الثالثددة ذو تددأثير ايجددابي فددي التحصدديل المعرفددي وبعدد  المهددارات األساسددية بددالكرة 

 الطائرة .
  تفدددوق المجوعدددة التجريبيدددة األولدددن التدددي نفدددذت أسدددلوب التددددريب المباشدددر علدددن

ات التحصدديل المعرفددي وبعدد  المهددارات األساسددية المجموعددة الضددابطة فددي األتبددار 
 بالكرة الطائرة .

  تفددوق المجوعددة التجريبيددة الثانيددة التددي نفددذت أسددلوب التدددريب غيددر المباشددر علددن
داللدة  المجموعة الضابطة في األتبار مهارة جدار الصد و بينما لا تظهر فروق ذات

المواجده  هدارتي اإلرسدالمعنوية بيا المجموعتيا في األتبارات التحصيل المعرفدي وم
 ما األعلن )التنس( والتمرير ما أماا الرأس لألماا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمددد حامددد السددويدي ا اثددر اسددتألداا أسددلوبي التدددريب الددذهني المباشددر وغيددر المباشددر فددي تطددوير بعدد  النددواحي  (1)
  ( .2004: )أطروحة دكتوراض و جامعة الموصل و كلية التربية الرياضية و  المعرفية والمهارية بالكرة الطائرة

  لددا تظهددر فددروق ذات داللددة معنويددة بدديا المجموعددة التجريبيددة األولددن والمجموعددة
التجريبية الثانية في األتبارات التحصديل المعرفدي وبعد  المهدارات األساسدية بدالكرة 

 الطائرة .

 



 : الدراسات النظرية واملرتبطة – لثانيالباب ا
47 

 .  (1) (2001) باردراسة فرات عبد الج  2 – 2 – 2
لتددريب العقلدي فدي الندواحي المعرفيدة لعنواا الدراسة " تدأثير اسدتألداا أسداليب متنوعدة    

 .والمهارية والألططية بكرة القدا "
 هدفت الدراسة للن :

 . بناء األتبار معرفي للناحية المعرفية لفئة الشباب بكرة القدا 
  فيدة والمهاريدة والألططيدة بكدرة التعرف علدن مسدتوى فئدة الشدباب فدي الندواحي المعر

 القدا .
  التعرف علن أفضل أسدلوب متندوع للتددريب العقلدي فدي الندواحي المعرفيدة والمهاريدة

 والألططية لفئة الشباب بكرة القدا .
واسددتألدا المددنه  التجريبددي ذا المجدداميع األربددع التجريبيددة والضددابطة و وتكونددت العينددة     

 :( العبا وتوصل الباحث للن 32ما )
 التدريب البددني فقدط لدبع  مت يدرات الناحيدة المهاريدة والناحيدة الألططيدة يكفدي  لا

 .لتطوير المهارات والألطط 

  التدريب العقلي بأساليب متنوعة يعد عامال مهما يضيف فاعلية في تطوير مت يدرات
 الناحية المهارية و الألططية بكرة القدا .

 ظدداهر االنتبدداض ) الحدددة و التركيدد  و المجدداميع التجريبيددة قددد تحسددنت فددي الناحيددة وم
 االنتباض ( بينما لا تتحسا المجاميع الضابطة في هذض المت يرات .

  المجاميع التجريبية قد تحسنت في التصور العقلي فدي جميدع المحداور ) البصدري و
السمعي و الحس حركي و االنفعالي ( بينما لا تتحسا المجداميع الضدابطة فدي هدذض 

 المحاور .

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ص   سوق ذكيهتين  عو  نف وا     (1)

   التدددريب علددن االسددترألاء قددد سدداها فددي تطددوير قابليددات المجدداميع التجريبيددة فددي
 استيعاب أفضل للتدريب العقلي .
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 اا تنويددع وسددائل التدددريب العقلددي مددا ألددالل اسددتألداا التسددجيل الصددوتي والنمدداذج 
مضددافا للددن التصددور الحركددي واالسددتعادة العقليددة للمهددارات والألطددط سدداعد  يةالبصددر 

 للمجاميع التجريبية . علن تحقيق مستوى تطور أفضل

  اا المجموعدددة التجريبيدددة الثالثدددة ذات األسدددلوب المألدددتلط هدددي األفضدددل فدددي جميدددع
 مت يددرات البحددث ) الناحيددة المعرفيددة و مظدداهر االنتبدداض و محدداور التصددور و الناحيددة

 المهارية و الناحية الألططية ( .

  
 . (1) (1997) دراسة محمد احمد عبد اهلل  2 – 2 – 2

: " تأثير برنام  للتدريب العقلي علن األداء الدفاعي لحراس المرمدن عنواا الدراسة        
 في هوكي الميداا " .

 : هدفت الدراسة للن
  القدددرة علددن االسددترألاء التعددرف علددن تددأثير برنددام  التدددريب العقلددي علددن تحسدديا

 لحراس المرمن في هوكي الميداا .
  التعددرف علددن تددأثير برنددام  التدددريب العقلددي علددن تحسددا األداء الدددفاعي لحددراس

 المرمن في هوكي الميداا .
   ( حدددراس مرمدددن ألربعدددة أنديدددة و واسدددتألدا المدددنه  6واشدددتملت عيندددة البحدددث علدددن )      

 التجريبي لمجموعة واحدة . 
 باحث للن :وتوصل ال

  تأثر التدريب العقلدي المصداحب لدألداء المهداري فدي تحسديا القددرة علدن االسدترألاء
 لحراس المرمن في هوكي الميداا .

  . يؤدي استألداا التدريب العقلي في تطوير األداء الدفاعي لحراس المرمن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا تددأثير برنددام  للتدددريب العقلددي علددن األداء الدددفاعي لحددراس المرمددن فددي هددوكي الميددداا : محمددد احمددد عبددد اهلل (1)
 . 159( أ 1997و جامعة حلواا و العدد التاسع والعشريا و  المجلة العلمي للتربية البدنية والرياضية )

 ) مناقشة الدراسات المرتبطة ( 



 : الدراسات النظرية واملرتبطة – لثانيالباب ا
49 

التدي بالدراسدة الحاليدة  ارتبداط هندال يبديا أا  المرتبطدةما ألدالل التطدرق للدراسدات       
تهدف الن قياس التصور العقلي واألداء المهاري ومعرفة العالقة مدا بينهمدا فدي لعبدة الكدرة 

لذ اشددتملت الدراسددات األألددرى علددن اسددتألداا أسدداليب وبددرام  مألتلفددة للتدددريب  والطددائرة 
ات المرتبطدددة بدددبع  العقلدددي والتصدددور العقلدددي للمهدددارات وتدددرتبط الدراسدددة الحاليدددة بالدراسددد

الجوانددددب منهددددا قيدددداس التصددددور العقلددددي واألداء المهدددداري وبعدددد  اإلجددددراءات والوسددددائل 
و واا الدراسة الحالية هي تع ي  للدراسات المرتبطة ونقطة انطالق للكشف عدا  اإلحصائية

واا أوجدده االألددتالف بدديا تددأثير البددرام  التجريبيددة للتصددور العقلددي فددي األداء المهدداري و 
اسدتألدا بالدراسدة الحاليدة قيداس التصدور العقلدي وفدي ة الحالية والدراسات المرتبطدة الدراس

الدراسات المرتبطة استألدا برنام  للتددريبي العقلدي وتندوع أسداليب التددريب العقلدي لضدافة 
        .   المنه  المستألدا الن النشاط الممارس و
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جراءاته الميدانية . -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث : 3-1

ينة ، وان طبيعة المشكلة تحددد نهج هو الطريق الذي يؤدي إلى كشف حقيقة معمال       
نهج الوصددفي مدداسدتخد  الباحددث ال ىالباحدث باختيددار المددنهج المناسدب لهددذة المشددكلة . لددذ

  ظباألسدددلوب المسدددحي ألنددده األنسدددب لتحقيدددق أهدددداف وفدددروض البحدددث  وهدددو تجميددد  مدددن
للبيانددات المتعلقددة بمؤسسددات أداريددة أو علميددة أو اجتماعيددة أو ريا ددية وذلدد  خددالل فتددرة 

 . (1)نية معينة  زم
 
 عينة البحث : 3-2

العينة  هي الجزء الدذي يمثدل مجتمد  األصدل أو النمدوذي الدذي يجدري الباحدث مجمدل       
لعمدددي و ددد بلدد  ا. لددذى جدداء اختيددار الباحددث لعينددة البحددث باألسددلوب   (2)عملدده عليدده   

للموسددد  الددددوري النهدددائي  اةمبدددار ( العبدددا مشددداركا فدددي 65(العبدددا مدددن أصدددل )55عدددددها )
مجموعدة مدن األنديدة عدددها  وهد  أندية النخبة الذين يمثلدون(2006/ 2005الريا ي )

سددتة مسددجلة فددي كشددوفات االتحدداد المركددزي للكددرة الطددائرة كددلعلى درجددات تصددنيف الدددوري 
هدي )الكدر، ، الصدناعة ، اربيدل ، متدين ،  . 2006 -2005العرا ي لكرة الطائرة للموسد  

وتشدكل التجربدة االسدتطالعية عليده  بدججراءاسدتبعاد ندادي الكدر،  وتد  الشورجة، الرمدادي (
 .(1)الجدول%( من مجتم  البحث  84.61نسبة مئوية  درها )عينة البحث 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ) بغةااد   طببةة  دار  ية  الراايةي دليل البحاث لكتابة  اببحةاث فةي الترب نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح فتحي ؛ (1)

 . 56( ص 2004الشها   

 . 164( ص 2002: )بغااد   طاارا  دار الكتب للبباع  والنشر    البحث الةلمي وطناهجه وجيه طحجوب ؛  (2)
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 (1الجدول )
 حج  عينة البحث واألندية المشاركة  يبين

 عدد الالعبين اس  النادي ت

 10 نادي الصناعة 1

 10 لدبينادي ار  2

 12 نددنادي متي 3

 13 نادي الشورجة 4

 10 نادي الرمادي 5

 55 المجموع

 

 . الوسائل واألدوات المساعدة 3-3
 جم  المعلومات : ئلوسا 3-3-1
 المصادر والمراج  العربية واألجنبية . .1

 االختبارات والقياس . .2
خراجهددا  عقلدديمقيدداس التصددور ال فقددراتثبيددت اسددتمارة اسددتطالع أراء الخبددراء حددول ت .3 وا 

 ( .2، 1) الملحق بالصورة النهائية
وأنواعهددا واختباراتهددا  راء حددول تحديددد المهددارات األساسدديةاسددتمارة اسددتطالع أراء الخبدد .4

 ( .5، 4،  3) المالحق الخاصة
 .)*(المقابالت الشخصية  .5
 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .6الملحق ) )*(
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 األدوات المستعملة : 3-3-2
 ملعب كرة طائرة  انوني . .1
 (.10كرات طائرة عدد ) .2
 س ( . 5أشرطة الصقة ملونة بعرض ) .3
 شريط  ياس معدني )فيته( . .4
 صفارة . .5
 أ ال  . .6
 مقص . .7

 
 مقياس التصور العقلي : 3-4

 martensاسددتخد  الباحددث مقيدداس التصددور العقلددي الددذي صددممه )رينددر مددارتنز( )      
يشمل على أربعة أبعداد هدي )التصدور البصدري والسدمعي واإلحسداس الحركدي  و،  (1982

)الممارسدددة الفرديدددة ، الممارسدددة مددد  وأربعدددة موا دددف هدددي المصددداحبة(  ةوالحالدددة االنفعاليددد
تمر )برسدبن  ؤ و د  هذا االختبار فدي مد ،اآلخرين ، مشاهدة الزميل ، األداء في المنافسة ( 

prsipin. في استراليا ) 
( إلدى المقيداس 1993) Walter  &vealey)والتدر(  و لقد أ اف كل من )فيدالي(      

بعدين هما التحك  الذي يقو  من خالل تقددير مدن خمدس نقداط تبددأ مدن عدد  الدتحك   إلدى 
ل هدل يمكدن رؤيتهدا مدن لالتحك  الكامل ، والتصور الداخلي والخدارجي مدن خدالل عبدارة تسد

عاد البعدد السدادس تد  اسدتب إذبة عن طريق )نع  وال ( داخل أو خاري الجس  وتسمح باإلجا
 . من  بل الخبراء

وتقنينده علدى البيئدة العربيدة مدن  بدل محمدد العربدي شدمعون  لقد ت  تعريب المقياس       
التصدور العقلدي فدي مقياس  اس في البحوث تحت  ورد إذ( 1996وماجدة إسماعيل سنة )

 . (1) المجال الريا ي
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 1999اليةاهر    طرزةا الكتةاب للنشةر    : ) 1. طعلم النفس الراايةي والمييةاا النف ةي طحما الةربي شمةون ؛  (1)

 . 350 – 342ص
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ألجل تثبيت فقرات المقيداس وبيدان صدالحيتها بالنسدبة للعيندة ومددى أمكانيدة تطبيقده و      
خاصددة بفقددرات مقيدداس التصددور العقلددي  ة  ددا  الباحددث بلعددداد اسددتبانهعلددى البيئددة العرا يدد

  ربويددة والنفسدديةي مجددال العلددو  التدفدد )*(الخبددراء  ( مددن5)ى دتدد  عر ددها علدد (1الملحددق )
لتطبيقدده علددى  تهالمقيدداس بشددكل نهددائي وصددحفقددرات  التربيددة الريا ددية ، لتددرض تثبيددت و 

 دد و ( 2ملحق)لها النهدائي وكمدا مو دح بدالت  أعداد فقرات المقياس بشدك إذ عينة البحث .
حددول صددحة وصددالحية فقددرات المقيدداس %(  80)بلتددت  تفدداق الخبددراءاال ت ددح إن نسددبة ا

 لتطبيقها على عينة البحث .
 
 تحديد المهارات األساسية وأنواعها وترشيح اختباراتها : 3-5
 في لعبة الكرة الطائرة األساسية تحديد المهارات 3-5-1

تحديددد المهددارات األساسددية الخاصددة بلعبددة الكددرة الطددائرة   ددا  الباحددث بتصددمي  لتددرض      
 )*(مدن الخبدراء ( 7)وعر دها علدى  (3خاصدة كمدا مو دح فدي الملحدق )استمارة اسدتبانه 

فددي مجددال التربيددة الريا ددية / الكددرة الطددائرة لتحديددد بعددض المهددارات األساسددية المناسددبة 
 لمشكلة البحث .

