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   انجحث يهخص

فاعمية ىذا التدريب في اكساب  الحالي لمتعرؼ عمى تأثير استخداـ التدريب الذىني ومدىالبحث  ييدؼ     
ميارة قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ، استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي ذوتصميـ المجموعات المتكافئة 

-5102لمعاـ الدراسي ) ة لكمية التربية األساسية)التجريبية والضابطة( عمى عينة مف طالب المرحمة الثالث
( طالبا قسموا الى مجموعتيف متساويتيف االولى 01( اختيرت عشوائيا مف مجتمع البحث االصمي وبعدد )5102

( طالبا ايضا، فضال عف استعماؿ الوسائؿ واألدوات 51( طالبا والثانية ضابطة وبعدد )51تجريبية وبعدد )
ـ الباحثوف بإجراء االختبارات القبمية ومف ثـ تطبيؽ التجربة ولمدة واألجيزة المالئمة إلجراءات البحث ، بعدىا قا

وحدة تعميمية في األسبوع، ومف ثـ إجراء االختبارات البعدية بالظروؼ واألحواؿ نفسيا التي  5( أسابيع وبواقع 2)
 يا. أجريت بيا االختبارات القبمية، بعد ذلؾ تـ معالجة نتائج البحث بالوسائؿ اإلحصائية الخاصة ب

 .الكممات المفتاحية : التدريب الذهني , قفزة اليدين منصة القفز
 

The impact of the use of mental training in the Acquirer  of skill leap hands on 

the jumping platform device 

Abstract 

     Aims current research to identify the impact of the use of mental training and the 

effectiveness of this training in the Acquisition of skill leap hands on the jumping platform 

device, the researchers used the experimental method Dhutsamam equal groups (experimental 

and control) on a sample of students from the third phase of the College of Basic Education 

for the academic year (2015-2016) randomly selected from the research community original 

number (40) students were divided into two equal groups, the first trial and the number (20) 

male and the second officer and the number (20) students too, as well as the use of the means 

and the appropriate tools and devices to research procedures, after which the researchers 

conducting tribal tests and then apply experience for a period of 6 weeks and by 2 educational 

unit in the week, and then conducting a posteriori tests the same conditions and circumstances 

which were conducted by tribal tests, was then manipulate search results by statistical means 

their own. 

Keywords: mental training, vaulting leap hands 

 

 

                                                           
  االساسية قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ديالى كلية التربية 

 ** كلية بالد الرافدين الجامعة 

mailto:mutasimwmw@yahoo.com
mailto:mutasimwmw@yahoo.com


2 
 

 :مقدمة البحث واهميته  -1

يشيد عصرنا الحاضر تطورا كبيرا وسريعا في شتى مجاالت الحياة ، وقد حظي مجاؿ التعميـ والتدريب الرياضي 
لمتخطيط بنصيب وافر مف النجاحات وتراكـ الخبرات واف ىذه النجاحات لـ تكف وليدة الصدفة وانما ىي نتيجة 

 العممي السميـ واستعماؿ مختمؼ العمـو والمعارؼ ، وما توصؿ اليو العمماء والباحثوف والمختصوف بشؤوف التربية
 . البدنية وعمـو الرياضية واالستفادة مف نتائج ابحاثيـ ودراساتيـ في ارساء قواعد البناء الرياضي وتقدمو

إحدى األلعاب الرياضية التي ليا مكانة بارزة بيف األلعاب الرياضية األخرى مف حيث  الجمناستؾ  تعد لعبة
االنتشار في بقاع العالـ المختمفة ، فقد دأب الميتموف بيا مف ذوي الخبرة واالختصاص عمى إيجاد أفضؿ 

بة والوصوؿ بيا إلى الوسائؿ واألساليب العممية مف خالؿ البحوث والدراسات التي قاموا بيار لتطوير ىذه المع
أو البدني يعتمد عمى التخطيط العممي  االرتقاء بالمستوى المياري أو الخططي المستوى الذي نراه اليـو مف خالؿ

الذي يستخدـ جميع العمـو والمعارؼ بشكؿ دقيؽ ، وتنفيذ ىذا التخطيط بأسس عممية صحيحة ومدروسة بشكؿ 

التعمـ والتدريب المستعممة لتحقيؽ ذلؾ الغرض ،  طرائؽ وأساليبالتنويع في ،جيد يؤدي إلى أفضؿ المستويات 
حيث المزج بيف تمؾ الطرائؽ واألساليب لتحقيؽ عدة أىداؼ  تعميمية وتدريبية في وقت واحد ، وبالتالي االحتفاظ 

 تساىـ جديدة أساليب استخداـ في التفكير الضروري مف أصبح لذا بمستوى عاؿ مف األداء ألطوؿ فترة ممكنة .
 بعض فييا تستخدـ الطرؽ التي مختمؼ بذلؾ مستخدميف المعبة لميارات الصحيح األداء إتقاف جوانب في

 ميارة ولكؿ وسيمة مف أكثر استخداـ يمكف إذ باألداء الصحيح اإلحساس زيادة إلى تساعد التي واألدوات الوسائؿ
تتجمى أىمية البحث والحاجة  ىذا ضوء وفي لمياراتعدة  تعمـ في تستخدـ أف لوسيمة واحدة يمكف كما حده عمى

احد الطرؽ الحديثة المستخدمة لدفع  ىو إليو في الكشؼ عف اثر التدريب الذىني المياري المصاحب لألداء الفني
العممية التعميمية والتدريبية وذلؾ لتأثيرىا اإليجابي في التعمـ الحركي  مف خالؿ رفع مستوى األداء وتحقيؽ نتائج 

لدروس  مف خالؿ متابعة الباحثيفالبحث  وتكمن مشكمة كثر فعالية مف استعماؿ التدريب العممي بمفردها
لدى اغمب وقصور في ميارة قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز  الحظ وجود ضعؼ  الوحدات التعميميةو 

