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  –العدد الواحد والعشرون  
 م 2013سبتمبر 

  " تأثير استخدام التدريب الذهني غير المباشر المصحوب  بأسلوبي التمرين المتسلسل " تأثير استخدام التدريب الذهني غير المباشر المصحوب  بأسلوبي التمرين المتسلسل 

  و العشوائي في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم "و العشوائي في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة القدم "

  

 عداد إ

 يم محمد عزيز م.د. إبراه
   الرياضية التربية كلية - صالح الدين جامعة

 عراق -اربيل 

 

 ملخصال

  --ويهدف البحث الكشف عن :ويهدف البحث الكشف عن :

أيهما األفضل من حيث فاعلية استخدام التدريب الـذهني غيـر المباشـر المصـحوب بأسـلوبي التمـرين المتسلسـل و العشـوائي 
 األساسية بكرة القدم .والتقليدي )المتبع( وتأثيرهما في تعلم بعض المهارات 

كما استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته مع طبيعة البحث، وتم اختيار مجتمع البحث بصورة عمدية من طـالب المرحلـة 
شعب، أما عينة البحث فتم  (4( بواقع )2012-2013الثانية في كلية التربية الرياضية بجامعة صالح الدين في أربيل للعام الدراسي )

ارها بالطريقة العشوائية البسيطة )القرعة( إذ تم اختيار ثالث شعب )شعبة أ( و)شعبة ب( و)شعبة ج( تم اعتماد شعبة )أ( البالغ اختي
( طالبا كمجموعة تجريبية الثانيـة، وشـعبة )ج( 14( طالبا كمجموعة تجريبية األولى، واعتماد شعبة )ب( البالغ عددها )14عددها )

 با كمجموعة ضابطة .( طال14البالغ عددها )

 و استنتج الباحث مايأتي :و استنتج الباحث مايأتي :

إن الستخدام التدريب الذهني غير المباشر المصــحوب بأســلوبي التمــرين المتسلســل والعشــوائي فضــال عــن األســلوب  -
 التقليدي )المتبع( ذو  تأثير إيجابي و بدرجات متفاوتة  في تعلم  بعض المهارات األساسية بكرة القدم .  

 التجريبية األولى على المجاميع األخرى في كثير من اإلختبارات المهارية قيد الدراسة بكرة القدم . تفوقت المجموعة  -

Abstract            

The research aims to found: 

"Which is the best in terms of the effectiveness of the use of indirect mental training 

connected with sequential, random and traditional exercise model and their impact in learning 

some basic skills of football" 

  The researcher used the experimental method for suitability with the nature of the 

research, and for the research community intentionally the students of second phase in the 

college of Physical Education at the University of Salahaddin in Erbil for the academic year 

(2012-2013) at (4) groups have been chosen, and the research sample selected by simple 

randomly way (lottery) and the choice of three groups (a) , (b) and (c) have been chosen ¸ we 

adopt (group A) of (14 students) as the first experimental group, we adopt (group B) of (14 

students ) as the second experimental group, and (group C) of (14 students) as the control group. 

The researcher concluded the following: 

- The use of indirect mental training connected with sequential and random exercise model, as 

well as the traditional model (used) has a positive impact to varying degrees in learning some 

basic skills of football. 

- The first experimental group surpassed the other groups  in many tests that we done under 

study. 
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تأثير استخدام التدريب الذهنى غير المباشر   د/ إبراهيم محمد عزيز 
.................... 

  التعريف بالبحث : 

 و أهميته :   البحث مقدمة

تشكل عملية تعلم المهارات أهمية كبــرى فــي در  

 التربية الرياضية، فهي تهدف الى إكســاب الفــرد المهــارة 

الحركية وإتقانها بحيــث يمكــن اســتخدامها بصــورة جيــدة 

تصادية كبيرة، ويعتمد التعلم الحركي الى مدى فاعلية واق 

األســاليب المســتخدمة فــي تعلــم المهــارات للوصــو  الــى 

المستوى األفضل في األداء ضمن الوقت المحدد لها ممــا 

دفع العــاملين فــي مجــا  الــتعلم الحركــي الــى البحــث عــن 

أفضل األساليب التعليمية الحديثة فــي تحقيــف هــدف تعلــم 

ناك الكثير مــن األســاليب التــي تســاعد علــى المهارات وه

التــدريب الــذهني سرعة تعلم واكتسابها، ومنها اســتخدام 

الذي يعمل غلى تخفيف العــبء الملقــى علــى الطالــب مــن 

خال  تبــاد  العمــل بــين الجانــب البــدني والعقلــي، فــالتعلم 

عملية موحدة تتضــمن الجــانبين الــذهني والبــدني لــذا ان 

ني المدعم باألداء العملي يؤدي الى استخدام التدريب الذه

نتائج أكثر فعالية مــن اســتخدام التــدريب العملــي بمفــرد  

(10 :188. ) 

م( الــى وجــود نــوعين 1996ويشير محمد العربــي)

من التدريب الذهني هما"التدريب الــذهني المباشــر حيــث 

يتم استخدام التصور الذهني بأنواعه للمهــارات الحركيــة 

، والتــدريب الــذهني غيــر المباشــر وبعض مظاهر االنتبا 

ويتم باســتخدام عــدة وســائل ســمعية وبصــرية ومشــاهدة 

ــا ــور وغيرهـ ــالم والصـ ــاهدة األفـ ــمداء ومشـ ــاذج لـ       .نمـ

(8 :46) 

وتعد جدولة التمرين من الموضوعات الحديثــة فــي 

العملية التعليمية إذ حققت نصيبا وافرا من االهتمــام عنــد 

فــي تحقيــف التنــو  فــي المعنيين وذلك إلســهامها الفعــا  

التمرينات المستخدمة وأساليب تنفيذها فضال عن تسهيل 

ــة الممارســة  ــرت أســاليب جدول ــد سه ــتعلم، وق ــة ال عملي

بصيغ متنوعة ألجل التوصل الى التعلم المؤثر، ومن هذ  

األساليب أسلوبي التمرين المتسلسل والتمرين العشــوائي 

عــض المهــارات واختيار  كأحد األساليب التعليمية لــتعلم ب

 األساسية ضمن وحدات تعليمية متخصصة . 

لقد تطورت كرة القدم وأصبح أكثر شعبية وانتشارا 

ــم مهاراتهــا بشــكل أكثــر فعــاال وأصــبح  ويحتــاج الــى تعل

ضروريا أن يكون لدى الالعب القدرة على أداء المهارات 

ــاليب  ــاد أفضــل األس ــى ايج ــل عل ــان، والعم بســرعة وإتق

واكبــة هــذا التطــور واســتخدامها فــي العلميــة الحديثــة لم

الــتعلم، مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث والحاجــة اليــه 

ــر المباشــر  ــذهني غي ــدريب ال ــأثير اســتخدام الت ــات ت إلثب

المصحوب بأسلوبي التمــرين المتسلســل والعشــوائي فــي 

تعلم بعض المهارات األساســية بكــرة القــدم ومــدى تــأثير 

االرتقــاء بمســتوى هذا التداخل تعلــم المهــارات مــن أجــل 

   األداء المهاري نحو األفضل .

 مشكلة البحث : 

أكدت معظــم الدراســات أن التــدريب الــذهني يهــدف 

الى تطوير حالة األداء المثالية من خال  تطــوير القــدرات 

العقليــة وتنميتهــا مــع ايــادة القــدرة علــى اعــادة التكــرار 

ــا  مــع  ــز وتطــوير االنتب ــتحكم فــي األداء وتركي لتثبيــت ال

القــدرة علــى االســترخاء العضــلي والعقلــي  عــالوة علــى 

جدولة الممارسة في كيفية وضع التمارين خــال  الوحــدة 

التعليمية ومناوبتها وتدرجها في التعليم لغــرا اســتثمار 

أحســن الظــروف للوصــو  الــى أقصــى اداء فــي العمليــة 

 التعليمية .                            

مدرســا ممارســا لمهنــة ومن خال  خبرة الباحــث    

التدريس في مجا  لعبة كرة القدم الحظ تمسك المدرســين 

بمفــاهيم واســالب تعليميــة محــددة فــي اســتخدام اســلوب 

تعليمي منفرد فــي الــتعلم ونــو  محــدد مــن تمــارين قــد ال 

تتناسب مع قدرات الالعبين وقابليــاتهم واعمــارهم فضــال 

 مــن قلـــة البحوثــات العلميـــة التـــي اجريــت فـــي مجـــا 

المزاوجـــة بـــين التـــدريب الـــذهني وجدولـــة الممارســـة 

العشوائية والمتسلسلة في مجا  كرة القدم  من هنا تكمن 

مشكلة البحث فــي محاولــة علميــة الســتثمار اســتراتيجية 

ــر  ــلوب غي ــذهني بأس ــدريب ال ــين الت ــة ب ــة متداخل تعليمي

المباشر وجدولــة الممارســة العشــوائية والمتسلســلة فــي 
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  –العدد الواحد والعشرون  
 م 2013سبتمبر 

ــتعلم لــبعض المهــا ــائج قــد يمكــن ال رات للوصــو  الــى نت

توسيفها في خدمــة العمليــة التعليميــة والنهــوا بطــالب 

 كلية التربية الرياضية في مجا  كرة القدم .                                   

 أهداف البحث: 

التعرف على تــأثير اســتخدام التــدريب الــذهني غيــر  -1

المباشــر المصــحوب بأســلوبي التمــرين المتسلســل 

ــم بعــض المهــارات وال ــدي فــي تعل عشــوائي والتقلي

 األساسية بكرة القدم . 

ــين  -2 ــدي ب ــار البع ــي االختب ــروق ف ــى الف ــرف عل التع

مجاميع البحث الثالث لتــأثير التــدريب الــذهني غيــر 

المباشــر المصــحوب بأســلوبي التمــرين المتسلســل 

ــم بعــض المهــارات  ــدي فــي تعل والعشــوائي والتقلي

 االساسية بكرة القدم .     

