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  امللخص

   

 يهدف البحث الى التعرف على
ــكفي الحائط الصد  مهارة مع كل من أداء ودقة ثبات االنتباهالعالقة بين  -1 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  .رةرة الطائــــ
 . رةكرة الطائال فيحائط الصد  مهارة زمن سرعة االستجابة الحركية مع كل من أداء ودقةلعالقة بين ا -2
ث من وتكونت عّينة البح ، مته مع طبيعة البحثءلمالبأسلوب اإلرتباطي لوصفي اواستخدم الباحث المنهج       

ايش التي المشاركين في بطولة التعو ان إقليم كوردست في( اندية 8فئة المتقدمين لـ)من العبي الكرة الطائرة 
%(  87.25) وتمثل نسبة،  ( العبا  89)ددهم( والبالغ ع2017-2016) كاد الرياضي للموسمآنادي  امهااق

جمع كوسائل ل( عقلية وبدنية ومهارية)( إختبارات 4اختبارعينة البحث بـ ) وتم ،االصلي  مجتمع البحث من
 لمعالجة النتائج استخدم الباحث الوسائلكذلك ق أهداف البحث ، و وصول إلى تحقيمن اجل الالمعلومات 
 :اآلتية اإلحصائية 

  .معامل اإلرتباط البسيط بيرسون(و ، معامل اإللتواء و ،  لمعياري ااإلنحراف و  ، )الوسط الحسابي     
 :اإلستنتاجات

طائرة الكرة ال فيحائط الصد  مهارة مع كل من أداء ودقة رتباط معنوية بين ثبات االنتباهإوجود عالقة  -1
 البحث. لعينة

 ائرةالكرة الط فيحائط الصد  مهارة رتباط معنوية بين زمن سرعة االستجابة الحركية ودقةإوجود عالقة  -2
 .البحث عينةل

ة الكر  في حائط الصدمعنوية بين زمن سرعة االستجابة الحركية وأداء مهارة  رتباط غيرإوجود عالقة  -3
 البحث نةالطائرة لعي
 : التوصيات

بما ركية ثبات اإلنتباه وسرعة اإلستجابة الح على تطبيق المبادئ واألسس العلمية لتطوير ضرورة التركيز -1    
 الكرة الطائرة. فيمهارة حائط الصد  ودقةينسجم مع متطلبات األداء 

ة من كل مهار أداء حسب خصوصية ه ثبات اإلنتباعطاء أهمية في تدريباتهم على إ  فيالمدربين  يجب تنبيه -2    
 المهارات األساسية في الكرة الطائرة.

الكرة  يداء المهاري لالعباأل علىالتي لها تأثير مباشر  ةيالحرك االستجابة د على سرعةيالتأك ضرورة -3    
 وفق تخصصاتهم.على الطائرة 

 
 (الكرة الطائرة،  ، حائط الصد ثبات االنتباه ، سرعة اإلستجابة الحركية) :المفتاحية الكلمات    
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Stability of Attention and time of the Speed of kinetic response and their relationship 

to the performance and accuracy of the skill of the Blooking in Volleyball 
 

Dr. Shamal Salahaddin Ahmed              shamal.salah@yahoo.com 
 

            The research aims to identify: 

 - The relationship between the persistence of attention with both the performance and 

accuracy of the skill of the Blooking in volleyball. 

- The relationship between the Speed of kinetic response with both the performance and 

accuracy of the skill of the Blooking in volleyball. 

       The researcher used the descriptive approach with correlation style to suit the 

nature of the research. The research sample consisted of volleyball players of the 

category of applicants to (8) clubs of the Kurdistan Region participating in the co-

existence championship, which was established Akad Sports Club for the season (2016-

2017) , The number of(89) Represent(87.25%) of the original research community. The 

research sample was tested by (4) mental, physical and skill tests as means of gathering 

information to achieve the objectives of the research. So to handling results, the 

researcher used the following statistical means : (Percentage, mean, standard deviation, 

Sprain coefficient, simple Pearson's correlation coefficient). 

Conclusions: 

-There is a significant correlation between the persistence of attention with both the 

performance and accuracy of the skill of blooking in volleyball sample of the research. 

