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 ممخص ال
ر التدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة بين التعرف عمى تأثي لىييدف البحث إ

 االختبارين القبمي والبعدي في تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.
البعدي في تطوير  ي التعرف عمى الفروق بين مجموعات البحث الثالث, التجريبيتين والضابطة في االختبار و 

 الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.ميارة الضرب الساحق 
وتم تحديد عينة البحث بالطريقة العمدية من  ,استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث

قميم إل والمشارك في الدوري الممتاز 1086-1085لمموسم  نادي حمبجة الرياضي لممتقدمينالعبي 
 ثالث مجموعات مجموعتين تجريبية واآلخر ضابطةلى إسموا ( العبًا ق88والبالغ عددىم )كوردستان العراق 

األولى  إذ كانت المجموعة التجريبية .%(66,66لكل مجموعة وبنسبة ) ين( العب4بشكل عشوائي بواقع )
لمتدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة,  ىي المجموعة التي تدخل ضمن المنيج التجريبي

, لثانية ىي المجموعة التي تدخل ضمن المنيج التجريبي لتمرينات المساحات المصغرةوالمجموعة التجريبية ا
 .تستخدم الطريقة المتبعة في التدريبأما المجموعة الضابطة فقد كانت المجموعة التي 

كان زمن الوحدة و , سبوع الواحد( وحدات في األ3وبواقع ) ات( وحد80)من وتكون المنيج الذي أعده الباحث 
الميارية لكل المجاميع نفسو لميارة الضرب التمرينات أما زمن , ( دقائق5) المباشر دة لمتدريب الذىنيالواح

 (.يقةدق 14الساحق الخمفي وبزمن قدره )
 ي:يأتواستنتج الباحث ما 

ليما  ,أن التدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة, وأيضًا تمرينات المساحات المصغرة -8
 إيجابي وفّعال في تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.تأثير 

)التدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة( عمى كل  تفوق المجموعة التجريبية األولى -1
الضرب  من المجموعة التجريبية الثانية )تمرينات المساحات المصغرة( والمجموعة الضابطة في تطوير ميارة

 الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.
ت إلى تسريع عممية التطوير لميارة الضرب إن مصاحبة تمرينات المساحات المصغرة لمتدريب الذىني أدّ  -3

 الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.
 بالكرة الطائرة,  المساحات المصغرة,  التدريب الذىنيالكممات المفتاحية : 
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The effect of mental training with mini-field exercises in the development the skill of backhand 
smash in volleyball of advanced players 
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Dr. Toowana_59@yahoo.com 
         Abstract 

The research aims to identify The effect of mental training with mini-field exercises in the 

development the skill of backhand smash in volleyball of advanced players as well as identifying 

the differences between the three research groups , the two experimental groups and the control 

in pre-and post test in the development of skill of backhand smash in volleyball of the advanced 

players. The researcher used the experimental approach for its suitability of the research nature. 

The research sample has been identified by deliberate method of players of Halabcha sport club  

of advanced players for the academic year 2015-2016 , which participated in premier league in 

Kurdistan, Iraq ,totaling 18 players, divided randomly into three groups consisting of 

experimental and control groups by (4) players for each group and percentage (66%,66). The 

first experimental group is the group which comes into experimental approach for mental 

training accompanied with mini-fields , and the second experimental group is the group that 

comes into the experimental approach for exercises of mini-fields. The control group is the group 

that uses the followed method in training . The program which the researcher prepared  (10) units 

in a week , and the time of a unit of direct mental training (5) minutes. As for the time of skilful 

exercises for all groups for the skill of backhand smash is estimated (24 ) minutes .The 

researcher has concluded the following:  

1.The mental training accompanied with exercises of mini-fields, and exercises of mini-fields 

have a positive and affective effect on developing skill of backhand smash in volleyball of 

advanced players.                                                                                            

2. Superiority of the first experimental group( the mental training accompanied with exercises of 

mini-fields ) over the second experimental group ( exercises of mini-fields) and the control group 

in developing skill of backhand smash in volleyball of advanced.  

3.Accompanying of exercises of mini-fields of mental training led to acceleration the process of 

development of skill of backhand smash in volleyball of advanced players. 

Keywords : Mental training , mini-fields, volleyball                                                        
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 المقدمة :  -8
عتقد العديد من الباحثين لعاب الرياضية, وقد ا التقدم العممي دورًا أساسًا في االرتقاء بمستوى جميع األ يؤدي

ساليب العممية المتطورة في التعمم والتدريب, وان ذلك ال يأتي إال من خالل االىتمام في بحوثيم استخدام األ
فان دراسة التدريب الذىني لو األثر الكبير في فيم سموك الفرد. وقد زاد االىتمام في  بعموم الرياضة, وبذلك

السنوات االخيرة بجميع الجوانب التي تساعد عمى االرتقاء بمستوى الالعب البدنية والميارية والعقمية في الكرة 
 ,ر مستوى أداء الالعب بشكل جيدي الى تطويديؤ  الطائرة, فالتدريب اليومي عمى النواحي البدنية والميارية ال

ألنيا تعد شرطًا أساسًا وضروريًا, فيي العمود الفقري  ,كون بمستوى المطموبلم تالنواحي العقمية  تإذا كان
الذي تبنى عميو الميارات المختمفة بكفاءة عالية, فإن لم يكن الالعب عمى درجة عالية من القدرات الذىنية 

بسيولة, ويرجع ىذا الى كونيا العامل الحاسم في كسب المباريات, خاصة عند  يستطيع أداء الميارة الفإنو 
تدريب ( أن ال1001المياري والخططي لدى الفريق, ويشير )مفتي ابراىيم, تساوي أو تقارب المستوى البدني و 

