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 خص البحث لم

القيدرات العقليية المهمية والمسيعو  عين كيل الحركيي مين  الحسيعد االدراك 

االفعا  والسلوكيات الحركية وتفسيرها وكيفية تنفيذها من خال  التعرف على كل ميا 

حركيييي ت هييير بصيييورة  – الحيييسيحييييط بيييالفرد وبياتيييه   ام نالحيييا اهميييية االدراك 

واضحة في كافة االلعاب الرياضية والسيما لعبة الكرة الطائرة   ومن خال  احساس 

دى قدرته في السيطرة على تغير وضع جسيمه وفقيا مركة اجزاء جسمه وحالالعب ل

لمييا يتطلبييه الواجييب الحركييي عنييد اداء مهييارتي الضييرب السيياحق وحييائط الصييد   ام 

تختلف عن بياقي المهيارات االخيرى  الحركي لألداءمعينة يتطلب اداء كل مهارة قوة 

من سرعة وتوازن في الحركة   كميا  تحتاج اليه وملك تبعا لالنقباضات العضلية وما

) زاد اهتمييام المدرسييين والمييدربين فييي دراسيية الجوانييب العقلييية للمييتعلم والسيييما 

السيمع ) ة للميتعلم يالحس باألجهزةكونها عملية مرتبطة ( البرمجة اللغوية العصبية 

عليى تغيير نفسيه وا يالك تفكيير  الميتعلم   ام تعد وسيلة تعين ( اللمس  –البصر  –

ار وتقود اليى نتيائ  بوتنمية مهارته وكيفية ادائها ام انها تستند على التجربة واالخت

 .ملموسة ومحسوسة في االداء المهاري للمتعلم 

البحيث مين خيال  عيدم  هيور تقيدم ملحيو  فيي مسيتوى مشكلة وبذلك تنبثق 

حركيي والميرتبط  – الحيسالمتعلمين والذي يعزى سيببه اليى ضيعف قيدرات االدراك 

  مميا يسيبب ( اللمس  –البصر  –السمع ) تشمل  ية للمتعلمين والتيالحسجهزة باال

تذبذب في مستوى التعلم لدى المتعلميين   ليذا تيم تسيليط الضيوء عليى هيذ  المشيكلة 

حركيي ليذوي البرمجية اللغويية العصيبية  – الحيسمن خال  وضع تمرينيات ليالدراك 

 . مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد  لتعلم

- : ف البحث الى هد وقد

حركي ليتعلم مهيارتي الضيرب السياحق  – الحستصميم تمرينات لالدراك  -1

 .وحائط الصد بالكرة الطائرة 



حركيييي لييذوي البرمجييية  – الحييسأثير تمرينييات االدراك التعييرف علييى تييي -2

اللغوية العصبية في تعليم مهيارتي الضيرب السياحق وحيائط الصيد بيالكرة 

 . الطائرة 

- : من اهداف البحث تم افتراض ما يأتي وللتحقق 

هنييياك فيييرود مات داللييية احصيييائية بيييين االختبيييارات القبليييية والبعديييية ولصيييال   -1

االختبييارات البعدييية لييذوي البرمجيية اللغوييية العصييبية فييي تعلييم مهييارتي الضييرب 

 . الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 

ييية بييين تييأثير تمرينييات هنيياك فييرود مات دالليية احصييائية فييي االختبييارات البعد -2

حركيييي وتمرينيييات المنهييياج المتبيييع ليييذوي البرمجييية اللغويييية  –االدراك الحيييس 

 . تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة العصبية في 

- :اما فيما يخص الدراسات الن رية فقد تم التطرد الى ما يأتي 

 – الحيسعن اهمية االدراك  حركي مفهومه وكيفية حدوثه   فضال – الحساالدراك 

حركييي فييي المجييا  الرياضييي   كمييا تييم التطييرد الييى عييدة مباحييث تتعلييق بالبرمجيية 

 . اللغوية العصبية   كما تم عرض الدراسات المشابهة والمرتبطة بموضوع البحث 

 : وقد تم اتباع الخطوات االتية في اجراءات البحث 

 ( 3×2)ملي الثنائي تم استخدام المنه  التجريبي مي التصميم العا -

اجري البحث علي عينة من طالبيات الدراسية الثانيية فيي كليية التربيية الرياضيية  -

 32) والبيال  عيددهن (  2211 – 2212) بنات جامعة بغيداد للعيام الدراسيي لل

 ( .طالبة 

 -:لقد تطلب البحث استخدام اختبارين هما -

  اختبار البرمجة اللغوية العصبية . 

 ي الضرب السياحق   تلمهاررية لقياس مستوى االداء الفني هااالختبارات الم

 .بالكرة الطائرة حائط الصد 

بعيييد اجيييراء اختبيييار البرمجييية اللغويييية العصيييبية تيييم تقسييييم مجميييوعتي البحيييث  -

 ( .لمسي  –بصري  –سمعي )  والضابطة وفقا لالن مة الثالث الـالتجريبية 

حركي  – الحساالدراك ذ تمرينات المهارية القبلية تم تنفي االختباراتبعد اجراء  -

وحيدتين ( 2)وحيدة تعليميية وبواقيع (  11) ولمدة ثمانية اسابيع ام شملت على 

 .دقيقة (  02) تعليميتين في االسبوع وكان زمن الوحدة التعليمية 

تنفيذ تمرينيات االدراك  منتم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث بعد االنتهاء  -

 .حركي  – الحس



عييد تحليييل البيانييات باسييتخدام الوسييائل االحصييائية المالئميية تييم التو ييل الييى وب

 : العديد من االستنتاجات كان من اهمها 

المنهييياج المعتميييدة فيييي حركيييية والتمرينيييات  –الحيييس ان التمرينيييات االداراكيييية  -1

المتبع في الكلية تمرينات فاعلة في رفيع مسيتوى االداء المهياري للمهيارات قييد 

 . والضابطة وبنسب مختلفة التجريبية موعتين البحث للمج

اهميتهيييا واثرهيييا الفاعيييل ليييذوي  اثبتيييتحركيييي  – الحيييستمرينيييات االدراك ان  -2

شيكل بالبرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد و

 . افضل من التمرينات المعتمدة في المنهاج المتبع في الكلية 

ث تييم التقييدم بمجموعيية ميين المقترحييات كييان ميين اهمهييا واسييتكماال لمتطلبييات البحيي

- : مايأتي 

حركي لما لها من تأثير فاعل في  – الحسكيد على استخدام تمرينات االدراك أالت -1

 . م المهارات قيد البحث لعت

ضرورة المام وتعريف المدرسين في كليات التربية الرياضية باالن مية التمثيليية  -2

 –البصييري  –السييمعي ) العصييبية أي الن ييام غوييية اللالييثالث الخا يية بالبرمجيية 

لما لهيا مين دور واهميية فيي تحقييق نتيائ  افضيل فيي اليتعلم المهياري ( اللمسي 

 . لأللعاب الرياضية 

Abstract of English  

 
Is a cognitive sense of motor capacity of mental task and is 

responsible for all acts and behaviors kinetic interpretation and 

how to implement them by identifying everything that surrounds 

the individual and his environment, as we note the importance of 

cognitive sense - motor show clearly in all sports, especially 

volleyball game, and through the sense of the player the 

movement of parts of his body and his ability to control change 

the status of his body as required to be dynamic when the 

performance of my skills beating overwhelming and bulwark, as 

it requires the performance of each skill a certain power to the 

motor performance is different from the rest of other skills, 

depending on the contractions of the muscle and you need the 

speed and balance in the movement, and increased attention to 

teachers and trainers in the study of the mental to the learner, 

especially (NLP), which is a process associated with on the 

sensory of the learner (hearing - sight - touch), as it is a way had 

to be educated on the change itself and reform the thinking and 



the development of skill and how its performance as it is based 

on the experience, testing and lead to tangible results and 

tangible in the performance skills of the learner. 

Thus emerges the problem of searching through non-appearance 

of significant progress in the level of learners, which is attributed 

due to the weak capacity of cognitive sense - motor and 

associated apparatus sensory learners, which include (hearing - 

sight - touch), causing fluctuations in the level of learning of 

learners, so it was highlighted this problem by developing a 

sense of awareness of exercise - for people with motor neuro-

linguistic programming to learn my skills and beating 

overwhelming bulwark. 

The aim of the research to: - 

1 - exercises designed to realize the sense of - motor to learn my 

skills and beating overwhelming bulwark volleyball. 

2 - Identifying the impact of exercise on cognitive sense - for 

people with motor neuro-linguistic programming to learn my 

skills and beating overwhelming bulwark volleyball. 

To investigate the objectives of the research was assumed as 

follows: - 

1 - There are statistically significant differences between before 

and after the tests and for tests with a posteriori the NLP to 

learn my skills and beating overwhelming bulwark volleyball. 

2 - There are statistically significant differences in tests between 

the after-effect of exercise a sense of perception - motor exercises 

and the curriculum used for people with neuro-linguistic 

programming to learn my skills and beating overwhelming 

bulwark volleyball. 
As for theoretical studies have been addressed to the following: - 

Sense of perception - motor concept and how it happened, as 

well as the importance of cognitive sense - in the field of motor 

sports, also touched on several of Detectives on neuro-linguistic 

programming, and has been associated with similar studies the 

subject of research. 

The following steps were followed in the procedures of Search: 

- The use of the experimental method with a global design duo (2 

× 3) 

- Recent research on a sample of students from the second study 

in the Faculty of Physical Education for Girls, Baghdad 



University for the academic year (2010 - 2011) and of their 

number (30 students). 

After analyzing the data using appropriate statistical methods 

have been gaining access to many of the conclusions was the 

most important: 

1 - Aladarakih sense that exercise - and exercise kinetics in the 

approved curriculum followed in the college exercises effective 

in raising the skill level of performance skills under the control 

and experimental groups and in different proportions. 

2 - exercises that sense perception - motor Athbtaatt importance 

and impact for those with active neuro-linguistic programming 

to learn my skills and beating overwhelming bulwark and better 

than exercise in the approved curriculum followed in the college. 

As a complement to the requirements of research has been 

progress set of proposals was the most important of the 

following: - 

1 - emphasis on the use of cognitive exercises sense - because of 

their kinetic effect of an active role in learning the skills in 

question. 

2 - The need of awareness and the definition of teachers in 

colleges of physical education systems, representative of the 

three neuro-linguistic programming any system (audio - visual - 

tactile) because of their role and importance in achieving better 

results in learning skills for sports.  