فمدا دون للمهدارات  %( 70)استبعاد المهارات التي حصلت علدى نسدبة  ا  الباحث بو      
  إن للباحدددث الحدددق فدددي اختيدددار النسدددبة التدددي يراهدددا مناسدددبة عندددد اختيدددارة  إذ األساسدددية

 . (2) الجدول وكما مو ح في( 1)للمؤشرات المراد العمل بها  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (7)*( الملحق ) 

 (8الملحق ) )*( 
:  1. طاليياا النف ي في التربي  الراايي  وعلم النفس الراايةي طحما ح ن عالوي وطحما نصر الاان ريوان ؛  (1)

 . 366( ص 1979) الياهر    دار الفكر الةربي   

: 



 : منهجية البحث وإجراءاته امليدانية  –لثالثالباب ا
55 

       
 (2الجدول )

 النسب المئوية لتحديد المهارات األساسية  يبين
 

 التلشير النسبة المئوية ساسيةالمهارات األ ت

 √ %100 الدددداإلرس 1

 √ %85 استقبال اإلرسال 2

 %57 دادددددداألع 3
X 

 √ % 100 ال رب الساحق 4

 √ %85 دددحائط الص 5

 X %42 الدفاع عن الملعب 6

 
 

 : في لعبة الكرة الطائرة تحديد أنواع المهارات األساسية 3-5-2
مهددارات األساسددية الخاصددة بلعبددة الكددرة الطددائرة مددن خددالل عر ددها علددى تدد  تحديددد ال      

مجموعددة مددن الخبددراء ولتددرض تحديددد أنددواع هددذة المهددارات التددي تدد  ترشدديحها  ددا  الباحددث 
( بدددلنواع المهدددارات المحدددددة وتددد  عر دددها 4)بتصدددمي  اسدددتمارة اسدددتبانه خاصدددة الملحدددق 

بتحديدد المهدارات األساسدية المناسدبة وهد  نفدس الخبدراء الدذين  داموا الخبدراء  ( مدن7)على
التي حصدلت علدى نسدبة اتفداق  المهاراتتلشير االستمارة  ا  الباحث باستبعاد  وبعد للبحث

 .( 3) الجدولفدي  بينوكما م ال النوعيندا دون من كدفم %(70)
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 (3الجدول )
 يمثل النسب المئوية لتحديد أنواع المهارات األساسية 

 التلشير النسبة المئوية واع المهاراتأن ت المهارات ت

 الدددداإلرس 1

 X صفر% اإلرسال من األسفل المواجه األمامي . 1

 X % 14 اإلرسال من األسفل الجانبي  2

 X %57 اإلرسال المواجه من األعلى  )التنس(. 3

 √ %71 اإلرسال المتموي . 4

 X صفر% اإلرسال الجانبي الخطافي . 5

 X %42 رسال الساحق .اإل  6

 √ %100 استقبال اإلرسال بالذراعين من األسفل واألعلى . 1 استقبال اإلرسال 2

 ال رب الساحق 3

 √ %85 ال رب الساحق القطري  1

 X %42 ال رب الساحق المواجه المستقي  األمامي . 2

 X %57 ال رب الساحق القطري والمستقي  . 3

 ددددحائط الص 4

 X %57 الصد بالعب واحد  حائط 1

 √ %100 حائط الصد بالعبين  2

 X %14 العبين . ةحائط الصد بثالث 3

 
 : ترشيح االختبارات 3-5-3

 وزيد  اسدتمارةتد  تبعد تحديد المهارات األساسية وأنواعها المالئمة لتجربة البحدث ،        
 (8)المحدددة علدى  األساسديةت لترشيح االختبارات المهاريدة لدبعض المهدارا خاصة استبانه

( % 70اتفداق )نسدبة و ا  الباحدث باختيدار االختبدارات التدي حصدلت علدى  )*(الخبراء  من
، وبدددذل  تددد  تحديدددد  (5)الملحدددق  فدددي مو دددحولكدددل مهدددارة اختبدددار واحدددد كمدددا  فمدددا فدددوق

 : (4بالجدول ) مبيناالختبارات التالية وكما 
 اختبار د ة اإلرسال للمناطق المحددة . .1
 ( .2) اختبار استقبال اإلرسال .2
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 9)*( الملحق )
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 اختبار ال رب الساحق القطري . .3
 ( .4اختبار حائط الصد الزوجي من مركز ) .4

 

 (4الجدول )
بالكرة  المئوية لترشيح االختبارات الخاصة ببعض أنواع المهارات األساسية  النسب يبين

 الطائرة 
 التلشير النسبة المئوية اس  االختبار ت أنواع المهارات ت

 اإلرسال المتموي 1

 Xْ   % 50 اختبار د ة اإلرسال لمناطق محددة . 1

 X % 62 اختبار د ة اإلرسال الطويل . 2

 √ % 87 اختبار د ة اإلرسال للمناطق الصعبة . 3

 X % 37 اختبار د ة اإلرسال القصير . 4

2 

اسددتقبال اإلرسددال 
بالددددددذراعين مددددددن 
 األسفل واألعلى

 X صفر % اختبار د ة االستقبال من الكرات المرمية 1

 X % 50 اختبار د ة االستقبال من اإلرسال . 2

 X % 62 ( .1اختبار استقبال اإلرسال ) 3

 √ % 100 ( .2اختبار استقبال اإلرسال ) 4

 ال رب الساحق 3

 √ % 75 د ة ال رب الساحق القطري . اختبار 1

2 
( نحو 4اختبار د ة ال رب الساحق من مركز )

 (5مركز )
 صفر %

X 

3 
( نحو 3اختبار د ة ال رب الساحق من مركز )

 (5مركز )
25 % 

X 

 حائط الصد 4

 X % 25 اختبار صد ال رب الساحق . 1

 X % 62 (2اختبار حائط الصد الزوجي من مركز ) 2

 X % 50 (3اختبار حائط الصد الزوجي من مركز ) 3

 √ % 87 (4اختبار حائط الصد الزوجي من مركز ) 4
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 :لطائرة ا بالكرة األساسيةروط ومواصفات اختبارات المهارات ددش  6 – 3
بالكرة الطائرة على أربعة اختبارات ، ت  االستعانة  األساسيةشملت اختبارات المهارات       
 )*(( مدن الخبدراء 3ن مصادر علمية وهي اختبارات مقننة ت  عرض تفاصديلها علدى )بها م

فددي مجددال الكددرة الطددائرة لمعرفددة مددا تحتاجدده هددذة االختبددارات مددن تعددديل تماشدديا  مدد  تقددد  
وتدد  عدرض %(  100وتطور اللعبة و انونها وات ح للباحث إن نسبة اتفاق الخبراء هدي )

 .(  10)  ي الملحقدح فدا مو دكم دل  دا عدم ارات مفصال مد  إي احداالختب
 
 التجربة االستطالعية . 7 – 3

  إن التجربة االستطالعية هي تدريب عملي للباحث مدن اجدل الو دوف علدى السدلبيات      
، ولتددرض التعددرف علددى هددذة  (1)وااليجابيددات التددي تقابلدده أثندداء إجددراء االختبددار لتفاديهددا  

احدث بدلجراء تجربدة  د تظهر عند تنفيدذ التجربدة الرئيسدة  دا  البالسلبيات وااليجابيات التي 
علددى مجموعددة مددن الالعبددين بلدد   2006/  6/   20  وافددقالم الثالثدداء اسددتطالعية يددو 

، وخداري عيندة البحدث ن المجتم  األصلي للبحث دن نادي )الكر،( مد( العبين م10عدده )
 اس التصور العقلي . من خالل تطبيق االختبارات المهارية واستمارة مقي

 : (2)هيإن من أه  أغراض أجراء التجربة االستطالعية      
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث . .1
 في تنفيذ االختبارات والقياسات  التلكد من كفاءة فريق العمل المساعد ومدى الد ة .2

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الموصل ، مطاب  التعلدي  العدالي  :االختبارات والقياس والتقوي  في التربية  الريا ية  اس  المندالوي )وآخرون( ؛  (1)

 . 107( ص 1990، 

    . 90 – 89،  مصدر سبق ذكرةنوري إبراهي  الشو  وراف  صالح فتحي ؛  (2)
 /كلية التربية الريا ية / جامعة بتداد . نوري إبراهي  الشو  ، أستاذ ، اختبارات و ياس الكرة الطائرة – 1 )*(
 عامر جبار السعدي ، أستاذ ، الكرة الطائرة /كلية التربية الريا ية / جامعة بتداد . – 2     
  زلي  التربي  الراايي  /  / / طارب المنتخب الوطني  للمةوقين ح ين سبهان / طارا ط اعا / الكر  البائر   - 3     

 بغااد . جاطة             
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 اختبار صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة واستمارة جم  البيانات . .3
 إيجاد الشروط العلمية لالختبارات .  .4
 ومن التجربة االستطالعية توصل الباحث إلى ماياتي:         

 صالحية مقياس التصور العقلي لعينة البحث . .1
 ها .صالحية االختبارات المهارية المستخدمة وسهولة تطبيق .2
عددد  وجددود صددعوبة باإلجابددة علددى فقددرات مقيدداس التصددور العقلددي مددن  بددل عينددة  .3

 البحث نظرا لو وح عباراته .
 كفاءة فريق العمل المساعد في تطبيق اختبارات المقياس واالختبارات المهارية . .4

  
 األسس العلمية لمقياس التصور العقلي واالختبارات المهارية :  8 – 3

تطبيدق االختبدارات لاألسس العلمية في االختبدارات أهميدة كبيدرة وأساسدية  رإن لتواف        
 . عية ا  الباحث بجيجاد معامالت الصدق والثبات والمو و  االمعدة للدراسة . لذ

 صدق االختبارات : 1 – 8 – 3
  أن تكون مهمة االختبار  ياس وتقوي  الصفة التي و د  مدن اجلهدا االختبدار  هو        
، وألجل التحقق من صدق المقياس واالختبارات المهاريدة  دا  الباحدث باسدتخراي  (1) فعال  

صدق المحتدوى ويعندي    يداس لمددى تمثيدل االختبدار لندواحي الجاندب المقداس لبحثده عدن 
طريق تحليل مواد االختبار وعناصرة تحليال منطقيا لتحديدد الوظدائف والجواندب الممثلدة فيده 

المقيداس واالختبدارات علدى  إذ ت  عرض مفردات (2) ار بلكمله   ونسبة كل منها إلى االختب
(  واالختبارات والقيداس والكدرة الطدائرة الريا ي مجموعة من الخبراء في مجال )عل  النفس

 فيما يراد  ياسه .ى إن محتواها صادق دعل اوالذين أكدو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )جامعدة القادسدية ، الطيدف للطباعدة  االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الريا يكي  ؛ علي سلو  جواد الح (1)
 . 22( ص 2004، 

 .28( ص  1999: )القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،   المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى باهي ؛  (2)
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 ثبات االختبارات: 2 – 8 – 3 
ختبدار واحدد مدن أهد  األسدس العلميدة للوثدوق بنتائجده ، ويمكدن يعد معامل ثبدات اال       

تعريف بلنه   إعادة تطبيق االختبار علدى نفدس األفدراد وفدي نفدس الظدروف مدرة أخدرى بعدد 
انق اء فترة زمنية ، إذ يعبر معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني عدن معامدل الثبدات 

 البسددديط هدددا عدددن طريدددق اسدددتخدا  معامدددل االرتبددداط. وتددد  معاملدددة نتائج (1)أو االسدددتقرار   
عادنبيرسو) علدى عيندة  تده( بين درجات االختبار األول والثداني ، إذ تد  تطبيدق االختبدار وا 

فدي  مبينأيا  م  مراعاة الظروف نفسها  در اإلمكان وكما  (7) خاللالتجربة االستطالعية 
 ( .5الجدول )

  
 مو وعية االختبارات : 3 – 8 – 3

إن المو وعية واحدة من األسس العلمية التي يجب توافرها فدي االختبدارات ، فهدي         
معيار تقويمي للمعرفة التي تتصف باليقين كما تقو  على أدلدة يمكدن للتيدر أن يتثبتدوا مدن 

عامدددل ال ثبدددات إذ إنهدددا معيدددار تقدددويمي يعكدددس صدددالحية القيددداس ويدددؤثر فدددي (2)صدددحتها   
ئج المحكمدين الدذين  داموا بعمليدة تقدوي  العيندة نفسدها )*( ، ن نتادولحساب المو وعية بي

تلدد   عددن طريددق اسددتخدا  معامددل االرتبدداط البسدديط )بيرسددون( إليجدداد عال ددة االرتبدداط بددين
 مو دوعية النتائج وفي  دوء ذلد  تد  إيجداد عال دة االرتبداط بدين نتدائج المحكمدين لحسداب

المحكمددين  جدنتائدد ارتبدداط عددالي بدديناالختبددارات المسددتخدمة و ددد دلددت النتددائج علددى وجددود 
بالنسبة لالختبارات المهاريدة ومدن خدالل إجابدات الالعبدين علدى مفدردات المقيداس بالنسدبة 

 .(  5الجدول )في  مبينلتصور العقلي وكما ل
                    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )القاهرة ، دار الفكر العربدي ،  3. ط 1. ي التربية البدنية والريا يةالقياس والتقوي  في محمد صبحي حسانين ؛  (1)
 . 197( ص  1995

: )بتداد ، مطبعدة جامعدة بتدداد ، االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الريا ي  يس ناجي وبسطويسي احمد ؛  (2)
 . 100( ص 1984

 ة / جامعة ديالى  .مجاهد حميد رشيد : مدرس مساعد / كلية التربية الريا ي – 1)*( 
 مدرس مساعد / كلية التربية الريا ية / جامعة ديالى  . شهباء احمد العزاوي : – 2    



 : منهجية البحث وإجراءاته امليدانية  –لثالثالباب ا
61 

 (5الجدول )  
معامل الثبات والمو وعية لمقياس التصور العقلدي واالختبدارات المهاريدة المسدتخدمة  يبين

 (، ال رب الساحق ، حائط الصد في البحث )اإلرسال، استقبال اإلرسال
 المو وعية الثبات اراتددددددداالختب اراتددالمه ت المتتير ت

1 
التصور 
 العقلي

 0.89 0.85 اختبار مقياس التصور العقلي اإلرسال 1

 0.94 0.90 اختبار مقياس التصور العقلي استقبال اإلرسال 2

 0.96 0.96 اختبار مقياس التصور العقلي ال رب الساحق 3

 0.88 0.86 ار مقياس التصور العقلياختب حائط الصد 4

2 
األداء 
 المهاري

 0.90 0.88 اختبار د ة اإلرسال للمناطق الصعبة اإلرسال 1

 0.98 0.98 (2اختبار استقبال اإلرسال ) استقبال اإلرسال 2

 0.93 0.90 اختبار د ة ال رب الساحق القطري ال رب الساحق 3

 0.87 0.85 (4زوجي من مركز )اختبار حائط الصد ال حائط الصد 4

 

 : التجربة الرئيسة 9 – 3
بعدددد إعدددداد المقيددداس واالختبدددارات المهاريدددة بالصدددورة النهائيدددة والتلكدددد مدددن صدددالحية      