 يو ماحساس باألداء األمثل, وذلك بالتدريب اليومي لمتدريب الذىني في توجالذىني يسيم في استدعاء اإل
يحدث الكتساب وممارسة وتطوير الميارات الحركية, كما أن التصور الذىني لمميارة بطريقة صحيحة يعمل 

 . داء الصحيح عند تكرار األداءالعصبي الذي يساعد الالعب عمى األعمى تدعيم المسار 
 (880ص, 1001مفتي ابراىيم حماد , )                                                                                   

رتباط وثيق بالتفوق في الرياضة ىذا ولقد أصبح من ( أن التدريب الذىني لو ا8995, )أسامة كامل ويرى 
 . تسير جنبًا الى جنب مع تدريب الميارات الحركية ذىنيةالمألوف تخصيص برامج لتدريب الميارات ال

 (33ص, 8995أسامة كامل راتب , )                                                                                     
تساعد الالعبين عمى أداء واجباتيم بشكل صحيح التي تمرينات المساحات المصغرة ىي إحدى الطرق إن 

يق وتساعده في تحفز الالعب أثناء التطبفي الكرة الطائرة الحديثة, و  وتقدم لنا حاالت مشابية لمعب لما ىو
ما يحدث في المباراة إذ  ميارة الضرب الساحق الخمفي في ظروف تشبوقدراتو الميارية وخاصة في تطوير 
د تمرينات المساحات المصغرة دورًا كبيرًا في نجاح العممية التدريبية, وأن ىذا النوع من التمرينات يعوّ  تمعب
ى التصرف الصحيح واتخاذ القرار السميم في الوقت دىم عمعوّ بين عمى اكتساب العادات الجيدة ويالالع

 المناسب وبدقة متناىية.
ونة األكثر استخداميا في اآل ميارة الضرب الساحق الخمفي من الميارات اليجومية اليامة والتي تعدّ  وتعدّ 

المباراة  األخيرة وذلك لتأثيرىا الفعال عمى دفاعات الفريق المنافس وتحقيق نقاط من شأنيا أن تحسم نتيجة
سموب من اليجوم وكذلك المعب ليذا األالسيما وأن التكتيك اليجومي العالمي يتجو في معظم المباريات 

 الحديث ازداد صعوبة وتعقيدًا مقارنة بأساليب المعب السابقة لذا يتطمب استخدام ىذا النوع من اليجوم.
ات المساحات المصغرة في تطوير ميارة تتجمى أىمية البحث في تأثير التدريب الذىني المصحوب بتمرينو 

لى إالعبين المتقدمين الالضرب الساحق الخمفي بما ينسجم والتطور الحاصل في لعبة الكرة الطائرة لموصول ب
    مستوى أفضل من حيث األداء المياري.
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المطموب  مستوى  لىالمياري والخططي لو أىمية كبيرة في وصول الالعب إان التركيز عمى الجانب البدني و و 
نبقدر كب فقد أظير فاعميتو وأىميتو وساىم أحد األبعاد اليامة التي يعتمد عمييا  ير في تحقيق التفوق. وا 

أن األداء الجيد يتطمب قدرًا كبيرًا  اذالتعمم والتدريب الحديث في األرتفاء بمستوى األداء ىو التدريب الذىني 
 التعمم والتدريب. ثناءت أامن تدخالت لمميارات الذىنية إلصدار القرار 

حظ الباحث من خالل قيامو بالعمل في مجال تدريب الكرة الطائرة أن أغمبية الالعبين يفتقدون الجرأة وقد ال
استرجاع وتصور لميارة  قمةنتيجة ىي كثرة األخطاء في األداء  وأنفي أداء ميارة الضرب الساحق الخمفي 

لدييم معمومات قميمة عن وقد يرجع ذلك الى أن أغمب المدربين الضرب الساحق الخمفي في ذىنو قبل أدائيا, 
يركزون في تدريبيم عمى ال يعرفون طرق وأساليب استخدامو وبذلك قد أىمية استخدام التدريب الذىني و 

لى قصور في التصور الحركي إدون االىتمام بالتدريب الذىني وىذا يؤدي من الجانب البدني والمياري 
القدرة عمى االسترخاء, مما يؤدي في النياية الى  قمة, اضافة الى ب أو ىبوط مستوى األداءتذبذ وأ مالعبينل

الكثير من بذل الجيد والشعور بالتعب والتوتر أثناء األداء, والذي يكون لو التأثير السمبي الواضح عمى عدم 
تمرينات  قمة استخدامضا وأي. القدرة في التحكم في تأدية ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة

المشكمة  مية تناول ىذهىى الباحث أنو من األير  لذاة, يالمساحات المصغرة والتي يشبو حالة المعب الحقيق
من خالل وضع منيج لمتدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات  التجريبي بالدراسة والبحث الميداني

   .الكرة الطائرة لممتقدمينالمصغرة في تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي ب
 وييدف البحث الى : 

االختبارين القبمي  بينالمصحوب بتمرينات المساحات المصغرة  التدريب الذىني التعرف عمى تأثير -8
 طوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.في توالبعدي 

في البعدي  والضابطة في االختبار تينجريبيالت مجموعات البحث الثالث,التعرف عمى الفروق بين  -1
 تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.
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 :اجراءات البحث  -1
 استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث. : منيج البحث 1-8
 : عينة البحث 1-1

 بالكرة الطائرة لممتقدمين لمموسم ةعبي نادي حمبجتم تحديد عينة البحث بالطريقة العمدية من ال
لى ( العبًا قسموا إ88والبالغ عددىم )قميم كوردستان العراق إلوالمشارك في الدوري الممتاز  1085-1086 

واآلخر ضابطة وبنسبة لكل مجموعة, مجموعتين تجريبية  ين( العب4بشكل عشوائي بواقع )ثالث مجموعات 
 لتجربة االستطالعيةا( العبين 3( العبين وىم )6وتم استبعاد ) (8في الجدول ) وكما ىو مبين %(66,66)