- There is a significant correlation between the time of the Speed of kinetic response and 

the accuracy of the barrier of blooking in volleyball of the sample of the research. 

-There is a non significant correlation between the time of the Speed of kinetic response 

and the performance of blooking in volleyball resistance the sample of the research.     

Recommendations: 

- The need to focus on the application of scientific principles and foundations to 

develop the stability of attention and of the Speed of kinetic response in line with the 

requirements of performance and accuracy of the skill of blooking in volleyball. 

- The trainers must be sure to give importance to their training in the stability of 

attention according to the specific performance of each skill of rejection in the ball in 

volleyball. 

 - The need to confirm the speed of kinetic response that has a direct impact on the 

performance of skilled volleyball player according to their specializations. 

Keywords: (Stability of Attention, Speed of kinetic response, Blooking, Volleyball).  

 

 التعريف بالبحث     -1
        مقدمة البحث وأهميته     1-1

وتحتل مكانة جيدة  ،  التي تمارس بشكل واسعو  المهمة تعد لعبة الكرة الطائرة من االلعاب الرياضية الفرقية     
 التي،  كافة   عيةوالنفسية واإلجتما والعقليةوالمهارية والخططية لقدرات البدنية العبيها باز كونها لعبة مشوقة ويتمي

في  التفوق األداء و ة المباراة وتحقق أفضل مدمهارات األساسية المختلفة طول داء المثالي للاألفي  هما  م دورا   تؤدي
لخط الدفاعي ، ويعد امهارة حائط الصد من المهارات األساسية الدفاعية في لعبة الكرة الطائرة  تعد     .المنافسات

فشل الكرة تسهم في  أو من تأثير ألنها تقلل ؛ في نتائج المباريات مباشر تأثير لهو ذات طابع هجومي  األول
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لعبة كرة  من المهارات الصعبة من حيث إحتياجاتها ومتطلباتها بسبب تميز هيالمضروبة الساحقة من المنافس ، و 
ف كيف يتعامل مع عب يجب أن يعر ن الالأ، و  المتوقع للحركات الطائرة بسرعة اللعب والتغير المفاجئ وغير

مواقف التحركات و الن فإ، لذا  التصرف الصحيح للمثيرات إلجراء ايلعب فيه التي الظروف واألوضاع المتغيرة
العبي  المفاجئة المختلفة للمنافس لكل من الالعب المعد وضاربي الساحق وتشكيالتهم الخططية التي تتطلب من

وقد ، أثناء اللعب في دنية والعقلية من أجل تحقيق أفضل األداء من القدرات الب الصد مستوى عال   القائم بجدار
الدراسية من الجانب البدني والمهاري والعقلي يؤدي إلى نتائج أفضل من  أن تبادل الفترات" ( إلىأشار)لوبيك

 ية ليصلالعقل االساسية المقومات أحد االنتباه ثبات يعدو  (241- 240، 2001،الربضي) " المهارةاإلرتقاء بمستوى 
 بشكل الجهد وتوزيع اإلستجابة على قدرة يكون أكثر وبذلك ، للمثيرات الصحيح إلى االدراك العبي الكرة الطائرة به

عند أداء مهارة حائط  ا  ومهما  له دور كبير  كذلكو ، في اللعب والمنافسةة المثالي للمهار  األداء إلى وصوال   متوازن 
د يستطيع أن يثبت انتباهه مدة معينة إلى العبي الهجوم النه اليعلم من الالعب القائم بحائط الص، ألن  الصد

في عملية تفاعل االفكار  ا  ومؤثر  له " دورا  فاعال  ثبات االنتباه  نإلذا ف،  سيقوم بالهجوم وما قوته وسرعته واتجاهه
يؤدي الى نجاح الخطة المرسومة مهارة والذي  فعالية أو ستعداد جسميا  وعقليا  قبيل أداءلالعب من حيث التهيؤ واال

 البدنيةالقدرات من ن سرعة األستجابة الحركية أو ( 3-2، 1995، الطائي) أوالمنافسات " لالعب في أثناء المباريات
أرض  بسبب تميز اللعبة بصغرلهم ؛  عندما يتساوى المستوى المهاري السيما لالعب الكرة الطائرة  قيمة كبيرة لها