       فرضيتا البحث :                                        

وجود فروق ذات داللة معنوية بــين القيــا  القبلــي  -1

والبعــدي فــي اختبــار المجــاميع البحــث  لتــدريب 

الذهني غير المباشر المصــحوب بأســلوبي التمــرين 

المتسلســل والعشــوائي و التقليــدي فــي تعلــم بعــض 

ــرة  ــية بك ــارات األساس ــا  المه ــدم لصــالح القي الق

 البعدي .   

وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبار البعــدي  -2

ــدريب  ــأثير الت ــثالث فــي ت ــين المجــاميع البحــث ال ب

الذهني غير المباشر المصــحوب بأســلوبي التمــرين 

المتسلســل والعشــوائي والتقليــدي فــي تعلــم بعــض 

 المهارات بكرة القدم .

 مجاالت البحث :  

طــالب المرحلــة الثانيــة لكليــة التربيــة  :المجال البشري

 الرياضية/جامعة صالح الدين/أربيل .       

ــن )المجااااال الزمااااا ي  ــى  2012/  12/  19: مــ  حتــ

10  /2  /2013) 

الساحة الرياضية و ملعــب كــرة القــدم  المجال المكا ي :

 في كلية التربية الرياضية .

 المصطلحات المستخدمة في البحث: 

أداء الالعــب  غير المباشاراالخارجي:: التدريب الذهني

للمهارة عقليا وتصورها بطريقة غير مباشرة بعــد أن تــم 

شرحها، وذلك من خال  عرا األفالم التعليمية والصور 

ــي للمهــارة  ــى الوصــف الفن ــتما  ال ــيحية، واالس التوض

 ( .10: 12)المراد تعلمها

ــن  :التماااارين العشاااا ا ي ــة مــ ــلة المتعاقبــ "السلســ

ـ  ي تكــون ممارســتها عشــوائيا وألنــوا  المحــاوالت الـت

 متعـــددة مـــن المهـــارات وتـــؤدي واحـــدة تلـــو األخـــرى

(19 :284. ) 

"السلسلة المتعاقبة من التمــارين  :التمرين المتسلسل

التــي تكــون ممارســتها بعــدة محــاوالت متتابعــة  لمهــارة 

ــدة لحــــين إكمــــا  تمرينــــات المهــــارة األولــــى  واحــ

(19 :274. ) 

  -الدراسات النظارية:

    -التعلم الحركي :

عنــدما حــدد الــتعلم بشــكل عــام بأنــه ســاهرة مهمــة 

تمارسها بعض الكائنات الحيــة والــذي يعــد اإلنســان أكثــر 

الكائنات الحية حاجة لها واقــدرها علــى الــتعلم فقــ  سهــر 

التعلم الحركي كجزء من تلــك الظــاهرة الــذي يتعامــل مــع 

البــاحثون الظواهر الحركية والمهارية والبدنية وقد اهــتم 

والمختصون بالتربية وعلــم الــنفس بــالتعلم باطــار  العــام 

فقد كان اهتمام المعنيــين بالجوانــب الحركيــة مــع مفهــوم 

التعلم الحركي وتم إعطــا   عــدة مفــاهيم فقــد عــرف بــه، 

ويعد التعلم الحركي أحــد فــرو  العمليــة التعليميــة العامــة 

ال يخلــو  التي تميز حياة الفرد منذ والدته وحتــى وفاتــه اذ

النشــاط البشــري بمختلــف أنواعــه مــن الــتعلم كمــا تمثــل 

ــاة  ــي حي ــة ف ــتعلم أحــد األســس المهم ــيم وال ــة التعل عملي

 اإلنسان .

ــه ) ــي مصــطفى ط ــذكر عل ــن 1999وي ــر م م( وكثي

ــتعلم  ــنفس التعليمــي وال ــم ال ــي مجــاالت عل المختصــين ف

الحركي على أن عملية الــتعلم عبــارة عــن دخــو  الجديــد 

سان وسلوكه أو حدوث تغيير  أو تعديل في على حياة اإلن
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ذلــك الســلوك الــذي ينــتج أساســا عــن قيــام الكــائن الحــي 

بنشاط مما يؤدي إلــى حــدوث اســتجابة معينــة تظهــر فــي 

شكل التغير أو التعديل الجديد فــي الســلوك وتتفــف عمليــة 

التعلم الحركي مع التدريب الرياضي في انتقا  المعلومات 

لى الالعب أو الفــرد المــتعلم كــذلك من المعلم أو المدرب إ

في التغيرات التي تحدث في الســلوك والتــي تنــتج أساســا 

من عملية الممارســة العمليــة التعليميــة او التدريبيــة مــع 

التكرار الفعلية كما تتفف العملية التعليمية والتدريبية فــي 

أنهما يهدفان إلى اكتساب الفــرد المــتعلم للصــفات البدنيــة 

ــدرات الحر ــد والق ــة وتع ــذلك الخططي ــة وك ــة والمهاري كي

التعليمية أحد األســس المهمــة فــي حيــاة اإلنســان  العملية

(13 :9. ) 

 مفه م التدريب الذهني :     

أحــد الموضــوعات الحيويــة فــي  يعد التدريب الذهني:

مجا  علم النفس الرياضي ويقصد به التدريب مــن خــال  

سين قدرة تصور أداء العمل للمهارات الحركية، بهدف تح

ــتحكم فــي األداء، والســلوك والمشــاعر،  ــى ال الالعــب عل

 ( .280: 9والمهارات العقلية )

وقد وردت عدة تعاريف للتدريب الذهني فقــد عرفــه 

( بأنه تعلم أو تحسين   أو 1987الغني عثمان) عبد محمد

تطوير للحركة وكذلك تثبيت لها من خال  عملية التصــور 

 10دون األداء الفعلي لهــا )المركز لخ  سير هذ  الحركة 

 :188. ) 

(أن التدريب 2002ويوضيف تير  عوديشو انويا)

الذهني يعني أداء الفعاليــة بكاملهــا وبســرعتها المطلوبــة 

في مخيلة المؤدي وهو في حالة االســترخاء التــام، وهــذا 

مفيد أيضاً في تعلم المهارات ولكن يتوضح أثرهــا الفعــا  

ألخيــرة قبــل بدايــة الســباق، عند التطبيف خال  اللحظــات ا

وقد بينت البحوث في الممارسة الذهنية إمكانية ممارســة 

سباق كامل منــذ بدايتــه الــى نهايتــه، كمــا يمكــن أن نأخــذ 

جزءاً معيناً أو حالــة معينــة مــن لعبــة فرقيــة وممارســتها 

 ( .100: 7ذهنياً )

 

التادريب الاذهني المباشار وينقسام  أوالً: أ  اع التدريب الذهني:

 لى: ا

 .اإلسترخاء -1

  .التصور الذهني -2

االنتبا )انتقــاء االنتبـــا  وتركيـــز االنتبـــا  وتوايـــع  -3

 .االنتبا  وتحويل االنتبا (

 التدريب الذهني غير المباشر ويتضمن: ثا ياً:

 قراءة الوصف الفني للمهارة -1

 .مشاهدة األفالم والصور -2

 .االستما  الى الوصف الفني للمهارة  -3

 .مشاهدة نموذجات األداء -4

 .الحديث عن المهارة من قبل الالعب -5

 كتابة التعليمات    -6

تركيبــات  -8الدمج بين الوسائل السمعية والبصرية  -7

أخـــرى، وتقـــدم هـــذ  األنـــوا  تســـهيالت مختلفـــة 

ومتنوعة لالرتقاء بمستوى األداء، ويرجــع اختيــار 

ــراد  ــدف الم ــرتب  باله ــروف ت ــدة س ــى ع ــو  ال الن

وف كــل تحقيقه، ويــتم اختيارهــا بحيــث تناســب ســر

 ( .  46: 8العب على حدة )

وقد أعتمد الباحث في بحثه علــى التــدريب الــذهني 

 غير المباشر وربطه مع جدولة الممارسة .  

 مفه م التمرين المتسلسل: 

ــه محجــوب) ــد وجي ــرين  م(2001أك ــه فــي التم بأن

المتسلســل يــتم التمــرن علــى جميــع المحــاوالت الخاصــة 

لمهمة الثانيــة، ومــن ثــم بالمهمة األولى قبل االنتقا  إلى ا

إنهاء التمرن علــى جميــع محــاوالت المهمــة الثانيــة قبــل 

ــة الثالثــة، إذ إن جميــع المحــاوالت  ــا  إلــى المهم االنتق

لمهمة معينة تنجز قبل االنتقا  إلــى مهمــة أخــرى، وهــذا 

النو  من التمرين يسمح بالتركيز على مهارة واحدة فق  

  ( .205: 5مع تصحيح األخطاء     ) 
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  –العدد الواحد والعشرون  
 م 2013سبتمبر 

ويرى الباحث أن فلسفة أسلوب التمرين المتسلســل 

هو سلسلة متتالية ومتعاقبة بحيث أن التمرين فيهــا علــى 

جميع التكرارات لمهمة واحدة ينفذ أو يطبف دون مقاطعة 

أو التحرك الى المهمة الجديدة فعلى سبيل المثــا  ننفــذ أو 

نطبف جميع تكــرارات مهــارة مناولــة الكــرة بــداخل القــدم 

تدخل تكرارات مهارة مناولة الكرة بخــارج القــدم دون أن 

ومن ثــم مناولــة الكــرة بوجــه القــدم وهكــذا لحــين انتهــاء 

 التمرين . 