 .والمعدينالحر  والالعب
 (8الجدول )

 يبين مجاميع البحث والطريقة المستخدمة في التدريب وحجم العينة

 
 : تكافؤ العينة 1-3

تم اجراء عممية التكافؤ بين مجموعات البحث في االختبارات القبمية لميارة الضرب الساحق الخمقي بالكرة 
لى أدنى ما يمكن بين أفراد إ, لغرض تقميل الفروقات اأُلسموب اإلحصائي تحميل التباينستعمال الطائرة با

 (.1وكما يبين في الجدول ) العينة.
 (1الجدول )

 ميارة الضرب الساحق الخمفيليبين تكافؤ عينة البحث في االختبار القبمي 

( مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية 0,05كبر من )إن القيمة االحتمالية تكون غير معنوية عندما تكون أ
 وىذا يعني أن المجموعتين متكافئتين في متغيرات البحث.

 

 حجم العينة الطريقة المستخدمة في التدريب  المجاميع  ت 
 4 + تمرينات المساحات المصغرة المباشر التدريب الذىني التجريبية األولى 8
 4 تمرينات المساحات المصغرة التجريبية الثانية 1
 4 الطريقة المتبعة الضابطة 3
 81 المجموع  

المعاليم     
 االحصائية

 المتغيرات  
 مصدر التباين 

مجموع 
 مربعات ال

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

(F )
 المحسوبة

 الداللة اإلحتمالية

 
الضرب الساحق 

 الخمفي

  0,038 1 8,867 بين المجموعات
0,038 

 
0,963 

 
 85,178 9 837,500 داخل المجموعات غير معنوي 

  88 838,667 المجموع
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 : واألدوات المستخدمة في البحثالمساعدة  الوسائل 1-4
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -8
 .في البحث االختبار والقياس المستخدم -1
 النتائج. استمارة تفريغ البيانات و  -3
 (كمية التربية الرياضية /جامعة حمبجة/ مّدرب األلعاب /جنار طو حسن,  ساالر دمحم حمو صالح) فريق العمل المساعد. -4

 (.Casio( نوع )8ساعة توقيت عدد ) -5
 (.م5شريط قياس متري بطول ) -6
 (.Mikasa( نوع )81كرات طائرة قانونية عدد ) -7
 (.4) عددىاسم( 45الكـراسي بإرتفاع ) -8
 : في البحث االختبار المستخدم 1-5

 الطائرة استخدم الباحث اختبار الضرب من خالل اطالع الباحث عمى الدراسات السابقة في مجال الكرة
عمى  وتم تطبيقوسس العممية, األُ  ( ألن اختبار تتوفر فيو1081, )نياد أيوب الساحق الخمفي والذي استخدمو

 قميم كوردستان العراق.طائرة المشارك بالدوري الممتاز إلي شقالوة بالكرة الالمتقدمين لناد نالعبيال
 (47-46ص, 1081نياد أيوب قادر, )                            اختبار دقة الضرب الساحق المواجو )الخمفي(. -

 اليدف من االختبار: قياس دقة الضرب الساحق الخمفي في االتجاىات )المستقيمة والقطرية(.
 م( ومرتبة8.5×م1.5ومنطقتين مخططين بابعاد ) األدوات: ممعب قانوني لمكرة الطائرة, كرات طائرة قانونية,

سم( عن 5( بحيث تبعد )5 ,8)بساط( توضع في المنطقة الخمفية عمى المنطقة المخططة بالمركز رقم )
 .م(8,5×8مالخط الجانبي وخط النياية ذات ابعاد )

وعمى المختبر أداء  (3) من مركز )عن طريق المدرب( اإلعداد (,8) من مركزمواصفات األداء: الضرب 
( ضربات ساحقة أخرى 5"( و )8)المرتبة المـوجودة في المـركز رقم" اإلتـجاه القطري  نحو ةاحقس ( ضربات5)

 (.8, كما ىو موضح في الشكل )"(5)المرتبة الموجودة فى المركز رقم" نحو اإلتجاه المستقيم
 :التسجيل

 (.A ,B) نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة عمى المرتبة (4) 
 نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة المخططة. (3) 
 )ب(. ( لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة )أ( و1) 

 :ممحوظات
 عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطق. )صفر( 
 لمحاولة في حال ارتكاب المختبر خطًأ قانونيًا.تمغى ا 

 .عمى خط مشترك بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعمى عند سقوط الكرة
 ( درجة.40درجة العظمى لإلختبار )
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 (8) شكلال

  الخمفيالضرب الساحق يوضح إختبار ميارة 

    : التجربة االستطالعية 1-6
الضرب الساحق ميارة  ختبارمل المساعد احداىما عن اطالعيتين بمساعدة فريق العتم اجراء تجربتين است
نادي  متقدمين من( العبين 3عمى عينة مكونة من ) ةىج التدريبياالمن نخرى عواألُ الخمفي بالكرة الطائرة 

التابعة  لداخميةالقاعة ا في ومن خارج عينة البحث الرئيسة تم اختيارىم بالطريقة العشوائيةو  ,حمبجو الرياضي
 في يوم األحد الموافق تجربة االستطالعية عمى االختبار لميارة الضرب الساحق الخمفيال .لجامعة الحمبجو

الثالثاء  ي يوميف )ولكل منيج عمى حدة( والتجربة االستطالعية عمى المناىج التدريبية 16/6/1086
 :عمييا الباحثحصل  ن االستطالعيتين التيكان من نتائج التجربتيو  30/6/1086و  18 الخميس الموافقو 
 صالحية االدوات المستخدمة في إجراءات البحث. -
 لمستوى أفراد العينة.الخمفي ميارة الضرب الساحق  مالئمة إختبار -
 .في أداء مياميم المساعد فريق العمل كفاءة -
ورغبة نات المساحات المصغرة المصحوب بتمري المباشر ذىنيمالئمة وصالحية فقرات برنامج التدريب ال -