مهارة الحائط  عند أداء بةاإلستجا من عالية درجة المفاجئة ، مما يتطلب من الالعب ريعةالملعب والحركات الس
سرعة ممكنة ضد عملية الهجوم المنافس وتفوق عليه في جميع الجوانب المهارية والخططية في  الصد بأقصى

الطائرة ، إذ يستوجب على  الجبوري( إلى أن لسرعة االستجابة الحركية دورا  بارزا  في لعبة الكرةوتؤكد)، اللعب 
الالعب قانونا  عدم االحتفاظ بالكرة ؛ ألنه يزيد من صعوبة األداء فغالبا  ما يكون األداء سريعا  وخاطفا  لذلك يتطلب 

في التكنيك الهجومي عند  ممن الالعب امتالك سرعة رد فعل عالية سواء في التكنيك الدفاعي في متابعة الكرات أ
 (.2،  1999في التنفيذ الحركي)الجبوري ،  فضال  عن اتخاذ القرار ، اللعب المختلفةالمشاركة بمركبات 

ساسية أ كمتطلبات الحركية سرعة االستجابةزمن و  على ثبات االنتباه التعرفومن هنا تكمن أهمية البحث في      
مهارة  أثناء أداءفي سريعة صحيحة و  حركية وإستجابة جيد فعل رد عنهما ينتجو ،  وضرورية لالعبي الكرة الطائرة

ه الالعب أي خطأ يرتكب " ألن ودقتها المهارة المثالي لهذه عالقتهما باألداء مدى على أيضا والتعرف حائط الصد
كي للمستمر ، لذلك يتطلب من الالعب طول فترة المباراة اإلنتباه والتركيز ا تقابله خسارة نقطة مع تبديل اإلرسال

 (11، 2000كوليان ، )"ستجابة الصحيحة لجميع المواقفوالمفاجئة التي تواجهه من أجل اإليدرك المواقف السريعة 
 مشكلة البحث     1-2

 ان يتمتع بهأيجب ، و فهي تحتاج إلى قدرات عقلية وبدنية عاليه  ليست سهلةن أداء مهارة حائط الصد إ     
حيث  من المهارات المفتوحة إذ تعدرب الساحق مهارة الض السيماللفريق المنافس و عملية الهجوم  ألن؛ الالعب

وسرعة  تحتاج إلى قدرة عالية من ثبات االنتباه مهارة حائط الصدودقة  إن أداءف ؛غير معروفة  اتكون ظروف أدائه
العب  عند واالدراك سيقلل من الفهم هماإنخفاض نإ، و  السريع والصحيح ألدائها إتخاذ القرارفي  االستجابة الحركية

من المناسب  وبالوقت صحيحة استجابة تكوين من ليتمكن ، ودقته االداء حيز من الظاهرة الحوافز تفسيرفي  الصد
جدا  في  ا  ومهم ا  كبير  ا  لهما دور التي و  ، داء عملية الهجوم من الفريق المنافسأوصول الى المكان المتوقع فيه اجل 
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 الباحث ارتأى التقليل من شدة تأثيره ، لذا وإفشاله أو فسلتغلب على هجوم المناوا، دقة مهارة حائط الصد و  داءأ

ويمكن لنا  ، المهارة لهذه دقةوال األداء مستوى  إرتفاعمن اجل  العلمية المناسبة السبل بإيجاد المشكلة هذه دراسة
 بأداء سرعة االستجابة الحركية لهما عالقة زمن و  هل أن ثبات االنتباه: تيصياغة مشكلة البحث في السؤال اآل