المخططة مف قبؿ المدرسيف والمدربيف إلى الفتقار اغمب البرامج التعميمية والتدريبية وىذا في ىذا المجاؿ الطالب 
 العممية األساليب قمة استخداـ وىذا عفمما أثر سمبا عمى ادائيـ ،  الطالب ، التدريب الذىني في أعداد وتييئة

 الستثمار العممية الطرائؽ واستخداـ الصعبة لتعميـ الميارات مع السيما , التعميمية العممية يخدـ بما وجدولتيا
فعاؿ، مما  بشكؿ العممية أىداؼ وتحقيؽ التعميمي  رفع المستوى أراد منو  الذي العممي بالمنيج  األساليب بيذه

 . حدا بالباحثيف الولوج في ىذه المشكمة واستخداـ التدريب الذىني لتطوير الميارة لمنيوض بمستوى الطالب
ي اكساب ميارة قفزة اليديف عمى جياز ف التدريب الذىني تأثيرالتعرؼ عمى :  يحقق هدف البحثويحاوؿ اف 

ىناؾ فروؽ معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي  :فكانت  فرضا البحثاما منصة القفز لدى افراد عينة البحث. 
قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ، ىناؾ  ميارةلوالضابطة  ةولصالح االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبي

 القفز ولصالح االختبار منصة جياز عمى اليديف قفزة ميارةوالضابطة ل ةفروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبي
 البعدي 
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 منهج البحث واجراءاته الميدانية : -2

 يُهج انجحث :  1 -2

المنيج التجريبي المالئـ لطبيعة المشكمة واف اختيار المنيج التجريبي ىو " محاولة لمتحكـ  وفاستخدـ الباحث    
في جميع المتغيرات والعوامؿ األساسية باستثناء متغير واحد ، حيث يقـو الباحث بتطويعو أو تغييره بيدؼ تحديد 

 .( 25: 5110، ،نوري ) ابراىيـ وقياس تأثيره العممي"
صميـ المجموعتيف  المتكافئتيف التجريبية والضابطة ذات االختباريف القبمي والبعدي ،وكما مبيف وقد تـ اختيار ت  

 (0في جدوؿ )

 ( رصًُى انًجًىعزٍُ )انزجشَجُخ و انضبثطخ( راد االخزجبس انمجهٍ وانجعذ1ٌجذول )

 المجموعات
 

 الخطوات
 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي

المجموعة 
 التجريبية

قفزة اليدين عمى جهاز منصة  مهارة
 القفز

قفزة اليدين عمى جهاز  مهارة التدريب الذهني
 منصة القفز

المجموعة 
 الضابطة

قفزة اليدين عمى جهاز منصة  مهارة
 القفز

 األسموب التقميدي
 

قفزة اليدين عمى جهاز  مهارة
 منصة القفز

 

 مجتمع البحث وعينته :  2-2

إف اختيار عينة البحث مرتبط ارتباطا وثيقا باألىداؼ التي يضعيا الباحثيف لبحثيـ لذا فاف " األىداؼ       

 التي يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا سوؼ تحدد طبيعة العينة التي سيختارىا" )خريبط،

 ( ولذلؾ حدد مجتمع البحث وعينتو عمى النحو االتي : 0855 ريساف

اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية، وىـ طالب المرحمة الثالثة في كمية التربية االساسية جامعة ديالى  

 في التجربة االستطالعية . الشتراكيـ( طالبا مف العينة الرئيسة 0(. العبًا واستبعد )00وكاف عددىـ)

البحث عمى مجموعتيف متساويتيف،  ( طالبا وقسمت عينة01وبذلؾ بمغ عدد أفراد عينة التطبيؽ النيائية)

وبالطريقة العشوائية)القرعة( األولى ىي المجموعة  التجريبية والثانية ىي المجموعة الضابطة، المجموعة 

 81( لطالبا لتمثؿ نسبة مئوية قدرىا )51(طالبا والضابطة بمغ عدد أفرادىا )51التجريبية بمغ عدد أفرادىا )

 % ( مف مجتمع البحث .
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 ( َىضح عُُخ انجحث2)انجذول 

 انُغجخ انًئىَخ% انعذد عُُخ انجحث

 % 94 44 انعُُخ انشئُغخ

%14 4 انطالة انًغزجعذوٌ  

 % 144 44 يجزًع انجحث

 

 -ركبفؤ انعُُخ : 2-3

أجرى الباحثيف عممية تكافؤ لممجموعتيف التجريبية والضابطة  مف حيث  األداء  المياري، وذلؾ        

  ةستقمتيف لالختبار القبمي لمميار ( اإلحصائي لعينتيف متساويتيف مtباستخداـ اختبار)

 ( يوضح تكافؤ العينة مهارة قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفز3الجدول )

 انمُبط حانًهبس

 انًجًىعخ

 انضبثطخ
 عذد

 انعُُخ

 انًجًىعخ

 انزجشَجُخ
 عذد

 انعُُخ

 tلًُخ 

 انًحغىثخ

 *tلًُخ 

 انجذونُخ

 انذالنخ

 اإلحصبئُخ
 ع± ط   ع± ط  

لفضح  يهبسح

انُذٍَ عهً 

جهبص يُصخ 

 انمفض

 

 غُش يعُىٌ  2.418 4.673 24 4.461 4.854 24 4.244 4.424 دسجخ

 ( 38( ودسجخ حشَخ )4.45*رحذ يغزىي دالنخ )

مما ( الجد ولية في جميع االختبارات القبمية t( المحسوبة أصغر مف قيمة )t( أف قيمة )3يتبيف مف الجدوؿ )

ضًا عمى تكافؤ العينة يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة  و يدؿ ذلؾ اي

 في االختبار القبمي . ةفي الميار 

وىي الوسيمة او الطريقة التي يستطيع بيا الباحثوف حؿ مشكمة البحث ميما كانت أدواد انجحث"   2-4