 الالعبين باستقبال المعمومات لكون الموضوع جديدًا عمييم.
 ( دقائق.5بفترة ) المباشر ذىنيإمكانية الباحث في ضبط الزمن المستغرق لمتدريب ال -
ميارة الضرب الساحق قبل التدريب المياري عمى  المباشر ذىنيإمكانية الباحث في ضبط موقع التدريب ال -

 في القسم الرئيس من الوحدة التدريبية.الخمفي بالكرة الطائرة 
 وتطبيقيا بالشكل النيائي. التمريناتصالحية  -
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 : إجراءات البحث 1-7
 : االختبارات القبمية 1-7-8

الموافق   حدعينة البحث يوم األعمى  تم اجراء االختبارات القبمية لـميارة الضرب الساحق الخمفي
اون مع فريق العمل , عمما أن الباحث وبالتعالتابعة لجامعة الحمبجو قاعة الداخميةالفي  80/7/1086

 أمام عينة البحث.ن صورة واضحة يمن أجل تكو  المختار الختباربشرح وعرض االمساعد قام 
 : (التمريناتتنفيذ التجربة الرئيسة ) 1-7-1

وتم االنتياء من تنفيذ  81/7/1086الموافق  الثالثاءفي يوم عينة البحث عمى  التمريناتتم البدء بتنفيذ 
االسبوع الواحد,  في اتوحد( 3وبواقع ) اسابيع( 80وتكون من ) 1/8/1086الموافق  ثالثاءالمنيج في يوم ال

 وحدات التدريبية عمى نحو اآلتي:المجاميع البحث ونفذت  (,الخميسالثالثاء و األحد و وىي أيام )
 : لىالمجموعة التجريبية األو  1-7-1-8

 ( وحدات80اقع )وبو  المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة نفذت اسموب التدريب الذىني المباشر
وكان زمن الوحدة الواحدة  ,دريبي, بإشراف الباحث, بتنفيذ وحدات المنيج التب الفريقوقام مدر تدريبية, 

وبعدىا  ,ب الساحق الخمفيوذلك قبل البدء بتمرين عمى ميارة الضر  ( دقائق5لمتدريب الذىني المباشر )
. كما ىو موضح في (دقيقة 14بزمن قدرىا ) لمميارة نفسيا تمرينات المساحات المصغرةلالتطبيق العممي 

  أ(. 8األنموذج الممحق )
 المجموعة التجريبية الثانية: 1-7-1-1
درب الفريق, تدريبية, وقام م ( وحدات80لمساحات المصغرة وبواقع )تمرينات االمجموعة  اىذنفذت    

تمرينات المساحات  بمعنى المباشربدون التدريب الذىني  بإشراف الباحث, بتنفيذ وحدات المنيج التدريبي
. كما ىو موضح في (دقيقة 14بزمن قدره ) في الجزء التطبيقي فقط ميارة الضرب الساحق الخمفيلالمصغرة 

  (.ب 8األنموذج الممحق )
 المجموعة الضابطة: 1-7-1-3

تدريبية, وقام مدرب الفريق  ( وحدات80وبواقع )من قبل مدرب الفريق ىذا المجموعة الطريقة المتبعة نفذت 
بدون التدريب الذىني المباشر وتمرينات المساحات المصغرة لميارة الضرب  ممنيج التدريبيل وبتنفيذ وحدات

  .(دقيقة 14من قدره )ة الضرب الساحق الخمفي بز عمى ميار بطريقة متبعة , وتمرين الساحق الخمفي
 : االختبارات البعدية 1-7-3

 خميسالعينة البحث يوم مساعد لـميارة الضرب الساحق الخمفي عمى تم اجراء االختبارات البعدية بواسطة فريق العمل ال
 .ات القبميةسموب الذي تم فيو اجراء االختبار وبنفس األ, القاعة الداخمية التابعة لجامعة الحمبجوفي  4/8/1086 الموافق

 واستخرج مايمي: (SPSS) استخدم الباحث الحقيبة االحصائية الجاىزة : الوسائل االحصائية 1-8
, إختبار أقل فرق معنوي (F)(, تحميل التباين T.Testإختبار ) ,سط الحسابي, االنحراف المعياري الو 

(L.S.D). 
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 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا: -3
بين االختبارين القبمي والبعدي  بالكرة الطائرة الضرب الساحق الخمفيميارة قيم  عرض نتائج الفروق في 3-8

 وتحميميا ومناقشتيا: لمجاميع البحث الثالث
 (3الجدول )

لميارة الية لالختبارين القبمي والبعدي ( المحسبوبة واالحتمtوساط ومستوى الخطأ وقيمة )يبين نتائج األوساط الحسابية وفروق األ
 لمجاميع البحثساحق الخمفي بالكرة الطائرة لضرب الا

 م االحصائيةيالمعال   
 المجاميع   

َس  البعدياالختبار  الختبار القبمي ا
 الفرق 

(t )
 المحسوبة

 
 االحتمالية

 
 ع+ َس  +ع َس  الداللة

 معنوي  0,006 7,00 8,75 1,38 19,50 3,50 10,75 التجريبية األولى
 معنوي  0,031 3,78 4,50 3,40 14,75 4,41 10,15 التجريبية الثالثة

 معنوي غير  0,80 1,68 1,50 3,80 13,50 3,74 18,00 الضابطة
 (.0,05من ) ≥ تكون معنوية عندما تكون  إّن القيمة اإلحتمالية *   

لمساحات االمصحوب بتمرينات  المباشر ذىنيالتدريب الالتي طبقت األولى وفي المجموعة التجريبية 
ىو  لميارة الضرب الساحق الخمفيأظيرت النتائج أن الوسط الحسابي في اإلختبار القبمي , المصغرة

 (19,50في حين بمغ الوسط الحسابي لإلختبار البعدي ) (3,50)واالنحراف المعياري ىو (10,75)
 أما قيمة )ت( المحسوبة( 8,75األوساط بين اإلختبارين )وكانت فروق  (1,38واالنحراف المعياري ىو )

ن القيمة اإلحتمالية تساوي )7,00فيي ) ( وىذا يدل عمى 0,05( وىي أصغر من مستوى الداللة )0,006( وا 
 وجود فرق معنوي لصالح اإلختبار البعدي. 