 أم ال ؟ ؟الكرة الطائرة في حائط الصد  دقة مهارةو 
 : يهدف البحث التعرف على :أهداف البحث     1-3
 .الطائرةكرة في ال حائط الصد مهارة ودقة أداءو سرعة االستجابة الحركية زمن و  ثبات االنتباه -1
   .الطائرةكرة ال فيحائط الصد  مهارة ودقة أداءمع كل من  ثبات االنتباهالعالقة بين  -2
   .الطائرةكرة في الحائط الصد  مهارة ودقة أداءمع كل من سرعة االستجابة الحركية زمن العالقة بين  -3
 فرضا البحث   1-4
 .  لطائرةالكرة ا فيحائط الصد  مهارة ودقة أداءمع كل من  بين ثبات االنتباه معنوية داللة عالقة ذات وجود -1
لصد حائط ا مهارة ودقة أداءمع كل من  سرعة االستجابة الحركية زمن بين معنوية لةدال عالقة ذات وجود -2

   .الطائرةكرة في ال
 مجاالت البحث     1-5
 .                 (2017-2016إقليم كوردستان للموسم )في ندية أ( 8)ـفئة المتقدمين لمن الطائرة  الكرةو العبالمجال البشري:-1
 .(2017 / 5  / 3)ولغاية ( 2017/  3/  4) للمدة من  : المجال الزماني-2
 لعينة البحث.الرياضية الداخلية  القاعات  : المجال المكاني -3
 تحديد المصطلحات       1-6

 " قدرة الالعب على االحتفاظ بانتباهه على مثير أو مثيرات معينة لفترة طويلة نسبيا  ":ثبات االنتباه
 (67، 2000)الضمد، 

الزمن المستغرق بين دخول المثير حتى إنتهاء الحركة ، ويتكون زمن  " هي ة اإلستجابة الحركية :سرعزمن 
.(32،  2002خيون ، ) " اإلستجابة من زمن رد الفعل و زمن الحركة  

بكة اتجاه الش" يقوم بها العب أو اثنان أو ثالثة العبين معا  من المنطقة األمامية بالتيحركة  هو حائط الصد :
 ن ملعبمقريبا  منها وذلك بالقفز إلى أعلى مع مد الذراع  أو الذراعيين العتراض الكرة المضروبة ساحقا   أو

   .(113، 1999طه ، ) " افس من فوق الحافة العليا للشبكةالمن الفريق
     الدراسات المشابهة -2
                   (1994،  يونس معتز ،)ذنون دراسة  2-1

 القدم( بكرة ىولاأل الدرجة ةيأند لحراس مرمى ةيالحرك باالستجابة وعالقته االنتباه ثبات اسي)ق  :عنوان الدراسة 
 .المرمى لحراس ةيالحرك واالستجابة االنتباه ثبات نيب العالقة هذه على التعرف  : هدفت الدراسة إلى

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحي  :الدراسة  منهج

عددهم  ( والبالغ1994-1993)لموسمل القدم ولى بكرةالدرجة األ ةيأند مرمى الحراس من تكونت :سة عينة الدرا
 (1 ، 1994 ، ذنون )                                                           يمثلون ثمانية أندية. ( العبا  16)

 القدم. بكرة المرمى ة لحراسيالحرك واالستجابة باهاالنت ثبات نيب ةيعكس ارتباط عالقة هناك :إستنتاجات الدراسة 
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        (2002وآخرون ،  خالد،  دراسة )عبد  2-2
 (الطائرة الكرة العبي لدى الحركية باالستجابة وعالقته االنتباه ثبات) : عنوان الدراسة

  .الطائرة لكرةا العبي لدى يةالحرك واالستجابة االنتباه ثبات بين االرتباط معنوية على التعرف : هدفت الدراسة إلى
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحي  :الدراسة  منهج

لغ والبا هيت(و  ،بروسك و سميل ، اندية ) مثل الطائرة بالكرة الشمالية ةقالمنط أندية من العبي تكونت : عينة الدراسة
  .( العبا  32عددهم )

  .الطائرة لكرةا العبي لدى الحركية االستجابة وسرعة االنتباه بين ثبات موجب معنوي  ارتباط وجود: إستنتاج الدراسة
 (175 -165،  2002وآخرون ، ، خالد عبد )

                               (2006،  محمد عباس بسام ، )البياتيدراسة     2-3
 ش(الشي بسالح المبارزة يالعب لدى الحركية االستجابة بسرعة وعالقته االنتباه )ثبات  : عنوان الدراسة
 .للشباب لمبارزةا العبي لدى االنتباه وثبات ةيالحرك االستجابة نيب االرتباط ةيمعنو  التعرف على : إلى هدفت الدراسة