 مفها م التمرين العش ا ي:

ــة  ــاليب التعليمي ــد األس ــوائي أح ــرين العش ــد التم يع

المهمة في التعلم الحركي فهو قيام المتعلم بالتدريب على 

يمية الواحدة، ويشير إلــى أكثر من مهارة في الوحدة التعل

ــوائي إذ  ــكل عش ــرا بش ــا تع ــراد تعلمه ــارة الم أن المه

سيكون التمرن بشكل مختل  فينتقل من مهارة إلى أخرى 

وعلــى امتــداد الوحــدة التعليميــة أي خــال  فتــرة التمــرين 

يستطيع المتدرب أن يدور بين ثالث مهارات دون التمرن 

 ( .43: 15ن)على المهارة ذاتها في محاولتين متتاليتي

في حين يرى الباحث أن أسلوب التمرين العشــوائي 

ينفذ أو يحدث بشكل آخر، إذ ال يتم تكــرار المهمــة نفســها 

ــبيل  ــى س ــة فعل ــة ومتعاقب ــاوالت متتالي ــرارات أو مح بتك

ــرة  ــة الك ــرار مهــارة مناول ــف تك ــتم أداء أو تطبي ــا  ي المث

ة بداخل القدم ثم االنتقــا  الــى تكــرار مهــارة مناولــة الكــر

بخارج القدم ومن ثم مناولــة الكــرة بوجــه القــدم األمــامي 

والعــودة الــى تكــرار مهــارة مناولــة الكــرة بخــارج القــدم 

 وهكذا لحين انتهاء مدة التمرين .

إذا الفرق الوحيد بين األسلوبين التمرين المتسلســل 

والعشوائي هو أنــه فــي أســلوب التمــرين المتسلســل فــان 

على المهمة األولى تحدث  جميع التكرارات أو المحاوالت

أو تطبــف بشــكل متتــا  أو متتــابع، فــي حــين فــي أســلوب 

التمرين العشوائي فان التمرن على أية مهمــة يــوا  مــع 

 ( . 72: 22التمرن على مهمات أخرى )

 أهمية المهارات األساسية في لعبة كرة القدم:

ويقصد بها كل الحركات الهادفــة واإلقتصــادية التــي 

ــة تســمح باســتمرار  ــددة بطريق ــه المتع ــي مواقف ــب ف اللع

قانونية، وتعد المهارات ألية لعبة مــن األلعــاب الرياضــية 

ــة وهــي الحجــر  ــة التــي تبنــى عليهــا اللعب الدعامــة القوي

األسا  لهــا وعلــى إتقانهــا يتوقــف إلــى حــد كبيــر نجــاح 

الالعــب والفريــف، إذ يجــب تعريــف الالعبــين بالمهــارات 

إلــى األصــعب وإعطــاء  الحركيــة فيــتم البــدء مــن األســهل

تمــارين تســاعد علــى توسيــف مهــاراتهم الفرديــة ضــمن 

 العمل الجماعي او الفردي .

م( ان الالعــب غيــر  2001ويؤكــد مفتــي ابــراهيم )

المعــد مهاريــا ال يســتطيع الــتحكم والســيطرة علــى الكــرة 

والمبــاراة  وعلـــى حركاتــه والتـــدريب علــى المهـــارات 

الحيوية الداخلية لالعــب وإتقانها يؤثر في كفاءة األجهزة 

ويجعلها سليمة وقوية وهنالك بعض األمور المهمة التــي 

الفكــرة  -يجب مالحظتها عند تعلم مهارات اللعبــة وهــي: 

 -الواضحة عن المهارة وأهميتهــا وأهــدافها واســتعمالها 

ــى الصــعب  ــتعلم مــن الســهل ال االهتمــام  -التــدرج فــي ال

جوانــب العمليــة بصحة األداء وذلك بــالتركيز علــى أهــم ال

ــاري،  ــي األداء المه ــي ف ــدم ه ــرة الق ــي ك ــارة ف وأن المه

جوهر اللعبة، والالعــب ذو المهــارة الضــعيفة ال يســتطيع 

الوصــو  الــى المســتويات العاليــة ذلــك ألن المهــارات 

الحركية تعتبر الحجر األســا  فــي األداء خــال  مباريــات 

 كرة القــدم، وكفاءتهــا تعتمــد الــى حــد كبيــر علــى اإلعــداد

البدني لالعب كما يبنى عليها اإلعداد الخططــي والنفســي 

 ( .154: 11والذهني )

  المناولة أو اتمرير الكرة: :

ــرة  ــرارا بك ــر تك تعــد مــن المهــارات المهمــة واألكث

القدم، وهي وســيلة لتنفيــذ خطــ  اللعــب ومؤشــر لتعــاون 

أفراد الفريف ومدى ثقة الالعبين بأنفسهم، والفريف الذي 

من إجادة المناوالت المختلفة وبشكل دقيف  يتمكن العبو 

وسريع االنتقا  تجا  هدف المنافس تكون فرصــتهم أكبــر 

في تحقيف نتائج جيدة الشي يبني الثقة لدى أفراد الفريف 

قدر التمريرات الجيدة بين الالعبــين  وعلــى العكــس فــان 

المناوالت غير الدقيقة تعمل على إحباط  نفسية الالعبــين 

اســك الفريــف إذ لــيس هنالــك مــن شــيء وتضــعف مــن تم

يحطم الفريف أو الالعب وبسرعة أكثر من المناولــة غيــر 

 ( .106: 2الدقيقة)
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ــى  ــل أو ال ــت شخصــية للزمي ــواء كان ــة س والمناول

الفراغ المناسب يجــب أن تكــون دقيقــة وســهلة وأرضــية 

قــدر اإلمكــان ألنهــا ستســهل مهمــة الزميــل فــي أمكانيــة 

ة لــذا يجــب أن تعطــى المناولــة استقبالها أو لعبهــا مباشــر

بسرعة وبوضــعية مناســبة الــى الزميــل لكــي تمكنــه مــن 

 السيطرة على الكرة ببذ  أقل جهد ممكن .

 الدحرجة أواجري بالكرة::                                            

وتسمى الجري بــالكرة أو دحرجــة الكــرة وهــي مــن 

القدم والتي تعنــي المهارات الحركية الفنية والمهمة بكرة 

بها التحرك بالكرة ودفعها حيــث يقــوم الالعــب باســتخدام 

أجزاء من القدم والتحكم بها أثناء دحرجتها علــى األرا 

ــا  ــة يبتغيه ــة معين ــى غاي ــيلة للوصــو  ال وتســتخدم كوس

الالعـــب ويســـتخدمها عنـــدما يكـــون امالئـــه الالعبـــين 

 (،154: 16مـــراقبين مـــن مـــدافعي الفريـــف المنـــافس )

أن يمتلك الالعب القدرة على الــتحكم بــالكرة أثنــاء ويجب 

الجري السريع بهــا مــع مراعــاة بعــد وقــرب مــن الالعــب 

وأن تكون الكرة بعيدة عن المنافس أثناء مهارة الدحرجة 

ذلك باستخدام الجســم كحــاجز بــين الكــرة والمنــافس قــدر 

اإلمكان مع التأكيد على رفع الــرأ  لر يــة ســاحة اللعــب 

 بين .وتحركات الالع

 السيطرة بالكرةاتنطيط الكرة في اله اء::      

ويقصد بها تنطي  الكرة في الهواء وهي من المهارات    

النادرة الحدوث في لعبة كرة القدم ويمكن إعتبار  مهــارة 

مستقلة ألنها سيطرة على الكرة أيضا ويمكــن أن تــتم فــي 

ــدوثها  ــو  دون حـ ــعوبات تحـ ــك صـ ــب إال أن هنالـ الملعـ

خال  المباريات منها وجود المنــافس كمــا أنهــا  باستمرار

تحتــاج الــى وقــت أكبــر عنــد التقــدم لممــام، ويمكــن عــن 

طريف تنطي  الكرة معرفة قدرة الالعب على التعامــل مــع 

الكرة والتحكم بها والسيطرة عليهــا فــي أوضــا  مختلفــة 

(14 :20 . ) 

 الدراسات المشابهة والمرتبطة:

: بدراســـة  م2008قـــام جميـــل محمـــود حســـن، 

بعنوان"أثر إستخدام التدريب الذهني المصحوب بجدولــة 

الممارســة المتسلســلة والعشــوائية فــي تطــوير بعــض 

 المهارات األساسية لدى حرا  المرمى بكرة القدم" 

  -هدفت دراسة البحث إلى :

الكشـــف عـــن أثـــر إســـتخدام التـــدريب الـــذهني  -1

المصحوب بجدولة الممارسة العشوائية في تطــوير 

المهارات األساسية لدى حرا  المرمى بكرة بعض 

 القدم

الكشـــف عـــن أثـــر إســـتخدام التـــدريب الـــذهني  -2

المصحوب بجدولة الممارسة المتسلسلة  في بعض 

 المهارات األساسية لدى حرا  المرمى بكرة القدم

إستخدم الباحث المنهج التجريبـي لمالئمته وطبيعــة 

ى ( حــار  مرمــ 24البحث، وتكونــت عينــة البحــث مــن )

يمثلون حرا  مرمى األندية والمؤسسات الرياضــية فــي 

-2006محافظــة نينــوى للموســم الرياضــي الكــروي ))

(( . وقد تم تقسيم العينة إلى مجموعــات متســاوية 2007

( حــرا  مرمــى لكــل مجموعــة وعلــى 8العــدد وبواقــع )

 النحو اآلتي :

ــدريب  المجم عااة التجريبيااة الضااابطة: -1 إســتخدمت الت

 ي فق  .المهاري التقليد

ــدريب المجم عاااة التجريبياااة األولاااى: -2 ــتخدمت التـ إسـ

 الذهني المصحوب بجدولة الممارسة المتسلسلة .

ــدريب  المجم عاااة التجريبياااة ال ا ياااة: -3 ــتخدمت التـ إسـ

 الذهني المصحوب بجدولة الممارسة العشوائية .