 (.023: 5115 : أجيزة ") محجوبتمؾ األدوات بيانات او عينات او 

 االجهضح واالدواد انًغزعًهخ: 2-4-1

 لوحة  القفز 
  منصة القفز 

 كامرة .
 حاسبة .
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 وعبئم جًع انًعهىيبد    2-4-2

 المصادر والمراجع العربية -0
 االختبارات والقياس

 (.0استمارة أسماء فريؽ عمؿ المساعد ممحؽ رقـ )
 (.5رقـ )استمارة أسماء الخبراء ممحؽ 

 (.3استمارة تقويـ أداء الميارات ممحؽ رقـ )
 ( . 0استمارة الخبراء والمختصيف ممحؽ رقـ ) 

 :االخزجبساد انًغزخذيخ فٍ انجحث  2-5

( درجة مف قبؿ أربعة حكاـ عمى وفؽ 01عممية تقيـ األداء المياري حيث قيـ األداء مف ) وفاعتمد الباحث

خصومات األداء في القانوف الخاص بالعبة ويتـ حذؼ اعمى درجة واقؿ درجة وتجمع الدرجتيف المتبقيتيف 

 وتقسـ عمى اثنيف الستخراج الدرجة

 :  األعظ انعهًُخ نالخزجبساد 2-6
     ( 20: 5110)السيد: يعرؼ بأنو" الدرجة التي يقيس بيا االختبار الشيء المراد قياسو":  الصدقاواًل : 
االختبار الجيد "ىو االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذ طبؽ أكثر :  ثبات االختبارثانيًا : 

مف ثبات  وفلباحث، ولكي يتحقؽ ا ( 082:  0885) عبيدات ، ذوقاف : مف مرة في ظروؼ متماثمة"
المرحمة الثالثة االختبار قاـ باستخداـ طريقة إعادة االختبار إذ تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف طالب 

عادتو بعد )  50/5/5102( طالب في يـو الثالثاء 2وبعدد) لمادة الجمناستؾ الفني  /   55/5اياـ ( 7وا 
)عبد  اياـ ( عمى االختبار األوؿ"7تطبيقو بعد مرور )وعمى نفس العينة "لمعرفة ثبات االختبار يعاد  5102
باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف نتائج االختبارات كما موضح  وفلذا قاـ الباحث ( 05: 5111المجيد :

 ( وىذا ما يؤكد إف درجة ثبات االختبار كانت عالية .0في الجدوؿ )
 مهارةمليبين معامل الثبات  (4الجدول )

 الثبات وحدة  القياس المهارة ت
 0.85 درجة قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفز مهارة 1

 :. الموضوعيةثالثا : 
إف مف صفات االختبار الجيد يجب إف يكوف موضوعيًا ويقصد بموضوعية االختبار "عمى إنيا االتفاؽ في  

)الشوؾ ،:  األداء في أكثر مف حكـ لترتيب أو تقيـ األفراد أثناء االختبار ، واالبتعاد عف التقييـ الذاتي
5101  :015) 
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واضحة ومفيـو مف قبؿ  يوير الذاتي واالنحيازية فإف االختبار التي تـ استخدامو في البحث بعيد عف التقد
عتمد عمى أدوات قياس واضحة وذلؾ الف نتائج االختبار تـ تسجيميا ومف ثـ عرضيا عمى يأفراد العينة و 

 المحكميف .  آلراءالمحكميف واخذ درجتيف وسطيتيف 

 التجربة االستطالعية : : 3-7
بإجراء التجربة االستطالعية وىي " عبارة عف دراسة تجريبية أولية يقـو بيا الباحث عمى عينة  وفقاـ الباحث

 (.  510 :0887 :محمد صبحي)صغيره قبؿ قيامو ببحثو بيدؼ اختيار أساليب البحث وأدواتو "
مف  عمى عينة 0/3/5102بإجراء التجربة االستطالعية يـو  المصادؼ وفوعمى ىذا األساس، قاـ الباحث
 ( 0خارج عينية البحث وكاف عددىـ )  الجمناستؾ طالب المرحمة الثالثة في مادة
 :  وكاف ىدؼ التجربة ما يأتي

 التأكد مف مكاف أجراء االختبارات ومدى مالئمِتِو لتنفيذىا . 
 معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات . 
 معرفة الوقت المستغرؽ ألجراء االختبارات وتنفيذىا . 

 معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث . 
 كفاءة فريؽ العمؿ المساعد وكفايتو . 

 التأكد مف سالمة األجيزة واألدوات المستخدمة . 

 االختبار القبمي : 3-8
ميمة التي تستخدـ في جمع البيانات ،وىي تعد االختبارات والقياس والتقويـ مف الوسائؿ األساسية وال   

 نوري  الشوؾ)   عبارة عف "أدوات صممت لوصؼ وقياس عينة مف إفراد المجتمع أو مجتمع البحث بكاممو"
مف اجؿ أف تكوف االختبارات القبمية مجدية وعمى وفؽ األسس العممية الصحيحة قاـ  (58:  5110
مف قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز  ميارةتـ تقويـ ، وبعد ذلؾ  3/5102/ 3 وف بأجراء االختبارالباحث

خالؿ تصويرىا وتسجيميا عمى  كاسيت فيديو ، تـ عرضيا عمى مجموعة مف الحكاـ لتقويميا باستخداـ 
إف دقة ىذه  "( درجات . 01، وكاف التقويـ مف )(5ممحؽ )  وفاستمارة تحكيـ  مصممة مف قبؿ الباحث

:  0857وجيو :  ) "الفني لتمؾ الميارة  األداءالطريقة تعتمد عمى عمؽ المقـو العممي ومدى معرفتو بطريقة 
محاولة كما تـ التقويـ مف قبؿ أربع مقوميف  أفضؿوقد اعطي لكؿ طالب محاولتاف وتـ احتساب  ( 573