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحي  :الدراسة  منهج

 .ين( العب10والبالغ عددهم ) ولىاأل الدرجة القطر ةيالند الشباب منتخب العبي من تكونت : عينة الدراسة
 (13-1، 0062، البياتي)الشباب لالعبي االنتباه وثبات ةيالحرك االستجابة نيب معنوي  ارتباط وجود: إستنتاجات الدراسة

 
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3
 :منهج البحث 3-1

 .حثطبيعة البو اإلرتباطية لمالءمته  استخدم الباحث المنهج الوصفي باسلوب دراسة العالقات المتبادلة
 :عينتهو  البحث مجتمع 3-2

في  المشاركينو فئة المتقدمين ألندية إقليم كوردستان من اشتمل مجتمع البحث من العبي الكرة الطائرة 
 ( العبا  102ددهم )( والبالغ ع2017-2016كاد الرياضي للموسم الرياضي)آنادي أقامها  بطولة التعايش التي

 سبالصد ح محاولة وأ الصد أداءاليستطيون  همالعبين من العبي الحر ألن (6) وتم إستبعاد ،( اندية8)يمثلون 
     سبة( العبا وتمثل ن89وبهذا بلغ مجموع عينة البحث )،  العبين لعدم حضورهم (7وإستبعاد )،  القانون 

  صلي.%( من مجتمع البحث األ 87.25)
 
 وسائل جمع المعلومات    3-3
 العربية.والمراجع ادر المص 

 ( شبكة المعلومات الدوليةINTERNET.) 

 (1اإلستبيان.  الملحق) 

 (2إستمارة حلقات الندولتا.  الملحق ) 

   .اإلختبارات العقلية والبدنية والمهارية 
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 األجهزة واالدوات المستخدمة في البحث 3-4
  .ساعة توقيت إلكترونية 

   .قلم رصاص 

 لمسافة.شريط  قياس نسيجي لقياس ا 

 أشرطة الصقة بألوان مختلفة . 

 ملعب كرة الطائرة . . 

 مقعدان . . 

 كرات طائرة . . 

 شبكة بإرتفاع قانوني . . 

  يدوية( إلكترونية(حاسبة. 

 جهاز )حاسوب آلي( كمبيوتر .  
 

 تحديد االختبارات المستخدمة في البحث 3-5
حائط  ستجابة الحركية وأداء ودقة مهارةوزمن سرعة اال اإلختبارات لقياس ثبات االنتباه أهممن أجل تحديد   

، حيث تم  ( التي تقيس هذه المتغييرات1تصميم إستمارة إستبيان )ملحقبقام الباحث ، الصد لالعبي الكرة الطائرة 
 في مجال )الكرة الطائرة ، القياس والتقويم(.  ()صين تخصستمارة على مجموعة من الخبراء والمعرض اإل

 
هي و  %( فأكثر 50ئج االستبيان تم قبول ترشيح االختبارات التي حصلت على نسبة مئوية )على نتا وبناء       

                "راها مناسبة عند اختيار المؤشراتنسبة مقبولة ، أن" للباحث الحق في اختيار النسب التي ي
 (.1( ، كما هو مبين في الجدول)52، 2005)السالمي ، 

 
 
 
 

                                                
 ()   عرضت عليهم إستمارة اإلستبيان صين الذينتخصالمخبراء والالسادة  أسماء :-- 

 .بابل جامعة  - كلية التربية الرياضية / الكرة الطائرة/  أ . د  ناهدة عبد زيد الدليمي  -1       
 سوران. جامعة  - التربية الرياضيةسكول  / القياس والتقويم /  فالح جعاز شلش  أ . د    -2       
 .جامعة دهوك -فاكلتي العلوم التربوية  /القياس والتقويم  /  . د  اوديد عوديشو بي  أ  -3       
 .صالح الدين جامعة  - كلية التربية الرياضية / الكرة الطائرة آزاد حسن قادر / أ . د    -4       
 .بغدادة جامع - مريضكلية الت  / الكرة الطائرة /   أ . د  عائد صباح حسين النصيري   -5       
 .صالح الدين جامعة  -  كلية التربية الرياضية / الكرة الطائرة /   فراس أكرم سليم  أ. م . د  -6       
  .جامعة دهوك - فاكلتي العلوم التربوية / الكرة الطائرة /   محمد حسن مصطفى أ. م . د   -7       
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 ةمن ذوي االختصاص والخبر ( 7وحسب رأي )حديد أهم اإلختبارات المستخدمة في البحث ( نسبة إتفاق ت1الجدول )