إن البــرامج التعليميــة  -واسااتنتج الباحااث مااا يااأتي :

دريب الــذهني المصــحوب الثالثة التي طبقت على وفف الت

ــن  ــة الممارســة العشــوائية والمتسلســلة فضــالً ع بجدول

ــدرجات  ــابي وب ــأثير إيج ــت ذات ت ــدي كان األســلوب التقلي

متفاوتة في تعلــم بعــض المهــارات الحركيــة لــدى حــرا  

 المرمى بكرة القدم .

 تفوقــت المجموعــة التجريبيــة األولــى )العشــوائية(

في جميع المهــارات على المجموعة الضابطة )التقليدية( 

 الحركية قيد الدراسة لدى حرا  المرمى بكرة القدم .

م( بدراسة 2005قام  اهير قاسم الخشاب واخرون) -1

بعنــوان "اثــر التــدريب الــذهني باألســلوب المباشــر 

وغير المباشر في بعض المهــارات أألساســية بكــرة 

 القدم" 
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  -هدف البحث إلى :

ميـــين الكشــف عـــن اثــر اســـتخدام برنــامجين تعلي -

للتدريب الذهني باألسلوب المباشــر وغيــر المباشــر 

المصاحب للتــدريب المهــاري فــي بعــض المهــارات 

 األساسية بكرة القدم .

الكشــف عــن الفــروق بــين مجــاميع البحــث فــي  -

االختبــارات البعديــة فــي تعلــم المهــارات األساســية 

 بكرة القدم.  

واستخدم الباحثون المنهج التدريبي لتحقيف أهداف 

ث، وتكون مجتمع البحث من العبــي ناشــحة محافظــة البح

(العبــا، 102(ســنة والبــالغ عــددهم)16نينوى تحت عمر)

(العـبــا قســموا إلــى 45أما عينة البحث فقد تكونــت مــن )

(العبــا وكانــت 15ثــالث مجموعــات متســاوية كــل منهــا)

إحداهما ضابطة واالخريتين تجريبيـه طبقت عليهم ثــالث 

لبرنــامج األو  وفــف أســلوب برامج تعليمية، حيــث كــان ا

التدريب المهــاري فقــ  ،والبرنــامج الثــاني وفــف أســلوب 

التدريب الذهني المباشــر المصــاحب للتــدريب المـهــاري، 

ــر  ــذهني غي ــدريب ال ــف أســلوب الت ــث وف ــامج الثال والبرن

المباشر المصاحب للتدريب المهاري، وتكون كل برنــامج 

ا ،وبعــد (وحدة تعليميـة وبواقــع وحــدتين أســبوعي24من)

أجـــراء االختبـــارات البعديـــة توصـــل البـــاحثون إلـــى 

 االستنتاجات اآلتية:

البرامج التعليمية الثالثة ذات تأثير إيجابي في تعلــم  -

 .سية بكرة القدم ولكن بنسب مختلفةالمهارات األسا

التأكيد علــى اســتخدام  -وأوصى الباحثون بما يأتي: -

اشــر التدريب الذهني بأســلوبيه المباشــر وغيــر المب

 في العملية التعليمية .

استخدام أنوا  أخرى مــن أجــزاء أســاليب التــدريب  -

الذهني المباشر وغير المباشر في تعلــيم المهــارات 

 األساسية بكرة القدم.

ــويدي) -2 ــد السـ ــد حامـ ــام احمـ ــة  2003قـ م( بدراسـ

بعنــوان"أثر اســتخدام أســلوبي التــدريب الــذهني 

 المباشر وغير المباشر فــي تطــوير بعــض النــواحي

 المعرفية والمهارية بكرة الطائرة"

 هدفت دراسة البحث إلى :

الكشف عن أثر إســتخدام أســلوبي التــدريب الــذهني  -

المباشر والمنهاج المقرر فــي الكليــة فــي التحصــيل 

ــالكرة  ــية بـ ــارات األساسـ ــي، وبعـــض المهـ المعرفـ

ــة  ــية الرابعــ ــة الدراســ ــالب المرحلــ ــائرة لطــ الطــ

ــا ــرة الطـ ــار كـ ــة التر)إختصـ ــي كليـ ــة ئرة( فـ بيـ

 .الرياضية

إستخدم الباحث المــنهج التدريـبــي، وتكونــت عينــة  -

(طالبــاً مــن طــالب المرحلــة الرابعــة 24البحــث فــي)

ــة  ــة التربيـ ــي كليـ ــائرة( فـ ــرة الطـ ــار الكـ )اختصـ

جامعــة الموصــل، وتــم تــوايعهم علــى  –الرياضــية 

( طــالب لكــل مجموعــة، 8ثالث مجموعــات بواقــع )

ى والنحــو إحداها ضابطة واألخريان تجريبيتــان علــ 

 اآلتي:

ــذهني  -1 ــدريب الـ ــتخدمت التـ ــى: سـ ــة األولـ التجريبيـ

( دقــائف قبــل البــدء بالنشــاط 5-3المباشر، وبفترة )

 التطبيقي من القسم الرئيس .

المجموعــة التجريبيــة الثانيــة: إســتخدمت التــدريب  -2

( دقــائف قبــل 5-3الــذهني غيــر المباشــر، وبفتــرة )

 البدء بالنشاط التطبيقي من القسم الرئيس .

المجموعة الضــابطة : اســتخدمت اســلوب التــدريب  -3

 البدني فق  .

 واستنتج الباحث ما يأتي :

إن أسلوب التدريب الذهني المباشر وغيــر المباشــر  -1

فضالً عن المنهاج المقرر لطــالب المرحلــة الرابعــة 

ــمن  ــذت ض ــي نف ــائرة( والت ــرة الط )إختصــار الك

البــرامج التعليميــة الثالثــة ذو تــأثير إيجــابي فــي 

تحصيل المعرفي بعض المهارات األساسية بالكرة ال

 الطائرة .

إن أسلوب التدريب الذهني المباشر له أثر فعا  فــي  -2

التحصـــيل المعرفـــي لـــبعض المهـــارات األساســـية 

 بالكرة الطائرة .
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدا ية: 

 منهج البحث :

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمتــه وطبيعــة 

 لة المدروسة .المشك

 مجتمع البحث وعينته:

تم اختيار مجتمع البحث بصورة عمديــة مــن طــالب 

المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية بجامعة صــالح 

( والبــالغ 2012-2013الدين في أربيــل للعــام الدراســي )

شعب، أمــا  (4( طالبا وطالبة مواعين على)125عددهم )

( شعب 3البا يمثلون )( ط88عينة البحث فقد تكونت من )

تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة )القرعة(، إذ تم 

اختيار ثالث شعب)شعبة أ( و)شــعبة ب( و)شــعبة ج( تــم 

ــددها ) ــالغ عـــــــ ــعبة )أ( البـــــــ ــاد شـــــــ  ( 14اعتمـــــــ

طالبـــا كمجموعـــة تجريبيـــة األولـــى والتـــي اســـتخدمت 

 )التــدريب الـــذهني غيـــر مباشــر بأســـلوب العشـــوائي(، 

ــاد  ــم اعتمـ ــددها )وتـ ــالغ عـ ــعبة )ب( البـ ــا 14شـ ( طالبـ

كمجموعــة تجريبيــة الثانيــة والتــي اســتخدمت )التــدريب 

ــعبة )ج(  ــر مباشــر بأســلوب المتسلســل(، ش ــذهني غي ال

( طالبـــا كمجموعـــة ضـــابطة والتـــي 14البـــالغ عـــددها )

ــتبعد  ــد أن أس ــدي)المتبع(، بع ــلوب التقلي ــتخدمت األس اس

جانســهم مــع الباحث عدداً مــن أفــراد العينــة وذلــك لعــدم ت

بقيــة أفــراد العينــة وهــم )الغــائبون والمصــابون والعبــي 

منتخب الكلية للعبــة كــرة القــدم(، وبــذلك بلــغ عــدد أفــراد 

( طالبا لكل مجموعة 14( طالبا وبواقع )42عينة البحث )

 (  .1من مجموعات البحث الثالث كما مبين في الجدو )

 

 :1جدول ا

 ع البحث ال الث وأساليب المختارةيبين عدد أفراد عينة البحث حسب مجامي

 العدد الكلي أسل ب  المجم عة  الشعبة 
المستبعدو

 ن
 عينة البحث

 14 16 30 التدريب الذهني غير مباشر بأسلوب العشوائي  التجريبية األولى  أ

 14 15 29 التدريب الذهني غير مباشر بأسلوب المتسلسل  التجريبية الثانية  ب

 14 15 29 متبع( اسلوب األمري )ال الضابطة  ج

 42 46 88   المجمو  

  :آالتية وال سا ل باألدوات الباحث استعان :البحث وأدوات وسا ل

   .واألجنبية  العربية المصادر  •

 .القدم  كرة ملعب قدم، كرات   •.  االختبارات  •

 .قيا   شري    • .توقيت  ساعات  •

   اآلتية  ختباراتاال الباحث اعتمد: البحث في المستخدمة االختبارات

 االختبار األو 

 م(20اختبار دقة المناوالت المتوسطة من مسافة ) -اسم األختبار

 قيا  دقة التمريرات المتوسطة . -الغرض من االختبار

 

    . يتميز هذ  اإلختبارات بأسس العلمية من حيث )الصدق و الثبات و الموضوعية( و مقننة وسبف ان استخدم الباحثين اآلخرين 
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ــي  وصااف األداء : ــة ف ــر متداخل ــالث دوائ ــم ث ترس

 -م2منطقة محددة إلجراء االختبار أقطارها على التــوالي)

(  2 -4 -6رجــات علــى التــوالي )م( وتعطــى لهــا د6 -م4

حيــث يكــون مركــز الــدوائر نقطــة البعــد بــين خــ  البدايــة 

ــة تكــون بمســافة ) م( كمــا موضــح فــي 20والدوائرالثالث

 (  .1الشكل)

تعطي لالعب خمس محاوالت اي  احتساب الدرجة :

كرات متتالية تحســب عــدد الــدرجات التــي يحصــل عليهــا 

 الالعب من الكرات الخمس .