 

 

 التعريف بالبحث-1

 المقدمة وأهمية البحث 1-1
علمية ومبادئ دقيقة ور ينة  أسسالتخطيط السليم الصحي  والمبني على  إن    

التطور المستمر والسريع في مختلف  إلىفي التعليم والتدريس هو الذي يعدي 

أكانت نشاطات وألعاب فردية أم فرقية   وعلى هذا  سواءأنواع األنشطة الرياضية 

نالحا االهتمام البال  الذي يوليه المدرسون والمدربون لعملية إعداد  فأننا األساس

 إلىملك ألجل الو و    والعقليالالعبين والتي تشمل اإلعداد البدني والمهاري 

النتائ  واالستجابات التي من الممكن أن تكون قريبة جدا من حاالت اللعب  أفضل

 .الحقيقية 

ة ومهاراتها عن باقي األلعاب األخرى في كونها تعتمد تمتاز لعبة الكرة الطائر    

ن را لكون ملك على القدرات العقلية باإلضافة إلى اعتمادها على القدرات البدنية 

داء مما مهاراتها متسلسلة ومتتالية فإن ملك يتطلب مستوى عالي من الدقة في اال



ة كالتفكير واإلدراك يتطلب من الالعب أن يستخدم كل ما يمتلكه من القدرات العقلي

 .العصبي والعضلي بصورة أشمل وأعم  الجهازعمل ويحاو  جاهدا أن يوفق بين 

تساعد الفرد على اكتساب المعلومات والتصرف واالحتفا  العقلية إن القدرات     

عن كل  مساوالالذي يعد ( حركي  –اإلدراك الحس ) بها ومن ضمن هذ  القدرات 

كية وتفسيراتها وكيفية تنفيذها من خال  التعرف على كل األفعا  والسلوكيات الحر

حركي ت هر وبصورة  –أهمية اإلدراك الحس ان ما يحيط بالفرد وبياته   إم نالحا 

واضحة من خال  إحساس الالعب لحركة أجزاء جسمه ومدى قدرته على السيطرة 

ء كل على تغير وضع جسمه وفقا لما يتطلبه الواجب الحركي   حيث يتطلب أدا

المهارات األخرى الحركي يختلف عن باقي  لألداءمهارة من المهارات قوة معينة 

 . وتوازن في الحركةوملك تبعا لالنقباضات العضلية وما تحتاج إليه من سرعة 

الذي يشغل با  كل المدرسين  الرئيسي الشاغلا ب  لتلك الحقائق ون را     

البرمجة اللغوية العصبية  والسيماعلم   والمدربين هو دراسة الجوانب العقلية للمت

 – البصر – السمع)ة للمتعلم والتي تضم الحسباالجهزة كونها عملية مرتبطة 

تفكير  وتنمية  وإ الكألنها وسيلة تعين المتعلم على تغير نفسه " ( اللمس 

إم أنها تستند على التجربة واالختبار وتقود إلى نتائ  مهاراته وكيفية أدائها 

 " ة ومحسوسة في األداء المهاري للمتعلمملموس
(1)

  

مهارتي الضرب  والسيمامهارات الكرة الطائرة  أداءنجاك المتعلم في  إن    

أثناء  حركي –الحس  المتعلمالساحق وحائط الصد مرتبط ارتباط وثيق بادراك 

 –البصرية  –ة األداء والذي من الممكن أن يكون متاحا للعمل باإلحساسات السمعي

حركي لذوي  –الحس  اإلدراك  وهنا تكمن أهمية البحث في تطبيق تمرينات اللمسية

البرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة 

 .الطائرة 

 مشكلة البحث  1-2

ن را لتنوع مهارات الكرة الطائرة واختالف التكنيك من مهارة إلى أخرى فان     

عبين أو المتعلمين زيادة التدريب والممارسة ألجل تعلمها ملك يتطلب من الال

إيجاد أنسب وأحسن الوسائل والتمارين  التدريسيينوإتقانها وأيضا يتطلب من 

تالءم المهارات بما يلك تفي عملية التعلم ل لحديثة التي تساهم في اإلسراعوالطرد ا

 .ريعة والحا لة على مستوى اللعبةمع التطورات الس

ن خال  خبرة الباحثات في مجا  تدريس وتدريب لعبة الكرة الطائرة الح ن وم    

إن هناك تبايناً وتذبذباً في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد من قبل 

 –إدراك حس  الطالبات وتعزو الباحثات السبب في ملك إلى ما يمتلكنه الطالبات من

والتي  (اللمسية والبصريةسمعية ال)لق بقدراتهن المتمثلة باإلحساسات حركي متع

ترتبط بالعمليات العقلية وما هو مطلوب من الطالبات القيام به مما يسبب تذبذب في 

                                                           
1

 .  1ص. index.httm\Arabic\www.drali.net  2001 ، منتدى البرمجة اللغوية العصبية. عبد الرحمن الفيفي (  
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مستوى التعلم لدى البعض منهن لذا ارتأت الباحثات تسليط الضوء على هذ  

 .المشكلة ومحاولة إيجاد الحلو  لها 

  البحث هدفا 1-3

مهارتي الضرب الساحق  تعلملي كحر –تمرينات لإلدراك الحس  تصميم .1

 .الكرة الطائرةبوحائط الصد 

لذوي البرمجة اللغوية حركي  –الحس  إلدراكاتمرينات تأثير التعرف على  .2

 .تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  في العصبي

 البحث فرضا 1-4

ل  هناك فرود مات داللة احصائية بين االختبارات القبيلة والبعدية ولصا .1

االختبارات البعدية لذوي البرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارتي الضرب 

 . الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة 

هناك فرود مات داللة احصائية في االختبارات البعدية بين تأثير تمرينات  .2

حركي وتمرينات المنهاج المتبع لذوي البرمجة اللغوية  – الحساالدراك 

 .مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة  العصبية في تعلم

 

 مجاالت البحث 1-5

عينة من طالبات المرحلة الثانية في كلية التربية  -:المجا  البشري   -1

 . طالبة (  32)  والبال  عددهن.جامعة بغداد / الرياضية للبنات 

 . 8/5/2211ولغاية  22/3/2211للفترة من  -:المجا  ألزماني   -2

 .جامعة بغداد / قاعة كلية التربية الرياضية للبنات  -:مكاني المجا  ال  -3

 

 تحديد المصطلحات 1-1

وهو الحاسة التي تمكننا من تحديد وضع أجزاء  -:حركي  –اإلدراك الحس  -1

وأيضاً اتجاهه في الحركة وكذلك الوضع الكلي للجسم  لته وامتداد احالجسم و

وموا فات حركة الجسم ككل 
(1 )

. 

من  اإلنسان ورة الواقع في مهن  إعادةهي  -:العصبية  البرمجة اللغوية -2

معتقدات ومدارك وتصورات وعادات وقدرات بحيث تصب  داخل الفرد ومهنه 

لتنعكس على تصرفاته 
(2)

 

 

 الباب الثاني

 -:المشابهة  الدراسات الن رية -2

 الدراسات الن رية  2-1
 . حركي  –االدراك الحس  2-1-1

  -: حركي  –س مفهوم االدراك الح 2-1-1-1

                                                           
 .  189، ص 1892دار الفكر العربي ، : ، القاهرة  2ط.  التربية الحركية للطفل. أمين الخولي وأسامة كامل راتب  (1

تأثير تمرينات مركبة على البرمجة وفق اللغوية العصبية في تطوير األنسابية والنقل الحركي ألداء بعض المهارات . كه زال كاكه (  2

 . 31، ص 2009أطروحة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية ، جامعة السليمانية ،. األساسية بالكرة الطائرة 



حركي أهمية كبيرة في كافة المجاالت وملك ألنه يدخل في  –إن لإلدراك الحس     

جميع حركات التوافق   وهو يعني عملية اإلحساس التي تعطينا القدرة على إدراك 

حركي تعاريف عدة  –وضع الجسم وأعضائه في الفراغ   لقد عرف اإلدراك الحس 

مباشرة  بصورةالخارجية التي تعثر في لح ة تواجدها أنه انعكاس األشياء  "منها 

عصبية مطابقة في المخ ويبنى اإلدراك الحس  استثارةفي الفرد والتي تحدث نتيجة 

هو عبارة عن مثيرات عصبية في أعضاء حركي على أساس فسيولوجي و –

الحواس ناتجة عن مثيرات خارجية نتيجة إلى أجزاء المخ المختلفة لتحدث 

 "عصبية وثيقة  ارتباطات
(3)

الذي يعطينا  اإلحساسإدراك  "كما عرف على أنه  

 إنتاجمعلومات عن أوضاع أجزاء الجسم وقوة انقباض عضالتها واتجاهها في 

وهو  واألوتاروهو يستقر في الحس الداخلي للمفا ل والعضالت  اإلراديةالحركات 

التنبيه ناتجا عن ن ه ويمكن أن يكويهوتنب إثارتهيشبه أي حس داخلي آخر يمكن 

 "ضغط أو ارتعاش أو شد
(4)

  

- :حركي  –كيفية حدوث اإلدراك الحس  2-1-1-2

حركي فان هذ  العملية مرتبطة ارتباطاً  –أما عن كيفية حدوث اإلدراك الحس     

تاماً بعمل الجهاز العصبي إم أن هذا الجهاز يستقبل المعثرات من العالم الخارجي ثم 

طريق األلياف العصبية التي تنتشر في أجزاء جسم اإلنسان ينقلها الجسم عن 

 : جميعها وتصل بعد ملك إلى المخ إم يحدد اإلحساس الحركي بأربع خطوات

 .وجود المثير ( 1

يعثر هذا المثير في الخاليا العصبية المستقلة وهي خاليا حسية مختصة تتأثر ( 2

ة   فخاليا السمع تتأثر بالموجات عادة بالتغيرات التي تحدث أنواعا معينة من الطاق

 . وخاليا الذود والشم تتأثر بالمواد الكيميائية وهكذا  الضوئية 

 .  المخ إلىتنقل األعصاب النبضات العصبية من الخاليا المستقبلة  (3

 .استجابات ت هر على شكل حركات  إلىات ضفي المخ تترجم هذ  النب( 4

 

 -:ي في المجا  الرياضيحرك –أهمية اإلدراك الحس   2-1-1-3

حركي أهمية بالغة في المجا  الرياضي ت هر بصورة  –أن لإلدراك الحس     

نوعية خا ة من واضحة في التنفيذ الجيد للمهارات الرياضية التي تحتاج الى 

القوة فعندما نعدي حركة رمي الثقل أو االرتقاء للوثب فان ملك يتطلب أن يكون 

ركي حاضراً عند األداء وإال فإن الخطأ يكون واضحاً ح –لدى الالعب إدراك حس 

ومن في األداء السليم   لعدم استخدام قوة االنقباض الالزمة للعضالت المشاركة

الجدير بالذكر إن عملية اإلدراك دائًما تسبقها عملية اإلحساس فاإلحساس بالماء 

 فضاءاتهي واء في األلعاب الرياضية والمسافة والبساط والهوالكرة والزمن 

لمختلف األلعاب وينبغي على الالعب اإلحساس بها وإدراكها تفصيالً ألهميتها في 
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األداء الحركي وهذا يعدي الى فهم معنى اإلحساس الذي هو استالم المعلومات أما 

 .اإلدراك فهو معرفة هذ  المعلومات وفهمها ثم تفسيرها عن طريق الدماغ 

  :البرمجة الغوية العصبية  2-1-2 

  -:غوية العصبية وفكرته العامة لنشأة علم البرمجة ال: 2-1-2-1

 Neuro linguisticالبرمجة اللغوية العصبية هي ترجمة للعبارات االنكليزية      

Programming  NLP في منتصف  أ  التي تطلق على علم جديد   بد

عالم  )رندر الدكتور جون غ: على يد العالمين االمريكيين  ةالسبعينات الميالدي

ومن دارسي علم النفس السلوكي ( عالم الرياضيات ) ر وريتشارد باندل( اللغويات 

ى اكتشاف كثير من قوانيين وهو علم يقوم عل. وكان مبرم  كمبيوتر ايضا 

الت والمحفزات الفكرية والشعورية والسلوكية التي تحكم تصرفات التفاع

. صية واستجابات الناس على اختالف انماطهم الشخ
(1)

انه علم "ويمكن القو   

ة ويمدنا بادوات ومهارات نستطيع منيكشف لنا عالم االنسان الداخلي وطاقاته الكا

  ريقة تفكير  وسلوكه واداء  وقيمهبها التعرف على شخصية االنسان وط

ا والعوائق التي تقف في طريق ابداعه وتفوقه   كما يمدنا بادوات وطرائق يمكن به

  وقدرته على في تفكير االنسان وسلوكه وشعور  ر االيجابي المطلوباحداث التغي

. "نين تجريبية يمكن ان تختبر وتقاستحقيق اهدافه   كل ملك وفق قوا
(2)