 االختبارات
 المرشحة

 نسبة
 االتفاق

عدد 
 الخبراء

 المتفقين

 وإختباراتها متغيرات الدراسة و

 ثبات االنتباه    

 أنفيموف( -اختبار )بوردن  -1 2 % 28.57 

 71.42 % 5 2- حلقات الندولتا  اختبار     

 زمن سرعة اإلستجابة الحركية      

 71.42 % 5 1- ( 6.40اختبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقائية     )م 

 إتجاهاتة اختبار سرعة االستجابة الكلية ثالث -2 1 % 14.28 

 اختبار سرعة االستجابة الكلية بإتجاهين -3 1 % 14.28 

 حائط الصدأداء مهارة      

         ثوان (10اختبار تكرار حائط الصد الفردي من موقع واحد على الشبكة ) -1 2 % 28.57 

 57.14 % 4 2-ية  ناث (15) من موقع على الشبكة لفردي في أكثرحائط الصد ا تكرار اختبار             

 محاولة( 15اختبار صد الضرب الساحق ) -3 1 % 14.28 

 حائط الصددقة مهارة      

 (        4اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) -1 3 % 42.85 

 (        3اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) -2 0 %  0 

 57.14 % 4 3- ( 2اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز        ) 

 توصيف االختبارات المستخدمة في البحث    3-6
            (468-466،  1997،عبدالمنعم  و حسانين ) بار حلقات الندولتااخت   3-6-1

 قياس ثبات اإلنتباه لدى الرياضيين.   : الغرض من االختبار
 مكونة رسطو  عليها مرسوم لوحة عن )عبارة الندولتا استمارةو قلم رصاص ، و ساعة توقيت الكترونية ،   : األدوات

 امأقس ثالثة اللوحة إلى تقسم وعادة (2بالملحق) موضح هو كما مختلفة اتاتجاه الى فتحاتها تشير حلقات من
على  يحتوي  قسم كل أي حلقة (20) به سطر كل الحلقات من كاملة سطور ةخمس على يحتوي  قسم كل متساوية

 (حلقة.100)

 :  مواصفات األداء
 المختبر. للفرد الصحيح األداء االختباروأسلوب شرح يتم -
 التي ءالبد إشارة سماع فور االختبار لبدء يتأهب وعليه أن رصاص قلم يده وفي اللوحة امهوأم المختبر يجلس -

 ثانية. أقرب األداء إلى زمن لحساب ايقاف ساعة تشغيل مباشرة يتبعها

 فتحاتها تشير التي الحلقات الدائرة( عدد على عالمة )وضع بحصر المختبر يقوم الفرد التي البدء إشارة سماع فور -

 المحدد الواجب نهاية حتى اآلخر تلو سطر اليمنى الجهة الى اليسرى  الجهة من الخامسة مبتدئا   الساعة تجاها الى
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 تتوقف ممكن زمن اقل وفي بدقة ذلك يتم نأ ويجب األولى الخمسة السطور االختبار( وهو من األول )الجزء له

 . الواجب هذا من المختبر انتهاء عند الساعة
  النتائج واحتساب لتصحيحا طريقة:  التسجيل

 من األول الجزء أداء في المختبر قطعه الذي الزمن وكذلك حصرها تم التي الدوائر عدد للمختبر يسجل -

 األولى(. الخمسة اإلختبار)السطور
 . ( ثانية15راحة ) -

نفسه  األسلوبب لالتسجي ويتم،  الثانية الخمسة السطور االختبار(على من الثاني )الجزءالمذكور آنفا   العمل يكرر -
 . )العدد والزمن(

 . ( ثانية15راحة ) -

 نفسه األسلوبب التسجيل ويتم، الثالثة  الخمسة السطور االختبار(على من الثالث )الجزءالمذكور آنفا   العمل يكرر -
 )العدد والزمن( . 