أظيرت  )بدون التدريب الذىني(, لمساحات المصغرةاتمرينات وفي المجموعة التجريبية الثانية التي طبقت 
( واالنحراف 10.15النتائج أن الوسط الحسابي في اإلختبار القبمي لميارة الضرب الساحق الخمفي ىو )

( واالنحراف المعياري ىو 14,75( في حين بمغ الوسط الحسابي لإلختبار البعدي )4,41المعياري ىو )
ن القيمة 3,78بة فيي )( أما قيمة )ت( المحسو 4,50( وكانت فروق األوساط بين اإلختبارين )3,40) ( وا 

( وىذا يدل عمى وجود فرق معنوي 0,05( وىي أصغر من مستوى الداللة )0,031اإلحتمالية تساوي )
 لصالح اإلختبار البعدي.

ي أظيرت النتائج أن الوسط الحسابي في اإلختبار القبم, متبعوفي المجموعة الضابطة التي طبقت المنيج ال
( في حين بمغ الوسط الحسابي 3,74( واالنحراف المعياري ىو )18,00)ىو لميارة الضرب الساحق الخمفي

( 1,50( وكانت فروق األوساط بين اإلختبارين )3,80ىو ) واالنحراف المعياري  (13,50لإلختبار البعدي )
ن القيمة اإلحتمالية تساوي )1,68أما قيمة )ت( المحسوبة فيي ) من مستوى الداللة  كبر( وىي أ0,080( وا 

 .يناإلختبار بين جود فرق معنوي عدم ( وىذا يدل عمى 0,05)
مجموعتين في  الفرق معنوية, وىذا يدل عمى أن ذات داللة ( وجود فروق 3ووفقًا لما تقّدم في الجدول )

المصحوب  المباشر ذىنيتدريب الكانت أكبر من المجموعة الضابطة, مما يؤكد عمى أن ال تجريبيتين
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لتطوير ميارة الضرب التي استخدميا الباحث مساحات المصغرة الوتمرينات  ,رةلمساحات المصغابتمرينات 
يجابي في ت الساحق  .التجريبيتين نتيمجموعال طويركانت ذات أثر فعال وا 

مستوى  طويرميمًا في تدورًا  أدىالذي ذىني المباشر ادخال متغير التدريب الإلى ويعزو الباحث سبب ذلك 
كناحية تطبيقية من جية  لمياري القائم عمى تكرار تمرينات المساحات المصغرةا دريباألداء من جية والت

زيادة التركيز وثبيت البرامج الحركية والمياري, وىذا ما ساعد عمى  ذىنيالربط بين الجانب ال خرى, أيأُ 
يارة وتفعيميا وتحسين السيطرة الحركية ومن ثم زيادة الخبرة وكل ذلك يصب في تطوير مستوى األداء لم

أن يصوب استطاع الالعب كمما  خبرةكمما ازدادت إلى أنو  (Ben, 2005) الضرب الساحق الخمفي ويشير
 (Ben Buckley. 2005. P.58).                                                       فی المكان المناسب

واقف المنافسة عمى مدى استفادتيم ( أن سر تفوق رياضي المستويات العميا في م1000 ,)أسامة كاملويؤكد
من قدراتيم الذىنية بجانب قدراتيم البدنية, وذلك ألن األداء الرياضي الناجح ىو نتاج لمقوى البدنية والذىنية 

 (83ص, 1000أسامو كامل راتب , )                            . نستطيع أن نفصل بينيما وىما كوجيي العممية ال
عداد البدني والمياري اإلعداد الذىني ال تقل أىميتو عن اإل( أن 8995 ,لفتاح)محمود عبدا ويوضح

  والخططي في مرحمة إعداد الالعبين حيث يسيم بشكل كبير في وصول الالعبين إلى أعمى مستويات األداء
 (881ص, 8995تاح عنان , الف محمود عبد)                                                                             

فضاًل عن أن التمرينات المساحات المصغرة كانت مشابية لمواقف وحاالت المعب وىذا أدى إلى تطوير 
( "إذ كمما زاد األىتمام بتقديم تدريبات 8997 ,ميارة الضرب الساحق الخمفي وىذا ما أكده )أسامة كامل

 .  ة الصحيحة عمى نحو أفضل"مماثمة لموقف المنافسة أمكن تعميم الالعبين الميار 
 (80ص, 8997أسامو كامل راتب , )                                                                                     

ويرجع الباحث ر ميارة الضرب الساحق الخمفي يتطو في الفرق عدم معنوية  ظيرأما المجموعة الضابطة فقد 
مصحوبة بتمرينات المساحات المدرب لم يتضمن تدريبات ذىنية ستخدمو المتبع الذي السبب إلى أن المنيج ا

 المصغرة وأنو احتوى عمى تدريبات عمى الجانب المياري بصورة أكبر.
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لميارة الضرب  يبين مجموعات البحث الثالث في اختبار البعد(F) عرض نتائج تحميل التباين  3-1
 ائرة وتحميميا:بالكرة الطالخمفي الساحق 

 (4الجدول )
 بالكرة الطائرةالخمفي لإلختبار البعدي في ميارة الضرب الساحق  ثالثالبحث البين مجموعات (F) نتائج تحميل التباين  بيني

 المعالم االحصائية
 الميارة  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

(F) 
  المحسوبة

 الداللة االحتمالية

 
 الضرب الساحق

 الخمفي 

 40,083 1 80,867 بين المجموعات
 8,971 9 80,750 داخل المجموعات معنوي  0,045 4,467

  88 860,987 المجموع
 (.0,05من ) ≥ تكون معنوية عندما تكون  إّن القيمة االحتمالية *

 ( ما يأتي:4يتبين من الجدول )
  إذ بمغت قيم الخمفي في االختبار البعدي لميارة الضرب الساحق ثثالوجود فروق معنوية بين المجموعات ال

((FF))  ( 4,467المحسوبة لتمك الميارة) ( ن القيمة االحتمالية تساوي ( وىي أصغر من مستوى الداللة 0,045وا 
(0,05 .) 