مف خالؿ أخذ الدرجات األربع ويتـ بعدىا  وحسب القانوف الدولي في حساب الدرجة وىي أسمـ طريقة وتكوف
(  لتكوف الدرجة النيائية 5حذؼ أعمى درجة وأقؿ درجة ويؤخذ مجموع الدرجتيف الوسطيتيف وتقسـ عمى )

 ( 02:  5112) الحارس : رباب :  لكؿ ميارة
 مجموع الدرجتيف الوسطيتيف                  

            ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرجة الالعب=  ػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                     2 
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 : التجربة الرئيسية 9- 3
( 0ممحؽ ) عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف وفالمعد مف قبؿ الباحث المنيجبعد إف تـ عرض 
إذ تـ  بعض األخطاء التي يقع بيا الباحثلتالفي  الجمناستؾ ولعبة التعمـ الحركي والعامميف في مجاؿ 

(إذ بمغ مدة  5102-0-02( وانتيائيا يـو ) 5102 – 3 – 0تطبيؽ التجربة في يـو الخميس المصادؼ ) 
لطيمة التجربة  التعميميةفي األسبوع حيث بمغ مجموع الوحدات  تعميميةوحدة ( 5أسابيع ( بواقع ) 2التجربة )

 التعممية .خراج الوحدات ااعتمد  الباحث القواعد اآلتية في  عممية( وحدة ت05)
 نفذت التجربة عمى وفؽ الخطوات اآلتية:

  العاشرة صباحا وفقا وقت الوحدة التعميمية وأياميا الخميس الساعة العاشرة صباحا واألحد الساعة
 لتنسيؽ جدوؿ الطمبة.

  قفزة اليديف عمى  ميارةالتدريب الذىني مع  لممقرر التعميمي منيجكانت المجموعة التجريبية تطبؽ
 ميارةالتدريب الذىني لميارة  تطبيؽ والتي اشتممت عمى وفالتي أعدىا الباحثجياز منصة القفز 

 قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز
  باألسموب  لكمية التربية األساسية المقرر  التعميمي المجموعة الضابطة تطبؽ مفردات المنيجكانت

إذ تـ إجراء االختبارات القبمية قبؿ  بأشراؼ مدرس المادة .التقميدي دوف استخداـ التدريب الذىني 
 . انتياء التجربةيـو واحد مف ابتداء التجربة وكذلؾ االختبارات البعدية بعد يـو مف 

 ( 5-2إذ يقـو المدرس بشرح الواجب الحركي لموحدة التعميمية ، ومف ثـ يعطي وقتًا زمنيًا قدره )
، وقد  قفزة اليديف عمى جياز منصة القفزميارة دقيقة يعطي فيو تدريبًا ذىنيًا مصاحبًا لتعمـ األداء 

وأنيا ال تزيد عف  (Morqan)حددت ىذه المدة الزمنية في ضوء الدراسات المسمية التي قاـ بيا 
  ىذه المدة الزمنية لكي ال تكوف ىناؾ نتائج سمبية في أثناء قياـ المجموعة الضابطة بالتدريب

 .(Morqan, 1972 , 25)المياري  
 في استخداميما لمتدريب الذىني المصاحب لتعمـ األداء الفني عمى طريقة  وقد اعتمد الباحثوف

(Spilker , 1976) : والتي تعتمد أساسا عمى ثالث نقاط  (02:  5101 نقال عف )االعرجي
 رئيسية ىي 

 الشرح الشفوي لمحركة ككؿ باالشتراؾ مع المدرس . -أ
 المالحظة لخط سير الحركة بعد أدائيا مف قبؿ نموذج بحيث تتوفر عممية التصور الكامؿ لمحركة . -ب
عمى عممية الشعور بالحركة واإلحساس التصور الكامؿ لمحركة التي أداىا المتعمـ نفسو مع التركيز  -ج 

 .  بالمراحؿ الصعبة فييا
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 :   البعدياالختبار  3-10
وعمى مدى ستة أسابيع تـ إجراء االختبار البعدي لعينة  التجربة الرئيسةبعد االنتياء مف تطبيؽ مفردات    

كمية التربية االساسية قاعة الجمناستؾ في  عمى الساعة العاشرة صباحا 07/0/5102 األحدالبحث يـو 
 المستخدمة في االختباراتوبحضور فريؽ العمؿ المساعد ، وقد  تـ مراعاة اإلجراءات ذاتيا  جامعة ديالى

زة اليديف عمى جياز منصة القفز قف ميارةمف حيث وقت ومكاف إجراء االختبارات وتقويـ ميارة  القبمية
 المتغيرات التي تؤثر في نتائج االختبارات.واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ وذلؾ لتالفي 

 

استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية وفؽ الحقيبة اإلحصائية  الوسائل اإلحصائية:  3-11

 (055: 5118) الكناني :   لمعالجة النتائج التي حصمت عمييا مف التجربة SPSSالجاىزة 

 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :  -
 

الباب عرضا مفصاًل  لجميع نتائج االختبارات المستعممة في البحث، القبمية والبعدية ألفراد عينة تضمف ىذا 
البحث،  وقد تـ تحميؿ ىذه النتائج في ضوء القوانيف اإلحصائية المستعممة في البحث، والمناسبة ليذه 

فروض البحث وأىدافو في البيانات في ضوء المرجع العممي المثبت ليذا االستعماؿ لكي يتـ لنا اختبار 
ضوء اإلجراءات الميدانية التطبيقية التي قاـ بيا الباحثيف بالتوصؿ إلى ىذه النتائج، ومف ثـ  مناقشتيا في 

 ضوء اإلطار المرجعي ليا .
 

( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 5الجدول)
 قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفز ةمهار 

 االخزجبس انجعذٌ االخزجبس انمجهٍ  انًهبساد د

 ع ط   ع ط  

لفضح انُذٍَ عهً جهبص  يهبسح 1

 يُصخ انمفض

1.69 4.49 5.21 4.92 

         

قد بمغت في   القفز  منصة جياز عمى اليديف قفزة ميارة( نالحظ إف قيمة الوسط الحسابي 2مف الجدوؿ )
(، أما  الوسط الحسابي لالختبار البعدي فبمغ 1.08(، وبانحراؼ معياري مقداره )0.28االختبار القبمي )

( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،وىي لصالح االختبار 1.85( وبانحراؼ معياري )2.50)
 البعدي . 
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( المحسوبة والجدولية وداللة Tواالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة )( يبين قيم األوساط الحسابية 6الجدول)
 قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفز مهارةالفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

وحذح  انًهبساد د

 انمُبط

 دالنخ (Tلًُخ ) ع ف ط  ف

 انجذونُخ انًحغىثخ انفشوق

 يعُىٌ 2.14 24.99 4.74 3.51 دسجخ انمفض يُصخ جهبص عهً انُذٍَ لفضح يهبسح 1

 . 18( وثذسجخ حشَخ 4.45( عُذ يغزىي انذالنخ ) 2.14  ( انجذونُخ )Tلًُخ )

( المحسوبة T( تتبيف لنا قيـ األوساط الحسابية لمفروؽ واالنحراؼ المعياري لمفرؽ، وقيمة )2مف الجدوؿ)      

 . قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ميارةوالجدولية، وداللة الفرؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي 

: تبيف وجود فروؽ معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي، وبمغت  قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ميارة

(، وبمجموع االنحراؼ المعياري لمفرؽ 3.20القبمي والبعدي )األوساط الحسابية لمفرؽ بيف نتائج االختباريف 

( عند مستوى الداللة 2.14( الجدولية )T( في حيف كانت قيمة )51.88( المحسوبة )T( بمغت قيمة )1.70)

(، ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر مف قيمتيا الجدولية دؿ ذلؾ عمى معنوية الفرؽ 05( وبدرجة حرية )1.12)

  باريف القبمي والبعدي وكاف ذلؾ لصالح االختبار البعدي . بيف االخت

( يتبيف لنا وجود فروؽ معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي وىي لصالح 2مف خالؿ العرض لمجدوؿ )        

معد مف يعزو الباحثوف ىذا التقدـ الى التأثير البرنامج التعميمي المنظـ وال االختبار البعدي لممجموعة التجريبية، 

قبؿ الباحثوف وفؽ برنامج التدريب الذىني المصاحب لمتدريب المياري ، فكمما كاف المنيج التعميمي منظـ بشكؿ 

عممي يكوف تأثير اكثر فعالية مف المنيج الغير منظـ ، لكوف المنيج التعميمي يعد الوسيمة الفاعمة لتطوير 

( سيستخدـ التدريب الذىني في تعمـ حركي حيث  28:  0882يتفؽ مع اشار اليو )شمعوف ،ما المستوى وىذا 

يقـو االطار الكمي لمميارة المراد اكتسابيا والمعمومات المرتبطة بيا في المراحؿ االولى ويساعدنا خالؿ تبادؿ 

ا( الى اف االستخداـ التدريبي الذىني المدعـو 055:  0857االداء الحركي االلية وىذا ما اكده محمد  )عثماف ،

عممي يؤدي الى نتائج اكثر فعالية مف التدريب العممي بمفرده وىذا ما تـ فعمو مع افراد العينية التجريبية  بأداء

 . االمر الذي ساعدىا في تتطور الميارة

، ويعزى  السبب ىذا التطور إلى تنظيـ عممية الميارة تأثير ايجابي في تتطور التدريب الذىني لو ويعزو أيضا اف

مع قابميات مف خالؿ انسجاـ ىذا التدريب الذىني  الطالب اءحالة مف التطور في مستوى أد التدريب مما خمؽ

( أفَّ عممية التدريب 0885أفراد عينة البحث وقدراتيـ، وبالنتيجة تطورىـ اإليجابي، ويذكر )قاسـ حسف حسيف،
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و أفكارًا أو آراء ألزمة ألداء عمؿ ىي " تمؾ العممية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة أو ميارة أو قدرة أ

معيف أو بموغ ىدؼ معيف فضاًل عف تحقيؽ أىداؼ تنظيمية والتكيؼ مع العمؿ وما يقدـ لمفرد مف معمومات 

 معينة أو ميارات أو اتجاىات ذىنية ألزمة في وجية النظر التنظيمية لتحقيؽ االىداؼ المطموبة"

(يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 7الجدول)
 مهارة قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفزفي 

 االخزجبس انجعذٌ االخزجبس انمجهٍ  انًهبساد د

 ع ط   ع ط  

 24.0 1424 2422 4411 لفضح انُذٍَ عهً جهبص يُصخ انمفض يهبسح 1

 

قد بمغت فػي  قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز( نالحظ اف قيمة الوسط الحسابي لميارة 7مف الجدوؿ )        

(، أمػػػػػا الوسػػػػط الحسػػػػابي لالختبػػػػار البعػػػػدي  فبمػػػػػغ  1.55( وبػػػػانحراؼ معيػػػػاري مقػػػػداره )0.00االختبػػػػار القبمػػػػي )

ية وىػػػي لصػػػالح االختبػػػار إحصػػػائ ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة1.28( وبػػػانحراؼ معيػػػاري )0.12)

 البعدي . 