 :تيلتسلسل اآلاوفق على  النسبة حساب ويتم االختبار انتهى قد يكون  اوبهذ -

 :يةتناتج العمل )س( وفقا للمعادلة اآل يحسب لكل مرحلة من المراحل الثالث لالختبار :ناتج العمل  -1

 
  :تية:  يحسب ثبات اإلنتباه )م  ث أ( وفقا  للمعادلة اآلثبات اإلنتباه  -2

 
 (219-216، 2001،رضوانو عالوي )م( 6.40)ون لإلستجابة الحركية اإلنتقائيةاختبار نيلس  3-6-2

 .المثير دقة وفقا  إلختياربسرعة و قياس القدرة على اإلستجابة والتحرك  : رالغرض من االختبا 
شريط و شريط قياس ، و م( ، 2م( وبعرض)20منطقة فضاء مستوية خالية من العوائق بطول) : األدوات

 ساعة توقيت إلكترونية.و الصق ، 
م( وطول  6.40ن مسافة )تخطط منطقة اإلختبار بثالثة خطوط للمسافة بين كل خط  وآخر م ::  االجراءاتاالجراءات

 (.1كما موضح  في الشكل )م( ، 1الخط )
 :   مواصفات األداء

 يقف عند نهاية الطرف اآلخر للخطيقف الالعب عند إحدى نهايتي خط المنتصف في مواجهة المحكم الذي  -
 ال  م قليألماإلى ايتخذ الالعب وضع اإلستعداد ، بحيث يكون خط المنتصف بين القدمين و ينحني بجسمه  -

ا إم ، ثم يقوم بتحريك ذراعه بسرعة ، يمسك المحكم بساعة التوقيت بإحدى يديه ويرفعها إلى األعلى -
 يقوم بتشغيل الساعة.نفسه الوقت  وفياليمين  ناحية اليسار أو
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يستجيب الالعب إلشارة اليد ويحاول الجري بأقصى سرعة ممكنة في اإلتجاه المحدد للوصول إلى خط  -
 م(. 6.40لذي يبعد عن خط المنتصف بمسافة )الجانب ا

 خط الجانب الصحيح يقوم المحكم بإيقاف الساعة.  الالعبوعندما يقطع  -

 العبال رفإن المحكم يستمر في تشغيل الساعة حتى يغي  ، الجري في اإلتجاه الخاطىء  الالعبوإذا بدأ  -
 ويصل إلى خط الجانب الصحيح. إتجاهه  من

( محاوالت في كل 5ثانية( وبواقع) 20والت متتالية بين كل محاولة وأخرى )( محا10) الالعبيعطي  -
 جانب. 

( قطع من الورق 10تختار المحاوالت في كل جانب بطريقة عشوائية متعاقبة ، ولتحقيق ذلك تعد ) -
 ( األخرى كلمة يمين ، ثم تقلب جيدا  5( منها كلمة يسار وعلى )5موحدة الحجم واللون ويكتب على )

 في كيس أو صندوق ، ثم تسحب بدون النظر إليها. وتوضع
 

 
 

 
 

   
 
 
 

 يوضح تخطيط منطقة إختبار نيلسون لسرعة اإلستجابة الحركية اإلنتقائية (1الشكل )
 : الشروط

، وذلك لغرض التعرف نفسها  الشروط األساسية من المحاوالت خارج القياس بعددا   العبيعطى لكل  -
 لى إجراءات اإلختبار.ع

رة يجب على الحكم أن يتدرب على إشارة البدء وتشغيل الساعة ، وذلك حتى يتمكن من إعطاء هذه اإلشا -
 بالذراع  وتشغيل الساعة  في الوقت نفسه.