تبار في إخ ثالثمجاميع الالإذ أّن إختبار تحميل التباين ال يشير إلى الفروقات لصالح أي مجموعة بين 
بين المتوسطات في إختبار  (L.S.D), لذلك لجأ الباحث إلى استخدام إختبار الخمفي الضرب الساحق
 .الخمفي الضرب الساحق

في االختبار البعدي  (L.S.D)عرض نتائج مقارنة فروق األوساط الحسابية بقيمة أقل فرق معنوي  3-1-8
 ي بالكرة الطائرة ومناقشتيا:بين مجموعات البحث الثالث لميارة الضرب الساحق الخمف
 (5الجدول )

لميارة  ثالثفي االختبار البعدي بين مجموعات البحث ال (L.S.D)يبين مقارنة فروق األوساط الحسابية بقيمة أقل فرق معنوي 
 بالكرة الطائرة الخمفي الضرب الساحق

 الداللة االحتمالية الفرق بين المتوسطين الوسط الحسابي المجاميع
 معنوي لصالح المجموعة األولى 0,05 4,75 14,75 – 19,50 8-1 
 معنوي لصالح المجموعة األولى 0,01 6,00 13,50 – 19,50 8-3
 معنوي غير  0,57 8,15 13,50 – 14,75 1-3

 .(0,05) من ≥ تكون معنوية عندما تكون  إّن القيمة اإلحتمالية *      
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التدريب الذىني المباشر لمجموعة التجريبية األولى التي طبقت أظيرت النتائج تفوق ا (5من خالل جدول )
 . الخمفي خرى في ميارة الضرب الساحقعمى المجاميع األُ  المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة

, لمســاحات المصــغرةاالمصــحوب بتمرينــات  ذىنيلمتــدريب الــ التمرينــاتالباحــث ســبب ذلــك الــى فاعميــة  وويعــز 
الضرب الساحق الخمفي لميارة  أدائيممستوى  طويرفي تاألولى ضح لممجموعة التجريبية ولما ليا من تأثير وا

عمــل عمــى تــدعيم الممــرات العصــبية, حيــث أن الالعــب مــن خــالل استحضــار الصــور ألن التــدريب الــذىني ي
ق تفـتوىـذا لميـارة الضـرب السـاحق الخمفـي, الذىنية بشكل منظم يؤدي الى االشـتراك الفعمـي لعضـالت جسـمو 

( أن لمتـــدريب الــذىني المصـــاحب لمتـــدريب الميــاري يـــؤثر بصـــورة 8989ليـــو )ناديـــة حســن, إمت صــمــع مـــا تو 
 (38ص, 8989نادية حسن رسمي, )                                            . ايجابية عمى مستوى األداء المياري 

ق الالعب أفضل أداء لو ينبغي أن يكون أنو لكي يحق إلى ( نقاًل عن )دمحم حسن(1004ويشير )رانيا صالح, 
ىنــاك تكامــل وتــوازن بــين الوظــائف البدنيــة والعقميــة ممــا يــنعكس بشــكل إيجــابي عمــى تنميــة القــدرات والميــارات 

  . البدنية الحركية بشكل مساو لتنمية القدرات الذىنية وعندئذ يستطيع الالعب تحقيق األداء األفضل
 (99ص, 1004,  رانيا صالح جرادات)                                                                                   

ويــرى الباحــث أيضــًا أن ىــذا التقــدم جــاء نتيجــة تنفيــذ بــرامج حركيــة ذىنيــة متسمســة قــام بتجزئــة ميــارة الضــرب 
, ومـن ثـم تصـورىا ككـل السحق الخمفي إلى أجزاء في سبيل تبسيطيا, ومن ثـم التصـور الـدقيق ألجـزاء الميـارة

, باإلضــافة الــى تصــور أجــزاء الجســم المختمفــة أثنــاء أداء حتــى نصــل بالالعــب إلــى األداء الســيل والــديناميكى
كمــا إنا التصــور الــذىني قــد  الحركــة, كمــا تحتــاج إلــى عمميــات الــربط بــين ىــذه البــرامج لتكــون األداء األمثــل.

األداء زيــد مــن الــدعم فــي الثقــة بــالنفس وزيــادة الدافعيــة وبنــاء ســاعد عمــى اســتبعاد التفكيــر الســمبي وا عطــاء الم
ئـد التصـور الـذىني ىـو بنـاء الثقـة وا( أن أحـد ف1004وىذا ما أكده )أسامة كامـل,  اإليجابي وتحقيق األىداف

 (834ص, 1004أسامو كامل راتب , )                                                                      .  في النفس
نا ىذه المجموعة كانت تؤدي تدريبات ذىنية أالسبب في تفوق المجموعة األولى إلى ويعزو الباحث أيضًا 

نا أحد الجوانب الرئيسة وذلك نتيجة  ىو االنتباه, لذلك فقد تحسنت مظاىر االنتباه,في التدريب الذىني  وا 
ألنيا كانت االنتباه,  تمريناتأكبر من كانت اإلفادة الذىنية الموضوعة و  التمريناتبتنفيذ  العبينالتزام ال