وقد  

امتدت تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في العالم الى كل شأن يتعلق بالنشاط 

والتجارة واالعما  والدعاية  االنساني كالتربية والتعليم والصحة النفسية والجسدية

والتدريب والجوانب الشخصية واالسرية  والمهاراتو التسويق ن واالعال

 .والعاطفية وحتى الرياضة وااللعاب والفنون والتمثيل وغيرها 

 -: NLPالبرمجة اللغوية العصبية  ةماهي 2-1-2-2
(2)

 

ن م ما خومةالبرمجة اللغوية العصبية او برمجة االعصاب لغويا هي ترجمة 

 )فكلمة (  Neuro linguistic Programming) ا ل الكلمات االنكليزية 

Neuro )   تعني العصبي و( linguistic ) و تعني اللغوية (Programming ) 

  -:تعني البرمجة وبتفصيل اكثر للبرمجة اللغوية العصبية سوف نعرض ما يلي 

قلية المخزنة في عقولنا هي القدرة على اكتشاف واستخدام البرام  الع -:البرمجة 

والتي نستخدمها في اتصالنا بانفسانا او باالخرين بدون وعي منا   ونستطيع االن 

ام  التي تم برواقوى   ان مع م ال لان نستخدم لغة العقل للو و  الى نتائ  افض

التو ل اليها عبر البرمجة اللغوية العصبية كانت نتيجة لبرام  النمذجة التي قام 

 . سسان لهذا العلم بها المع
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تشير الى قدرتنا على استخدام اللغة الملفو ة وغير الملفو ة للكشف  -:اللغوية 

عن اسلوب تفكيرنا واعتقادنا   وان مة االتصاالت اللغوية من خال  تقديراتنا 

 ( Pictures )الصورة : العصبية التي تم تن يمها واعطاها معاني   وتشمل على 

الشم    ( Tastes )  التذود  ( Feelings )  المشاعر  ( Sounds )  اال وات 

(smells)  اللمس( Touch )  الكلمات حديث النفس والذات  ( words “self 

talk” )  . 

والذي من خالله تتم ترجمة تجاربنا ( العقل ) تشير الى جهازنا العصبي  -:العصبية 

 )السمع  ( Visual )الن ر : وهي ( الحواس الخمسة ) ة الحسحو  المراكز 

Auditory )  االحساس( Kinesthetic )   الشم( Olfactory )  التذود( 

gustatory )  بمعنى اخر البرمجة اللغوية العصبية( LNP )  هي كيفية استخدام

لغة العقل لتحقيق الحصيلة المرغوبة وهناك علوم اخرى ترتبط بعلم البرمجة 

ئي الذي يدور حو  ايصا  الرسا  االيجابية اللغوية العصبية مثل التنويم االيحا

 .والتمتع بقدرة افضل لحل المشاكل واالبداع 

ومن العلوم االخرى خط الزمن وهو عبارة عن خط وهمي يصل الى اماكن 

الحالية ويمتد الى ترتيب المعلومات المخزنة في الزمن الماضي وفي اللح ة 

وهي تقنية عالجية خا ة تقوم اساسا بخـط الزمـن الج ـالعه ـرع منـتفو. المستقبل 

تساعد المستفيد على التخلص من على خط الزمن الخاص بالشخص والتي 

.المشاعر السلبية والقرارات المقيدة والن يبنى مستقبل مشرد لنفسه 
 (1)

 

: االن مة الثالثة للبرمجة اللغوية العصبية  2-1-2-3
(2)

 

ر  الشم  التذود  السمع  البص) معلومات بأستخدام الحواس هو تمثيل ال

  وفي داخل الجسم توجد مستقبالت حسية تقوم من العالم الخارجي( اللمس  الحس 

 . باستقبا  المعلومة وتخزينها ومن ثم تستدعي بنفس الطريقة التي خزنت بها 

وهي الصورة المشاهدة او من  الرؤياهو االدراك النات  عن :  Visualالبصري 

باستخدام حاسة البصر مثل روية  ورة والدك فهي  الذاكرة او المتخيلة المنشأ

تصب   فأنها ورة خارجية حقيقية وعندما تخزنها في عقلك ثم تتذكر تلك الصورة 

 :  ورة من الذاكرة   وهذ  الصورة تقسم الى 

  ورة حقيقية مشاهدة  -

 رية  ورة تذك -

  ورة انشائية  -

السمع الحقيقي والتخيل هو االدراك النات  عن السماع وهو :  Auditoryالسمعي 

 : باستخدام حاسة السمع من الذاكرة مثل 
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 سمع حقيقي  -

 سمع تذكري  -

 سمع انشائي  -

 هو االدراك النات  عن االحساس وهو االحساس الحقيقي او المتخيل:  يالحس

لمس مخمل ناعم واالحساس بالنعومة  مثل باستخدام حاسة اللمس او المشاعر

 . عر الفوز في السبادوتذكر مشا

:  فائدة علم البرمجة اللغوية العصبية 2-1-2-4
(3)

 

 : يمكن تلخيص اهم الفوائد من علم البرمجة اللغوية العصبية فيما يلي 

  اكتشاف الذات وتنمية القدرات  –فوائد ماتية . 

  ياغة االهداف والتخطيط السليم لها  . 

  بناء العالقات وتحقيق االلفة مع االخرين . 

  والعادات الشخصية وتعديلها نحو االفضل اكتشاف البرام  الذاتية . 

  تحقيق التوازن النفسي خا ة فيما يتعلق في االدوار المختلفة لالنسان . 

مهارات البرمجة اللغوية العصبية في التربية والتعليم  2-1-2-5
(1 )

 

؛ الن جة لهذا العلمشريحة المربين والمعلمين هم الفاة الثانية المحتا

يدة جدا في اكتشاف كل مانحتاجه لنجاك العملية البرمجة اللغوية العصبية مف

التي   والشك في ان اساليبنا الف انماط واعمار المستهدفين بهاالتربوية على اخت

  وهذا خلل كز على المعلومة اكثر من المهارة  وترنمارسها تعلم اكثر مما تربي

صبية ان   يستطيع دارس البرمجة اللغوية العاللغوية العصبية تتجاوز  البرمجة

تقلبات ليكون اكثر فعالية وقدرة على اختيار االسلوب االنسب لكل حالة ن را لفهمه ل

واالحوا  النفسية المختلفة   واتقانه لمهارات واستراتيجيات التعامل مع كل 

  .الحاالت

 

 : الدراسات المشابهة  2-2

( وسن جاسم محمد ) دراسة  -1
(2)

  

حركي في  – الحسلذهني واالدراك تمارين التدريب ا تأثير) عنوان الدراسة  -

 ( . تعلم واحتفا  بعض المهارات االساسية في الكرة الطائرة 

 : اهداف الدراسة  -

حركي لتعلم واحتفا  بعض  – الحستمارين للتدريب الذهني واالدراك وضع  -1

 . ثالث التجريبة المجاميع للالمهارات االساسية في الكرة الطائرة 

حركي  – الحسدريب الذهني واالدراك التعرف على الفرود في الت -2

تعلم واحتفا  بعض المهارات االساسية في لالختبارين القبلي والبعدي في 

 . الكرة الطائرة للمجاميع التجريبية الثالث 
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حركي  – الحسالتعرف على الفرود في التدريب الذهني واالدراك  -3

االساسية في القبلي والبعدي في تعلم واحتفا  بعض المهارات  لالختباريين

 . الكرة الطائرة للمجموعة الضابطة 

حركي  – الحسالتعرف على الفرود في التدريب الذهني واالدراك  -4

الختبارين القبلي والبعدي في تعلم واحتفا  بعض المهارات االساسية في ل

 . الكرة الطائرة للمجاميع التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة 

ة لطالبا من طالب المرح(  12) ة البحث من تكونت عين -:عينة الدراسة  -

يم   وتم تقسجامعة بغداد –التربية الرياضية  قسم التدريب في كلية –الثانية 

  وهي ثالث مجموعات تجريبية ومجموعة عينة البحث الى اربعة مجموعات

 . طالبا لكل مجموعة (  15) ضابطة وبواقع 

 

 : منه  الدراسة  -

المتكافاة التجريبية والضابطة بأسلوب المجموعات  تم استخدام المنه  تجريبي

 . 

 -:نتائ  الدراسة  -

ان التمارين التعليمية للمجاميع التجريبية الثالث لها تأثير ايجابي فعا  في  -1

 . التعلم المهاري واالحتفا  به 

يجابي االفضل التأثير االحركي والمهاري له  – الحسان التدريب الذهني و -2

 . واالحتفا  به في التعلم المهاري 

 

 (كه زا  كاكه حمه سعيد ) دراسة  -2
(1)

 

تمرينات مركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية في تأثير  :عنوان الدراسة  -

لكرة الطائرة بابعض المهارات االساسية  تطوير االنسيابية والنقل الحركي ألداء

 . 

 : اهداف الدراسة  -

ة العصبية للمجاميع وضع تمرينات خا ة على وفق البرمجة اللغوي -1

التجريبية الثالث السمعية   البصرية   اللمسية لتطوير االنسيابية والنقل 

 .لكرة الطائرة لدى الطالب باالحركي الداء بعض المهارات االساسية 

ة ـع التجريبيـالتعرف على الفرود بين االختبارات القبلية والبعدية للمجامي -2

والضابطة في تطوير االنسيابية ( مسية السمعية   البصرية   الل) الث ـالث

 . لكرة الطائرة لدى الطالب باوالنقل الحركي الداء بعض المهارات االساسية 

   ن المجاميع التجريبية الثالث بيالتعرف على الفرود في االختبارات البعدية  -3

والضابطة في تطوير االنسيابية والنقل (   اللمسية السمعية  البصرية) 

 . لكرة الطائرة لدى الطالب بااء بعض المهارات االساسية الحركي الد

 : عينة الدراسة  -
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تم تقسيمهم الى اربع مجاميع ثالث منها طالباً ( 42)تكونت عينة الدراسة من 

طالب لكل ( 12)وبواقع (  اللمسية   ةالسمعية   البصري) تجريبية تشمل 

 .طالب ( 12)م فضال عن مجموعة ضابطة تضمجموعة 

 :الدراسة منه   -

 .تم استخدام المنه  التجريبي لمالئمته لطبيعة مشكلة البحث 

 

 : نتائ  الدراسة  -

 هور تأثير ايجابي في االنسانية والنقل الحركي واالداء نتيجة استخدام  -1

 . التمرينات المركبة على وفق البرمجة اللغوية العصبية 

 

 

 

 

 الباب الثالث

  -:ة منهجية البحث واجراءاته الميداني -3
  -:منه  البحث  3-1

  ام يعد (3-2)ي التصميم العاملي الثنائي تم استخدام المنه  التجريبي م

التصميم العاملي الثنائي من اكثر التصاميم التي تتناسب مع المنه  التجريبي 

قل واحد   كما يعد اكثرهم توافقاً مع ستللبحث كونه يبحث في اكثر من متغير م

نادراً ما ت هر المتغيرات منفردة او منفصلة في الحياة اليومية  الحياة اليومية النه

- :من المعلومات هما  نلذا فهو يمدنا بنوعي

 . معلومات عن اثر كل متغير مستقل في التجربة على حدة  -1

يبين لنا كيف يعثر عمل احد المتغيرات المستقلة على عمل المتغير  -2

التفاعل بين المتغيرات  بأثارالمستقل االخر في التجربة   أي انه يعرفنا 

. المستقلة 
(1)