تطبيقهدددا علدددى عيندددة البحدددث ،  دددا  الباحدددث بدددلجراء التجربدددة الرئيسدددة علدددى عيندددة البحدددث 
، إذ تد   2006/  7/  6مصدادف في يو  الخمديس ال( العبا 55األساسية والبال  عددها )

تطبيددق المقيدداس واالختبددارات المهاريددة فددي أثندداء وحددداته  التدريبيددة بعددد الحصددول علددى 
اسدتترق  و ددموافقة مدرب الفريق بلخذ نصف و دت الوحددة التدريبيدة ألجدراء االختبدارات ، 

اليدو  األول رتين و ياسدها عقليدا فدي هداإذ تد  اختبدار م، أجراء االختبارات يومين لكل نادي 
، إذ  )*(وبمسداعدة فريدق العمدل المسداعد في اليدو  الثداني لكدل ندادي  يينرتين األخر هاوالم

 ا  الباحث باختبار هذة المهارات ومدن ثد   ياسدها عقليدا  الن إجدراء هدذة االختبدارات يعتمدد 
  جعدددل المفحدددوص يدددؤدي الحركدددة ثددد  يباشدددر باإلجابدددة عدددن االسدددتبانة علدددى حقيقدددة هدددي 

 بعد شرحها مدن  بل الباحث ، و د أجريت االختبارات (1)حركة   بخصوص ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .11)*( فريق العمل المساعد الملحق )
 . 131ص  ( 2002: ) بتداد ، مكتبة الصخرة للطباعة ، المبدأ والتطبيق  التعل  الحركي بينيعرب خيون ؛  (1)
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سددتمارات الخاصددة بمقيدداس التصددور العقلددي علددى أفددراد العينددة وشددرح تددال ذلدد  توزيدد  اال 
أهداف البحث ومفردات المقياس والتلكيد على  رورة اإلجابة على جمي  مفردات المقياس 

  يجب أن يعل  الفرد المختبر بان الباحث مهدت  بدججراء بندود البحدث بعناية ود ة وصدق إذ 
األسددئلة واالستفسددارات حددول علددى اإلجابددة   ذلدد ف ددال عددن (1)الخدداص بدده بد ددة وتركيددز   

( 15 – 10هذا و د استترق و ت اإلجابة على مفردات المقيداس مدن ) ، مفردات المقياس
 د يقة . 
علدى  دوء شدروط التسدجيل ت  و   درجات االختبارات المهارية من  بل المحكمدين و      

مفداتيح األسدئلة إذ اعتمدد كدل لالختبارات ، أما المقياس فدت  تفريد  درجاتده باالعتمداد علدى 
 الدرجات الخا  كنتائج لالختبارات ومن ث  تحويلها إلى درجات نهائية .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) Alderman ,R .B Pschological Behaiovir Sport Landon . w : Bsaundors Company .  

1974 . P . 136 .                                                                                                               
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 الوسائل اإلحصائية : 10 – 3
 مج س                              

 (1).....................   ___________ الوسط الحسابي = – 1

 ن                                 
 2)مج س(                                                      

 _______  - 2مج س                                        
 ن                                                         

  _________________        انون االنحراف المعياري = – 2
 1 - ن                                                    

 
 

 مج ص ×مج س                                                                                          
 ________________  -مج س ص                                                                        
 ن                                                                                                         

 ( = ___________________________بيرسون)معامل االرتباط البسيط – 3
 2)مج(                     2(مج س)                                                 

                                                  ]            - 2مج ص  [×  ] - 2مج س [                                       
 ن        ن                                                                                                                    

 

 

 الجزء                               
 (2).................   100 ×النسبة المئوية = _______________   – 4

 الكل                                

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الريا ية  التطبيقات اإلحصائيةودي  ياسين التكريتي و حسن محمد عبد ؛  (1)
 .   214،  155،  187( ص  1999: ) الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

(  1988: )بتددداد ، مطبعددة التعلددي  العددالي ،  مبددادئ اإلحصدداء فددي التربيددة الريا ددية دديس ندداجي وشددامل كامددل ؛  (2)
  . 107ص
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 م   –س                                       
 (1)...............   قانون الدرجة المعيارية  = _____________ – 5

 ع     
 

 مجموع حاصل ضرب الدرجات المعيارية                                                 
    المتقابلة                                                          
 (2).. باط الدرجات المعيارية =_______________________قانون معامل ارت – 6

 عدد األفراد                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  1995، مكتبددة االنجلدددو المصددرية للطباعدددة ، : )القددداهرة  والتربددوي  يالتقدددوي  والقيدداس النفسدددرمزيددة التريددب ؛  (1)
 . 477ص

(  1979: ) القداهرة ، دار الفكدر العربدي ،  3. ط عل  النفس اإلحصائي و ياس العقدل البشدري فؤاد البهي السيد ؛  (2)
 . 321ص
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . – 4
    عرررض نتررائج قيرراو التعررور الختلررا والمتارراراي المهاريرر  قيرر  الاحرر    1 – 4

 وتحليلها .
المهررار   واأل اءالرتارراب ارريت التعررور الختلررا  عررفو  عرررض نتررائج م 2 – 4

 وتحليلها ومناقشتها .
    اي )اإلرسرراا ا اسررتتااا األن يرر  لمهررار عرررض نتررائج تحليررا التاررايت ارريت  3 – 4

 االضرب الساحق ا حائب الع  ( وتحليلها ومناقشتها . اإلرساا
 عرض نتائج تحليا التاايت ايت األن ي   ا التعور الختلا . 1 – 3 – 4
 األ اء المهار  .عرض نتائج تحليا التاايت ايت األن ي   ا  2 – 3 – 4
 لا را التعور الخترايت ايت أن ي  ال راس   مناقش  نتائج تحليا التا 4 – 4

  .واأل اء المهار         
 هررراارتااباأل اء المهرررار  والتعرررور الختلرررا و ترررا ل ر ررر  عررررض نترررائج  5 – 4

 . اوتحليلها ومناقشته
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها . – 4
ريرر  قيرر  الاحرر  عرررض نتررائج قيرراو التعررور الختلررا والمتارراراي المها  1 – 4

 وتحليلها .
 األساسري لغرض التخرف على نتائج قياو التعور الختلا وامتااراي اخض المهراراي       
ا الضرب السراحق ا حرائب العر ( ا قراب الااحر  احسراب  اإلرسااا استتااا  اإلرسااوها )

لرى حر   المهرار  للرا مهرار  ع واأل اءالوسب الحسااا والنحراف المخيار  للتعور الختلا 
 (  6ال  وا )مايت  ا لما 

 (6ال  وا )
المهررار  للمهرراراي  واأل اءلتعررور الختلررا لالحسررااي  والنحرا رراي المخياريرر   األوسرراب يارريت

)العرناع  لضرب السراحق ا حرائب العر ( لنوا  ا ا اإلرسااا استتااا  اإلرساا)قي  الاح  
 ا الشور   ا متيت ا ارايا ا الرما  (

  

 المتغيراي
 55ت =  األ اء المهار    55ت =   عور الختلاالت

 ع+ -و ع+ -و
 4.64 33.78 16.57 71.38 /  ر  اإلرساا

 4.37 31.60 11.01 71.87 /  ر  استتااا اإلرساا
 0.08 17.40 11.87 73.23 /  ر  الضرب الساحق
 1.53 6.58 12.18 70.90 /  ر  حائب الع 

 
الحسرررااي  والنحرا ررراي المخياريررر  للتعرررور  األوسررراب ( قيمررر 6نترررائج ال ررر وا ) تاررريت     

 اإلرسررااالغرري قيمرر  الوسررب الحسررااا للتعررور الختلررا لمهررار   إذا  واأل اء المهررار  الختلررا
  الوسررب الحسررااا ر(  ر رر  ا وقيمرر16.57  النحررراف المخيررار  )ر(  ر رر  وقيمرر71.38)

  ا ر(  ر رر11.01مخيررار  )  النحررراف الر(  ر رر  وقيمرر71.87) اإلرسرراالمهررار  اسررتتااا 
  النحرررراف ر  وقيمرررر(  ر ررر73.23ار  الضررررب السررراحق )ر  الوسرررب الحسرررااا لمهرررروقيمررر
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الحسررااا لهررا  بقيمرر  الوسرر ترر  الغرري مهررار  حررائب العرر   أمررا ا (  ر رر 11.87المخيررار  )
 . (4 ا الشلا )موضح  (  ر   ولما12.18حراف المخيار  )(  ر   والن70.90)

69.5

70

70.5

71

71.5

72

72.5

73

73.5

التصور العقلي 

االرسال

 استقبال االرسال

 الضرب الساحق

حائط الصد

 
 (4الشلا )

 لمهاراي قي  الاح ليوضح األوساب الحسااي  للتعور الختلا 
 

والنحراف المخيرار  (  ر   33.78) اإلرساالما الغ الوسب الحسااا لمتاار مهار        
وارانحراف  (  ر ر 31.60) اإلرسرااالغ الوسب الحسااا لمهار  استتااا  (  ر   و4.64)

(  ر ر  17.40)الوسب الحسااا  ا امتاار مهار  الضرب السراحق  الغو  (4.37مخيار  )
(  ر ر  وقيمر  النحرراف 6.58(  ر   ا والغ الوسرب الحسرااا )0.08واانحراف مخيار  )

حتق الهر ف تق   واهذا يلوت ( 5(  ا مهار  حائب الع  لما  ا الشلا )1.53المخيار  )
 .األوا 

0

5
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35

االداء المهاري

االرسال

 استقبال االرسال

 الضرب الساحق

حائط الصد

 
 (5) الشلا

 لمهاراي قي  الاح ل المهار لأل اء يوضح األوساب الحسااي  
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المهررار   واأل اءالتعررور الختلررا  ارريت رتاررابل ا معررفو  عرررض نتررائج  2 – 4
 وتحليلها ومناقشتها .

قيرر   للمهررارايالمهررار   واأل اءاللشررف عررت عاقرر  الرتارراب ارريت التعررور الختلررا  أل ررا    
   . اما الرتااب ابريت  ال ر اي المخياري الاح  ا قاب الااح  احساب مخ

( قيب مخاما الرتااب للتعور الختلا واأل اء المهرار  ا إذ قراب 8ا  7ت )ال  ول  يايت      
إلرى  ر راي مخيارير  وذلر  الااح  اتحويا ال ر اي المراب للتعرور الختلرا واأل اء المهرار  

لرر ر اي ا  إذ أت" رتارراراي المهاريرراو التعررور الختلررا والمراو متيررراي قيررراف  ر رررلمترر
األعرررلي   رررا عرررورتها المررراب للمتيررراو األوا والمتيررراو الةرررانا لتعرررلح للمتارنررر  أل أذا 

قسررب الااحرر   ر رراي  إذا  (1)اشررترلي  ررا مارر أ واحرر  للترر رد ولانرري وحرر اتها متسرراوي  " 
ا ذلر  اسرتمراد مخامرا الخين  اخ  ترتياها تنازليا لم موعتيت ) الفئ  الخليا والفئ  ال نيا ( ت

 الرتااب .
 (7ال  وا )

)   قي  الاحالمهار  للمهاراي  واأل اءمخاما الرتااب للفئ  الخليا ايت التعور الختلا  يايت
ا الشرور   حق ا حائب العر ( لنروا   )العرناع ا الضرب السا اإلرسااا استتااا  اإلرساا

 ا متيت ا ارايا ا الرما  ( 
 

 ر المها األ اء      
 التعور

 للمهاراي الختلا 
 حائب الع  الضرب الساحق اإلرساااستتااا  اإلرساا

 ____ ____ ____ *  0.79 اإلرساا
 ____ ____ * 0.96 ____ اإلرساااستتااا 

 ____ * 0.73 ____ ____ الضرب الساحق
 * 0.95 ____ ____ ____ حائب الع 

 (0.374( وقيم  )ر( ال  ولي  )26) ( و ر   حري 0.05* مخنو  عن  مستوى  لل  )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  322، ص   مصدر سبق ذكره( فؤاد البهي السيد ؛ 1)
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واأل اء المهررار   للمهرراراي (  ر رراي الرتارراب ارريت التعررور الختلررا7ال رر وا ) ارريتوي      
(  ر رر  واسررتتااا 0.79اب لمهررار  اإلرسرراا )للمهرراراي قيرر  الاحرر  ا وقرر  الررغ مخامررا الرتارر

(  ر رر  ا 0.95(  ر رر  وحررائب العرر  )0.73(  ر رر  والضرررب السرراحق )0.96اإلرسرراا )
( عنر   ر ر  حرير  0.374ال  ولي  الاالغ  ) تهاالمحسوا  الار مت قيم )ر(قيم  واما إت 

الترريةير "  إذ إتا ( ممررا يرر ا علررى إنهررا ذاي  للرر  مخنويرر  0.05( ومسررتوى  للرر  )26)
يفسرررر  أتالمتاررا ا اررريت الحرلرر  واإل را  مرررت مررراا ننرراب مخر رررا وارنرررامج حرلررا يملنررر  

ممر رراي حرليرر  تمررر ب هرر ف الحرلرر  وتحترررق  إلررىالحسرري  والعررور المياليررر   يالمرر ما
 . (1) " الوا ب

المزيرر  مررت الفهررب لبايخرر  أ اء المهرراراي يسرراع   ررا تبرروير األ اء  تيررقلمررا إت تح      
 . (2)ومت ةب األ اء المهار  اشلا ألةر آلي  وانسيااي   الا نا
( إت 1990( و )راترررب Cordon 1972( و )  1990ويررررى لرررا مرررت) شرررمخوت       

التعور الختلا أل اء مهار  مخين  ينتج عن  نشاب عضرلا محر و  تلمرت  ائ تر   را تتوير  
 مير  أ رزاء ال سرب  الممراي الخعاي  المرسل  مرت ال هراز الخعراا للخضراي الخاملر   را

 . (3)أل اء المهار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 73ص  ، مصدر سبق ذكره ( نبيل محمود شاكر ؛ 1)

 . 317، ص  مصدر سبق ذكره ( ؛ 1995( أسامة كامل راتب )2)

 . 131، ص  مصدر سبق ذكره فرات عبد الجبار ؛  (3)



 : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها – ابعالرالباب 

 

70 

 
 (8ال  وا )

)   مخاما الرتااب للفئ  ال نيا ايت التعور الختلا واأل اء المهار  للمهاراي قي  الاح يايت
اإلرساا ا استتااا اإلرساا ا الضرب الساحق ا حائب العر ( لنروا   )العرناع ا الشرور   

 ا متيت ا ارايا ا الرما  ( 
 

 األ اء المهار       
 التعور
 للمهاراي الختلا

 حائب الع  الضرب الساحق ا اإلرساااستتاا اإلرساا

 ____ ____ ____ *0.70 اإلرساا
 ____ ____ * 0.87 ____ استتااا اإلرساا
 ____ * 0.70 ____ ____ الضرب الساحق
 * 0.91 ____ ____ ____ حائب الع 