( المحسوبة والجدولية وداللة Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة ) (8الجدول)
 قفزة اليدين عمى جهاز منصة القفز مهارةالفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 

 
وحذح  انًهبساد د

 انمُبط

 دالنخ (Tلًُخ ) ع ف ف ط  

 انجذونُخ انًحغىثخ انفشوق

لفضح انُذٍَ عهً  يهبسح 1

 جهبص يُصخ انمفض

 يعُىٌ 2.14 17.19 4.67 2.64 دسجخ

 . 18( وثذسجخ حشَخ 4.45( عُذ يغزىي انذالنخ )2114  ( انجذونُخ )Tلًُخ )

( المحسوبة Tواالنحراؼ المعياري لمفرؽ، وقيمة )( تتبيف لنا قيـ األوساط الحسابية لمفروؽ 5مف الجدوؿ)     

قفزة  ميارة قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ميارةوالجدولية، وداللة الفرؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي 

تبيف وجود فروؽ معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي، وبمغت األوساط : اليديف عمى جياز منصة القفز

(، و 1.27(، وبمجموع االنحراؼ المعياري لمفرؽ )5.21الحسابية لمفرؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي )

( 1.12( عند مستوى الداللة )5.01( الجدولية )T( في حيف كانت قيمة )07.08( المحسوبة )Tبمغت قيمة )

ولية دؿ ذلؾ عمى معنوية الفرؽ بيف ( ولما كانت القيمة المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجد05وبدرجة حرية )

 االختباريف القبمي والبعدي، وىي لصالح االختبار البعدي . 
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المتبػع مػف التعميمػي  معنوية الفروؽ لالختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضػابطة إلػى المػنيج  سببال ىيعز     

عػب وحركية مػف قػوة وسػرعة ورشػاقة والتػي تم ميارية قبؿ المدرب بأسموب عممي إضافة إلى احتوائو عمى تمرينات

 التي رفعت مف مستواىا. رةدورا أساسيا في تطوير الميا

( وحػدة أسػبوعيا فضػال عػف اسػتخداـ التكػرارات التػي 5إذ كانػت ) عميميػةباإلضافة إلػى عػدد الوحػدات الت   

وكذلؾ اسػتخداـ األسػموب ة الميار غ األىمية في تطوير تتناسب مع شدة كؿ تمريف مياري والذي كاف لو األثر البال

وذلػؾ مػػف خػالؿ االنتظػاـ فػي الوحػػدات التدريبيػة واسػتخداـ التمػػاريف  المناسػب الػذي قريبػا جػػدا لظػروؼ المنافسػة .

التطبيقية الذىنية المعدة  دريباتوالتكرارات الصحيحة عمى الرغـ مف عدـ خضوع افراد المجموعة الضابطة إلى الت

وألفراد المجموعة التجريبية الف ممارسة االنشطة الرياضية  تعميميمف قبؿ الباحثوف التي ادخمت ضمف البرنامج ال

 بصػػورة مسػػتمرة ومنتظمػػة تػػؤدي وبػػال شػػؾ إلػػى تحسػػيف مسػػتوى اإلداء الميػػاري والػػذىني  إذ يػػذكر )عبػػد الخػػالؽ،

رفػػع مسػػتوى قػػدرات الرياضػػي عنػػد اعػػداده مػػف خػػالؿ جرعػػات مخططػػة إذ  " أف التػػدريب يػػؤدي إلػػى( 58: 0888

جميع نواحي االعداد الرياضي وأف االستمرارية في التدريب اسػاس ىػاـ لتطػوير حالػة في يعمؿ عمى تنمية حاالتو 

 الرياضي ويؤدي إلى تثبيت ما اكتسبو الرياضي في اثناء مراحؿ التدريب وبالتالي يتقدـ مستوى األداء. 

التطػػور الحاصػػؿ بػػاألداء لممجموعػػة الضػػابطة االلتػػزاـ والجديػػة بالتػػدريب والعالقػػة الطيبػػة بػػيف ىػػذا  ىويعػػز  يضػػاوأ

المدرب والعبيو واندفاعيـ نحو تطبيؽ المنيج المعموؿ بو والتي كاف ليا االثر البالغ فػي نفػوس العبػي المجموعػة 

( " بػاف مػف 5100محمػود ىػذا مػا أكػده ) موفػؽ أسػعدالضابطة مما ادت الى الحماية الجيدة مف قبؿ الالعبيف ، و 

اسػػػس نجػػػاح العمميػػػة التدريبيػػػة ىػػػو حػػػرص والتػػػزاـ الالعبػػػيف وانػػػدفاعيـ وتعػػػاونيـ مػػػع المػػػدرب فػػػي تنفيػػػذ وتطبيػػػؽ 

البرنامج التدريبي ، والعالقة الطيبة بيف المدرب والعبيو ودوره في التأثير بيـ وحثيـ عمى االلتزاـ بمواعيد التدريب 

 ذ واجباتيـ بالشكؿ الصحيح".وتنفي

( انًحغدددىثخ وانجذونُدددخ ثدددٍُ T( َجدددٍُ لدددُى األوعدددبة انحغدددبثُخ واالَحشافدددبد انًعُبسَدددخ  ولًُدددخ )9جدددذول)

 انمفض يُصخ جهبص عهً انُذٍَ لفضح يهبسحانًجًىعزٍُ انزجشَجُخ وانضبثطخ فٍ االخزجبساد انجعذَخ 

 T*لًُخ  انًجًىعخ انضبثطخ انًجًىعخ انزجشَجُخ  حانًهبس د

 انًحغىثخ

انذالنخ 

 ع ط   ع ط   اإلحصبئُخ

 يعُىٌ 4.454 4.69 4.45 4.92 5.21 لفضح انُذٍَ عهً جهبص يُصخ انمفض يهبسح 1

 (.4.45( ويغزىي دالنخ )38( رحذ دسجخ حشَخ ) 2 .18 ( انجذونُخ )Tلًُخ *)
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، فكانت نتائج الوسط  لمميارةعتيف التجريبية والضابطة ( نتائج االختبارات البعدية لممجمو 8يبيف الجدوؿ )       
 (، وبانحراؼ معياري مقداره2.50لممجوعة التجريبية ) قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ميارةالحسابي 