 

  -:اجراءات البحث الميدانية  3-2

- :مجتمع البحث وعينته  3-2-1

تم اختيار مجتمع البحث بطريقة عمدية والذي تمثل بطالبات السنة الدراسية 

-2212)جامعة بغداد للعام الدراسي / الثانية في كلية التربية الرياضية للبنات 

  ( د-جـ-ب-أ) طالبة مقسمين على اربع شعب ( 122)بال  عددهم م وال(2211

اختيار مجتمع البحث بطريقة عمدية الن مادة ليمثلوا مجتمع البحث ويرجع سبب 

الكرة الطائرة مادة منهجية مقررة تدرس في الصفوف الثانية لكلية التربية 

م أي خبرة سابقة   ام ليس لديهعن كونهم مبتدئين في هذ  اللعبة الرياضية   فضال

وقد تم اختيار شعبتين من هذ  الشعب بطريقة عشوائية وعن . في هذا المجا  

                                                           
1

،  1838ترجمة خليل ابراهيم البياتي ، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، .  علم النفس التجريبي. ان مايرز (  

 .  182-185ص

 



وقد تم ( ج  –أ ) طريق القرعة لتمثل عينة التجربة الرئيسية وهذ  الشعب هي 

  البات كثيرات الغياباستبعاد مجموعة من الطالبات الراسبات والمعجالت والط

لتفود  ت في الفرد او االندية الرياضية   ن رافضال عن بعض الطالبات المشاركا

لمشاركات في التجربة   اضافة الى الطالبات امستواهن عن باقي الطالبات

طالبة   وبواقع ( 32)بل  عدد افراد عينة التطبيق النهائي   وبذلك االستطالعية

البرمجة اللغوية ار بطالبة لكل شعبة وقد تم تحديد العينة على وفق اخت( 15)

خاص بالحاسبات في كلية الفي المختبر هذا االختبار تم تطبيق لعصبية بعد ان ا

  ات الخا ة باالختبار لعينة البحث  وقد تم توضي  التعليمرياضية للبناتالتربية ال

  عيـسم) وبعد الحصو  على النتائ  تم تحديد الطالبات حسب االن مة الثالثة 

( ج-أ)اللغوية العصبية لكل من شعبتي البرمجة  باختبارالخا ة ( لمسي  ريـبص

 .يبين ملك ( 1)والجدو  

 

 

 

 (1)الجدو  

 يبين تقسيم العينة وفقا الختبار البرمجة اللغوية العصبية
 النسبة الماوية المجموع لمسي بصري سمعي الشعب

 %52 15 5 4 1 أ

 %52 15 7 3 5 ج

 %122 32 12 7 11 المجموع

     

ن فرود في نتائ  االختبارات البعدية الى تأثير العامل جل ان نعزي مايحدث مالو

( العمر  –الوزن  –الطو  ) في متغيرات  بي   البد من اثبات تجانس العينةالتجري

 ( 2)وملك من خال  استخدام معامل االلتواء   وكما مبين في الجدو  

 

 (2)الجدو  

  (الطو    الوزن   العمر ) يبين تجانس العينة في متغيرات 
 المعالجات اإلحصائية

 المتغيرات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 االلتواء

عدد 

 العينة

 2.301 112 5.741 111.241 (سم)الطو  

 2.171 11 7.308 11.431 (كغم)الوزن  32

 2.323 21 3.457 21.352 (شهر/ سنة)العمر 

 



مما يد  على ( 3±) ء انحصرت مابين ان قيمة معامل االلتوا( 2)يتبين من الجدو  

 . تجانس العينة في تلك المتغيرات 

 

ة وبطريقة القرعة الى وعلى اساس ملك تم تقسم العينة بصورة عشوائي

تمرينات االدراك ) المنهاج التعليمي وملك بناء على ( ضابطة وتجريبية)مجموعتين 

 : يع هي وهذ  المجام( المنهاج المتبع في الكلية  –حركي  – الحس

ام تتعلم الطالبات مهارتي الضرب ( أ)التي تمثل شعبة -:المجموعة الضابطة  -1

) في الكلية أي المعتمد الساحق وحائط الصد ضمن المنهاج التعليمي 

 . طالبة ( 15)  ام بل  عددهم ( المنهاج المتبع 

ام تتعلم الطالبات مهارتي ( ج)التي تمثل شعبة  -:المجموعة التجريبية   -2

رب الساحق وحائط الصد ضمن المنهاج الذي اعد من قبل الباحثات لضا

 .طالبة ( 15)  ام بل  عددهم( حركي_الحستمرينات االدراك )

ولكي نستطيع ارجاع الفرود الى العامل التجريبي يجب ان تكون 

المجموعتان التجريبية والضابطة متكافاتين تماماً في جميع ال روف 

ذي يعثر في المجموعة التجريبية دون لتجريبي الوالمتغيرات عدا المتغير ا

الضابطة   وعليه فبعد ان تم تقسيم مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 

تم اجراء ( لمسي  –بصري  –سمعي ) ن ام البرمجة اللغوية العصبية ل اوفق

ختبارات االدراك االختبارات القبلية التي تشمل اعملية التكافع بينهم في 

ي فضال عن االختبارات المهارية الخا ة بمهارة الضرب حرك – الحس

وقد . لهاتين المهارتين ( التكنيك ) الساحق وحائط الصد لقياس االداء الفني 

والذي ( 3)وكما مبين في الجدو     ( (Fتم استخدام اختبار تحليل التباين 

) يبين عدم وجود فرود مات داللة معنوية بين كل من االن مة الثالثة 

 . لمجوعتي البحث الضابطة والتجريبية و( اللمسي  –البصري  –لسمعي ا

 (3)الجدو  

المحسوبة للتكافع لذوي البرمجة اللغوية العصبية  (F)يبين قيمة 

 لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات القبلية
 المعالجة االحصائية

 المتغيرات

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 يةالحر

متوسط 

 المربعات

 (f)قيمة 

 *المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

س 
ح
 ال

ك
را
إلد

 ا
ت
را
با
خت

ا
- 

ي
رك

ح
 

 –االدراك الحس 

حركي لمسافة 

 اسقاط الكرة

بين 

 المجاميع
1.871 5 2.374 

 غير دا  2.871
داخل 

 المجاميع
12.201 24 2.420 

 –االدراك الحس 

حركي لمسافة 

 القفز العمودي

بين 

 المجاميع
2.27 5 2.454 

 غير دا  2.207
داخل 

 المجاميع
31.53 24 1.524 

خ
ال
ا

را
با
ت

ت  ه
لم
ا

ية
ار

 

مهارة الضرب 

 الساحق

بين 

 المجاميع
 غير دا  1.722 2.351 5 1.758



داخل 

 المجاميع
4.020 24 2.224 

مهارة حائط 

 الصد

بين 

 المجاميع
1.154 5 2.232 

 غير دا  2.871
داخل 

 المجاميع
1.341 24 2.214 

-5) ودرجة حرية ( 2.25)داللة عند مستوى (  2.122) الجدولية  (F)قيمة * 

24  ) 

 

 

  -:االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات 3-2-2

- :االجهزة المستخدمة في البحث  3-2-2-1

 لكتروني جهاز حاسوب ا (penteum 4  ) ( .7)كورية الصنع عدد 

  جهاز قياس الطو  والوزن . 

  ساعة توقيت نوع (Deamond  ) يابانية الصنع لقياس الزمن . 

  حاسبة الالكترونية نوع(Kenko) . 

- :االدوات المستخدمة في البحث  3-2-2-2

  ملعب الكرة الطائرة قانوني مع مستلزماته . 

 كرة نوع ( 15)طائرة عدد  كرات( Mikasa )  ينية الصنع . 

  سم ( 5)اشرطة ال قة ملونة عرض. 

 ملونة حبا   . 

  طباشير. 

  ( .15)عصائب للعينين من القماش الداكن عدد 

 مهارات المختارة قيد البحث لتوض  طريقة االداء الفني ل  ور . 

   م (25)شريط قياس جلدي طو. 

  -:وسائل جمع المعلومات  3-2-2-3
- :ة لغرض جمع البيانات والمعلومات والو و  الى الحقيقة تم االستعانة بالوسائل االتي

  المصادر العربية واالجنبية . 

  ( .االنترنيت ) الشبكة الدولية والمعلوماتية 

  استمارة تسجيل وتفري  البيانات . 

  االختبارات والقياسات. 

  المالح ة العلمية . 

  فريق العمل المساعد والذي اشتمل على كل مما ياتي : 

)التدريسية  -
*

مجموعة الضابطة بتنفيذ المنهاج التعليمي للالتي قامت ( 

 . والتجريبية 

)المقومين  -
**

 .لالداء الفني في االختبارات المهارية ( 
                                                           

 .الكرة الطائرة  –التعلم الحركي / د لمى سمير الشيخلي .م.أ)*(



من اجل تحقيق اهداف البحث وقياس متغيراته تم  -:ترشي  االختبارات  3-2-3

استخدام مجموعة من االختبارات لغرض جمع المعلومات عن السلوك الذي ننوي 

 -:قياسه وهذ  االختبارات هي 

 

)البرمجة اللغوية العصبية  اختبار 3-2-3-1
1

: ) -

اجابات حيث ( 3)اسالة كل سعا  يحتوي على (  12) يتكون هذا االختبار من 

ثوان أي ان مدة االختبار الزمنية لالجابة ( 5)يختار المختبر اجابة واحدة خال  

بعد اتمام مباشرة ثانية ثم يتم الحصو  على النتيجة ( 52)اسالة هي ( 12)على ا 

) المختبر من االجابة على جميع االسالة الخا ة باالختبار على جهاز الحاسوب 

ليتم معرفة الن ام الذي يقع ( احصل على النتيجة)بعد الضغط على امر ( ر الكمبيوت

  هذا االختبار يساعد على تحديد ( سمعي او بصري او لمسي ) فيه المختبر اما 

 ( .1)مبين في الملحق  ن امك او ن ام أي شخص تخضعه له   وكما

 

- :حركي  – الحساالختبارات المهارية واختبارات االدراك  3-2-3-2

)خبرة الباحثات كل في مجا  اختصا ها باالعتماد على 
*

م تحديد االختبارات ت( 

االختبارات المهارية حركي   ف – الحسالمهارية واالختبارات الخا ة باالدارك 

 على بناءاً ة قياسها وحائط الصد تم تحديد طريقالساحق الخا ة بمهارتي الضرب 

تقوم به الطالبة عند اداء هاتين المهارتين   ويتم الذي ( التكنيك ) االداء الفنــي 

حساب الدرجة من قبل المقومين بناءاً على االداء الفني لكل قسم من اقسام المهارة 

تقسيم الدرجة كاالتي ويكون ( الختامي  –الرئيسي  –االعدادي ) قسم الوالتي تضم 

 ( 4)وحسب ماهو مبين في الجدو  

 (4)الجدو  

 المختارة للمهاراتيبين درجات تقيم االداء الفني 

 المهارات
القسم 

 التحضيري

القسم 

 الرئيسي

القسم 

 الختامي

الدرجة 

 النهائية

  الضرب الساحق

3 

 

5 

 

2 

 

 حائط الصد 12

 