 (0.381( وقيم  )ر( ال  ولي  )25( و ر   حري  )0.05* مخنو  عن  مستوى  لل  )
     
المهررار   واأل اء(  ر رراي الرتارراب ارريت التعررور الختلررا 8ال رر وا رقررب ) يارريتلررذل        

(  ر ر  0.70) اإلرسرااالغري  ر ر  الرتاراب لمهرار   إذللفئاي ال نيا لمهاراي قي  الاحر  ا 
(  ر رر  ومهررار  0.70(  ر رر  ومهررار  الضرررب السرراحق )0.87) اإلرسررااومهررار  اسررتتااا 

هررذا الرتاابرراي الاررر مررت التيمرر  ال  وليرر  الاالغرر   إت امررا(  ر رر  ا 0.91حررائب العرر  )
عاقر   أنهرا( مما ي ا علرى 0.05( وتحي مستوى  لل  )25( عن   ر   حري  )0.381)

ال يررر  لاعرررب اللرررر  البرررائر   األ اء ذلررر  الرررى. ويخرررزو الااحررر   أيضررراذاي  للررر  مخنويررر  
الترر ر  علررى التعررور ال يرر   لاعرربامتلرر  ا إذا إل ليتحتررق إذ مرحلرر  النمارر  إلررىووعررول  

اري  رق راتر  المهر إارازالمهار  ومواقف اللخب الممتلف  وتحتيت  لان ازاي مت ماا  لأل اء
 ب ر ر  الاعرب اترا ترتارى هذا ال وانب الترا اللخب وسيبرت  علر 
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 تا رتر  ال ماغ إتى ر( عل1995وتؤل  )هانا  ور   لأل اءالواسخ  على التعور الختلا 

 إتا رلي  لمت راي الخر  توقن وتنشب الخ ي  مت التراواسب  النشاب ال س   والحرل
الترا  األ خااحيوي  للا  وأنهاالحرل  ت مج وتةاي المخلوماي والمار   ا الشالاي الخعاي  

 .( 1)ي س  اها الفر  تخلم  و هم  

ترر  علررى الترليررز ومررت يسررتبي  الاعررب تحسرريت ق ر  لررذل  مررت التعررور الختلررا إضررا        
علررى التعررور افاعليرر  مررت مرراا ق رترر  علررى ترليررز انتااهرر  علررى  ا  يلرروت قررا ر  أمرررى هرر  

 . (2)التعوراي المبلوا  

لما ويخ  التعور الختلا مت المهاراي النفسي  المهم  لاعاا اللر  البرائر  وهرذا مرا         
المهرار  اشرلا  قيرق وواضرح  أ رزاءالتعرور الختلرا ل مير   أت إذنترائج المتاراراي  أ رزتر 
ا رلاعب ق ر  على األ اء ال ي  إلى  انب األ اء الحرلا للمهار  وهذا ما يتفق مر  مريخبا 

( " أت التعرررور العرررحيح للمهررراراي الحرليررر  ينرررتج عنررر  Martenz 1987أشرررار إليررر  )
 إرسراا ىرإلرتؤ   عملي  التعرور  إذلي  رالفخاست اااي ععاي  عضلي  مماةل  لاست اااي 

   . (3)ار  المبلوا  " ريذ المهرالخضاي لتنف إلرىععاي  مت ال هاز الخعاا  أشاراي
المهرررار   واأل اءوات  ر ررراي التفررراوي  رررا مخررراماي الرتاررراب اررريت التعرررور الختلرررا      

الحرلرا وعرخواتها  أ ائهرا مراحرالمهاراي قي  الاح  نراتج عرت بايخر  المهراراي مرت حير  
 . أ زائهاالاعب  ا تعور المهاراي ا ق  ووضوح  ي  ل مي   قاالي  إلىإضا   

  
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Hanna Ford , Carlo ,Smart Moves : Why Learning Is Not All In Your Head . VA : 

(Great Ocean Publishers , 1995).p.30.     

  ا 2005الرياضري  ا  امخر  اغر ا  ا ت ريب المهاراي النفسي  ا محاضرر   لتروراا ا للير  التراير   ( لاما ب  لويو ؛2)
 . 3ص

  . 130ا ص  مع ر ساق ذلرا( يخرب ميوت ؛ 3)
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اي )اإلرسرراا ا اسررتتااا عرررض نتررائج تحليررا التاررايت ارريت األن يرر  لمهررار  3 – 4
 االضرب الساحق ا حائب الع  ( وتحليلها . اإلرساا

 عرض نتائج تحليا التاايت ايت األن ي   ا التعور الختلا : 1 – 3 – 4
 إذلنرروا   قيرر  الاحرر   ررا التعررور الختلررا ا ل( قرريب تحليررا التاررايت 9ال رر وا ) يارريت      

(  ر ر  ومهرار  اسرتتااا 0.609) اإلرسرااا  لمهرار  و ( المحسرFقيمر  ) إتأنهري النتائج 
(  ر رر  ومهررار  حررائب العرر  1.092احق )(  ر رر  ومهررار  الضرررب السرر0.609) اإلرسرراا

( 2.606( ال  ولير  الاالغر  )F(  ر   و مير  هرذا التريب هرا اعرغر مرت قيمر  )0.799)
( مما ي ا على ع ب و و   روق مخنوي  اريت 4( و ر   حري  )0.05تحي مستوى  لل  )

 .( 9لما موضح  ا ال  وا )األن ي  
 (9ال  وا )

 الختلا ايت النوا   لتعورا قياو يايت نتائج الفروق
 الرما  ( .رايا ا )العناع  ا الشور   ا متيت ا ا 

 مع ر التاايت المتغيراي
م موع مراخاي 

  ر   الحري  النحرا اي
متوسب 
مراخاي 
 النحرا اي

 Fقيم  
 المحسوا 

 لل  
 الفروق

التعور الختلا 
 لإلرساا

 81.597 4 326.388 ايت الم موعاي
 عشوائا 0.609

 133.771 50 6688.594 م موعاي اما ال
التعور الختلا 

لستتااا 
 ااإلرسا

 76.146 4 304.585 ايت الم موعاي
 عشوائا 0.609

 124.870 50 6243.524  اما الم موعاي

التعور الختلا 
 للضرب لساحق

 192.468 4 769.873 ايت الم موعاي
 عشوائا 1.092

 176.156 50 8807.836  اما الم موعاي

التعور الختلا 
 لحائب الع 

 129.547 4 518.188 ايت الم موعاي
 عشوائا 0.799

 162.034 50 8101.740  اما الم موعاي

 ( .0.05( عن  مستوى  لل  )2.606ال  ولي  ) (F* قيم  )
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 :المهار  األ اء عرض نتائج تحليا التاايت ايت األن ي   ا  2 – 3 – 4
 

 (10ال  وا )
 الفروق لأل اء المهار  ايت النوا   يايت نتائج

 )العناع  ا الشور   ا متيت ا ارايا ا الرما  ( . 
 

م موع مراخاي  مع ر التاايت المتغيراي
 النحرا اي

 ر   
 الحري 

متوسب مراخاي 
 النحرا اي

 Fقيم  
 المحسوا 

 لل  
 الفروق

األ اء المهار  
 لإلرساا

 32.828 4 131.315 ايت الم موعاي
 عشوائا 1.280

 25.641 50 1282.067  اما الم موعاي

 األ اء المهار 
 ااإلرسا الستتااا

 43.453 4 173.814 ايت الم موعاي
 عشوائا 2.528

 17.187 50 459.386  اما الم موعاي

 األ اء المهار 
 للضرب الساحق

 2.235 4 8.942 ايت الم موعاي
 عشوائا 0.943

 2.368 50 118.440  اما الم موعاي

 األ اء المهار 
 لحائب الع 

 2.929 4 11.719 ايت الم موعاي
 عشوائا 0.567

 5.159 50 257.990  اما الم موعاي

 (  قيمF) (  0.05( عن  مستوى  لل  )2.606ال  ولي. ) 

 
 إذا المهرار   اراأل اءقير  الاحر    لنروا ل( يوضرح قريب تحليرا التارايت 10وال  وا )       
(  ر ر  ومهرار  اسرتتااا 1.280) اإلرسرااا  لمهرار  و ( المحسرFقيمر  ) إتالنتائج  أنهري
(  ر رر  ومهررار  حررائب العرر  0.943(  ر رر  ومهررار  الضرررب السرراحق )2.528) اإلرسرراا

( 2.606( ال  وليررر  الاالغررر  )F( ا إذ إت  ميررر  هرررذا التررريب اعرررغر مرررت قيمررر  )0.567)
و   رروق مخنوير  رممرا ير ا علرى عر ب و ر( 4( و ر ر  حرير  )0.05وتحي مستوى  لل  )

 المهار  . واأل اء ا التعور الختلا  األن ي ايت 
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 لا را التعور الخترمناقش  نتائج تحليا التاايت ايت أن ي  ال راس    4 – 4
 واأل اء المهار  :        
لرأل اء تحليا التاايت ايت األن ي   إت( يتضح 10ا  9ال  وليت ) مت استخراض نتائج      

مرر  و ررو  االتيمرر  ال  وليرر      المهررار  والتعررور الختلررا تشررير إلررى نتررائج عشرروائي  متارنرر
 نسا  مت التاايت ايت األن ي   ا ال ر   الخشوائي  . 

  الاحر   را رت رانو عينر ىرإلرعوامرا ممتلفر  ترؤ    إلرىويخزو الااح  هذا النتائج       
" للماراي والتاالي  الختلي  والبروا والروزت والرنمب  تإ إذ  رقالياتهب وق راتهب الختلي  والا ني

   . (1)الحرلا "  لأل اء ورا مؤةرا ال سما والعفاي الحرلي  التا يتميز اها الفر  
بايخ  عين  الاح  التا تمةا نما  الاعايت  را هرذا اللخار  وتميرزهب امواعرفاي  إت      

ضررمت م رسرر   ألنهرراالترر ريب  ليبأسرراتررارب ت ضررا عررت   سررمي  وماررراي ت ريايرر  متتارارر 
وسيرها  ا مسرار متترارب  يو ري ق را لايرا مت ت انو المستوياي والمهارات رياي  واح   

 ونتررائج قيرراموضرروع الاحرر  وعرر ب نهررور  روقرراي مخنويرر   ررا  أن يرر  ررا الن رراز ارريت 
 . المهار  واأل اءالتعور الختلا 
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 . 98( ص 1985: )الموعا ا  امخ  الموعا ا  1.د للتخلب الحرلا –علب الحرل  و ي  مح وب ؛  (1)
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وتحليلها ارتااب و تا ل ر    األ اء المهار  والتعور الختلاعرض نتائج  5 – 4
 . اومناقشته

 وأ ائهرراللمهرراراي  تارريت النتررائج تراتررب قرريب مخرراماي الرتارراب ارريت التعررور الختلررا      
 ( .11 ا ال  وا ) ييتاتنازليا لما  الحرلا

 
 (11ال  وا )

  الحرلا وأ ائها للمهار  ايت التعور الختلا بقيم  مخاماي الرتااتراتب  يايت
 . اللفئاي الخليا وال ني

 تراتب التيب           
 المهارات

 الفئاي ال نيا الفئاي الخليا
 المرتا  المرتا 

 3 3 ااإلرسا
 2 2 اإلرساااستتااا 

 3 4 الضرب الساحق
 1 1 حائب الع 

 :  ييتاالخليا لما تراتب قيب الرتااب للفئاي  إت أعااال  وا  يايت    
 حائب الع  . .1
 . اإلرساااستتااا  .2
 اإلرساا . .3
 الضرب الساحق . .4

 :  ييتاال  وا تراتب قيب الرتااب للفئاي ال نيا ولما  يايتلذل   
 لع  .حائب ا .1
 استتااا اإلرساا . .2
 اإلرساا والضرب الساحق . .3
ويملررت تفسررير هررذا تراتررب مررت مرراا بايخرر  المهرراراي نفسررها ا  يتضررح  ررا تراتررب       

بايخ  المهار  مت حير  مراحرا  إت إذ األولىمهار  حائب الع   ا المرتا   إتالفئاي الخليا 
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سرهول   را الرتخلب مرت اتير   ألةررا و ر   عخواتها تلخب  ورا اارزا  را إتتانهرا وهر أ ائها
تعرورها اشرلا واضرح ويرنخلو ذلر  ارنفو النتي ر  االنسرا   أملانير  إلرى إضرا  المهاراي 

وهررذا  يرر  لاعررب  أ اءالتعررور ال يرر  للمهررار  يخلررو  إت إذللفئرراي الرر نيا لهررذا المهررار  ا 
ار  را مهرر ر أ اءاالاعرب الرذ  يتعرور  إت( " 1990لاما  أسام ) ألي  أشاريتفق م  ما 
 . (1)ار  الحرلي  " رالاعب لهذا المه أ اءا تحسيت رسليم  ينخلو ذل     مخين  اعور 

هرذا  إت إذالمرتار  الةانير   را الفئراي الخليرا والر نيا ا  اإلرسراامهار  اسرتتااا  احتليو      
  المهار  تختم  على  ر   ترليرز الاعرب علرى الاعرب المرسرا والتحرر  لملرات سرتوب اللرر 

 األ اء هرا سرهل   اإلرسرااعب الذ  يو ر  نحروا اللذل  اعتما  هذا المهار  على ا إضا  
 حمرا يوضروهرذا  إلتتانهراعلى ترليز  ي  مت الاعب وانسيااي   ا الحرل  والتحر  وتختم  

 إلرىالعرخا   هرا تحتراد  يالمراهرا تخ  مت  اإلرساامهار   أما ا المرتا  الةاني  ا  تراتاها
 ا  وز الفريرق  األساساولها ال ور  إلتتانها ني  ومهاري  وعتلي  وت ريب مستمر قاالي  ا

 مراعرا للفئاي الخليا وال نيا و يها ي ب على الاعرب  ت  شغلي هذا المهار  المرتا  الةالة  
وهررا مررت المهرراراي التررا  أليرر اللررر   إرسررااالرتفرراع والمسررا   والملررات المحرر   الررذ  يررتب 

 .أةناء اللخب اشلا لاير ر  المبلوب امستوى المهتتبلب أنهار ال
مهار  الضررب السراحق  تر  حتتري المرتار  الرااخر  االنسرا  للفئراي الخليرا والمرتار   أما     

و قر  ما تتبلا  مت قرو  وسررع  متخ  مت المهاراي العخا   إذالةالة  االنسا  للفئاي ال نيا 
ننرررا لمررتاف قرر راتهب الحرليرر   لهررالاعارريت ا يتفرراوي إتتررات إذ أ ائهرراالتعررور لمراحررا  ا رر

 ا لهرا  ر  عتلير  واضرحوالختلي  ومميزاتهب الا ني   ها تتبلب  راس   قيت  وتلويت عور  
ا أنهررار عررف  التلامررا  رر ا وات إتتررات المهرراراي أمرررر أساسرراوترر ريااي مسررتمر  إلتتانهررا

مر  مرا ا ترضر  الااحر   تر الختلا والا نا لاعاا النمار  وقر   راءي نترائج ال راسر  متباا
 . الاح  واهذا يلوت الااح  ق  حتق أه اف

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 188( ص 1990ار الفلر الخراا ا : ) التاهر  ا    ا وا   التفوق  ا النشاب الرياض( أسام  لاما راتب ؛ 1)
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 االستنتاجات والتوصيات . – 5
 االستنتاجات . 1 – 5
 : اآلتيةمن ماتقدم توصل الباحث لالستنتاجات         

    قابليوووة الالفوووب  وووه يدا  م وووارات ر العقلوووه يةميوووة بالتوووة  وووه تحسووونإن للتصوووو  .1
 اإلرسال واستقبال اإلرسال والضرب الساحق وحائط الصد .