(، 1.28(، وبانحراؼ معياره قدره )0.12(،أما الوسط الحسابي لالختبار البعدي لممجوعة الضابطة فبمغ )1.85)
(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة 35(، وبدرجة حرية )5.05( الجدولية البالغة )Tمف قيمة )وىي اكبر 

 .إحصائية وىي لصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية

اتضح أف  والضابطة في االختبارات البعدية وبعد عرض النتائج وتحميميا بيف المجموعتيف التجريبية      
 التدريب الذىني المجموعة التجريبية حققت نتائج افضؿ مف المجموعة الضابطة . وىذا يعني إف استخداـ 

واف سبب  لمطالببالنسبة   لمجموعة الضابطةوالعرض المتنوع قد حقؽ فروؽ أفضؿ مف األسموب المتبع مف قبال
قفزة اليديف عمى جياز  ميارةف خالؿ دقة األداء ويظير لنا ذلؾ جميا م التدريب الذىنيىذه الفروؽ ىو فاعمية 

 التدريب الذىني كما إف  وفإف ىدفا البحث قد تحققا وفرضياتو التي وضعيا الباحث وفالباحث لذا يرى. منصة القفز
  .قفزة اليديف عمى جياز منصة القفز ميارة في تطوير قد حقؽ أغراض

، والتنظػيـ الترتيػب حيػث مػف  يحتويو وما المباشر الذىني التدريب تأثير إلى ذلؾ سبب الباحثيف وأيضا يعزو     
 كػؿ بعد الراحة وفترات مثالي بشكؿ وحدة كؿ في أوقاتو واستثمار الذىني التدريب عمى الطالب جيد توزيع وكيفية

 مػػػف إذ ، بسػػػرعة الحركيػػػة الميػػػارة اكتسػػػاب فػػػي تسػػػيـ التعميميػػػة الوسػػػيمة إف( 080: 5115فػػػرج،) تكػػػرار اذ يػػػذكر
 نػػػواحي عمػػػى لمتعػػػرؼو  الميػػػارة تقميػػػد فػػػي ذلػػػؾ يسػػاعد  لػػػو المتعممػػػيف وممارسػػػة الحركػػػي األنمػػػوذج مشػػػاىدة خػػالؿ

 هوىػػػػذا مػػػػا يؤكػػػػد  .فييػػػػا الصػػػػحيح وتػػػػدعيـ الخاطئػػػػة الحركػػػػات اسػػػػتبعاد عمػػػػى يسػػػػاعد ممػػػػا فييػػػػا والقػػػػوة الضػػػػعؼ
 الػذىني االسػتعداد لديػو يكػوف لكػي تعميمػي موقػؼ فػي المػتعمـ وضػع يتـ فعالية أية تعميـ عند(58:  5110سالـ،)

 عػف فضػالً "  التعميميػة البيئة ىذه في وجوده خالؿ مف واستعداداتو  قدراتو   تناسب معينة خبرات الكتساب والنفسي
 ايجابيػة نتػائج أعطى وىذا لمفعالية الفني الوصؼ إلى االستماع عف فضالً  األداء ونماذج واألفالـ الصور مشاىدة

  التجريبية المجموعة الفني لألداء البعدي االختبار في
وىػػػو المتغيػػػر لػػػألداء الذىنيػػػة التطبيقيػػػة المصػػػاحبة  دريباتالتػػػويعػػػزو البػػػاحثوف سػػػبب ذلػػػؾ التطػػػور إلػػػى تػػػأثير     

االمػػر الػػذي ادى إلػػى تقػػدـ افػػراد ىػػذه المجموعػػة حيػػث اف  الػػى المػػنيج التعميمػػي المسػػتقؿ الػػذي ادخمػػو البػػاحثوف 
عمى التصور والتركيز عمى الجوانب الميمة او الخطة سيولد صورة ذىنية صافية لمحركػة بحيػث التدريب والتكرار 

فضػػػاًل عػػف ذلػػػؾ أف تركيػػػز االنتبػػػاه عمػػػى ناحيػػة معينػػػة مػػػف نػػػواحي الميػػػارة  يكػػوف األداء مناسػػػبًا لمصػػػورة الذىنيػػػة،
ا الميػػارة او الخطػػة المعنيػػة الحركيػة او الخطػػة الموضػػوعة تسػػمح لالعػػب بتحميػػؿ االجػػزاء الميمػػة التػػي تتكػػوف منيػػ

 مما يعطي تصورًا افضؿ. 
و  ( حيث اشار إلػى " أىميػة مصػاحبة التػدريب الػذىني لمتػدريب الميػاري2: 0887)ظافر،  مع اتفؽ وىذا ما    

لرفع مستوى اإلداء وأوضحوا اف التدريب الذىني إذا ما اندمج مع التدريب او التعمـ المياري يحقؽ فاعمية   البدني
( " أف 303: 0882وكذلؾ أكد )عناف، أتقانيا  عالية عند ممارستو خالؿ مراحؿ التعمـ او التدريب وال سيما عند 



13 
 

الممارسػػػة ويجػػػب اسػػػتخداميا بطريقػػػة مكممػػػة مػػػع  كاسػػػتراتيجية معرفيػػػة أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف عػػػدـ الممارسػػػة الذىنيػػػة 
  الممارسة البدنية إلعطائيا نتائج أفضؿ ".