حركي فقد تم تحديد اختبارين االختبار  –اما االختبارات الخا ة باالدراك الحس 

حركي لمسافة اسقاط الكرة لمهارة الضرب الساحق    –االو  هو االدراك الحس 

                                                                                                                                                                      
 الكرة الطائرة / د سهاد قاسم .م.ا)**( 

 كرة الطائرةال/ د هدى بدوي .م     

 الكرة الطائرة/ د سندس موسى .م    

 
1

  WWW.dmdong.com.االصدار االول. لية ، تحديد االنظمة التمثيمنتديات علم البرمجة اللغوية العصبية . حمد عبد الرحمن النيفثان (  
*

 :اختصاص الباحثات هو (  

 طرائق التدريس  –الكرة الطائرة . د نجالء عباس نصيف .م.أ

 .التعلم الحركي  –الكرة الطائرة . سمة نعيم محسن د ب.م

 . االختبارات والقياس  –الكرة الطائرة . د نعيمة زيدان خلف .م



حركي لمسافة القفز العمودي   وفيما يلي  –اما االختبار الثاني فهو االدراك الحس 

- :شرك لموا فات هذين االختبارين 

ة الضرب راكي لمسافة اسقاط الكرة لمهاختبار االدراك الحس حر –االختبار االو  

)الساحق باليدين 
1

 ) 

حركي لمسافة اسقاط  – سقياس القدرة على االدراك الح: الهدف من االختبار  -

 . لمهارة الضرب الساحق الكرة 

 . ملعب الكرة الطائرة   كرة طائرة   شبكة قانونية   عصابة للعينين : االدوات  -

على خط الهجوم في المنطقة االمامية من  يقف المختبر: موا فات االداء  -

 الملعب مواجها 

الملعب المقابل وبيد  كرة طائرة ممسوكة امام الجسم باليدين ويترك المختبر لتقدير 

والن ر الى المنطقة المعلمة   ثم تعصب عيني الالعب ( االسقاط ) مسافة الضرب 

الوضع مدة هذا في بقطعة من القماش   او أي مادة غير نافذة للرؤية ويترك 

بأسقاط الكرة من فود الشبكة وبالذراعين نحو المنطقة  بعدها يعطى االمر( ثا12)

( 1)المحددة بحيث تسقط في المتر الخامس في الملعب المقابل وكما مبين بالشكل 

مع التأكيد ان الكرة فود الرأس مبتدئة من خلف الرأس بثني الذراعين الممسكتين 

 . فود الرأس الكرة بعد مرورها من بالكرة ويسم  بترك 

 .محاوالت  3لكل مختبر : الشروط  -

 : يل سجالت -

للمختبر عند سقوط الكرة في المنطقة المحددة لها في (  فر)يعطى درجة  -1

 . المتر الخامس لها 

زيادة درجة واحدة لكل متر زيادة او نقصان عند المنطقة المحددة أي ان كل  -2

 1 فر   ) ت ة بحيث يصب  ترتيب الدرجامتر زيادة او نقصان يعطي درج

ويعطي الترتيب قبل (  8   7  1) المحددة في االمتار  بعد المنطقة(  3  2  

   4) في االمتار (  3   2   1) المنطقة المحددة وحسب قربها من المنطقة 

 . على التوالي (  2   3

 .تحسب درجة الالعب مجموع درجات المحاوالت الثالث  -3

كلما قلت الدرجات الموضوعة للمختبر هي دليل على وجود الدرك الحس : مالح ة 

 حركي  –

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
جامعة .  مجلة التربية الرياضية. تصميم وتقنين اختبارات االدراك الحس حركي لدى العبي كرة الطائرة . عامر جبار السعدي (  

 . 112، ص 2002المجلد الحادي عشر ، العدد االول ،  كلية التربية الرياضية ،: بغداد 

 



 

 (1)شكل 

 حركي لمسافة اسقاط الكرة لمهارة الضرب الساحق –الحس  يوض  اختبار اإلدراك

)حركي لمسافة القفز العمودي  –اختبار االدراك الحس  –االختبار الثاني 
1

: ) -

 

حركي لمسافة القفز  –اس القدرة على االدراك الحس قي: الغرض من االختبار  -

 .العمودي 

 . ك   شريط ريس بوكسم   322حائط املس مدرج الى : االدوات  -

ذراعان عاليتان من ا بع الوسط مع اليتم اخذ طو  الالعب و: موا فات االداء  -

( خط الهدف ) ذراعين العلى ا( سم  25) اقرب مسافة  علىوضع عالمة 

 5)ن ر على المسافة المحددة لمدة الالعب لليتم ترك  ف اطوا  الالعبين  لالختال

ثم يعدي الالعب  للرؤيابعدها تعصب عينيه بقطعة قماش او أي مادة غير نافذة ( ثا

القفز لالعلى ويتم التأشير على المنطقة مع مراعاة ان يكون الكتفان مرتفعين على 

 . استقامة واحدة 

 . ثالث محاوالت  لك مختبر: الشروط  -

 : التسجيل  -

مسافة التي تقع بين خط الهدف ونهاية ا ابع المختبر مقربة ال يتم تسجيل -1

 الى اقرب 

فود المنطقة ( سم ) ويتم تدريجها بزيادة درجة واحدة على كل ( سم)    

 المحددة بخط 

 .الهدف او مثلها اسفل خط الهدف     

   وع الدرجات المحققة من المحاوالت الثالثة درجة المختبر النهاية تمثل مجم -2

 .الى خط الهدف ( االقرب) 

 

كلما قلت الدرجات بين القياس من الوقوف برفع الذراعين وبين مس خط  /مالح ة 

 الهدف 

 . أفضل اإلدراككان        
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 . 112، المصدر السابق ، ص 2002. عامر جابر السعدي (  



 

 (2)شكل 

 حركي لمسافة القفز العمودي –يوض  اختبار االدراك الحس 

 

 

- :حركي_ الحساعداد تمرينات االدراك  -3-2-4

)بعد االطالع على المصادر والمراجع 
*
الخا ة في لعبة الكرة الطائرة تم (

حركي لمهارة الضرب _الحسوعة من التمرينات الخا ة باالدراك جماعداد م

 (.2)الساحق وحائط الصد   وكما مبين نمومج من هذ  التمرينات في ملحق 

- :العيةالتجارب االستط -3-2-5

لغرض الحصو  على نتائ  موضوعية تم اجراء ثالث تجارب استطالعية 

- :كان الهدف منها هو التعرف على ما يلي

 التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تحدث اثناء تطبق االختبارات -1

 .التأكد من  الحية االجهزة واالدوات المستخدمة لكل اختبار  -2

 .توى العينة مدى مالئمة التمرينات المعدة لمس -3

 .الوقت المستغرد لكل تمرين  -4

ض اعال  ومن ثم تم البدء اوقد ادت التجارب االستطالعية الى تحقيق االغر

 .حركي _الحسفي تطبيق االختبارات وتنفيذ تمارين االدراك 

 

- :االختبارات القبلية  -3-2-1

لمهارات قيد البحث تم اعطاء وحدة بدء بتنفيذ االختبارات القبلية لال قبل

تعريفية لجميع افراد العينة لغرض تميكن الطالبات من اجل التعرف على شكل 

رة االولي وكيفية تأديتها   بعدها اجرت االختبارات القبلية للمهارات المختارة االمه

التجريبية والضابطة حركي وللمجموعتين _الحسواالختبارات الخا ة باالدراك 

في القاعة الداخلية في كلية التربية الرياضية للبنات وعلى  1/3/2211يخ في تار

وبمساعدة فريق العمل المساعد و بأشراف مباشر من قبل . كرة الطائرة الملعب 

 .الباحثات 

 

                                                           
- :حركي هي _المصادر العلمية التي تم االستعانة بها عند اعداد تمرينات االدراك الحس)*( 

 . 2002زهراء للنشر والتوزيع،  دار: عمان .  موسوعة االلف تمرين في الكرة الطائرة. سعد حماد الجميلي _ 

 1883منشورات جامعة السابع من ابريل ، : ليبيا .  الكرة الطائرة تعليم وتدريب وتحكيم. سعد حماد الجميلي _ 

دار : ، بغداد  1ترجمة عبد الرزاق علي الطائي ،ط.  تمرين وفكرة للكرة الطائرة 300اكثر من . االتحاد العربي للكرة الطائرة _ 

 . 1892سية للطباعة ، القاد

 . 1889منشأة المعارف ، : االسكندرية .  الكرة الطائرة بناء المهارات الفنية  والخططية. زكي محمد حسن _ 

 .  1893مطبعة التعليم العالي ، : بغداد . التكنيك والتكتيك الفردي_ الكرة الطائرة . عقيل عبدهلل الكاتب _ 

 



- :اجراءات التجربة الرئيسية  -3-2-7

م التطبيق الميداني لتمرينات االدراك تالقبلية  االختباراتبعد تنفيذ 

تنفيذ وكانت مدة  1/3/2211على المجموعة التجريبية في تاريخ حركي _الحس

المنهاج لغاية  تنفيذاستمرت فترة اسابيع وبواقع وحدتين اسبوعياً و( 8)التمرينات 

  بينما خضعت المجموعة الضابطة للتعلم بالطريقة المعتمدة في  21/4/2211

ريخ بدء وانتهاء المنهاج وحدات التعليمية وبنفس تاالمعد  للالكلية   وبنفس 

 .التعليمي   وكانت المجموعتين تحت اشراف مباشر من قبل الباحثات 

 

- :االختبارات البعدية  -3-2-8

حركي على مدى _الحسبعد االنتهاء من التطبيق الميداني لتمرينات االدراك 

يخ وحدة تعليمية   تم اجراء االختبار البعدي في تار( 11)ثمانية اسابيع وبمعد  

والضابطة وقد تم الحرص على تهياة نفس التجريبية وللمجموعتين  27/4/2211

 ال روف التي تمت بها االختبارات القبلية من حيث الزمان والمكان   فريق العمل

 .ملك لغرض الحصو  على نتائ  دقيقة المساعد   االجهزة واالدوات   و

- : اإلحصائيةالوسائل -3-2-0

.)االتية إلحصائيةاتم استخدام الوسائل 
1
) 

 .الوسط الحسابي_ 

 .االنحراف المعياري _ 

 .الوسيط_ 

 .معامل االلتواء_ 

 .لعينتين مرتبطتين ( t_test)االختبار التائي _ 

 ( .f_test)اختبار تحليل التباين _ 

  (L.S.D)اختبار _ 

 .النسبة المعية _ 

 

 

 الباب الرابع

 -:عرض النتائ  وتحليلها ومناقشتها  -4

ضمن هذا الباب عرضاً وتحليالً لنتائ  البحث التي تم التو ل اليها ت

ومناقشتها في ضوء االطار الن ري والدراسات المشابهة بغية التحقق من فرضيات 

 .البحث والو و  الى بعض االستنتاجات والتو يات مات العالقة 

                                                           
1

.  التطبيقات االحصائية واسخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية.ن محمد عبد العبيدي وديع ياسين محمد التكريتي وحس) 

  321_130،ص 1888دار الكتب للطباعة والنشر ، : الموصل 

 

 



      مهارية حركي وال_الحس لإلدراكعرض نتائ  االختبارات القبلية والبعدية  4-1

 .وتحليلها ومناقشتها 

حركي والهارية _الحسلإلدراك والبعدية  القبلية االختباراتعرض نتائ   4-1-1

 .وتحليلها

حركي واالختبارات المهارية _الحسعرض نتائ  اختبارات االدراك  4-1-1-1

 اوتحليلهالتجريبية القبلية والبعدية لذوي البرمجة اللغوية العصبية في المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)الجدو  

االدراك  الختباراتلعينة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وحجم ا