 . يدائهمستوى  ىكلما زادت قابلية الالفب فلى التصور كلما ارتق  .2
فشوائية الفروق بين نتائج األندية  ه التصور العقله كوون م يمللوون نخبوة الفبوه  .3

 ةذه اللعبة  ه القطر

 نمية القابليوات العقليوة لالفبوينلتدات تدريبية حو  تخصيصاةتمام المدربين  ه  قلة .4
   من خالل تفاوت مستوى قدرات م وفدم وصول ا الى درجة اإلتقان .

التصوور قيواس فينة البحث  ه  ينديةن  ه فبيالالوجود بعض الفروق الفردية بين  .5
 العقله واألدا  الم اري لم ارات الكرة الطائرة .

صوور العقلوه للم وارة ويدائ وا الحركوه تنازليوا  إن تراتب قيم معامالت االرتباط بوين الت .6
 كاألته :

 حائط الصد . (1

 استقبال اإلرسال . (2

 اإلرسال . (3

 الضرب الساحق . (4
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 التوصيات .  2 – 5
 مايله : ويقترحالباحث  هوصي       

مرحلوة تكووين  إلوىمن خاللوه يصول الرياضوه  الذيتطوير التصور العقله ب االةتمام .1
 .والمزاوجة بين اإلدراك والحركةالمكتسبة العقلية المفاةيم 

تووو ير بيئووة  نيووة بووالمليرات والمعلومووات الخاصووة بنوووا الم ووارة الرياضووية كووالعرض  .2
تطوووير التصووور العقلووه  ووه السووينمائه والصووور و يرةووا موون الوسووائل التووه تسوو م 

 الكرة الطائرة . هلدى الفبالم اري  األدا وتر ع من مستوى 

الفبوي م ة التصوور العقلوه لتطووير قابليو فون كيفيوة اسوتخدامن إقامة دورات للمودربي .3
 فلى التصور العقله الصحيح للم ارات الرياضية .

لعووواب يإجووورا  دراسوووات وبحووووث مشووواب ة لدراسوووة الحاليوووة ولفئوووات فمريوووة مختلفوووة و  .4
 .مختلفة 
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 : المصادر العربيةأوال : 
 . القران الكريم 
  احمد حامد السويدي ؛ تأثثير أسأبوبا التأدريل الأ انا المباغأر وليأر المباغأر  أا

تأأورا،   تطأأوير بعأأن النأأواحا المعر يأأة والملاريأأة بأأالكر) الطأأا ر) :   أطروحأأة دك
 ( . 2004جامعة الموصل   كبية التربية الرياضية   

  مقدمأة  أا عبأم الأن  ارنوف ولندال ؛ ترجمة عادل عز الدين  وآخأرون ( ؛  :   
 ( . 1983القاار)   مطبعة األارام   

  (أزاد حسن قادر؛ اإليقاع الحيوي لبدور) البدنية واالن عالية والعقبية لدى العبا الكر
قته  ا مسأتوى االنجأاز الملأاري :  أطروحأة دكتأورا،   جامعأة صأال  الطا ر) وعال

 ( . 2003الدين  اربيل(   

  تأأدريل الملأأاران الن سأأية وتطبيقاتلأأا  أأا المجأأال الرياضأأاأسأأامة كامأأل راتأأل ؛  .
 ( . 2004:  القاار)   دار ال كر العربا لبطبع والنغر    2ط

  القأاار)   :  3. طيم والتطبيقأان عبأم الأن   الرياضأا الم أااأسامة كامل راتأل ؛ 
 ( . 2000دار ال كر العربا   

  القأاار)    1. ط التطبيقأان –عبم الن   الرياضا الم أاايم أسامة كامل راتل ؛  :
 ( . 1995دار ال كر العربا   

  القأأاار)   دار ال كأأر دوا أأع الت أأو   أأا النغأأاط الرياضأأا أسأأامة كامأأل راتأأل ؛   :
 ( .  1990العربا   

 عمأأان   دار ال كأأر  1. ط موسأأوعة الكأأر) الطأأا ر) الحديثأأةكأأرم زكأأا خطايبأأة ؛ أ   :
 ( . 1996لبطباعة   

  بغأأداد   دار  قواعأأد الدوليأأة لبعبأأة الكأأر) الطأأا ر)االتحأأاد العربأأا لبكأأر) الطأأا ر) ؛  :
 ( . 2002القادسية   

 كندرية   :  اإلسأأ الكأأر) الطأأا ر) دليأأل المعبأأم والمأأدرل والالعأأللأأين وديأأع  أأر  ؛ أ
 ( .1990منغا) المعارف لبنغر  

  ( 1981: القأاار)   دار المعأارف   1.   الكر) الطأا ر)جور  اسكندر  وآخرون( ؛
. 
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  خبيل إبراايم ؛ تثثير استخدام أسبول الأتعبم التعأاونا بطريقأة التأدريل الأدا ري  أا
معأة بغأداد   تعبم بعن الملاران األساسية بالكر) الطا ر) :   أطروحة دكتأورا،   جا

 ( . 2003كبية التربية الرياضية   

  القأأاار)  مكتبأأة االنجبأأو التقأأويم والقيأأا  الن سأأا والتربأأوي رمزيأأة الغريأأل ؛   :
 . ( 1995   لبطباعة ةالمصري

  2001  عمأان   دار زاأران لبنغأر والتوزيأع    الكر) الطأا ر)لجميبا ؛ اسعد حماد 
.) 

  ليبيا منغوران جامعأة  تعبيم وتدريل وتحكيمالكر) الطا ر) لجميبا ؛ اسعد حماد   :
 ( . 2004السابع من ابريل   

  الكأأر) الطأأا ر) بأأين الناريأأة والتطبيأأ سأأعد محمأأد قطأأل ولأأاي لأأانم الصأأميدعا ؛       :
 ( . 1985  الموصل   مديرية مطبعة الجامعة   

 الملأاران  غلباء احمد العزاوي ؛ بعن القدران البدنية الخاصة وعالقتلا بدقأة أداء
اللجومية لالعبا الكر) الطا ر) :   رسأالة ماجسأتير   جامعأة بغأداد   كبيأة التربيأة 

 ( . 2002الرياضية   

  بغأأأداد دار ال كأأأر العربأأأا    :   عبأأأم الأأأن   وتطبيقاتأأأهعبأأأد عبأأأا الجسأأأمانا ؛
1984. ) 

  1.ط  سيولوجيا العمبيأان العقبيأة  أا التربيأة الرياضأيةعبد الستار جبار الضمد ؛ 
 ( . 2000  عمان   دار ال كر لبطباعة والنغر   :

  بغأأأداد     الكأأأر) الطأأأا ر) التكنيأأأك والتكتيأأأك ال أأأرديعقيأأأل الكاتأأأل  وآخأأأرون( ؛   :
 ( . 1987مطبعة التعبيم العالا   

  بغأأداد   مطبعأأة  أأا الكأأر) الطأأا ر)  التكنيأأك ال أأرديعقيأأل الكاتأأل  وآخأأرون( ؛   :
     ( . 1979الجامعة   

  القأأأاار)   دار ال كأأأر المبأأأادل العبميأأأة  أأأا الكأأأر) الطأأأا ر)  وغأأأاحا ؛ لاعصأأأام   :
 ( . 1991العربا   

  ( . 2002:   القاار)   دار ال كر العربا      سبجة الن  عبا األمير ؛ 
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  القأاار)   دار ال كأر العربأا لبطباعأة  1. ط  الكأر) الطأا ر)عبا مصأط   طأه ؛   :
 ( . 1999والنغر   

  االختبأأاران والقيأأا  واإلحصأأاء  أأا المجأأال الرياضأأااد الحكأأيم ؛ عبأأا سأأبوم جأأو  :
 ( . 2004 جامعة القادسية   الطيف لبطباعة   

  القأاار)  3. ط عبم الن   اإلحصا ا وقيأا  العقأل البغأري  ااد البلا السيد ؛  :
 ( . 1979  دار ال كر العربا   

 دريل العقبأأا  أأا النأأواحا  أأران عبأأد الجبأأار ؛ تأأثثير اسأأتخدام أسأأاليل متنوعأأة لبتأأ
المعر يأأة و الملاريأأة والخططيأأة بكأأر) القأأدم :   أطروحأأة دكتأأورا،   جامعأأة بغأأداد   

2001  . ) 

  عبم الن   الرياضا مباد ه وتطبيقاته  ا مجال التأدريلقاسم حسن حسين ؛  :  
 ( . 1990بغداد   مطابع التعبيم العالا   

  2005:   بغداد     موضوعان  ا التعبم الحركاقاسم لزام ؛ . ) 

  االختباران والقيأا  والتقأويم  أا التربيأة الرياضأيةقاسم المندالوي  وآخرون( ؛ :  
 ( . 1990الموصل   مطابع التعبيم العالا   

  بغأأداد    مبأأادىء اإلحصأأاء  أأا التربيأأة الرياضأأيةقأأي  نأأاجا وغأأامل كامأأل ؛   :
 ( . 1988مطبعة التعبيم العالا   

 االختباران ومبادل اإلحصأاء  أا المجأال الرياضأاسا احمد ؛ قي  ناجا وبسطوي 
 ( . 1984:   بغداد   مطبعة جامعة بغداد   

  سبسأبة أيكسرون و راش سكا    ترجمة(  ري  كمونه  وآخأرون( ؛  – أا -كبين
 ( .  1990:   الموصل   مطابع التعبيم العالا    االكتغاف الرياضا الكر) الطا ر)

    كامل طه لوي  ؛ الملاران الن سأية   محاضأر) دكتأورا،   كبيأة التربيأة الرياضأية
 . 2005جامعة بغداد   

   محمد احمأد عبأد ا؛ ؛ تأثثير برنأامت التأدريل العقبأا عبأ  األداء الأد اعا لحأرا
  جامعأة  المجبأة العبميأة لبتربيأة البدنيأة والرياضأيةالمرم   ا اوكا الميأدان :   

 ( . 1997عدد التاسع والعغرين   حبوان   ال
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  التأأأدريل العقبأأأا  أأأا التأأأن محمأأأد العربأأأا غأأأمعون و عبأأأد النبأأأا الجمأأأال ؛  :        
 ( . 1996  القاار)   دار ال كر العربا   

  القأاار)   :   1. طعبم الن   الرياضا والمقيا  الن سا محمد العربا غمعون ؛
 (. 1999مركز الكتال لبنغر  

 األسأ  العبميأة لبكأر) الطأا ر) وطأر  ؛  مانين وحمدي عبأدا لمأنعمحمد صبحا حس
 ( . 1997:   القاار)   مركز الكتال لبنغر    القيا 

 3.ط  1  القيا  والتقويم  ا التربية البأدنا والرياضأية ؛  محمد صبحا حسانين 
 ( . 1995:   القاار)   دار ال كر العربا   

 القيأأا   أأا التربيأأة الرياضأأية ن ؛ محمأأد حسأأن عأأالوي ومحمأأد نصأأر الأأدين رضأأوا
 ( . 1979:   القاار)   دار ال كر العربا    1. طوعبم الن   الرياضا 

  سأأأيكولوجية التربيأأأة البدنيأأأة والرياضأأأية الناريأأأة والتطبيأأأ  محمأأأود عبأأأد ال تأأأا  ؛
 ( . 1995:   القاار)   دار ال كر العربا   والتجريل 

  القأأاار)   دار ال كأأر  ن سأأا لالعبأأيناألعأأداد المحمأأود بسأأيونا وباسأأم  اضأأل ؛   :
 ( . 1994لبطباعة   

  مجااأأد حميأأد رغأأيد ؛ انتقأأل اثأأر الأأتعبم  أأا االكتسأأال واالحت أأاا بملأأارتا اإلرسأأال
الطأا ر) :   رسأالة ماجسأتير   جامعأة ديأال     )الساح  والضرل الساح   أا الكأر 

 ( . 2004كبية التربية الرياضية   

  عمأأان   األردن  :    1. ط وسأأوعة العبميأأة لبكأأر) الطأأا ر)الممأأروان عبأأد المجيأأد ؛
 ( . 2001ماسسة الورا  لبنغر والتوزيع   

 ب)ب ألردعب،بب1.بطببأسررعبد ررحب د ايررلبجرر ب د ؛رر  ب دا   رر مرران عبد ررمب د ؛ ررمب ب:

 (ب2000د  عب،بمؤسسلب دور قب،ب

  مركأأز  :   القأأاار)   والتطبيأأ  ةالمعأأامالن العبميأأة بأأين الناريأأمصأأط   بأأااا ؛
 ( . 1999الكتال لنغر   

  القأاار)   دار ال كأر العربأا  1. ط موسوعة تدريل كر) السبةمصط   زيدان ؛   :
 ( . 1997لبطباعة والنغر   
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  ديأال     1.ط معالم الحركة الرياضية والن سية والمعر يأة نبيل محمود غاكر ؛   :
 ( . 2007مطبعة المتنبا   

  دليل الباحث لكتابة األبحاث  أا التربيأة صالح  تحا ؛ نوري إبراايم الغوك و را ع
 (  . 2004:   بغداد  مطبعة دار الغلد    الرياضية

  بغأأداد   مديريأأة دار الكتأأل لبطباعأأة  البحأأث العبمأأا ومنااجأهوجيأه محجأأول ؛   :
 ( .  2002والنغر   

 الموصأأأل   جامعأأأة  1.    لبأأأتعبم الحركأأأا –عبأأأم الحركأأأة ؛  وجيأأأه محجأأأول   :
 ( . 1985وصل   الم

 التطبيقأأأأان اإلحصأأأأا ية لتكريتأأأأا وحسأأأأن محمأأأأد عبأأأأد ألعبيأأأأدي ؛ اياسأأأأين  عوديأأأأ
:  الموصأأأل   دار الكتأأأل  واسأأأتخدامان الحاسأأأول  أأأا بحأأأوث التربيأأأة الرياضأأأية 

 ( .1999لبطباعة والنغر   

  بغأداد   مطبعأة  الكأر) الطأا ر) وكأر) الغأاط وللان حميأد اأادي   وآخأرون ( ؛   :
 ( . 2006المستقبل   

  بغأأداد   مكتأأل الصأأأخر)  الأأتعبم الحركأأأا بأأين المبأأدأ والتطبيأأأ يعأأرل خيأأون ؛   :
 ( . 2002لبطباعة   
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 . : المصادر األجنبيةثانيا 
   . w :  Pschological Behaiovir Sport LandonAlderman ,R .B  *  

Bsaundors Company .  1974) .                                                          )ب

                                                   

     Why Learning Is Not AllHanna Ford , Carlo ,Smart Moves :   *ب

بIn Your Head . VA (Great Ocean Publishers , 1995) : بببببببببببببببببب

  
Akineiological Analvis of The  :Marion Y . L . A . Lecender  *  

         ).1980, November ,no-:(Joural Spike In Volley Ball Technical 

ب  

Motor Learning and Schmidt , A . Richard , Craig , Weisberg ;  *  

             (Second Edition , Human Kinetics , 2000) . Performance 

                

comparison of Novice and Experienced pincer A  :verby L.YO *

.          )1996 ,14.,NOal of mental Imagery  rnJou(Imagery Ability  

ب    

  * WWW. Mental Skills . htm 2007@ yahoo.Com .                          