في حالة وقو  الكــرة علــى خطــوط  امة:ت جيهات ع

ــل ــب التسلسـ ــة وحسـ ــدرجات التاليـ ــي الـ ــدوائر تعطـ  الـ

( وتعتبر محاولة فاشلة في حالة سقوط 1 -3 -5للدوائر )

 الكرة خارج الدوائر.

 : .76:  17وحدة القياس : الدرجة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ش اخص 5اختبار الدحرجة بالكرة بين ا -االختبار ال ا ي

ــا  الغــرا مــن  االختبــار : الدحرجــة و المحــاورة و قي

 سرعة االداء .

كــرات -متــر 1.5( اعــالم بارتفــا  5االدوات المستخدمة:)

 ساعة توقيت . -خماسي كرة القدم قانونية 

( شــواخص فــي االرا المســافة بــين كــل 5تثبيت ) -

 ( متر .2شاخص واخر )

( متر عــن 2توضع كرة على خ  البداية الذي يبعد ) -

 الشاخص االو  .

يقوم الالعب عند االشارة بالبدء الجري بــالكرة مــن  -

خ  البداية حو  الشواخص ويعود بالطريقة نفســها 

حتى يصــل الــى نقطــة البدايــة .  التســجيل: يحســب 

ــزمن االفضــل والقــرب  ــة .  تعليمــات  1/100ال ثاني

 -ولتين وتسجل افضلها .      تعطى محا -االختبار: 

ــا ويســجل  ــا واياب ــزمن المســتغرق ذهاب ــب ال يحس

 من الثانية. 1/100الزمن القرب 

يمكن الالعب استخدام القــدم اليمنــى او اليســرى او  -

 ( .65:  17كلتيهما ) 
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 خط البداية و النهاية

      

        م2 

 

 

 

 : ش اخص5: ي ضح اختبار الدحرجة بالكرة بين ا2شكلا

 االختبار ال الث

اختبار الســيطرة علــى الكــرة )تنطــي   -اسم األختبار

 ( ثانية30الكرة في الهواء( خال  )

الغرا من االختبار: تنطي  الكرة في الهواء ألكبــر 

 ( ثانية30عدد من المرات خال  )

ــدد) ــدم ع ــرة الق ــتخدمة: ك ــرة 2األدوات المس (، دائ

، ســاعة م( مع بــورك لتخطــي  الــدائرة1.5نصف قطرها )

 ( .1عدد ) توقيت

ــي  ــار  ف ــراد اختب ــف الالعــب الم ــة األداء: يق طريق

ــي المنتصــف ايضــاً،  ــرة ف ــدائرة وتوضــع الك منتصــف ال

عندما تعطى لــه اشــارة البــدء يقــوم الالعــب برفــع الكــرة 

ــا فـــي الهـــواء  باحـــدى القـــدمين عـــن األرا وتنطيطهـ

 ( .3باستخدام القدمين، كما في الشكل)

 ن ويحتسب أفضل محاولة .يؤدي الالعب محاولتي -

 التحتسب الكرة أي العد الذي يعاد على نفس القدم . -

يفقد الالعب نقطة واحدة عند كل مرة تلمس فيها  -

 الكرة لمرا .

يفقد الالعب نقطتين عندما تخرج الكرة من الدائرة  -

 اثناء السيطرة .

 ( ثانية .30التسجيل: يحسب افضل محاولة خال  )

 (.105:  14( ثانية ) 30مرات خال  )وحدة القيا : عدد ال
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  –العدد الواحد والعشرون  
 م 2013سبتمبر 

 البرامج التعليمية المقترحة:

بعــد إطــال  الباحــث علــى بعــض المصــادر العلميــة 

( و)وجيـــه محجـــوب، 1996)محمــد العربـــي شـــمعون، 

ــون، 2001 ــرب خيـ ــ راء 2002( و)يعـ ــتعانة بـ (، واإلسـ

في مجــا  كــرة القــدم  مختصين إلى جانب خبرة الباحثال

والتعلم الحركي، تم وضع بــرامجين تعليميتــين والخاصــة 

ــة  ــذهني )الغيــر المباشــر( المصــحوب بجدول بالتــدريب ال

ــض  ــم بعـ ــي تعلـ ــلة فـ ــوائية والمتسلسـ ــة العشـ الممارسـ

المهارات األساسية بكــرة القــدم، يتضــمن البرنــامج األو  

( ومصحوب بجدولــة الممارســة تدريب ذهني)غير مباشر

العشوائية ينفذ من قبل المجموعة التجريبيــة األولــى كمــا 

ــف  ــي )ملحـ ــدريب 1فـ ــمن تـ ــاني يتضـ ــامج الثـ ( والبرنـ

ــة  ــة الممارسـ ــحوب بجدولـ ــر( ومصـ ــر مباشـ ذهنى)غيـ

المتسلسلة ينفذ من قبل المجموعة التجريبية الثانيــة كمــا 

ية مــن (، إضافة الى البرنامج المتبع في الكل2في )ملحف 

 قبل مدر  المادة .

 الخطة الزمنية للبرامج التعليمية:

( وحدة تعليمية لكل 8تكون كل برنامج تعليمى من )

ــدى ) ــى مـ ــة علـ ــدتين 4مجموعـ ــع وحـ ــابيع، بواقـ ( أسـ

تعليميتين فى األسبو  الواحد لكل مجموعة أى مــا يعــاد  

( دقيقــة 90( وحدة تعليمية، امن كل وحدة تعليميــة )24)

 -قسام و كاألتي:مواعة على األ

 ( دقيقة.14القسم االعدادى ) -1

 ( دقيقة مواعة كاالتى:71القسم الرئيس ) -2

 ( دقيقة.15النشاط التعليمى ) -

 ( دقائف .6التدريب الذهني ) -

 ( دقيقة.50النشاط التطبيقى مع اللعب ) -

 

  ــة ــة التربي ــب كلي ــدرب منتخ ــدم، وم ــرة الق ــادة ك ــدر  م م

ــرة الـقـ  ــدين بك ــة صــالح ال دم لســنوات الرياضــية و جامع

 العراق  -عديدة/ اربيل

ــدة النشــاط  ــذهنى ضــمن م ــدريب ال ــف الت ــم تطبي وت

، حيث تم تخصيص (1،2التطبيقى كما موضح في ملحف)

( دقــائف لكــل مجموعــة تجريبيــة، والــذين طبقــوا 6فترة )

برنامج التدريب الــذهنى فــى بدايــة النشــاط التطبيقــى مــن 

ــى  ــن النشــاط التعليم ــاء م ــد االنته ــرئيس أى بع القســم ال

مباشرة، وقد تم تنفيذ التدريب الذهنى)غير المباشر( تارة 

جدولــة  مع جدولة الممارسة العشوائية وتارة أخــرى مــع

 الممارسة المتسلسلة وكاالتى:

( وحـــدة تعليميـــة المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى 8) -

ــة الممارســة  ــر مباشــر مــع جدول ــى غي ــدريب ذهن )ت

 العشوائية(.

( وحـــدة تعليميـــة المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة 8) -

ــة الممارســة  ــر مباشــر مــع جدول ــى غي ــدريب ذهن )ت

 المتسلسلة(.

ضــابطة )األســلوب المجموعة ال –( وحدة تعليمية 8) -

 التقليدي( .

 ( دقيقة . 5القسم الختامى ) -3

التجرباااة االساااتطالعية الخااااا لالختباااارات المهارياااة 

 وللبراماج التعليامية : 

أجريت التجربة االستطالعية على عينة من مجتمــع 

طبــف  ( طــالب،8البحث تمثلت شعبة )د( والبالغ عددهم )

لتعليمــي باســتخدام االختبارات المهارية وكذلك البرنامج ا

ــرين العشــوائي(  ــر مباشــري  التم ــذهني غي ــدريبي ال )الت

ــر مباشــري التمــرين المتسلســل(  ــذهني غي ــدريب ال و)الت

 ( وقـــد كـــان الغـــرا مـــن 12/2012/ 20-19بتـــاري  )

ــة: ــذ  التجرب ــث -ه ــة البح ــار لعين ــدى وضــوح االختب   -م

مـــدى صـــالحية األجهـــزة واألدوات المســـتخدمة فـــي 

  االختبارات .     
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تأثير استخدام التدريب الذهنى غير المباشر   د/ إبراهيم محمد عزيز 
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التأكــد علــى كيفيــة اســتخدام)التدريب الــذهني غيــر  -

مباشري أسلوبي المتسلسلي العشوائي( في الجزئيين 

 التعليمي والتطبيقي .

التأكد من مدى صالحية استخدام األســاليب المقترحــة  -

ــة ومــدى  ــزاء الوحــدة التعليمي ــى حــدة، وأج ــالً عل  ك

إمكانيــة تنفيــذها فــي أجــزاء الــدر  وخاصــة الجــزء 

 التطبيقي  

التأكــد مــن مــدى مالئمـــة أوقــات أجــزاء الوحـــدات  -

 التعليمية وإمكانية تنفيذها . 

 تحديد األماكن المناسبة لكل تمرين . -

امكانية الباحث فــى ضــب  الــزمن المســتغرق للتــدريب  -

 ( دقائف .6الذهنى بفترة )

امكانية الباحث فى ضــب  موقــع التــدريب الــذهنى بعــد  -

بالنشــاط التطبيقــى  الجزء التعليمى مباشرةً وقبل البدء

 فى القسم الرئيس من الوحدة التعليمية .

وكان من نتائج هذ  التجربة تكوين صورة واضحة 

 للباحث عن طبيعة العمل وكيفية التطبيف . 

ــي:  ــار القبل ــاري   االختب ــم   22/12/2012-21بت ت

                                   إجراء اختبارات المهارات الحركية .             