 انخبرًخ

 رةتػػأثير ايجػػابي فػػي تنميػػة الميػػا كػػاف لػػوالتػػدريب الػػذىني اف اداء  البػػاحثوف اسػػتنتج البحػػث نتػػائج ضػػوء فػػي 
االثػػر االيجػػابي فػػي تطػػور  كػػاف لػػولمتػػدريب الػػذىني  التكػػرار الصػػحيح،  لممجموعػػة التجريبيػػة بشػػكؿ ممحػػوظ

وتعميميػا عمػى المػدربيف التدريب الػذىني  استخداـ  التوصيات وكانت . لممجموعة التجريبية االساسية ةالميار 
جػػراء دراسػػة مشػػابية ولفئػػات عمريػػة ، لتػػي خرجػػت بيػػا الدراسػػةاالعػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ل فػػادة مػػف النتػػائج 

 4 مطالب الجانب البدني لمختمفة لتطوير 

 

 انًصبدس 

1- 16- Morhan w.p. (1972): Aids and mascular per for mance Academic press , New 

york U.S.A.  

مستوى الرقمي في فعالية قذؼ أثر استخداـ التدريب الذىني المياري في تطوير الاالعرجي ،  -5
 . 5101العدد الثالث  ،مجمة عمـو الرياضة  الثقؿ،  

 .  5112رجمة ، تاالتحاد العربي السوري .  أعدادقواعد التقويـ الدولي لمنساء .  الحارس ؛   -3
مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة  ؛ مناىج البحث في التربية البدنية .ريساف خربيط  مجيد -0

  0855الموصؿ 
نشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، تكنموجيا التعميـ والتعمـ في التربية الرياضية ، م ؛سالـ ، وفيقة مصطفى -2

 .5110مصر
 5110مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،0ط،القياس المعرفي الرياضيت؛ فرحا ،السيد -2
 .0882، 0، دار الفكر العربي ، ط شمعوف ؛ التدريب العقمي في عمـ النفس ، القاىرة -7
 . 5101ابريؿ  0المجاؿ الرياضي ط اإلحصاء واالختبار في نور  الشوؾ ، -5
جامعة بغداد ،كمية  دليؿ البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية، الشوؾ ورافع صالح الكبيسي ؛ -8

 5110التربية الرياضية،
آثر االستفادة مف بعض الوسائؿ التعميمية البدنية والذىنية عمى تطوير ميارة االرساؿ بالتنس،  ؛ظافر -01

 .0887ياضية في العراؽ، بغداد، بحث منشور في المؤتمر العممي العاشر ألقساـ وكميات التربية الر 
ة والتصميـ العراؽ ، دار الضياء لمطباع0. ط  Spssوتطبيقات اإلحصاء؛ مقدمة  الكنانيعايد كريـ  -00

5118  . 
لمطباعة والنثر عماف ، دار الفكر   2ط  وأساليبو وأدواتوالباحث العمي مفيومة  ؛ذوقاف  ،عبيدات -05

 .0885والتوزيع، 
 .0857عربي والنشر والتوزيع، عثماف التعميـ الحركي والتدريب الرياضي ، الكويت، دار الفكر ال -03
، 05تطبيقات،: اإلسكندرية، منشأ المعارؼ، ط –التدريب الرياضي نظريات  ،عصاـ عبد الخالؽ -00

5112. 
  .0882حمواف، دار الفكر العربي، 0التربية الرياضية،ط اسيكولوجي ؛عناف -02



14 
 

غازي صالح محمود: االستجابة االنفعالية وبعض القدرات العقمية وعالقتيا بالمعرفة الخططية، رسالة  -02
 .5111بغداد،  ة، جامعةماجستير، كمية التربية الرياضي

 .5115،، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية  5خبرات في االلعاب لمصغار والكبار ، ط فرج ، اليف وديع؛ -07
  0855 ، العالي التعميـ مطبعة ، بغداد ، الرياضي التدريب ـمع مبادئ ؛عمي وعبد حسف قاسـ -05
،  0محمد صبحي ؛ األسس العممية لكرة الطائرة وطرؽ القياس ، مركز الكتاب والنشر القاىرة ، ط -08

0887 
عماف : مؤسسة الطرؼ  0أسس البحث العممي إلعداد الرسائؿ الجامعية . ط ؛ مرواف عبد المجيد -51

  5111لمنشر والتوزيع 
: دمشؽ، دار العرب لمدراسات والنشر 0موفؽ اسعد محمود الييتي؛ أساسيات التدريب الرياضي : ط -50

 .5100والترجمة 
 . 0857بغداد ، مطبعة التعميـ العالي ،  5وجيو محجوب ؛ التحميؿ الحركي ، ط  -55

 

 

 

  ( أعًبء انًمىيٍُ 1يهحك )

 يكبٌ انعًم انعهًٍانهمت  االعى د

 يعهذ إعذاد انًعهًٍُ و.د  َبظى احًذ عكبة 1

 ارحبد انفشعٍ نهجًُبعزك ثكهىسَىط عًبد حغٍُ عهٍ  2

 كهُخ ثالد انشافذٍَ انجبيعخ خجُش يزمبعذ ةبسق نطفٍ  3

 ارحبد انفشعٍ نهجًُبعزك ثكهىسَىط احًذ عجذ انجبلٍ   4

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 (2انًهحك )

 نهًجًىعزٍُ انزجشَجُخ وانضبثطخاعزًبسح انزمُُى 

يجًىع انذسجزٍُ  رمىَى انًحكًٍُ أعًبء عُُخ انجحث د

 انىعطُزٍُ

 انذسجخ انُهبئُخ

 4ق 3ق 2ق 1ق

        

        

        

        

        

        

 

 ( فريق عمل المساعد3ممحق )

 مكان العمل المقب العممي االسم ت

 كمية التربية األساسية م م   مثنى ستار 1

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة بكالوريوس  عمران عمي عباس 2

 كمية التربية األساسية .مم   احمد حسن  3

 

 الخبراء والمختصين( 4ممحق )

 مكان العمل المقب العممي االسم ت

 كمية التربية األساسية  د ا.  نبيل محمود شاكر 1

 كمية التربية األساسية  د ا.م. بثينة  عبد الخالق 2

 كمية التربية األساسية د ا.م. خمف عبد المنعم  3

 مديرية تربية ديالى م. د ناظم احمد عكاب 4

 