ىذه  , كما أنا العبيالتدريب عمى ميارة الضرب الساحق الخمفي أي في قمة النشاطتعطى في بداية 
تمرينات المساحات المصغرة بشكل  أداء الميارةعمى  بون يتدرا كانوا بعد التدريب الذىني مباشرة  المجموعة

( أن المعب في المناطق المحددة يعمل عمى 1009وىذا ما أكده )قاسم لزام, كبر لذلك كانت الفائدة أ
االستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة لالعبين إذ يساعد في عدم اىدار الوقت المخصص لمتعمم لذلك صغر 

 .  ينالممعب يساعد عمى تطوير قدرات وامكانيات الميارية لدى الالعب
 (837ص, 1009قاسم لزام صبر, )                                                                                       
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استخدام المساحات المصغرة تطور ىذه المجموعة الى فاعمية ىذه التمرينات المتنوعة بسبب ويرجع الباحث 
ق اسموب عممي دقيق, ميارية في الوحدات التدريبية عمى وف تمريناتمنو ىذه التمرينات من وما تتض

لمعب لما يحدث في المباراة إذ يكون الالعب مقيدًا  شابيةنات موالتمرينات التي اختارىا الباحث ىي تمري
بمساحة مصغرة ومحددة من الممعب وخاصة في حالة وجود الالعب حائط الصد  لمفريق المنافس وىذا فعاًل 

ىتمام بتقديم تمرينات مماثمة لموقف المنافسة أمكن تطوير مايحدث في الكرة الطائرة الحديثة "إذ كمما زاد اإل
 (46ص, 8998حنفي محمود مختار, )                                 الالعبين الميارة الصحيحة عمى نحو أفضل"

( لكي نحصل عمى دقة في تنفيذ األداء الحركي والمياري مع الكرة يجب 1088وىذا ما أكده )ىاشم ياسر, 
 (11-18ص, 1088,  ىاشم ياسر حسن).              ل من الشروط التدريبية إلى شروط المعب الحقيقياالنتقا

ىو بالحقيقة محيط تعميمي, تطويري, يجب االىتمام بو من قبل كافة من  ةمصغر  بمساحاتلذا إن التدريب 
 (7ص, 1009,  موفق مجيد المولي)                      . يتعمق بيم األمر لبناء مستقبل في األندية والمدارس

ب النتيجة التي حسلتطور مستوى األداء  ويرى الباحث أن أداء ميارة الضرب الساحق الخمفي فقط ليس كافياً 
 ىذه االمور "تعد إذالمساحات المصغرة عن طريق المجوء الى تدريبات  األداء,بل يجب تطوير  توصل الييا

 . اليجومية" الضربة ميارة أداء أثناء دقة إلى يحتاج ألن الالعب حيوياً  مطمباً 
 (89ص,  1088,  صالح دمحم فارس أحمد)                                                                             

التجريبية نسب التطوير في ميارة الضرب الساحق الخمفي ليست كبيرة في المجموعة أيضًا أن يرى الباحث و 
وىو يتضمن تمرينات المجموعة التجريبية الثانية ليس فييا التدريب الذىني ن , ألالضابطة نتيجةالثانية و 

تضمن تدريبات ذىنية تالمدرب لم  استخدميا تيال المساحات المصغرة فقط, أما المجموعة الضابطة
 .لمساحات المصغرةاالمصحوبة بتمرينات 
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 : االستنتاجات والتوصيات -4
 : ستنتاجاتاال 4-8
ليما  ,الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة, وأيضًا تمرينات المساحات المصغرة أن التدريب -8

 تأثير إيجابي وفّعال في تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.
مساحات المصغرة( عمى كل التدريب الذىني المصحوب بتمرينات التفوق المجموعة التجريبية األولى ) -1

من المجموعة التجريبية الثانية )تمرينات المساحات المصغرة( والمجموعة الضابطة في تطوير ميارة الضرب 
 الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.

ت إلى تسريع عممية التطوير لميارة الضرب إن مصاحبة تمرينات المساحات المصغرة لمتدريب الذىني أدّ  -3
 ساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين.ال
 : التوصيات 4-1
ضرورة استخدام التدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة لما لو من أثر فّعال في  -8

 .في تطوير ميارة الضرب الساحق الخمفي بالكرة الطائرة لممتقدمين استثمار الوقت والجيد
يب بين التدريب الذىني واألداء المياري لميارة الضرب الساحق الخمفي التأكيد عمى الدمج أثناء التدر  -1

 إيجابي عمى مستوى األداء المياري. بالكرة الطائرة لما ليا من تأثير
التأكيد عمى إجراء المزيد من مثل ىذه البحوث لمتدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة  -3

رة الضرب الساحق الخمفي من أجل تأكيد فعالية التدريب الذىني في تدريب عمى الفئات العمرية اأُلخرى لميا
 الكرة الطائرة.

 اجراء مثل ىذه الدراسة عمى بقية ميارات الكرة الطائرة وفقًا لمتغيرات العمر والجنس والمستوى. -4
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 المصادر
دنية الخاصة بميارة الضربة اليجومية صالح؛ فاعمية برنامج مقترح لتحسين القدرات الب دمحم فارس أحمد -

 .(1088غزة, -لدى ناشئي الكرة الطائرة في فمسطين:)رسالة ماجستير, كمية التربية/ جامعة األزىر
 (.8995:)القاىرة, دار الفكر العربي, دوافع التفوق من النشاط الرياضيأسامة كامل راتب؛  -
 (.8997:)القاىرة, دار الفكر العربي, 8, طيناالعداد النفسي لتدريب الناشئأسامو كامل راتب؛  -
:)القـــاىرة, دار الفكـــر 8, طتـــدريب الميــارات النفســـية وتطبيقاتيـــا فـــي المجــال الرياضـــيأســامو كامـــل راتـــب؛  -