البرمجة اللغوية المهارية القبلية والبعدية لذوي حركي واالختبارات  –الحس 

  العصبية في المجموعة التجريبية

 المعالجات اإلحصائية

 االختبارات

 اللمسي البصري السمعي

 ن ع± س   ن ع± س   ن ع± س  

س 
ح
 ال

ك
را
الد

 ا
ت
را
با
خت

ا
-

ي
رك

ح
 

االدراك 

حركي -الحس

لمسافة 

 اسقاط الكرة

 

 

 القبلي

 
4.4 2.547 

5 

3.111 1.154 

3 

4.285 2.487 

 

 

 

 

7 

 البعدي

 
1.1 2.547 1.333 2.577 1.285 2.487 

االدراك 

-الحس

حركي 

لمسافة 

القفز 

 العمودي

 

 

 القبلي

 
4.8 1.205 4.333 2.577 4.714 2.755 

 2.102 1.142 1 2 1.205 2.2 البعدي

ت 
را
با
خت

ال
ا

ية
ار
ه
لم
ا

 

مهارة 

الضرب 

 الساحق

 

 

 القبلي

 
1.8 2.447 

5 

1.333 2.577 

3 

1.142 2.377 
 

 

 

 

7 

 2.781 1.571 2.577 1.333 2.547 5.4 البعدي



مهارة 

 حائط الصد

 

 

 القبلي

 
1.1 2.547 1.111 2.577 1.285 2.487 

 2.534 1.428 2.577 1.333 1.205 1.2 البعدي

 

نرى بأن هناك اختالفاً في االوساط ( 5)من خال  مالح تنا الى الجدو  

الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارين القبلي والبعدي لكل من االن مة 

رات االدراك في اختباالتجريبية للمجموعة ( البصري اللمسي_السمعي)الثالث 

حقيقة هذ  االختالفات ت المهارية   وألجل الوقوف على حركي واالختبارا_الحس

 (1)  وكما مبين في الجدو  د والفرأليجاد حقيقة  (t)اختبار استخدامتم 

 

 

 

 

 

 (6)الجدو  

ت المهارية القبلية والبعدية حركي واالختبارا –االدراك الحس ختبارات يبين نتائ  ا

  اللغوية العصبية في المجموعة التجريبية البرمجة لذوي

 المعالجات اإلحصائية

 االختبارات
 ع ف س  ف ن

قيمة 

(T) 

المحسو

 بة

درجة 

الحر

 ية

قيمة 

(T) 

الجدولي

 ة

مستوى 

الداللة 

المحسو

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

س 
ح
 ال

ك
را
الد

 ا
ار
تب
خ
ا

- 
ي
رك

ح
 

االدراك 

 –الحس 

حركي 

لمسافة 

اسقاط 

 الكرة

 دا  2.23 2.78 4 7.481 2.831 2:8 5 السمعي

 دا  2.22 4.32 2 7.221 2.577 2.333 3 البصري

 2.577 3.222 7 اللمسي
13.71

1 
 دا  2.22 2.45 1

االدراك 

 –الحس 

حركي 

لمسافة 

الوثب 

 العمودي

 دا  2.22 2.78 4 3.475 1.173 2.1 5 السمعي

 دا  2.22 4.32 2 7.221 2.577 2.333 3 البصري

 دا  2.24 2.45 1 0.723 2.075 3.571 7 اللمسي

ية
ار
ه
لم
 ا
ت
را
با
خت

ال
ا

 

مهارة 

الضرب 

 الساحق

 2.547 3.1 5 السمعي
14.75

4 
 دا  2.22 2.78 4

 دا  2.21 4.32 2 8.115 1.222 5.222 3 البصري

 دا  2.23 2.45 1 14.75 2.075 5.428 7 اللمسي

مهارة 

حائط 
 2.547 4.1 5 السمعي

18.85

2 
 دا  2.22 2.78 4



 الصد
 2.577 4.111 3 البصري

14.21

2 
 دا  2.21 4.32 2

 2.377 5.142 7 اللمسي
31.21

1 
 دا  2.21 2.45 1

 ( .2.25)عند مستوى داللة 

 

بأن جميع االختبارات الخا ة باالدراك ( 1)جدو  اليتبين من خال  

السمعي ) حركي والجانب المهاري للمجموعة التجريبية ولكل من الن ام_الحس

 (t)قد جاءت بفرود مات داللة احصائية   ام كانت قيمة ( اللمسي_البصري_

 (t)  حركي والمهارية   اكبر من قيمة_الحسلجميع اختبارات االدراك والمحسوبة 

( 2.25)كما ان مستوى الداللة المحسوب هو ا غر من مستوى الداللةالجدولية   

أن هناك فروقاً مات داللة معنوية بين لذا فمما يد  على وجود فرود معنوية   

 .االختبارات القبلية والبعدية ولصال  االختبارات البعدية 

حركي واالختبارات المهارية _الحسعرض نتائ  اختبارات االدراك  4-1-1-2

 .ي البرمجة اللغوية العصبية في المجموعة الضابطة وتحليلها والقبلية والبعدية لذ

 

 

 (7)الجدو  

ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وحجم العينة ألختبارات االدراك يبن االو

حركي واالختبارات المهارية القبلية والبعدية لذوي البرمجة اللغوية العصبية _الحس

 في المجموعة الضابطة
 المعالجات اإلحصائية

 االختبارات

 اللمسي البصري السمعي

 ن ع± س   ن ع± س   ن ع± س  
را
الد

 ا
ت
را
با
خت

ا
س 

ح
ال
ك 

-
ي
رك

ح
 

-االدراك الحس

حركي لمسافة 

 اسقاط الكرة

 

 

 القبلي

 
4 2.132 

1 

4.5 2.577 

4 

4 2.727 

 

 

 

 

5 

 البعدي

 
2.5 2.547 2 1.154 2.4 2.547 

-االدراك الحس

حركي لمسافة 

 القفز العمودي

 

 

 القبلي

 
4.833 2.083 4 2.811 4.1 2.804 

 2.727 3 2.057 2.25 2.511 3.333 البعدي

ت 
را
با
خت

ال
ا

ية
ار
ه
لم
ا

 

مهارة الضرب 

 الساحق

 

 

 القبلي

 
1.333 2.515 

1 

1.25 2.5 

4 

1.2 2.447  

 

 

 

5 

 2.447 4.8 2.5 3.75 2.132 4 البعدي

 مهارة حائط الصد

 

 القبلي

 
1.5 2.547 1.25 2.5 1.8 2.4 



 2.547 4.1 2577 4.5 2.547 4.5 البعدي 

 

نرى بأن هناك اختالفاً في االوساط ( 7)جدو  التنا الى من خال  مالح 

القبلي والبعدي لكل من االن مة  االختبارينالحسابية واالنحرافات المعيارية بين 

ختبارات االدراك للمجموعة الضابطة في ا( اللمسي_البصري_السمعي)الثالثة 

االختالفات حقيقة هذ  وألجل الوقوف على   حركي واالختبارات المهارية_ الحس

 (8)ا مبين في الجدو  مأليجاد حقيقة هذ  الفرود   وك (t)ار بتم استخدام اخت

 

 

 

 

 

 

 

 (8)الجدو  

حركي واالختبارات المهارية القبلية والبعدية _االدراك الحس  اختباراتيبين نتائ  

 لذوي البرمجة اللغوية العصبية في المجموعة الضابطة
 المعالجات اإلحصائية

 تاالختبارا
 ع ف س  ف ن

 (T)قيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

 (T)قيمة 

 الجدولية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الداللة 

 اإلحصائية

س 
ح
ال
ك 

را
الد

 ا
ار
تب
خ
ا

- 

ي
رك

ح
 

االدراك الحس 

حركي  –

لمسافة اسقاط 

 الكرة

 دا  2.22 2.57 5 1.721 2.547 1.5 1 السمعي

 دا  2.21 3.18 3 8.182 2.577 2.5 4 البصري

 دا  2.23 2.78 4 1.557 2.547 1.1 5 اللمسي

االدراك الحس 

حركي  –

لمسافة الوثب 

 العمودي

 دا  2.23 2.57 5 1.721 2.547 1.5 1 السمعي

 دا  2.22 3.18 3 7 2.5 1.75 4 البصري

 دا  2.21 2.78 4 1.557 2.547 1.1 5 اللمسي

ية
ار
ه
لم
 ا
ت
را
با
خت

ال
ا

 

مهارة 

الضرب 

 الساحق

 1 السمعي
2.11

1 
 دا  2.22 2.57 5 1.332 1.232

 دا  2.22 3.18 3 8.182 2.577 2.5 4 البصري

 دا  2.22 2.78 4 14.754 2.547 3.1 5 اللمسي

مهارة حائط 

 الصد

 دا  2.21 2.57 5 11.127 2.132 3 1 السمعي

 دا  2.22 3.18 3 13 2.5 3.25 4 البصري

 دا  2.22 2.78 4 14 2.447 2.8 5 اللمسي



 ( .2.25)عند مستوى داللة 

 

بأن جميع االختبارات الخا ة باالدراك ( 8)جدو  اليتبين من خال  

السمعي )ولكل من الن ام  الضابطةحركي والجانب المهاري للمجموعة _الحس

 (t)قد جاءت بفرود مات داللة احصائية   ام كانت قيمة ( اللمسي_البصري _

 t))حركي والمهارية   اكبر من قيمة _الحسالدراك ختبارات االمحسوبة ولجميع ا

( 2.25)كما ان مستوى الداللة المحسوب هو ا غر من مستوى الداللةالجدولية   

لذا فأن هناك فروقاً مات داللة معنوية بين مما يد  على وجود فرود معنوية   

 .  االختبارات القبلية والبعدية ولصال  االختبارات البعدية

حركي واالختبارات المهارية _الحسشة نتائ  اختبارات االدراك مناق 4-1-2

- :القبلية والبعدية 

   هر بأن ( 8-1)من خال  النتائ  التي تم عرضها وتحليلها في الجدولين

موعتين هناك فروقاً مات دالله احصائية بين االختبارات القبلية والبعدية وللمج

 يةحركي واالختبارات المهار_الحسختبارات االدراك التجريبية والضابطة في ا

ولصال  االختبارات البعدية   وتعزى هذ  الفرود الى تأثير المناه  التعليمية 

والمنهاج المعتمد عند ) ( الضابطة المنهاج المتبع في الكلية بالنسبة للمجموعة )

ام نجد بأن ( حركي بالنسبة للمجموعة التجريبية_الحستنفيذ تمرينات االدراك 

م ومن ثم ساعد على ا هار تقدم واض  مناه  كان فعاالً في احداث التعلهذ  ال تأثير

في مستوى االدء االدراكي والمهاري لدى كالً من االن مة الثالثة 

في المجموعتين التجريبية والضابطة ولكن بنسب ( اللمسي_البصري_السمعي)

 الذي تبنىوالتنفيذ مختلفة  امان اتباع الخطوات العلمية و المنطقية في التخطيط 

محمد الحيلة   )عليه المناه  التعليمية يعدي حتماً الى تطور التعلم   ام يعكد ملك

 "الداء العام للطالب يتحسن كثيراً عند تنفيذ المناه  بشكل فعا  فأن ا"( 1000

(.
1
) 