ب                                 

ب
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 (1ملحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقياس التصور العقلي لتثبيت فقراتاستمارة استبانه 
 

 األستاذ الفاضل........................................... المحترم.
 تحية طيبة  
ت المهييارا بعيي  فييي النييية ء ييراث البحييم الموسييوم عالتصييور العقلييي و   تييه بيي  اث      

المقيياس وبييان  تثبييت فقيراتل  بيي ءن يية النةبية ع ول ير  ل ى  الكرة الطائرةب األساسية
ث ثيية حقييول  ةاالسييتبانآذ تضييمنت ،  ميية وميي ى حا تهييا تلييل التعيي يلثم  و يي م ةمييثم 

 . )م ئمة ، غير م ئمة ، التع ي ت المقترحة(
ل تةصصييكم را ييين تفضييلكم نظيرا لمييا تتمتعييون بيه ميين ةبييرة ومكانية  لمييية فييي م يا     

لقيياس التصيور العقليي ل  بيي  متهياثم بت شير كل فقرة من فقرات المقياس لبييان مي ى 
( و يي  ءضييا  كييل ميين 1982)ز لمييا تن المقييياس ميين تصييميم رينيير مييارتنالكييرة الطييائرة 

( بع ين هما البع  الةامس والسا س و ام بتر مته لل ة العربيية 1993)فالي( و )ءلتر(  )
( وتطبيقيه  لييل البيئية العربيية ويحتييو  1996  العربيي شيمعون وما يي ة تسيما يل )محمي

 والتق ير. وافرال الشكر عالمقياس  لل ءربعة موا   وستة ءبعا  م
 

                                                                                           طالب الما ستير                                                                  
 حسنين نا ي حسين                                                                

 اسم الةبير :
 اللقب العلمي :
 االةتصاص :
 مكان العمل :

 التو يع :
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 المو   األول : الممارسة الفر ية 

 و   معين في النشاط الرياضي :ءةتر مهارة واح ة معينة ءو م -1 
، اليي فاع  يين  الضييرب السيياحق ، حييائط الصيي  اإل يي ا  ، ، اسييتقبال اإلرسييال ، )اإلرسييال  

 . ( الملعب
 ةلمكان الذ  تت رب فييه  يا ة )صيالتصور نفسك تؤ   هذه المهارة ءو المو   في ا -2 

 ت ريب( مع   م توا   ء  شيث ءةر .
 لتلي تسيتمعءن ترى نفسك في هذا المكان قريبا مع محاولة غلق العينين لم ة   يقة ت -3 

 تناث ء اث الحركة .ء  ، تشعر ب سمك  األصوات
 . ةواالنفعالي ةحاول ءن تكون وا يا بحالتك العقلي -4 
 حاول ءن ترى نفسك من  اةل  سمك . -5 
   ر  ر ة التصور العقلي  ن طريق وضع  ائرة حول الر م الذ  يتفق مع ماتراه  

غير  م ئم العبارات ت
 م ئم

 التع ي ت المقترحة

تييييؤ   وءنييييت كييييي  رءيييييت نفسييييك  -1
 المهارة المطلوبة ؟

   

كي  رءيت نفسيك تسيتمع لوصيوات  -2
 المصاحبة لو اث ؟

   

كييييي  تشييييعر ب سييييمك تثنيييياث ء اث    -3
 المهارة المطلوبة ؟

   

ميا  ر ية الييو ي بالحالية االنفعالييية  -4
 المصاحبة ؟

   

 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة

تليييل ء  مييي ى يمكييين اليييتحكم فيييي  -5
 الصورة ؟
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غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة

 هل يمكن رؤية الصورة من  اةلك؟ -6
 

   

 
 

 المو   الثاني : الممارسة مع اآلةرين 
 لمو   ولكن في و و  كل من الم رب التصور العقلي لنفس المهارة السابقة ءو ا -1 

 وحضور  ء ضاث الفريق .     
 ن ال ميع .مالتصور العقلي أل اث ةط  ءمكن م حظته  -2 
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا . -3 
 التصور العقلي لو اث الةاطئ ب  صل  ر ة من الوضوح   ر اإلمكان . -4 
 حاول ءن ترى الصورة من  اةل  سمك . -5 
  ر  ر ة وضوح التصور العقلي  ن طريق وضع  ائرة حول الر م الذ  يتفق مع ما تراه   
 
 التع ي ت المقترحة غير م ئم م ئم العبارات م

كي  رءيت نفسك في هذا المو ي   -1
 ؟

   

كي  رءيت نفسك في هذا المو ي   -2
 ؟

   

كيفييية اإلحسيياس الحركييي بيياأل اث    -3
 في هذا المو   ؟

   

ييي  تشيييعر بالحييياالت االنفعاليييية ك -4
 في هذا المو   ؟

   

 التع ي ت المقترحةغير  م ئم العبارات م
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 م ئم

تلييل ء  ميي ى يمكيين الييتحكم فييي  -5
 الصورة في هذا المو   ؟

   

 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة

 هل يمكن رؤية الصورة من  اةلك؟ -6
 

   

 شاه ة الزميل المو   الثالم : م 
 التفكير في زميل ءو اح  ال  بين يؤ   مهارة ءو مو   معين في منافسة . -1 
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا . -2 
ءثنيياث األ اث النيا ي فييي  ييزث  التصيور العقلييي للمو ي  بوضييوح ووا عييية  ي ر اإلمكييان -3 

 من المنافسة.   هام
 ضع  ائرة حول الر م الذ  يتفق مع ما تراه   ر  ر ة وضوح التصور العقلي  ن طريق و 

غير  م ئم العبارات م
 م ئم

 التع ي ت المقترحة

    كي  رءيت زميلك في هذا المو   ؟ -1

كييي  رءيييت نفسييك تسييمع األصييوات   -2
 في هذا المو   ؟

   

كيييي  شيييعرت ب سيييمك ءو حركاتيييك    -3
 في هذا المو   ؟

   

ة فيي كي  تشعر بالحاالت االنفعالي -4
 هذا المو   ؟

   

 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة
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تليييل ء  مييي ى يمكييين اليييتحكم فيييي  -5
 الصورة في هذا المو   ؟

   

 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة

 هل يمكن رؤية الصورة من  اةلك؟ -6
 

   

 
 المو   الرابع : األ اث في المنافسة 

 تصور العقلي أل اث نفس المهارة ءو المو   السابق في ءح  المنافسات .ال -1 
 التصور العقلي لو اث النا ي والفائق مع تصور التش يع االي ابي أل ضاث الفريق  -2 

 وال مهور .     
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا. -3 
 التصور العقلي في ء صل  ر ة من الوضوح   ر اإلمكان . -4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تراه ما  ائرة حول الر م الذ  يتفق مع  ر  ر ة وضوح التصور العقلي  ن طريق وضع 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة
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كييييي  رءيييييت نفسييييك  فييييي مو يييي   -1
 المنافسة ؟

   

كييي  اسييتمعت تلييل األصييوات  فييي  -2
 مو    المنافسة  ؟

   

كيييي  شيييعرت بييياأل اث النيييا ي فيييي    -3
 منافسة ؟ال

   

كييي  تشييعر باالنفعيياالت  فييي هييذا  -4
 المو   ؟

   

 
 
 م.

غير  م ئم العبارات
 م ئم

 التع ي ت المقترحة

تليييل ء  مييي ى يمكييين اليييتحكم فيييي  -5
 الصورة ؟

   

 
غير  م ئم العبارات م

 م ئم

 التع ي ت المقترحة

    هل يمكن رؤية الصورة من  اةلك؟ -6
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 ي ل ةتبار:مفتاح التصحي

 يتم تق ير ال ر ات في هذا المقياس وفقا لما يلي :      
 ربعييةاأل ( فييي الموا يي  1ءوال :  مييع اليي ر ات التييي تييم الحصييول  ليهييا فييي العبييارة ر ييم ) 

 لتمثل التصور البصر .
         ربعييةاأل ( فيي الموا يي  2ثانييا :  مييع الي ر ات التييي تيم الحصييول  ليهيا فييي العبيارة ر ييم ) 
 مثل التصور السمعي .لت
 ( فييي الموا يي  األربعيية3ثالثيا :  مييع اليي ر ات التييي تييم الحصييول  ليهييا فييي العبييارة ر ييم ) 

 اإلحساس الحركي. لتمثل
 ( في الموا   األربعة 4رابعا :  مع ال ر ات التي تم الحصول  ليها في العبارة ر م ) 

 لتمثل الحالة االنفعالية المصاحبة .         
 ( في الموا   األربعة 5 مع ال ر ات التي تم الحصول  ليها في العبارة ر م )ةامسا :  

 لتمثل الق رة  لل التحكم في التصور العقلي .         
( في الموا   األربعة تحي   التصيور العقليي 6سا سا : االست ابة )نعم(  لل العبارة ر م ) 

 قلي من منظور ةار ي .من منظور  اةلي ، واالست ابات )ال( تح   التصور الع
 تق ير المستوى :  
 يتم التق ير لمستوى التصور العقلي في كل بع   لل ح ة وفقا لما يلي :  
  

  20 – 18 ممتاز  1
  17 – 15  ي    2
  14 – 12 متوسط   3
 11 - 8 ضعي    4
  7 – 4 ضعي    ا   5
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 (2ملحق ) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بالصورة النهائية العقليمقياس التصور 

 
 تحية طيبة 

ييييروم الباحيييم ء يييراث البحيييم الموسيييوم )التصيييور العقليييي و   تيييه بييي  اث المهيييارات 
ل  بيي ءن يية النةبية( وهيو بحيم مسيحي و يزث مين متطلبيات ل ى  الكرة الطائرةب األساسية

لمقيياس نيل شها ة الما ستير في التربية الرياضيية ، ير يل مين حضياراتكم اإل ابية  ليل ا
 والتق ير .   زيلال الموضحة فقراته الحقًا ولكم الشكر

 
 
 

 الباحم 
 حسنين نا ي حسين

 
 
 

 اسم ال  ب:
 اسم النا  :

 التو يع:
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 في تطبيق هذا المقياس تذكر تن : ث بل الب 
 التصور العقلي ءكثر من م ر  الرؤية بعيون العقل . 
   من الحواس مثل :يتطلب التصور العقلي استة ام الع ي 
 يشة الحالة االنفعالية المصاحبة السمع، اللمس ، الشم ، و التذوق هذا باإلضافة تلل معا 

 ويشتمل هذا المقياس  لل ءربعة موا   رياضية هي :
 الممارسة الفر ية . -1
 مشاه ة الزميل . -2
 اللعب مع اآلةرين . -3
 األ اث في المنافسة . -4
 : تيةاآل الةمسةمو    ن طريق اإلبعا  تم االست ابة لكل تو  
 التصور البصر  . -1
 التصور السمعي . -2
 اإلحساس الحركي . -3
 .ة الحالة االنفعالية المصاحب -4
 التحكم في الصورة . -5

 تعليمات  امة :
 التصور العقلي لهذه الموا   الرياضية ءو المهارات المح  ة فقط . -1
صييييل حتيييل يمكييين الوصيييول تليييل الصيييورة الحقيقيييية بقييي ر التصيييور العقليييي بييي  ق التفا -2

 ع .االمستط
 استة ام التصور العقلي في الوصول تلل ء صل  ر ة من الوضوح والنقاث . -3

 تعليمات ةاصة بالمو   :
 التفكير في المو   الرياضي المح   . -1
 التفكير في مكان وتو يت ح وم المو   الرياضي. -2
س العميييق  يي ة مييرات للوصييول تلييل ء صييل ميي ى ممكيين ميين                              غلييق العينييين مييع التيينف -3

 االسترةاث.
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  زل  ميع األفكار األةرى  انبا . -4
 االحتفاظ ب لق العينين للوصول تلل ء صل  ر ة من وضوح التصور العقلي . -5

وا   األربعة وفيي من العبارات المرتبطة بالتصور العقلي في كل مو   من الم اً ست      
 ءيضا . الةمسة بعا اإل
 

 ء رء كل  بارة بعناية ثم  رر :
 الشةصي .و االست ابة بطريقة مباشرة معبرة  ن  ر ة التصور العقلي  -
 هناك مستويات ل ست ابة لكل  بارة . -
 

 : تيةاآلوي ب مرا اة النقاط 
 ليست هناك تصورات صحيحة وءةرى ةاطئة . -
 ينطبق مع تصورك .االست ابة وفقا لما  -

 ر اث اإل ابة  لل  ميع العبارات في كل مو   . -

تن  ميع المعلوميات التيي سيتقوم باإل ابية  ليهيا هيي معلوميات سيرية تةيص الباحيم  -
 فقط . 

مكيان اليذ  ينطبيق ميع  ر ية تصيورك ال( فيي √المطلوب  ن  اإل ابية وضيع   مية )  -
 العقلي. 

  
 المو   األول : الممارسة الفر ية 

 ءةتر مهارة واح ة معينة ءو مو   معين في النشاط الرياضي : -1 
 اإل  ا  ، الضرب الساحق ، حائط الص (. ، )اإلرسال     

تصور نفسك تؤ   هذه المهارة ءو المو   في المكان الذ  تت رب فيه  ا ة )صالة  -2 
 ت ريب( مع   م توا   ء  شيث ءةر .