 المنهج التعليمي:

قــام الباحــث وبمســاعدة مــدر  الرياضــة بتطبيــف 

المنهج باستخدام)التدريب الذهني غير مباشــر( بأســلوبي 

التمــرين العشــوائي والمتسلســل للمجمــوعتين التجريبيــة 

( وحــدة 24االولى والثانية وقد تضمن المــنهج التعليمــي)

إذ قــام ( وحدة اسبوعياً لكل مجموعــة، 2تعليمية وبواقع)

مدر  المادة وبأشراف الباحث بتنفيــذ وحــدات البرنــامج 

التعليمى، حيــث تــم شــرح المهــارة باالســلوب اللفظــى ثــم 

عرضها بنموذج من قبل المدر ، ثم تدريب ذهنى )غيــر 

(، ويــتم 2-1مباشــر( وكمــا موضــح فــى نمــوذج الملحــف)

بعدها التطبيف العملى للمهارة من قبل عينة البحث، وذلك 

مهــارة المطلــوب تعلمهــا أثنــاء الوحــدة التعليميــة بــأداء ال

(، 2-1بأسلوبي الممارسة العشوائية والمتسلسلة ملحــف)

)التمرين العشوائي والتي يتم فيها اإلنتقا  بين المهــارات 

الحركية بشكل مختل  دون التمــرن علــى المهــارة نفســها 

فى محاولتين متتاليتين)غير قابل للتكرار( (، اما)التمرين 

لسل والتــي يــتم فيهــا أداء جميــع تكــرارات تمــارين المتس

المهارة األولى قبل اإلنتقا  الى تكرارات تمارين المهــارة 

الثانية، ثــم أداء جميــع تكــرارات المهــارة الثانيــة وبعــدها 

أداء تكـــرارات تمـــارين المهـــارة الثالثـــة وهكـــذا )قابـــل 

 2013/ 6/1للتكرار(، هذا واستمر المنهج للفترة مــن   )

 ( .2/2013/ 6ية  و لغا

بعد االنتهاء مــن تطبيــف البرنــامج  االختبار البعدي:

(  2013/  2/  9-8)  تم تطبيــف االختبــار البعــدي بتــاري 

 تم تطبيف االختبارات المهارية على أفراد عينة البحث  . 

ــام )  ال سااا ل اصحصااا ية: ( SPSSاســتخدم الباحــث نظ

 : حيث تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية 

 الوس  الحسابي .  -1

   .االنحراف المعياري -2

 .  ( t – test ) اختبار -3

 (.Fاختبار تحليل التباين ) -4

(L.S.Dاختبار أقل فرق معنوي ) -5
 

 (6 :49        . ) 

 عرض النتا ج وتحليلها ومناقشتها :

ــة  ــة والبعديــ ــارات القبليــ ــائج االختبــ ــرا نتــ عــ

ب للمجموعة التجريبية األولــى) والتــي اســتخدمت التــدري

ــذهني )غيــر مباشــر( بأســلوب التمــرين العشــوائي (  ال

 للمهارات الثالث .

 

 

 :1جدول ا



 

 

31 

  –العدد الواحد والعشرون  
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 : المحتسبة والجدوليةTيبين قيمة األوساط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيمة ا

 لالختبارات القبلية والبعدية للمجم عة التجريبية األولى للمهارات المختارة بكرة القدم

 المهارات 
وحدة  

 اسالقي 

 قيمةات: االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة 
القيمة 
 االحتمالية

 الداللة 

 -  ±  -  ± 

المناولة المتوسطة  
 ( م 20لمسافة )

 معنوي  0.00 7.19 1.23 23.14 2.10 18.57 درجة 

 الدحرجة أو 

 )الجري بالكرة( 
 معنوي  0.00 11.80 0.42 10.65 0.54 12.68 الثانية 

 كرة في الهواء تنطي  ال
 ) السيطرة على الكرة( 

 معنوي  0.00 7.46 8.77 46.85 9.80 35.35 عدد 

 (2.16( يساوي )13(أمام درجة حرية )0.05( الجدولية عند نسبة خطأ ≥ )t* قيمة )

( وجود فروق ذات داللة معنوية بين المتوسطات الحسابية لدرجات االختبارين القبلي والبعدي 1يتضح من الجدو  )

جميع المهارات التي اشتملت عليها الدراسة لدى المجموعة التجريبية األولى )والتي استخدمت التدريب الذهني )غيــر  في

مباشر( بأسلوب التمرين العشوائي ( للمهــارات الــثالث فــي الــدر ، إذ بلغــت قيمــة )ت( المحتســبة لهــذ  المهــارات علــى 

( 13( وأمــام درجــة حريــة )0.05( الجدولية عنــد نســبة خطــأ≥ ) ( وهي اكبر من قيمة )ت7.46، 11.80، 7.19التوالي )

 ( ولمصلحة االختبار البعدي . 2.20البالغة )

عرض  تا ج االختبارات القبلية والبعدية للمجم عة التجريبية ال ا يةاوالتي استخدمت التدريب الذهني اغير مباشر: بأسل ب 

 التمرين المتسلسل: للمهارات ال الث بكرة القدم

 :2ول اجد

: المحتسبة والجدولية لالختبارات القبلية والبعدية للمجم عة  Tيبين قيمة األوساط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيمة ا

 التجريبية ال ا ية للمهارات المختارة بكرة القدم

 المهارات 
وحدة  

 القياس

 قيمةات: االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة 

القيمة 

 ةاالحتمالي 
 الداللة 

 ±ع -س ±ع -س

 معنوي  0.00 7.91 1.34 21.42 1.69 18.5 درجة  ( م 20المناولة المتوسطة لمسافة )

 معنوي  0.00 7.78 0.50 11.59 0.62 12.49 الثانية  )الجري بالكرة(   الدحرجة أو

 تنطي  الكرة في الهواء 

 ) السيطرة على الكرة( 
 معنوي  0.00 6.57 5.60 43.07 8.67 35.14 عدد 

 (  2.16( يساوي )13(أمام درجة حرية )0.05( الجدولية عند نسبة خطأ ≥ )t*قيمة )

( وجود فروق ذات داللة معنوية بين المتوسطات الحسابية لدرجات االختبارين القبلي و البعدي 2يتضح من الجدو )

)والتي استخدمت التدريب الذهني )غيــر  في جميع المهارات التي اشتملت عليها الدراسة لدى المجموعة التجريبية الثانية

(  6.59، 7.78، 7.91مباشر( بأسلوب المتسلسل( في الدر ، إذ بلغت قيمة )ت( المحتسبة لهذ  المهارات على التوالي )

( ولمصــلحة االختبــار 2.20( البالغــة )13( وأمام درجة حرية )0.05وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ≥ ) 

   البعدي . 
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 عرض  تا ج االختبارات القبلية والبعدية للمجم عة الضابطة اوالتي استخدمت التعلم المتبع: للمهارات ال الث بكرة القدم .

 :3جدول ا

 : المحتسبة والجدولية لالختبارات Tيبين قيمة األوساط الحسابية واال حرافات المعيارية وقيمة ا

 رات المختارة بكرة القدمالقبلية و البعدية للمجم عة الضابطة للمها

 المهارات
وحدة 

 القياس

 قيمةات: االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة

القيمة 

 االحتمالية
 الداللة 

 ±ع -س ±ع -س

المناولة المتوسطة  

 ( م 20لمسافة )
 معنوي  0.00 6.31 1.33 20.35 1.46 18.14 درجة 

 الدحرجة أو 

 )الجري بالكرة( 
 معنوي  0.00 10.70 0.40 11.60 0.37 12.70 الثانية 

 تنطي  الكرة في 

) السيطرة    الهواء

 على الكرة( 

 معنوي  0.00 9.17 2.73 38.64 3.90 32.21 عدد 

 (2.16( يساوي )13( أمام درجة حرية )0.05( الجدولية عند نسبة خطأ ≥ )t*قيمة )

ــن الجــدو  ) ــة 3يتضــح م ــروق ذات دالل ( وجــود ف

لحســابية لــدرجات االختبــارين معنوية بــين المتوســطات ا

القبلي والبعدي في جميع المهارات التــي اشــتملت عليهــا 

ــي اســتخدمت  ــدى المجموعــة الضــابطة )والت الدراســة ل

التعلم المتبع( في الدر ، إذ بلغــت قيمــة )ت( المحتســبة 

ــذ  المهــارات علــى التــوالي ) ( 9.17، 10.70، 6.31له

ــد نســبة خ ــة عن ــة )ت(الجدولي ــر مــن قيم طــأ≥ وهــي اكب

ــة )0.05) ــة حريــ ــام درجــ ــة )13( وأمــ ( 2.20( البالغــ

 ولمصلحة االختبار البعدي . 