حركي والمهارية وتحليلها _الحسعرض نتائ  االختبارات البعدية لالدراك  4-2

- :ومناقشتها 

- :حركي والمهارية وتحليلها _عرض نتائ  االختبارات البعدية لالدراك الحس 4-2-1

حركي لذوي البرمجة اللغوية _عرض نتائ  االختبارات البعدية لالدراك الحس 4-2-1-1

 .تحليلها والعصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 

تمرينات  لم وفقتعثير اللغرض المقارنة في نتائ  االختبارات البعدية بين تأ

ذوي دة في المنهاج المتبع في الكلية لتمرينات المعتمالحركي وبين _الحساالدراك 

ولمعرفة ايهم كان االفضل ( اللمسي_البصري_السمعي)البرمجة اللغوية العصبية 

بين كل من ( F)حركي   تم استخدام تحليل التباين_الحسفي في اختبارات االدراك 
                                                           

1
   25،ص 1888دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، : ط ، عمان . نظرية وممارسة_ التصميم التعليمي .محمد محمود الحيلة (  



في مجموعتي البحث التجريبية ( اللمسي_البصري_السمعي)ة االن مة الثالث

 .بين ملك( 0)والضابطة والجدو 

 (0)جدو  ال

يبن نتائ  تحليل التباين بين موي البرمجة اللغوية العصبية في مجموعتي البحث 

 حركي_الحس لإلدراكالتجريبية والضابطة في االختبارات البعدية 

المعالجات 

 اإلحصائية

 

 االختبارات

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

(F) 

المحس

 وبة

 (F)قيمة 

 *الجدولية 

مستوى 

الداللة 

المحسو

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

1 

االدراك 

حركي -الحس

لمسافة 

 اسقاط الكرة

 1.404 5 7.471 بين المجاميع

3.50

1 
داخل  دا  2.21 2.122

 المجاميع
0.001 24 2.411 

2 

االدراك 

حركي -الحس

لمسافة 

الوثب 

 العمودي

 3.711 5 18.558 بين المجاميع

5.11

5 
داخل  دا  2.21 2.122

 المجاميع
15.742 24 2.155 

 ( . 24-5)ودرجة حرية ( 2.25)عند مستوى داللة 

ة المحسوبة في اختباري االدراك يائفان القيمة ال( 0)يتبين من خال  الجدو 

لمسافة اسقاط الكرة ومسافة الوثب العمودي قد حركي _الحس

الجدولية والبالغة (  (fعلى التوالي وهي اكبر من قيمة ( 5.115_3.501)بلغت

كما ان مستوى ( 24_5)ودرجة حرية ( 2.25)عند مستوى داللة ( 2.122)

مما يشير الى وجود فرود ( 2.25)الداللة المحسوب هو اقل من مستوى الداللة 

في ( اللمسي_ البصري  السمعي)حصائية بين االن مة الثالث مات دالله ا

حركي البعدية _الحسختبارات االدراك البحث التجريبية والضابطة في ا مجموعتي

  ولغرض التعرف على حقيقة هذ  الفرود تم اجراء اختبار اقل فرود 

 (11-12)  وكما مبين في الجدولين  (L.S.D)معنوي

 (12)الجدو  

اقل فرد معنوي بين موي البرمجة قيمة لمعرفة  (L.S.D)تبار يبين نتائ  اخ

اللغوية العصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار االدراك 

 حركي لمسافة اسقاط الكرة_الحس

 الداللة اإلحصائيةمستوى فرود  األوساط الحسابية المجاميع ت



االوساط 

 الحسابية

الداللة 

 المحسوب

 غير دا  2.75 2.211 1.33 – 1.1 ت بصري –ت سمعي  1

 غير دا  2.37 2.314 1.285 – 1.1 ت لمسي –ت سمعي  2

 دا  2.23 *2.022- 2.5 – 1.1 ض سمعي –ت سمعي  3

 غير دا  2.31 2.442- 2 – 1.1 ض بصري –ت سمعي  4

 غير دا  2.21 2.822- 2.4 -1.1 ض لمسي –ت سمعي  5

 غير دا  2.01 2.247 1.285 -1.333 ت لمسي –ت بصري  1

 دا  2.21 *1.111- 2.5-1.333 ض سمعي –ت بصري  7

 غير دا  2.18 2.117- 2-1.333 ض بصري –ت بصري  8

 دا  2.23 *1.211- 2.4-1.333 ض لمسي –ت بصري  0

 دا  2.22 *1.215- 2.5-1.285 ض سمعي –ت لمسي  12

  غير دا 2.20 2.714- 2-1.285 ض بصري –ت لمسي  11

 دا  2.22 *1.115- 2.4-1.285 ض لمسي –ت لمسي  12

 غير دا  2.24 2.522 2-2.5 ض بصري –ض سمعي  13

 غير دا  2.82 2.122- 2.4-2.5 ض لمسي –ض سمعي  14

 غير دا  2.31 2.422- 2.4-2 ض لمسي –ض بصري  15

 ( .2.25)عند مستوى داللة 

 

داللة احصائية في اختبار مات وقاً بأن هناك فر( 12)جدو اليتبين من خال      

ة اسقاط الكرة بين االن مة فحركي لمسا_الحساالدراك 

  ام جموعتي البحث التجريبية والضابطةفي م( اللمسي_البصري_السمعي)الثالث

في ( اللمسي_البصري_السمعي) هرت فروقاً معنوية لصال  االن مة الثالثة

المحسوب اقل من مستوى  المجموعة التجريبية ام كان مستوى الداللة

  مما يد  على وجود فروقاً معنوية   ام تفوقت هذ  االن مة الثالث ( 2.25)الداللة

ار البعدي الخاص بتها من هذ  االن مة في المجموعة الضابطة في االختيلعلى مث

 .حركي لمسافة اسقاط الكرة _الحسباالدراك 

 

 (11)الجدو  

اقل فرد معنوي بين موي البرمجة اللغوية قيمة  لمعرفة (L.S.D)يبين نتائ  اختبار 

حركي _الحسالعصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار االدراك 

 لمسافة الوثب العمودي

 األوساط الحسابية المجاميع ت

فرود 

االوساط 

 الحسابية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الداللة 

 اإلحصائية

 غير دا  2.73 2.222 2-2.2 ت بصري –ت سمعي  1

 دا  2.23 *1.257 1.142-2.2 ت لمسي –ت سمعي  2
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 دا  2.23 *1.133- 3.333-2.2 ض سمعي –ت سمعي  3

 غير دا  2.02 2.25- 2.25-2.2 ض بصري –ت سمعي  4

 غير دا  2.13 2.822- 3-2.2 ض لمسي –ت سمعي  5

 غير دا  2.73 2.857 1.42-2 ت لمسي –ت بصري  1

 دا  2.22 *1.333- 3.333-2 سمعي ض –ت بصري  7

 غير دا  2.00 2.252- 2.25-2 ض بصري –ت بصري  8

 دا  2.21 *1.22- 3-2 ض لمسي –ت بصري  0

 دا  2.23 *2.102- 3.333-1.142 ض سمعي –ت لمسي  12

 دا  2.22 *1.127- 2.25-1.142 ض بصري –ت لمسي  11

  دا 2.22 *1.857- 3-1.142 ض لمسي –ت لمسي  12

 دا  2.24 *1.283 2.5-3.333 ض بصري –ض سمعي  13

 غير دا  2.52 2.33 3-3.333 ض لمسي –ض سمعي  14

 غير دا  2.18 2.75- 3-2.25 ض لمسي –ض بصري  15

 ( .2.25)عند مستوى داللة 

داللة احصائية في اختبار مات بأن هناك فروقاً ( 11)جدو اليتبين من خال  

ة الوثب العمودي بين االن مة فساحركي لم_الحساالدراك 

  ام جموعتي البحث التجريبية والضابطةفي م( اللمسي_البصري_السمعي)الثالث

في ( اللمسي_البصري_السمعي) هرت فروقاً معنوية لصال  االن مة الثالثة

المجموعة التجريبية ام كان مستوى الداللة المحسوب اقل من مستوى 

جود فروقاً معنوية   ام تفوقت هذ  االن مة الثالث   مما يد  على و( 2.25)الداللة

ر البعدي الخاص باتها من هذ  االن مة في المجموعة الضابطة في االختيلعلى مث

 .حركي لمسافة الوثب العمودي_الحسباالدراك 

عرض نتائ  االختبارات البعدية المهارية لذوي البرمجة اللغوية  4-2-1-1

- :جريبية والضابطة وتحليلها العصبية في مجموعتي البحث الت

تمرينات البعدية بين تأثير التعلم وفق  لغرض المقارنة في نتائ  االختبارات

حركي وبين التمرينات المعتمدة في المنهاج المتبع في الكلية لذوي _الحساالدراك 

( اللمسي_البصري_السمعي)ر البرمجة اللغوية العصبيةبااالن مة الثالثة في اخت

 تم ( الضرب الساحق حائط الصد)ار مهارتيبهم كان االفضل في اختولمعرفة اي

هذ  االن مة الثالثة في مجموعتي البحث  من بين كل (F)ينباتحليل الت استخدام

 يبن ملك( 12)التجريبية والضابطة والجدو 

 (12)الجدو 

تباين بين موي البرمجة اللغوية العصبية في مجموعتي البحث اليبن نتائ  تحليل 

 االختبارات المهاريةفي تجريبية والضابطة ال

المعالجات 

 اإلحصائية

مصدر 

 التباين
مجموع 

المربعا

درجة 

 الحرية
متوسط 

المربعا

قيمة 

(F) 

قيمة 

(F) 

مستوى 

الداللة 

الداللة 

 اإلحصائية



 

 االختبارات

المحسو ت ت

 بة

الجدولية 

* 

 المحسوبة

1 

مهارة 

الضرب 

 الساحق

بين 

المجام

 يع

35.23

5 
5 7.227 

18.43

0 
 دا  2.21 2.122

داخل 

المجام

 يع

0.132 24 2.382 

2 
مهارة 

 حائط الصد

بين 

المجام

 يع

24.48

5 
5 4.807 

12.81

2 
 دا  2.21 2.122

داخل 

المجام

 يع

12.88

2 
24 2.453 

 (24-5)ودرجة حرية (  2.25)عند مستوى داللة 

وبة في اختبار مهارتي ة المحسيائفان القيمة ال( 12)يتبين من خال  الجدو 

على ( 12.812_18.430)قد بلغت( الضرب الضرب الساحق حائط الصد)

عند مستوى داللة ( 2.122)الجدولية والبالغة (  f)التوالي وهي اكبر من قيمة 

كما ان مستوى الداللة المحسوب هو اقل من ( 24_5)ودرجة حرية ( 2.25)

ود مات دالله احصائية بين مما يشير الى وجود فر( 2.25)مستوى الداللة 

في مجموعتي البحث التجريبية ( اللمسي_البصري_السمعي)االن مة الثالث 

والضابطة في اختبار مهارة الضرب  الساحق وحائط الصد  ولغرض التعرف على 

  وكما مبين في  (L.C.D)حقيقة هذ  الفرود تم اجراء اختبار اقل فرود معنوي

 (14_13)الجدولين 

 (13)الجدو  

اقل فرد معنوي بين موي البرمجة قيمة لمعرفة  (L.S.D)يبين نتائ  اختبار 

اللغوية العصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار مهارة 

 الضرب الساحق

 األوساط الحسابية المجاميع ت

فرود 

االوساط 

 الحسابية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الداللة 

 اإلحصائية

 غير دا  2.70 2.033- 1.33-5.4 ريت بص –ت سمعي  1

 غير دا  2.14 1.171- 1.571 – 5.4 ت لمسي –ت سمعي  2
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 دا  2.24 *1.422 4 – 5.4 ض سمعي –ت سمعي  3