محاولة ءن ترى نفسك في هذا المكان تستمع  غلق العينين لم ة   يقة تقريبا مع -3 
 ناث ء اث الحركة .ثتلل األصوات ، تشعر ب سمك ء  
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 . ةواالنفعالي ةحاول ءن تكون وا يا بحالتك العقلي -4 
 حاول ءن ترى نفسك من  اةل  سمك . -5 
 
   ر  ر ة التصور العقلي  ن طريق وضع  ائرة حول الر م الذ  يتفق مع ماتراه  

 

عدم  اراتالعب م

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

كيف رأيت نفسك تؤدي المهارة  -1

 المطلوبة ؟

     

كيف رأيت نفسك تستمع  -2

 لألصوات المصاحبة لألداء ؟

     

كيف تشعر بجسمك إثناء أداء   -3

 المهارة المطلوبة ؟

     

بالحالة ما درجة الوعي  -4

 االنفعالية المصاحبة ؟

     

 

 

 

 

عدم  العبارات م

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم 

فوق 

 المتوسط

تحكم 

 كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم في  -5

 .الصورة 

     

 

 المو   الثاني : الممارسة مع اآلةرين  
 و  كل من الم رب التصور العقلي لنفس المهارة السابقة ءو المو   ولكن في و  -1 

 وحضور ء ضاث الفريق .     
 ن ال ميع .مالتصور العقلي أل اث ةط  ءمكن م حظته  -2 
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا . -3 
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 التصور العقلي لو اث الةاطئ ب  صل  ر ة من الوضوح   ر اإلمكان . -4 
 حاول ءن ترى الصورة من  اةل  سمك . -5 
 

تصور العقلي عن طريق وضع دائرة حول الررق  الر ي يت رق قدر درجة وضوح ال 

  مع ما تراه

 

عدم  العبارات م 

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

كيف رأيت نفسك في هذا  -1

 الموقف ؟

     

كيف رأيت نفسك في هذا  -2

 الموقف ؟

     

األداء كيفية اإلحساس الحركي ب  -3

 في هذا الموقف ؟

     

كيف تشعر بالحاالت االنفعالية  -4

 في هذا الموقف ؟

     

 

عدم  العبارات م

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم 

فوق 

 المتوسط

تحكم 

 كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم في  -5

 .الصورة في هذا الموقف 

     

 
 المو   الثالم : مشاه ة الزميل 

 كير في زميل ءو اح  ال  بين يؤ   مهارة ءو مو   معين في منافسة .التف -1 
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا . -2 
التصور العقلي للمو   بوضوح ووا عية   ر اإلمكان ءثناث األ اث النا ي في  زث  -3 

 هام من المنافسة.
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الر ي يت رق قدر درجة وضوح التصور العقلي عن طريق وضع دائرة حرول الررق  

 مع ما تراه 
 

  

عدم  العبارات م

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

كيف رأيت زميلك في هذا  -1

 الموقف ؟

     

كيف رأيت نفسك تسمع  -2

 األصوات  في هذا الموقف ؟

     

كيف شعرت بجسمك أو   -3

 حركاتك في هذا الموقف ؟

     

كيف تشعر بالحاالت االنفعالية  -4

 في هذا الموقف ؟

     

 

عدم  العبارات م

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط

تحكم 

فوق 

 المتوسط

تحكم 

 كامل

إلى أي مدى يمكن التحكم في  -5

 .الصورة في هذا الموقف 

     

 

 المو   الرابع : األ اث في المنافسة  
 مهارة ءو المو   السابق في ءح  المنافسات .التصور العقلي أل اث نفس ال -1 
 التصور العقلي لو اث النا ي والفائق مع تصور التش يع االي ابي أل ضاث الفريق  -2 

 وال مهور .     
 غلق العينين لم ة   يقة تقريبا. -3 
 التصور العقلي في ء صل  ر ة من الوضوح   ر اإلمكان . -4 
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عقلي عن طريق وضع دائرة حرول الررق  الر ي يت رق قدر درجة وضوح التصور ال

  مع ما تراه

 

  

عدم  العبارات م

وجود 

 صورة

صورة 

غير 

 واضحة

صورة 

متوسطة 

 الوضوح

صورة 

 واضحة

صورة 

واضحة 

 تماما

كيف رأيت نفسك  في موقف  -1

 المنافسة ؟

     

كيف استمعت إلى األصوات   -2

 في موقف  المنافسة  ؟

     

باألداء الناجح في كيف شعرت   -3

 المنافسة ؟

     

كيف تشعر باالنفعاالت  في هذا  -4

 الموقف ؟

     

 

عدم  العبارات م

 التحكم

صعوبة 

 التحكم

تحكم 

 متوسط 

تحكم 

فوق 

 المتوسط 

تحكم 

 كامل 

إلى أي مدى يمكن التحكم في  -5

 .الصورة 
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 (3ملحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 في لعبة الكرة الطائرة ستبانه لتح ي  المهارات األساسيةا استمارة
 

 األستاذ الفاضل ...................................... المحترم .
 تحية طيبة 

بعييي  المهيييارات  بييي  اثفيييي النيييية ت يييراث البحيييم الموسيييوم التصيييور العقليييي و   تيييه     
 ءن يييةبحييم مسييحي  لييل ال بييي  النةبيية وهييو ءن يييةليي ى ال بييي  الكرة الطييائرةبيي األساسييية

النةبة و زث من متطلبات نيل  ر ة الما سيتير فيي التربيية الرياضيية ، نظيرا لميا تتمتعيون 
التييي  األساسيييةبييه ميين ةبييرة ومكانيية  لمييية فييي م ييال تةصصييكم را ييين تح ييي  المهييارات 

 .متنانتصلي أل راث البحم مع الشكر واال
 م حظة 

 المهارة . ءمام(  √ * يتم التح ي  بوضع   مة )
 والبحم . مير ل ءب اث ء  م حظة ترونها مناسبة تة م الباح *

 
 
 

                                                                                   طالب الما ستير
 حسنين نا ي حسين
 

 اسم الةبير :
 اللقب العلمي :
 االةتصاص :
 مكان العمل :

 التو يع :
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 الم حظات التصلي تصلي األساسيةالمهارات  ت
 اإلرسال 1

 
   

 استقبال اإلرسال 2
 

   

 األ  ا  3
 

   

 الضرب الساحق 4
 

   

 حائط الص  5
 

   

 ال فاع  ن الملعب 6
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 (4ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بع  المهارات األساسية  عاستمارة استبانه لتح ي  ءنوا

 في لعبة الكرة الطائرة

 
 ألستاذ الفاضل ...................................... المحترم .ا

 تحية طيبة 
فيييي النيييية ت يييراث البحيييم الموسيييوم التصيييور العقليييي و   تيييه بييي  اث بعييي  المهيييارات     

ليي ى ال بييي ءن ييية النةبيية وهييو بحييم مسييحي  لييل ال بييي ءن ييية الكرة الطييائرة بيي األساسييية
 زث من متطلبات نيل  ر ة الما سيتير فيي التربيية الرياضيية ، نظيرا لميا تتمتعيون النةبة و 

بييه ميين ةبييرة ومكانيية  لمييية فييي م ييال تةصصييكم را ييين تح ييي  ءنييواع بعيي  المهييارات 
 . متنانمع الشكر واال التي تصلي أل راث البحماألساسية 
 م حظة 

 المهارة . نوع ( ءمام √ * يتم التح ي  بوضع   مة )
لم يتم ذكره وترونه مناسبًا من و هة  األساسيةير ل تضافة ء  نوع من ءنواع المهارات * 

 نظركم .
 

                                                                                   طالب الما ستير                     
 حسنين نا ي حسين

 اسم الةبير :
 اللقب العلمي :

 صاص :االةت
 مكان العمل :

 التو يع :
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 الم حظات التصلي تصلي ءنواع المهارات ت المهارات ت
اإلرسييييال ميييين األسييييفل الموا ييييه  1 اإلرسال  1

 األمامي .
   

    اإلرسال من األسفل ال انبي  2
اإلرسييييال الموا ييييه ميييين األ لييييل   3

 )التنس(.
   

    اإلرسال المتموج . 4

    نبي الةطافي اإلرسال ال ا 5

    اإلرسال الساحق . 6

اسييتقبال اإلرسييال بالييذرا ين ميين  1 استقبال اإلرسال 2
 األسفل واأل لل .

   

    الضرب الساحق القطر   1 الضرب الساحق 3
الضيييييييييرب السييييييييياحق الموا يييييييييه  2

 المستقيم األمامي .
   

الضيييييييييرب السييييييييياحق القطييييييييير   3
 والمستقيم .

   

    حائط الص  ب  ب واح   1 حائط الص  4
    حائط الص  ب  بين  2
    ال بين  ةحائط الص  بث ث 3
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 (5ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 بع  المهارات األساسية عاستمارة استبانه لترشيي االةتبارات الةاصة ب نوا
 في لعبة الكرة الطائرة

 
 ................. المحترم .األستاذ الفاضل .....................

 تحية طيبة 
فيييي النيييية ت يييراث البحيييم الموسيييوم التصيييور العقليييي و   تيييه بييي  اث بعييي  المهيييارات     

ليي ى ال بييي ءن ييية النةبيية وهييو بحييم مسييحي  لييل ال بييي ءن ييية  الكرة الطييائرةبيي األساسييية
ا لميا تتمتعيون النةبة و زث من متطلبات نيل  ر ة الما سيتير فيي التربيية الرياضيية ، نظير 

 بي نواع االةتبيارات الةاصية ييشيتر به من ةبرة ومكانة  لميية فيي م يال تةصصيكم را يين 
 متنان .مع الشكر واال المح  ةع  المهارات األساسية ب

 م حظة 
 .االةتبار( ءمام √ * يتم التح ي  بوضع   مة )

 اسبًا .لم يتم ذكره وترونه من األساسيةمهارات لل اةتبار* ير ل تضافة ء  
 
 

                                                                                   طالب الما ستير
 حسنين نا ي حسين

 اسم الةبير :
 اللقب العلمي :
 االةتصاص :
 مكان العمل :

 : التو يع
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 الم حظات التصلي تصلي اسم االةتبار ت ءنواع المهارات ت
اإلرسيييييييييييييييييييييييال  1

 تموجالم
    اةتبار   ة اإلرسال لمناطق مح  ة . 1
    اةتبار   ة اإلرسال الطويل . 2
    اةتبار   ة اإلرسال للمناطق الصعبة . 3
    اةتبار   ة اإلرسال القصير . 4

اسيييييييييييييييييييييييتقبال  2
اإلرسيييييييييييييييييييييييال 
بالييييذرا ين ميييين 
 األسفل واأل لل 

      ة االستقبال من الكرات المرميةاةتبار  1
    االستقبال من اإلرسال . ةاةتبار    2
    ( .1اةتبار استقبال اإلرسال ) 3
    ( .2اةتبار استقبال اإلرسال ) 4

الضيييييييييييييييييييييييييرب  3
 الساحق

    اةتبار   ة الضرب الساحق القطر  . 1
اةتبييار   يية الضييرب السيياحق ميين مركييز  2

 ( .5( نحو مركز )4)
   

مركييز  اةتبييار   يية الضييرب السيياحق ميين 3
 ( .5( نحو مركز )3)

   

    اةتبار ص  الضرب الساحق . 1 حائط الص  4
اةتبيييار حيييائط الصييي  الزو يييي مييين مركيييز  2

(2 ). 
   

اةتبيييار حيييائط الصييي  الزو يييي مييين مركيييز  3
(3 ). 

   

اةتبيييار حيييائط الصييي  الزو يييي مييين مركيييز  4
(4 ). 
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 (6ملحق )

 باحث معه  المقابالت الشخصيةيمثل أسماء األسات ة ال ين أجرى ال
 

اللقب  االسم ت
 العلمي

 مكان العمل االةتصاص

1 
 امر  بار 
 السع  

أستاذ 
 دكتور

كلية التربية الرياضية   الكرة الطائرة
 جامعة بغداد

2 
نور  تبراهيم 

 الشوك
أستاذ 
 دكتور

الكرة اةتبارات و ياس 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

3 
مه   سامي 

 العزاو 

ستاذ أ
مساعد 
 دكتور

 مركز أبحاث الطفولة التربو  النفس لم 

 فرات  ب  ال بار 4
أستاذ 
مساعد 
 دكتور

كرة  –التعلم الحركي 
 الق م

كلية التربية الرياضية 
 ديالىجامعة 

مدرس  محم  كاظم 5
 دكتور

الكرة  –فسل ة الت ريب 
 الطائرة  

كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

مدرس  ثائر رشي  مطر 6
 الكرة الطائرة مساعد

كلية التربية الرياضية  
 جامعة ديالى

مدرس  ريا   ب  ال بار 7
 مساعد

 ةالجامعةةةةةةةةةةةةةةة التك ولوجيةةةةةةةةةةةةةة الكرة الطائرة
 الوحدة الرياضية

 
 
 
 
 



 109 املالحق

 (7ملحق )

 أسماء السادة الخبراء 
 

 االسم ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االةتصاص

أستاذ  حازم  لوان 1
 دكتور

كلية التربية الرياضية    لم النفس الرياضي
 جامعة بغداد

أستاذ  محم   سام  رب 2
 دكتور

كلية التربية الرياضية   لم النفس الرياضي
 بغدادجامعة 

3 
احم  رمضان 

 احم 

أستاذ 
مساعد 
 دكتور

 الرياضيةكلية التربية   لم النفس الرياضي
 جامعة ديالى

4 
سامي مه   

 العزاو 

أستاذ 
مساعد 
 دكتور

 مركز أبحاث الطفولة  لم النفس التربو 

5 
 كلة سليمان 

 الحور 

أستاذ 
مساعد 
 دكتور

كلية التربية الرياضية   لم النفس الرياضي
 جامعة ديالى
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 (8ملحق )
 ءسماث السا ة الةبراث 

 االسم ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االةتصاص

1 
 امر  بار 
  السع  

ءستاذ 
  كتور

كلية التربية الرياضية   لكرة الطائرةا
 جامعة بغداد

2 
نور  تبراهيم 

 الشوك
ءستاذ 
  كتور

الكرة اةتبارات و ياس 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

 ريا  ةليل 3
ءستاذ 
مسا   
  كتور

كلية التربية الرياضية  الكرة الطائرة
 جامعة بغداد

 ءسماث حكمت 4
 م رس
   كتور

كلية التربية الرياضية  الطائرةالكرة 
 جامعة ديالى

5 
سع  حما  
 ال ميلي

م رس 
  كتور

كلية التربية الرياضية  الكرة الطائرة  
 جامعة بغداد

 محم  كاظم 6
م رس 
  كتور

الكرة  –فسل ة الت ريب 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية  
 جامعة بغداد

 حسين سبهان 7
م رس 
 مسا  

 / م ربالكرة الطائرة
 المنتةب الوطني للمعو ين

كلية التربية الرياضية  
 جامعة بغداد
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 (9ملحق )
 ءسماث السا ة الةبراث 

 االسم ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االةتصاص

 ثريا ن م 1
ءستاذ 
  كتور

الكرة اةتبارات و ياس 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية  
 جامعة بغداد