مناقشة  تا ج المقار ة بين االختبارين القبلي والبعدي للمهاارات 

 وللمجاميع ال الث بكرة القدم 

( أن هنــاك فروقــا ذات 1،2،3يتبــين مــن الجــداو  )

ات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي لمجموعــ 

ــة بكــرة القــدم  ــثالث وللمهــارات الــثالث الحركي البحــث ال

ــائج والفـــروق  ــار البعـــدي، هـــذ  النتـ ولمصـــلحة االختبـ

المعنويــة يعزوهــا الباحــث الــى تــأثير البرنــامج التعليمــي 

ــدريب  ــتخدام الت ــة )باس ــرين ممثل ــذين المتغي ــة ه وفاعلي

الــذهني غيــر مباشــر وبأســاليب المتنوعــة( فــي اكتســاب 

ــارى، ــدات  األداء المهـ ــيم الوحـ ــى تنظـ ــود الـ ــذلك يعـ وكـ

التعليمية ومــدر  المــادة وتــوفير المســتلزمات كــل هــذ  

ــى  العوامــل تــؤدي دورا مــؤثرا فــي تحقيــف الحصــو  عل

النتــائج اإليجابيــة وبالتــالي الــى االرتقــاء فــي الجانــب 

المهارى، كما يعزوا الباحث الى فاعلية استخدام التــدريب 

راعــي الجوانــب الــذهني غيــر مباشــر والــذي يضــمن و ي

العلمية والعملية وذلك من خال  البحــث واالستفســار مــن 

خــال  النشــاط التعليمــي ومــن ثــم تنفيــذ  بشــكل الميــداني 

وهذا اثر بشكل ملحوس من اجل معرفــة تفاصــيل المهــارة 

وسهولة المــادة ووضــوحها وكــذلك يعزوهــا الباحــث الــى 

فاعلية اسلوبي التمرين المتسلســل والعشــوائي فــي تعلــم 

هارات كرة القــدم اذ ان المحــاوالت التكراريــة والتنويــع م

والتغير ونو  المهارة والوقت المخصــص للممارســة كــل 

هذ  االمور كان لها اثر كبير فــي عمليــة اكتســاب وتنميــة 

المهـــارة المختـــارة، إذ إن االهتمـــام بزيـــادة المحـــاوالت 

ــة  ــد المــتعلم بأنمــاط مختلفــة مــن التغذي التكراريــة وتزوي

وااللتزام والحث والتشــجيع والتنويــع فــي األداء  الراجعة

يســــاعد المبتــــدئين علــــى تعلــــم المهــــارات الحركيــــة 

(، وبمــا ان تعلــم واكتســاب واتقــان 145: 17واكتســابها)

المهارات الحركية ال يتم بالجانب النظري فقــ ، فقــد كــان 

ــيم وتطــوير  للجانــب العملي)التطبيقــي( أثــر مهــم فــي تعل
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الطــالب، اذ تــم اعطــاء تمــارين المهــارات الحركيــة لــدى 

متنوعة تناولت جميع الجوانب المهمــة لتعلــيم المهــارات 

الحركية اثناء الوحدات التعليمية، حيث يذكر ســافر هاشــم 

م( ان التـــداخل يتضـــمن التنويـــع فـــي  2000الكـــاسمي )

ممارسة التمرين، ويزيد مــن تشــكيالت االداء ويزيــد مــن 

م علــى المتغيــرات القدرة على التكيــف والســيطرة والــتحك

االخرى التي قد تفيد المتعلمين في الوقت المحدد، وتقليل 

 ( .48الجهد المبذو  )  :

ويرى الباحث بأن المزاوجــة بــين التــدريب الــذهني 

غير مباشــر وجدولــة الممارســة العشــوائية والمتسلســلة 

كان له االثر الكبير فــي التقــدم والتطــور نتيجــة الســتثمار 

ة لكــل اســلوب ودمجهــا فــي اســلوب المواصفات االيجابيــ 

واحد ساعد وساهم علــى ايــادة تعلــم المهــارات الحركيــة 

 بشكل جيد و مناسب.    

وتتفف نتائج الدراسة الحالية مع نتــائج دراســة كــل 

ــاحي  ــي المي ــي مك ــد 55م ) 2002مــن عل ــد حام (، وأحم

م 2008(، وجميــل محمــود حســن 40م )2004الســويدي 

يــة التــداخل بــين عــدد مــن ( التي اشارت الى ان لعمل62)

اساليب التعليم والتــدريب تــأثير كبيــر وفعــا  فــي حصــو  

 عملية التعلم .

 للمجاميع ال الث وللمهارات ال الث   : لالختبارات البعديةFعرض  تا ج اختبار تحليل التباينا

 :4جدولا

 جاميع ال الث .يبين تحليل التباين باتجاه واحد في األداء للمهارات المختارة  بكرة القدم للم

 مصدر التباين المهارات 
مجم ع  
 المربعات

درجة  
 الحرية 

مت سط  
 المربعات

 F:قيمةا

 المحتسبة 

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة 

 

المناولة المتوسطة لمسافة  
 ( م 20)

بين  
 المجموعات 

55.286 2 27.643 

 معنوي  0.00 16.247
داخل  

 المجموعات 
66.357 39 1.701 

بين   جري بالكرة( )ال  الدحرجة أو
 المجموعات 

8.412 2 4.206 

 معنوي  0.00 21.231
داخل  

 المجموعات 
7.726 39 0.198 

 تنطـــي  الكـــرة فـــي الهـــواء
 )السيطرة على الكرة(

بين  
 المجموعات 

473.286 2 236.643 

 معنوي  0.005 6.121
داخل  

 المجموعات 
1507.857 39 38.663 

 3.23( إذ بلغت قيمة )ف( الجدولية =  2،39وأمام درجة حرية )( 0.05* معنوي عند نسبة خطأ ≥ )

 في المهارات الثالث وللمجاميع الثالث . ( بين المتوسطات الحسابيةL.S.Dعرا نتائج قيمة أقل فرق معنوي )

 قيمــة أقــل فــرق( ال يشــير الــى أن الفروقــات كانــت ألي مــن المجــاميع، تــم اســتخدام Fبما أن اختبار تحليل التباين )

( للمقارنة بين متوسطات درجات مجموعات البحث للكشف عن الفروق المعنوية وغير المعنوية بالنسبة L.S.Dمعنوي )

 (  5لكل متغير من متغيرات البحث وكما موضح في الجدو  )

 

 :5الجدول ا
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تأثير استخدام التدريب الذهنى غير المباشر   د/ إبراهيم محمد عزيز 
.................... 

 للمجاميع ال الث  : بين المت سطات الحسابيةL.S.Dيبين قيمة أقل فرق معن ي ا

 بكرة القدم وتحليلها ومناقشتها . ارةفي المهارات المخت

 المجاميع المهارات 
الفروق بين 

 المت سطات 
  تا ج الفروق

القيمة 

 االحتمالية
 الداللة 

 معنوي  0.001 1لصالح ت 1.714 2مج-1مج ( م 20المناولة المتوسطة لمسافة )

 معنوي  0.000 1لصالح ت 2.785 3مج-1مج

 معنوي  0.036 2لصالح ت 1.071 3مج-2مج

 معنوي  0.000 1لصالح ت 0.941 2مج-1مج )الجري بالكرة(   الدحرجة أو

 معنوي  0.000 1لصالح ت 0.957 3مج-1مج

 غير معنوي  0.926 اليوجدفرق  0.157- 3مج-2مج

)السيطرة على    تنطي  الكرة في الهواء

 الكرة( 

 غير معنوي  0.115 اليوجدفرق  3.785 2مج-1مج

 معنوي  0.001 1لصالح ت 8.214 3مج-1مج

 غير معنوي  0.067 اليوجدفرق  4.428 3مج-2مج

 مناقشة  تا ج االختبارات البعدية للمهارات ال الث في كرة القدم :  

من خــال  مــا تــم عرضــه وتحليلــه مــن النتــائج فــي 

( يتبين أن المجاميع الثالث قــد حققــت تحســناً 5الجداو  )

ظ أن قياساً بنتائج االختبــارات القبليــة، ولكــن مــن المالحــ 

المجموعــة التجريبيــة األولــى التــي اســتخدمت )التــدريب 

الذهني غير مباشر بأسلوب التمرين العشوائي( كانت من 

 أفضل المجاميع تطوراً في المهارات قيد الدراسة . 

ويعــزو الباحـــث ســـبب ذلـــك الـــى تـــأثير وفاعليـــة 

استخدام التدريب الذهني وفهمهــم واســتيعابهم للمهــارات 

تعلمهــا بشــكل نظــري وكــذلك تطبــيقهم وخطواتها المــراد 

بشكل عملي مصــحوب بأســلوب التمــرين العشــوائي ممــا 

ساهم وساعد بشكل إيجابي وفعا  في خلف ســروف جيــدة 

للتعلم، وقد أسهم الجزء التعليمي باعطاء فكرة كاملة عن 

المهارة المراد تعلمها فالمجموعة التجريبية األولى التــي 

غيــر مباشــر بواســائله طبقــت اســتخدام التــدريب الــذهني 

دقــائف( المصــحوب  6اإليضاح المختلفة والمتعددة لفترة)

ــري  ــب الشــرح النظ ــوائي إذ يعق ــرين العش بأســلوب التم

وعرا المهارة بوسائل المتعددة والتدريب الذهني غيــر 

مباشــر وقيــام الالعبــين بــاداء المهــارة المطلــوب تعلمهــا 

ه اإلنتقــا  اثناء الوحدة التعليمية بأسلوب عشوائي يتم فيــ 

بـــين التمـــارين المهـــارات بشـــكل مخـــتل  دون التمـــرن 

التمارين نفسها فــي محــاولتين متتــاليتين إذ تكــون تطبــف 

المهارة عمليا على وقت تكرارات وأامنــة محــددة ضــمن 

وقسم الــرئيس مــن البرنــامج التعليمــي ولكــل مهــارة مــن 

المهارات المستخدمة في البحث، فضال عن قيام المدر  

ــحيح ا ــة بتصـ ــة الراجعـ ــرق )التغذيـ ــتى طـ ــاء بشـ ألخطـ

التشجيعبة والتعزيزية والتقويمية( ادى ذلك الى اكتســاب 

وتعلـــم المهـــارات واتقانهـــا اتقانـــا جيـــدا، وان الجـــانبي 

النظــري والعملــي ســاعدا علــى الســيطرة علــى حركــاتهم 

 وايادة التناسف الحركي عند اداء المهارة.

 كمــا يضــيف هــال  عبــد الــرااق شــوكت وأخــرون 

م( إن تقدم مستوى أي العب ومدى نجاحه يعتمــد 1991)

الى حد كبير على مدى درجة اتقــان المهــارات ويمكــن ان 

يتحقف ذلك من خال  إتبا  األسلوب العلمي الصــحيح فــي 

طرائف وأساليب التعليم والتدريب، وإن التــداخل الحاصــل 

بــين التمــارين يعطــي المــتعلم القــدرة علــى التمييــز بــين 

حيث التشابه واالخــتالف ويجعــل لكــل منهــا  المهمات من

معنى في ذاكرته وخاصة إذا كانت هذ  المهارات مختلفــة 

بشكل كبير فيما بينها، كما أن المهــارات المســتخدمة فــي 

الدراسة هي من المهارات المفتوحة التــي يتطلــب أدا هــا 

التركيز واالنتبا  والتوقيــت الصــحيح والدقــة وتــؤدى فــي 
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رة حسب الموقف، مما يجعــل أســلوب بيحة متنوعة ومتغي

 التمرين العشوائي مالئما لهذ  المهارات .