 دا  2.21 *1.15 3.75 – 5.4 ض بصري –ت سمعي  4

 غير دا  2.72 2.122 4.8 – 5.4 ض لمسي –ت سمعي  5

 غير دا  2.18 2.238- 1.571 -1.333 ت لمسي –ت بصري  1

 دا  2.22 *2.333 4 – 1.333 ض سمعي –ت بصري  7

 دا  2.22 *2.583 3.75 -1.333 ض بصري –ت بصري  8

 دا  2.21 *1.533 4.8 – 1.333 ض لمسي –ت بصري  0

 دا  2.22 *2.571 4 – 1.571 ض سمعي –ت لمسي  12

 دا  2.23 *2.821 3.75 – 1.571 ض بصري –ت لمسي  11

 دا  2.22 *1.771 4.8 – 1.571 ض لمسي –لمسي ت  12

 غير دا  2.01 2.25 3.75 – 4 ض بصري –ض سمعي  13

 غير دا  2.12 2.822- 4.8 – 4 ض لمسي –ض سمعي  14

 غير دا  2.73 1.25- 4.8 – 3.75 ض لمسي –ض بصري  15

 ( .2.25)عند مستوى داللة 

 

احصائية في مهارة الضرب داللة مات بأن هناك فروقاً ( 13)جدو اليتبين من خال  

في مجموعتي البحث ( اللمسي_البصري_السمعي)الساحق بين االن مة الثالث

التجريبية والضابطة   ام  هرت فروقاً معنوية لصال  االن مة 

في المجموعة التجريبية ام كان مستوى الداللة ( اللمسي_البصري_السمعي)الثالثة

  ام تفوقت هذ  االن مة الثالث على ( 2.25)المحسوب اقل من مستوى الداللة

ار البعدي لمهارة الضرب لضابطة في االختبتها من هذ  االن مة في المجموعة ايلمث

 .الساحق

  

 (14)لجدو  ا

اقل فرد معنوي بين موي البرمجة قيمة لمعرفة  (L.S.D)يبين نتائ  اختبار 

ة في اختبار مهارة حائط اللغوية العصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابط

 الصد

 األوساط الحسابية المجاميع ت

فرود 

االوساط 

 الحسابية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

الداللة 

 اإلحصائية

 غير دا  2.20 2.133- 1.333 – 1.2 ت بصري –ت سمعي  1

 غير دا  2.13 2.228- 1.428 – 1.2 ت لمسي –ت سمعي  2

 دا  2.22 *1.722 4.5 – 1.2 ض سمعي –ت سمعي  3

 دا  2.22 *1.722 4.5 – 1.2 ض بصري –ت سمعي  4

 دا  2.23 *1.1221 4.1 – 1.2 ض لمسي –ت سمعي  5

 ت لمسي –ت بصري  1
1.333 – 

1.428 
 غير دا  2.11 2.205-

 دا  2.22 *1.833 4.5 – 1.333 ض سمعي –ت بصري  7

31 



 دا  2.21 *1.833 4.5 – 1.333 ض بصري –ت بصري  8

 دا  2.24 *1.733 4.1 – 1.333 ض لمسي –ي ت بصر 0

 دا  2.22 *1.028 4.5 – 1.428 ض سمعي –ت لمسي  12

 دا  2.22 *1.028 4.5 – 1.428 ض بصري –ت لمسي  11

 دا  2.23 *1.828 4.1 – 1.428 ض لمسي –ت لمسي  12

 غير دا  2.21 2 4.5 – 4.5 ض بصري –ض سمعي  13

 غير دا  2.51 2.122- 4.1 – 4.5 ض لمسي –ض سمعي  14

 غير دا  2.32 2.122- 4.1 – 4.5 ض لمسي –ض بصري  15

 ( .2.25)عند مستوى داللة 

 

في مهارة  لة احصائيةالدمات بأن هناك فروقاً ( 14)الجدو يتبين من خال  

في مجموعتي البحث ( اللمسي_البصري_السمعي)حائط الصد بين االن مة الثالث

ام  هرت فروقاً معنوية لصال  االن مة  التجريبية والضابطة  

في المجموعة التجريبية ام كان مستوى الداللة ( اللمسي_البصري_السمعي)الثالثة

  ام تفوقت هذ  االن مة الثالث على ( 2.25)المحسوب اقل من مستوى الداللة

ار البعدي لمهارة حائط مة في المجموعة الضابطة في االختبتها من هذ  االن يلمث

 دالص

كي واالختبارات المهارية حر_الحسمناقشة نتائ  اختبارات االدراك  -4-2-2

- :البعدية

والخا ة ( 11_12)الجدولينروضة في عيتبين لنا من خال  النتائ  الم

  ( مسافة الوثب العمودي_مسافة اسقاط الكرة ل)حركي _الحسي االدراك باختبار

( اللمسي_البصري_السمعي)لثالثةان هناك فروقاً معنوية  هرت ولصال  االن مة ا

في المجموعة التجريبية   ويعزى سبب ملك الى فاعلية التمارين االدراكية 

ت هذ  التمارين بحيث طاة الى المجموعة التجريبية   ام وضعالمع( حركي_الحس)

تعتمد الطالبات في ادائها على عز  حاسة البصر واالعتماد على المستقبالت 

تصب  هي المسعولة على  كي العضالت والمفا ل واالوتارة في ة الموجوديالحس

 الداءت العصبية للجهاز العصبي المركزي الذي يقوم بتوجيه الجسم ارسا  االشار

الحركات المطلوبة كما ساعدت هذ  التمارين الطالبات من موي البرمجة اللغوية 

فق هذا الراي على ضبط االحساس بااليقاع الحركي لكل اجزاء المهارة ويتالعصبية 

الى ان االحساس بالحركة يعدي دوراً مهما ( 1002اسامة راتب)مع ما اشار اليه 

بالجهد العضلي او احساساً  في عملية التوافق الحركي وهي اما ان تكون احساساً 

)حساس بسرعة الحركةبالمقاومة في حالة الشد العضلي وكذلك اال
1
) 

الخا ة و( 14_13)في الجدولين كما يتبين لنا من خال  النتائ  المعروضة

ختباري مهارة الضرب الساحق ومهارة حائط الصد ان هناك فروقا معنوية بأ
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في المجموعة التجريبية ( اللمسي_البصري_السمعي)ولصال  االن مة الثالثة

حركية طور من _الحسويعزى سبب ملك الى التمرين المستمر على اداء التمارين 

  ام  من ثم ا ب  االداء بالنسبة لهم اسهل من السابقللطالبات و االداء المهاري

تعد عملية االحساس واالدراك في المجا  الرياضي من المعهالت المهمة لرفع "

ة االحساس ياالنجاز الرياضي   وملك عن طريق التدريب الذي يعدي الى تطور قابل

كن مالح ة االدراك لدى الالعب   ام تمكنه من السيطرة على االداء الحركي ويمو

"ملك من خال   هور مهارته في اداء الحركة بشكل مميز
(2 )

كما يتفق ملك مع مع 

 الحس)  ام تشير الى فعالية التمارين ( 2227وسن جاسم   )نتائ  دراسة 

حركي للمهارات االساسية _الحسوالتي تعمل على تنمية االدراك   ( ةحركي_

من الفهم لطبيعة االداء المهاري  والذي بدور  يساعد الطالب على تحقيق المزيد

اللعب المختلفة   نتيجة  ية في مواقفمما يجعله ينسجم في اداء المهارات الحرك

تنمية عملية االدراك المهاري 
(. 3)

 

 الباب الخامس

- :االستنتاجات والتو يات والمقترحات  -5

- :االستنتاجات  -5-1

المعتمدة في المنهاج حركية والتمرينات _الحس يةان التمرينات االدراك -1

المتبع في الكلية تمرينات فاعلة في رفع مستوى االداء المهاري للمهارات 

 .قيد البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة وبنسب مختلفة 

حركي اثبتت اهميتها واثرها الفاعل لذوي _الحستمرينات االدراك ان   -2

ق وحائط الصد البرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارتي الضرب الساح

 .وبشكل افضل  من التمرينات المعتمدة في المنهاج المتبع في الكلية 

في حركي لذوي البرمجة اللغوية العصبية _الحسمالئمة تمرينات االدراك   -3

فقد حققت نتائ  ايجابية في تعلم مهارتي الضرب المجموعة التجريبية 

 .الساحق وحائط الصد 

 _ السمعي )ثالث للبرمجة العصبية اللغوية ال موي االن مةمن ان الطالبات   -4

تعلم عة التجريبية لهم القابلية على في المجمو(  اللمسي _ البصري

 .المهارات قيد البحث وبشكل متساوي 

 _ السمعي )ان الطالبات من موي االن مة الثالثة للبرمجة العصبية اللغوية   -5
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 (1)ملحق رقم 

 (اللمسي  –البصري  –السمعي ) ة ن مة الثالثاختبار البرمجة اللغوية العصبية  لتحديد األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)ملحق 

 حركي_الحسنمامج من تمرينات االدراك 

 ب الساحقتمرينات مهارة الضر
 الرسم التوضيحي تمريناتال ت

 

1. 

 

 

القفز لالعلى مع سحب الركبتين الى 

 (معصوب العينين..)صدرال

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

مناولة الكرة من االسفل الى االعلى ثم القفز 

 واستالمها

 

 

 

 

 

3. 

 

.. القفز العمودي مع الثبات الى االعلى 

 .معصوب العينين 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

االنطالد باتجا  الكرة المعلقة والقفز 

 وضربها باليد

 

 

 

 

5. 

 

الكرة تمارين بين اثنين احدهما يرمي 

والثاني يقوم بضربها ضرباً ساحقاً معصوب 

 العينين

 

 

 

 



 تمرينات حائط الصد

 الرسم التوضيحي اترينالتم ت

( 52)يقف الطالب على شكل  ف امام الشبكة وبمسافة  1

سم عنها في كل من نصفي الملعب وعند االشارة االنثناء 

 مع سحب الذراعين الى االعلى امام الجبهة وعند االشارة

الثانية عمل حائط الصد في اعلى نقطة والن ر الى الكف 

 فود الشبكة والهبوط في نفس المكان

 

2  

يقف الطالب على  شكل  ف امام الشبكة في كل من نصفي 

الملعب ويكون فود الطالب كل طالب مقابل الطالب االخر 

كل يحاو  صفين الشبكة تمسك الكرات من قبل احد ال خلف

ة القفز بالكرة لالعلى ويقوم الطالب طالب ممسك بالكر

 المقابل له بنفس العمل

 

 

 

3  

يقف الطالب على شكل  فين على جهتي الشبكة   عند 

االشارة التقدم على الشبكة ويعمل كل طالب حائط  د مع 

لمس كف الطالب المقابل له مع فود الشبكة في نصف 

 الملعب االخر

 

 

لين كل منهما في جهة يقف الطالب على شكل  فين متقاب 4

من الشبكة    ف تكون لديه كرات   ام يقوم كل طالب في 

الصف برمي الكرة على مستوى الحافة العليا للشبكة ويقوم 

بالقفز لالعلى االخر الطالب المقابل له في نصف الملعب 

ين د الفردي مع التأكيد على وضع الكفواداء حائط الص

 باتجا  االرض

 

ويتقدم طالب ( 3)ى شكل قاطرة امام مركز يقف الطالب عل 5

وعند االشارة ( 4 2)وطالبين في المراكز( 3)الى مركز 

االولى يعملون حائط  د فردي كل في مركز وعند االشارة 

الثانية يتحرك الطالب في الوسط الى احدى الجانبين في 

حسب  لعمل حائط الصد الزوجي وملك( 4)او ( 2)مركز 

 اشارة المدرس

 

 

 

 



 