 .(1000العربي, 
:)القـــاىرة, دار الفكـــر 1, طتـــدريب الميــارات النفســـية وتطبيقاتيـــا فـــي المجــال الرياضـــيأســامو كامـــل راتـــب؛  -

 .(1004العربي, 
 (.8998:)القاىرة, مركز الكتاب لمنشر, المدير الفني لكرة القدمحنفي محمود مختار؛  -
رانيــا صــالح جــرادات؛ أثــر التــدريب العقمــي المصــاحب لمتعمــيم الميــاري فــي تعمــم بعــض الميــارات األساســية  -

 .(1004بالكرة الطائرة:)كمية التربية الرياضية/ جامعة اليرموك, 
:)بغداد, دار الكتب 8, طنظريات االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم؛ قاسم لزام صبر -

 (.1009الوثائق, 
 (.1008:)القاىرة, دار الفكر العربي, 1, طالتدريب العقمي في المجال الرياضيدمحم العربي شمعون؛  -
:)القــاىرة , دار تطبيــق والتجريبالنظريــة وال-ســيكولوجية التربيــة البدنيــة والرياضــةمحمــود عبــدالفتاح عنــان؛  -

 (.8995الفكر العربي, 
 (.1001:)القاىرة, مركز الكتاب لمنشر, الميارات الرياضية اسس التعمم والتدريبمفتي ابراىيم حماد؛  -
 (.1009:)دمشق, دار الينابيع, 8, طأساليب العاب كرةالقدم المصغرةموفق مجيد المولي؛  -
مجمة مج مقترح لمتدريب العقمي عمى مستوى االداء المياري لسباحة الصدر:)نادية حسن رسمي؛ تأثير برنا -

 (.8989كمية التربية الرياضية/ جامعة االسكندرية,  نظريات وتطبيقات,
نياد أيوب قادر؛ تأثير التمرينات المركبة الخاصة بتطوير القدرة االنفجارية وبعض مظاىر الحركة  -

رة الضرب الساحق الخمفي لالعبي الكرة الطائرة:)أطروحة دكتوراه, فكمتي والمتغيرات البايوميكانيكية لميا
 .(1081التربية/ جامعة كويو, 

:)عمـان, 8, طتمرينـات خاصـة لتطـوير دقـة األداء الحركـي والميـاري لالعبـي كـرة القـدمىاشم ياسـر حسـن؛  -
 .(1088مكتبة المجتمع العربي, 

- Ben Buckley; skill side Game, 2005. 
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 )التدريب الذىني المصحوب بتمرينات المساحات المصغرة( لممجموعة التجريبية األولى أ( 8ممحق )النموذج ألا

 الفعاليات الزمن النشاط

 د 5 النشاط الذىني 

 . لبدأ بتمارين االسترخاء الذىني*ا -8
عمــــى تمرينــــات  االىتمــــام بعمميــــة الشــــييق والزفيــــر حيــــث يكــــون التركيــــز -أ

مــــع جعــــل عضــــالت الــــذراعين والكتفــــين فــــي حالــــة  بــــبطء  الشــــييق والزفيــــر 
            . مج 3ت(  5× ثا  4) .استرخاء عند الزفير

خــذ شــييق ســريع وضــم قبضــة اليــد غيــر المفضــمة وعصــرىا بقــوة أيــتم  -ب
ويكـون التــنفس مـن المعــدة, ويـتم فــتح القبضـة مرخيــة اليـد وفــي نفـس الوقــت 

                  مج.      3ت(  5× ثا  4) الزفير. يطرح
 . ثا(60اء البدني الكامل لمدة )التمرين عمى االسترخ -ج
 التصور الذىني الداخمي . -1
        والتدريب عميو. الضرب الساحق الخمفيالتصور الذىني لميارة  -أ
  .ت(5 × ثا4)
   .الضرب الساحق الخمفيمحاولة تركيز االنتباه عمى تصور حركة  -ب
 . ت( 5× ثا 4)

 . ت( 5× ثا 4). الضرب الساحق الخمفيمحاولة توزيع االنتباه ج. 
أكيد عمى والتالضرب الساحق الخمفي د. محاولة التصور الذىني لميارة 

 . ت( 80× ثا 6). التنفس
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التطبيقي  نشاطال
لميارة الضرب 
 الساحق الخمفي
بشكل تمرينات 
 د 14 المساحات المصغرة

 (8تمرين )
 د 8

( 8بأداء ميارة الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم )الالعب يقوم 
 ( في ممعب المنافس. 5باتجاه المركز رقم )

 

 (1تمرين )
 د 8

( 8يقوم الالعب بأداء ميارة الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم )
 ( في ممعب المنافس. 6باتجاه المركز رقم )

 

 (3تمرين )
 د 8

( 8الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم ) يقوم الالعب بأداء ميارة
 ( في ممعب المنافس. 8باتجاه المركز رقم )

 
 (865, 8996, دمحم العربي)                            * يعد االسترخاء الخطوة االولى قبل ممارسة التصور الذىني.  
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 حات المصغرة()تمرينات المسا ثانية( لممجموعة التجريبية الب 8األنموذج الممحق )

 الفعاليات الزمن النشاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشاط التطبيقي 
لميارة الضرب 
الساحق الخمفي 
بشكل تمرينات 
المساحات 
 المصغرة

 د 14

 (8تمرين )
 د 8

( باتجاه 8يقوم الالعب بأداء ميارة الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم )
 ( في ممعب المنافس. 5المركز رقم )

 

 (1تمرين )
 د 8

( باتجاه 8يقوم الالعب بأداء ميارة الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم )
 ( في ممعب المنافس. 6المركز رقم )

 

 

 (3تمرين )
 د 8

( باتجاه 8يقوم الالعب بأداء ميارة الضرب الساحق الخمفي في مركز رقم )
 ( في ممعب المنافس. 8المركز رقم )

 

 