كما يوضح الباحث سبب ذلــك إلــى فاعليــة التــدريب 

الذهني بأسلوب )غير المباشر(، وما إحتــوا  مــن تصــور 

ذهني خــارجي )رســوم، صــور توضــيحية، أفــالم( ســاعد 

ــة  ــارات الحركي ــة للمه ــواحي الفني ــم الن ــى فه الطــالب عل

 الي مساهمته باإلرتقاء بمستوى األداء . وبالت

( بقولــه"إن لتــأثير Schmidtوهذا ما أشــار إليــه)

الممارسة الذهنية جوانب متعلقة بالمهــارة وهــو الجانــب 

المعرفي، كما أنهــا تســاعد المــتعلم علــى التــدريب ألفعــا  

وإستراتيجيات مختلفة تساهم في تقدير النتائج المحتملــة 

 (86: 18في الوقت الحقيقي)

وتتفــف هــذ  النتــائج مــع نتــائج كــل مــن محمــد 

(، ودراســة عبــدالرحيم 70م )1998عبدالحسين المــالكي 

م 2004(، وأحمــد حامــد الســويدي 64م ) 2002ســالمي 

ــيرواني 42) ــي شـ ــين علـ ــي 68م )2007(، وتحسـ ( التـ

أشارت إلى التأثير اإليجابي ألسلوب التدريب الذهني غير 

الحركية في الفعاليات  المباشر في تطوير بعض المهارات

 الرياضية المختلفة .

ــتراتيجية  ــة اس ــج ومداخل ــث أن دم ــرى الباح ــذا ي ل

االكتشاف الموجه المصحوب بأسلوب التمرين العشــوائي 

في أسلوب واحد باإلضافة الى استغال  النشــاط التعليمــي 

والتطبيقي من قبــل المــدر  المــادة بشــكل امثــل ســيخلف 

ــة مــن التقــدم والتطــور نتيـجـ  ة اســتثمار المواصــفات حال

االيجابية لكل أسلوب واستثمارها بأســلوب واحــد ســيعمل 

 على ايادة تعلم المهارة بشكل جيد ومناسب . 

 اصستنتاجات و الت صيات:

 االستنتاجات :  

إن الستخدام التدريب الذهني غيــر مباشــر المصــحوب  -

بأســلوبي التمــرين المتسلســل والعشــوائي والمتبــع 

اكتســاب بعــض المهــارات األساســية  تأثيرا إيجابيا في

 بكرة القدم .  

تفـــوق اســـتخدام التـــدريب الـــذهني غيـــر مباشـــر  -

المصحوب بأسلوب التمرين العشوائي على المجــاميع 

األخرى في اكتساب بعــض المهــارات االساســية بكــرة 

 القدم . 

                     الت صيااات والمقترحااات :

ــدريب الـــذهني  - ــتخدام التـ ــر ضـــرورة اسـ ــر مباشـ غيـ

بأســلوبي التمــرين المتسلســل والعشــوائي والمتبــع 

لتــأثير  الفعــا  واإليجــابي الكتســاب بعــض المهــارات 

 الحركية بكرة القدم .  

ــر مباشــر  - ــذهني غي ــدريب ال ــى اســتخدم الت ــد عل التأكي

بأســلوب التمــرين العشــوائي لتفوقــه وافضــليته علــى 

المجـــاميع األخـــرى فـــي اكتســـاب بعـــض المهـــارات 

 بكرة القدم .             الحركية

ضرورة إجراء بحوث مشابهة لمعرفة تــأثير اســتخدام  -

ــتخدام  ــة باسـ ــرى المقرونـ ــارين األخـ ــاليب التمـ األسـ

التدريب الذهني غير مباشر على عينة من الطــالب أو 

 الطالبات للمراحل الدراسية األخرى  . 

 المصادر العربية و األجنبية: 

م أسلوبي التدريب أحمد حامد السويدي؛ أثر إستخدا -1

الذهني المباشــر وغيــر المباشــر فــي تطــوير بعــض 

ــائرة  ــالكرة الطـ ــة بـ ــة والمهاريـ ــواحي المعرفيـ النـ

:)أطروحة دكتورا ، جامعة الموصل، كليــة التربيــة 

 (2004الرياضية، 

ــوا؛  -2 ــارلس هي ــاراتج ــ  والمه ــدم الخط ــرة الق :  ك

ترجمـــة موفـــف مجيـــد المولى:)الموصـــل، مطـــابع 

 (  1990التعليم العالي،

أثر إستخدام األسلوب التدريب جميل محمود حسن؛  -3

الــذهني المصــحوب بجدولــة الممارســة المتسلســلة 

ــدى  والعشــوائية فــي بعــض المهــارات األساســية ل

:)رسالة ماجســتير، كليــة حرا  المرمى بكرة القدم

 ( .  2008التربية الرياضية، جامعة الموصل، 

نــي األعــداد الفهال  عبد الرااق شــوكت وآخــرون؛  -4

ــنس : )دار الكتــب للطباعــة والنشــر، والخططــي للت

 ( 1991جامعة موصل، 

 : التعلم الحركــي وجدولــة التــدريبوجيه محجوب؛  -5

 (  2001)األردن، عمان، دار وائل للنشر،

التطبيقــات  وديع ياسين التكريتــي وحســن العبيــدي؛ -6

اإلحصـــائية واســـتخدامات الحاســـوب فـــي بحـــوث 
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الكتــب للطباعــة  :)الموصــل، دارالتربيــة الرياضــية 

 (  1999والنشر، 

ــا؛  -7 ــل الرياضــي لدعــداد تيــر  عــود يشــو أنوي دلي

 ( 2002:)عمان، دار وائل للطباعة والنشر، النفسي

تحســين علــي شــيرواني؛ تأثيرإســتخدام أســلوبي  -8

التدريب الذهني في تعلم بعض المهــارات األساســية 

ــر  ــتير غي ــالة ماجس ــلة: )رس ــرة الس ــة بك الهجومي

لتربيــة الرياضــية ، جامعــة صــالح منشورة ، كلية ا

 ( .2007الدين ، 

محمد عبد الحسين المالكي؛اثر التدريب الذهني فــي  -9

تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم:) رســالة 

ــة الرياضــية  ــة التربي ــر منشــورة، كلي ماجســتير غي

 (. 1998،جامعة بغداد ، 

التدريب العقلــي فــي المجــا  محمد العربي شمعون؛  -10

 ( 1996لقاهرة، دار الفكر العربي، االرياضي:)

علم نفــس المــدرب والتــدريب محمد حسن عالوي؛  -11

 ( 1997: )القاهرة، دار الفكر العربي، الرياضي

الــتعلم الحركــي والتــدريب محمد عبد الغني عثمان؛  -12

:)الكويت، دار القلـــم للنشـــر والتوايـــع، الرياضـــي

1987) 

التدريب الرياضي الحــديث التخطــي  مفتي إبراهيم؛  -13

 ( 2001:)القاهرة، دارالفكرالعربي، وتطبيف وقيادة

أثر برنــامج مقتــرح ألســلوبين عبد الرحيم سالمي؛  -14

من التدريب الذهني في بعــض المهــارات األساســية   

)رســالة  ومســتوى الرضــا الحركــي بكــرة القــدم:

ــة  ــة الموصــل، كلي ــر منشــورة، جامع ماجســتير غي

 ( 2002التربية الرياضية، 

ية الدوائر المغلقة في التعلم نظرعلي مصطفى طه؛  -15

 (  1999،دارالفكر العربي، القاهرة،1:)طالحركي

تحليــل أنــوا  الفعاليــات  شــاخوان مجيــد كــريم؛ -16

:)رسالة  الهجومية ألندية الدرجة األولى بكرة القدم

ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة الرياضــية، 

 (   1998 جامعة صالح الدين،

ئــف الــتعلم الكتســاب أثر بعض طراقاسم لزام صبر؛  -17

ــة  ــارات المغلقـ ــي المهـ ــتوى األداء فـ ــور مسـ وتطـ

)أطروحة دكتورا  غير منشورة، كليــة  والمفتوحة:

 ( 1997التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

ــرون؛  -18 ــزام وآخـ ــم لـ ــيم قاسـ ــتعلم والتعلـ ــس الـ أسـ

: )بغــداد، مطبعــة جامعــة وتطبيقاتــه فــي كــرة القــدم

 (2005بغداد، 

ــزاو -19 ــل الع ــل جلي ــان خلي ــد مســتويات ي؛ قحط تحدي

معياريــة لــبعض المهــارات االساســية لالعبــي كــرة 

:)رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة الرياضــية، القدم

  (1991جامعة بغداد، 

ــداخل  -20 ــدريب المت ــلوب الت ــاسمي؛ اس ــم الك سافرهاش

ــتعلم والتطــور مــن خــال  الخيــارات  وتــأثير  فــي ال

التنظيميــة المكانيــة لبيحــة تعلــيم التــنس:) اطروحــة 

 2000تورا ،جامعة بغداد،كلية التربية الرياضية،دك

.) 

ــون؛  -21 ــرب خيــ ــدأ يعــ ــين المبــ ــي بــ ــتعلم الحركــ الــ

 2002:)بغداد ، مكتب الصخرة للطباعة ، والتطبيف

. ) 

22- Schmidt،A.Richard،&Timothy 

lee:Motor control and learning 

Third Edition (U.S.A.Human kentics 
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