2 
 امر  بار 
 السع  

ءستاذ 
 تور ك

 الكرة الطائرة
كلية التربية الرياضية 

 جامعة بغداد

3 
نور  تبراهيم 

 الشوك
ءستاذ 
  كتور

اةتبارات و ياس الكرة 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية 
 جامعة بغداد

 ريا  ةليل 4
ءستاذ 
مسا   
  كتور

كلية التربية الرياضية  الكرة الطائرة
 جامعة بغداد

 ءسماث حكمت 5
م رس 
  كتور

كلية التربية الرياضية  رة الطائرةالك
 جامعة بغداد

6 
سع  حما  
 ال ميلي

م رس 
  كتور

كلية التربية الرياضية  الكرة الطائرة  
 جامعة بغداد

 محم  كاظم 7
م رس 
  كتور

الكرة  –فسل ة الت ريب 
 الطائرة

كلية التربية الرياضية  
 بغدادجامعة 

م رس   حسين سبهان 8
 مسا  

م رب / الكرة الطائرة
المنتةب الوطني 

 للمعو ين

كلية التربية الرياضية  
 بغدادجامعة 

 (10ملحق )
 االةتبارات المهارية المستة مة
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 االةتبار األول :
 .(1) نوان االةتبار:   ة اإلرسال لمناطق صعبة مح  ة 

 :  ال ر  من االةتبار
   ة اإلرسال لمناطق صعبة مح  ة .  ياس   

 األ وات :
 ( :  6كرة طائرة ، يقسم الملعب كما هو موضي بالشكل ) 30ة الطائرة ، ملعب الكر    
 

     

 

 

 

 (6الشكل )

   ة اإلرسال لمناطق صعبة مح  ةيوضي 

 مواصفات األ اث : 
يقوم المةتبر باإلرسال ةمس محياوالت لكيل منطقية مين المنياطق اليث م المحي  ة ،        

وةمسية ءرسياالت  المنطقية )ب( تليلالمنطقة )ء( وةمسية ءرسياالت تلل الت ء  ةمسة ءرسا
وتحسيييب فقيييط المحييياوالت الصيييحيحة التيييي تسيييقط فيهيييا الكيييرة  اةيييل  )*((جتليييل المنطقييية )

 المناطق المح  ة .
 التس يل :

 ( نقاط لكل ترسال صحيي تسقط فيه الكرة  اةل المنطقة المح  ة.4)      
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  212 – 211، ص مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنع  ؛  (1)

 م9
 م3

 م3

 م3
 ج

 ب

 ب

 م3

 م3

 م3
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 االةتبار الثاني :
 (1)( .2 نوان االةتبار :اةتبار مهارة استقبال اإلرسال )

 ال ر  من االةتبار:
  ياس مهارة ال  ب في استقبال اإلرسال     

 األ وات :
 وشبكة بارتفاع  انوني للر ال .ملعب الكرة الطائرة  .1
رسم  ائرتان )ء ، ب( فيي ركنيي الملعيب بحييم تكيون المسيافة بيين مركيز الي ائرة وةيط ت   .2

 ( متر .3( متر في حين تكون المسافة بين مركزها وةط النهاية )1.5ال انب )
( متير 3*  3( وبمسيافة )3،  2،  1تقسم منطقة اله وم تلل ث م مناطق متسياوية ) .3

 قة .لكل منط
ميين ةييط النهاييية  ءمتييار( 3( فييي نصيي  الملعييب المقابييل  لييل بعيي  )xتوضييع   ميية ) .4

 ( .7( متر من ةط ال انب كما مبين في الشكل )4.5و)
 

 
 

X 

 1  

2 

3 

 
 (7الشكل )

  ياس مهارة ال  ب في استقبال اإلرساليوضي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 3*  3ت راث بع  التع ي ت  لل اةتبار مهارة اإلرسال في المنطقة )ج( ليم تكين محي  ة تيم تح يي ها بمسيافة ))*(تم 

 ( محاوالت لكل منطقة لصعوبة المهارة .5( محاوالت تلل كل منطقة لتصبي )10متر ، و    المحاوالت البال ة )
 245 - 243، ص مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنع  ؛  (1)

 أ

 ب
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 مواصفات األ اث :
الم رب ترسيال الكيرة تلييه وهيو  ليق  المةتبر  اةل ال ائرة )ء( وهو موا ه للشبكة و ل    

( ثيي م كييرات مرسييلة ، 1فييي هييذا المكييان ليقييوم باسييتقبالها ويو ههييا تلييل  اةييل المنطقيية )
رات التاليية ( ، وكذلك ثي م كي2وهكذا األمر في ث م كرات تالية بحيم تو ه تلل المنطقة )

( ، ويكرر نفس العمل وبنفس     المحاوالت مين الي ائرة )ب( 3بحيم تو ه تلل المنطقة )
. 

 الشروط :
 ( محاوالت من ال ائرة )ب( .9( محاوالت من ال ائرة )ء( و )9لكل مةتبر ) .1
 يستة م في  ميع المحاوالت االستقبال من األسفل واأل لل بالي ين . .2
ترسيال الكيرة فيهيا مين المي رب تليل المةتبير بطريقية غيير  تل ل المحياوالت التيي ييتم .3

 مناسبة ءو ةارج ال ائرة التي يق  فيها المةتبر .
 :)*(ي ب االلتزام بتسلسل المحاوالت بحيم تكون  .4
 من ال ائرة )ء( – 1  
 ( .1* ث م محاوالت للمنطقة )   
 ( .2* ث م محاوالت للمنطقة )   
 ( .3* ث م محاوالت للمنطقة )   
 من ال ائرة )ب( – 2  
 ( .1* ث م محاوالت للمنطقة )   
 ( .2* ث م محاوالت للمنطقة )   
 ( .3* ث م محاوالت للمنطقة )   
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( محاولة من ال ائرة )ء( 15))*(تم ت راث بع  التع ي ت  لل اةتبار مهارة استقبال اإلرسال في     المحاوالت البال ة 

  ( محاولة من ال ائرة )ب(9( محاولة من ال ائرة )ء( و )9( محاولة من ال ائرة )ب( لتصبي )15و )
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 التس يل :
( الممنوحية ليه 18لمةتبر م موع النقاط التي يحصل  ليها من المحاوالت )ليس ل        

 : األتي( محاوالت من كل  ائرة وذلك وفقا لوسلوب 9)
 المةتبر )ث م  ر ات( . يسقوط الكرة  اةل المنطقة المح  ة يمن 
 . )سقوط الكرة ةارج المنطقة و اةل المنطقة الم اورة يمني المةتبر ) ر ة واح ة 
 ( محاولة .18وبذلك يكون     المحاوالت لكل مةتبر ) 
 

 االةتبار الثالم :
  نوان االةتبار : اةتبار مهارة الضرب الساحق. 

 ن االةتبار :اةتبار   ة الضرب الساحق في االت اه القطر  .ال ر  م
 األ وات :

كييرة طييائرة ، ملعييب كييرة الطييائرة ، مرتبتييان توضييع ءحيي اهما فييي ركيين الملعييب بحيييم  30   
( سيم مين ةطيي ال انيب والنهايية ، وتوضيع األةيرى 5تكون زاويتاها ال اةليتين  لل بعي  )

 (  8كما هو موضي في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8الشكل )
 اةتبار   ة الضرب الساحق في االت اه القطر 
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 مواصفات األ اث :
  pass( ، بحييم يقيوم المي رب بيالتمرير 4يقوم المةتبر بالضرب الساحق مين مركيز )     

،  ليل المةتبير   Lange Diagonal( باستة ام التمرير الطويل القطر  3له من مركز )
( محاوالت ءةرى  ليل 5ق  لل المرتبة الةلفية . ثم )( محاوالت بالضرب الساح5) )*(ء اث

المرتبييية األماميييية ، يحسيييب للمةتبييير المحييياوالت الصيييحيحة المةصصييية ليييه وفقيييا لقوا ييي  
 التس يل .
 التس يل :

 (4. نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة  لل المرتبة ) 
 (3نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطق ). ة المةططة 
 . )نقطتان لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة )ء ، ب 
 . )نقطة لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة )ج 
 . صفر لكل ضربة ساحقة تسقط فيها الكرة ةارج المناطق المح  ة والملعب 
 

 االةتبار الرابع :
 . (1)الص   نوان االةتبار : اةتبار مهارة حائط 

 ال ر  من االةتبار : 
 ( .4 ياس   ة مهارة حائط الص  الزو ي من مركز )   

 األ وات :
( ، شريط لتةطيط األه ا  ، شريط  ياس ، 4ملعب كرة طائرة مقسم كما في الشكل )   
 (9شكل ) ( كرات طائرة .10)
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ضيربة سياحقة  ليل 15  التع ي ت  لل اةتبار مهيارة الضيرب السياحق فيي  ي   المحياوالت البال ية ))*(تم ت راث بع

( 5( ضربات سياحقة  ليل المرتبية الةلفيية  و )5( ضربة ساحقة  لل المرتبة األمامية لتصبي )15المرتبة الةلفية  و )
 . وذلك لصعوبة المهارة ضربات ساحقة  لل المرتبة األمامية
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 (9الشكل )
 (4  ة مهارة حائط الص  الزو ي من مركز )

 
 مواصفات األ اث :

 يقوم الم رب بالضرب الساحق ويقوم المةتبر ب  اث الص  .    
 شروط التس يل :

 (4. )( نقاط لكل محاولة  اةل المنطقة )ء 
 (3. )( نقاط لكل محاولة  اةل المنطقة )ب 
 (2نقاط لكل محاولة  اةل المنطقة ) . )ج( 
 . صفر(  ن  سقوط الكرة ةارج هذه المناطق( 
 . ن  سقوط الكرة  لل ةط مشترك بين منطقتين تحسب  ر ة المنطقة األ لل  
 . تل ل المحاولة في حالة ارتكاب المةتبر ةطا  انوني 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 319، صالمص ر السابق مروان  ب  الم ي  ؛  (1)

 د جـ

 أ

 ب
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 (11ملحق )
 فريق العمل المسا  

 مكان العمل االسم ت

 بسيم بريس يونس 1
 امعة ص ح ال ين  –ما ستير تربية رياضية 

 )اربيل(

 شهباث احم  العزاو  2
كلية التربية الرياضية  -ما ستير تربية رياضية

  امعة  يالل -

 م اه  حمي  رشي  3
ياضية كلية التربية الر  -ما ستير تربية رياضية

  امعة  يالل -

 ب   محمو   ب  الكريم 4
 اهلل

 امعة  -كلية التربية الرياضية  -طالب ما ستير
  يالل

5 
 محم  ولي  شهاب

 
 امعة  -كلية التربية الرياضية  -طالب ما ستير

  يالل
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Abstract 

 

The Mental Imagination and its Relation With 

The Performance Of Some Basic Skills Of 

Volleyball For the Players Of Elite Clubs  
 

By 

Hassanain Naji Hussein 

 

Supervised By 

Prof . Nabeel Mahmood Shaker( Ph . D ) 

Assist . Prof . Walhan Hameed Hadi (A .Ph . D )  
 

 

The current study includes five chapters : 

 

hapter One :IntroductionC 
 

of the studyThe Introduction and Value        

  This chapter deals With the introduction and Value of the study . 

It deals with the study of the mental imagination (MI) and some of 

the basic Skills for the players of elite clubs of Volleyball and with 

the investigation of the relation of the MI with the performance of 

the skills under study .This can be properly used to fulfill a better 

performance which in turn contributes the victory .  

      The Problem of the Study is the lack of the relation between 

MI with Sp. MI can be characterized by improving the 

performance  of  the  player in addition to physical and 

psychological factors and other factors which play a respective 

role in improving the performance of volleyball players  . It can be 

noted that the majority of previous studies did not tackle this 

phenomenon according to the best Knowledge of the researcher . 

 

 

 



Aims of the Study  

  

 The study aims at : 

  1 . Measuring the MI and SP for elite clubs players . 

  2 . Pointing out the relation MI and SP with the performance of   

       basic skill of Volleyball as the sample of the study.  

 3 . Finding the differences between the scores of the clubs and the 

      study in the fiend of MI and performing some basic skills .     
 

:  Hypotheses 
 

 1 . there is a statistically significant relation between the                

    measuring of MI and performing some basic skills of volleyball.  

 2 . There are hypothetical differences between the scores of the     

    clubs in relation to MI and performing some basic skills in         

    volleyball 
 

Limits of the study : 
 

1 . Human field : The players of the elite clubs in Iraq in volleyball 

    for 2005 – 2006 . 

2 . Time field : The period from 5 / 6 / 2006  up to 4/6/ 2007  

3 . Place field : Chest fields of the clubs . 
 

 

Chapter Two : 

 
retical Background and Previous Studies Theo        

      This chapter includes several sections ; the types , principles , 

benefits and kinds of MI , the sense and its kinds , the 

psychological field and the basic skills of volleyball ,MI and its 

relationship with skill performance the concept of sending with 

how to receive it , the whelming kick , retreat in volleyball in 

addition to previous studies which have great link with the 

current study . 

 

 

 



Chapter Three "Procedures" 

 
    This chapter deals with the procedures of the study, the sample, 

instruments used, limiting the scale of MI and building the test. 

Besides. It also deals with the experiment, the results and the 

statistical means. 

 

:Chapter four 
 

indings, Analysis and Discussion"FThe "  

     This chapter shows the mathematical means and scale biases of 

the sample in relation to the MI and SP. The results of the 

coefficient between MI and SP have been analyzed and discussed. 

Besides, the results of difference analysis between the clubs have 

also been analyzed and discussed, in addition to grading the skill 

result used in the study according to the extent of the relation 

between MI and SP. 

 
 

"Conclusions and Recommendations":   Chapter five  

Conclusions  

 It has been concluded that : 
1- MI has a great importance in developing the ability of the          

    player in performing send, receiving kicks etc.  

2- The more the MI of the player, the better his performance. 

3- The random of difference among the result of the clubs in          

    relation to the MI; this can be ascribed to that they are the elite 

    players. 

4- It has been revealed the trainers have less interest in specifying 

training units to develop the mental abilities of the players. 

5- There are some differences among the players of the same club 

of the sample in responding to the scale of MI and SP of volleyball 

skill. 

6 – The gradation of the values of coefficient between MI of the 

skill as followes :  

 

 



* Block . 

* Serve Reception . 

* Serve . 

* Attack .  
 

 

 

:sRecommendation  

 
1- Developing MI enables the players to get the level of forming 

the acquired mental skills and of balancing between motion and 

sense . 

2- Providing the stimuli and the specified information for the skill 

like movies, pictures and other aids that contribute to the 

developing MI and upgrade the performance of volleyball players. 

3- Trainers should be subjected to courses about how to use MI . 

This can be done by giving them special programms to develop 

the abilities to train the players for MI.  

4- Conducting related studies for various age ranks and different 

games. 

  

  