 وفقا   يقوم الحكم بسحب قطع من الورق العشرة السابقة بطريقة عشوائية قبل أن يجري االختبار، ويسجلها -
ها في بطاقة خاصة ، ويقوم بوضعها في إحدى يديه لترشده في تسلسل إتجاهات اإلشارات لترتيب سحب

ة من توقع اإلتجاه من محاول الالعب، وهذا اإلجراء يستخدم لمنع  اعلى حد العبوتسجيل الزمن لكل 
 إلى محاولة تالية.

محاوالت في كل  (5موزعة على )، ( محاوالت 10بأن المطلوب منه أداء ) الالعبيجب عدم معرفة  -
 .الالعبإتجاه ، وهذا اإلجراء  مهم  أيضا للحد من توقع 

التنّبه إلى أن عدد المحاوالت التي سيؤديها ليست موزعة على اإلتجاهين بالتساوي  الالعبيجب على  -
وإنما يحتمل أن يكون عدد محاوالت إتجاه ما أكبر من اآلخر ، وان ترتيب أداء المحاوالت يتم بطريقة 

 خط الجانب خط الجانب
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 آلخر. العبئية ويختلف من عشوا

أن  إبدأ( وفي جميع المحاوالت يجب –)إستعدتية بأن يعطى المحكم اإلشارة اآل يجب أن يبدأ اإلختبار -
 ثا(.2 -ثا  1.5ما بين ) تقتربإبدأ(  في مدى  –تكون الفترة الزمنية بين كلمتي )إستعد 

 خفيف. ، ويفضل إرتداء حذاء رض اإلحماءالقيام ببعض التمرينات الخفيفة بغ الالعبيجب على  -

 يجب أن تكون منطقة أداء اإلختبار خالية من أي عوائق . -

 (. ثوان   1/10يحتسب الزمن الخاص بكل محاولة ألقرب ) -   :  التسجيل 
 درجة الالعب هي متوسط المحاوالت العشر. -      

 

 (252-251، 2001، إبراهيم)ية  انث( 15في أكثر من موقع على الشبكة )اختبار تكرار حائط الصد الفردي 3-6-3
 : الغرض من االختبار

 ةةلمهارة حائط الصد من أكثر من موقع على الشبكلمهارة حائط الصد من أكثر من موقع على الشبك  نفسهنفسه  المعدلالمعدلالالعب على األداء المتكرر بالالعب على األداء المتكرر ب  قياس قدرةقياس قدرة 
 : األدوات

ويراعى اختالف ويراعى اختالف ، ، شبكة بارتفاع قانوني شبكة بارتفاع قانوني و و ساعة إيقاف ، ساعة إيقاف ، و و كرتان طائرة ، كرتان طائرة ، و و مقعدان ، مقعدان ، و و ملعب كرة الطائرة ، ملعب كرة الطائرة ،  
 .رتفاع بالنسبة لإلناثرتفاع بالنسبة لإلناثاالاال

 : مواصفات األداء
سم( من الشبكة يقف مساعدان على سم( من الشبكة يقف مساعدان على   5050( وعلى بعد )( وعلى بعد )44، ،   22يوضع المقعدان في منطقتي )مركزي يوضع المقعدان في منطقتي )مركزي  

سم( يقف سم( يقف   2020المقعدين)كل مساعد على مقعد( ويمسك كل منهما بالكرة بكلتا يديه فوق مستوى الشبكة بمقدار)المقعدين)كل مساعد على مقعد( ويمسك كل منهما بالكرة بكلتا يديه فوق مستوى الشبكة بمقدار)
وفور سماع اإلشارة البدء عليه أن يتجه إلى إحدى وفور سماع اإلشارة البدء عليه أن يتجه إلى إحدى ، ، ب المواجه ب المواجه م( في نصف الملعم( في نصف الملع33الالعب في منتصف منطقة)الالعب في منتصف منطقة)

إلى الكرة الثانية إلى الكرة الثانية الكرتين للوثب ومالمستها بكلتا يديه من أعلى الكرة )مهارة حائط الصد( ثم يهبط ليعاود الجري الكرتين للوثب ومالمستها بكلتا يديه من أعلى الكرة )مهارة حائط الصد( ثم يهبط ليعاود الجري 
كما ( ( نية  نية  ااثث  1515األداء لمدة )األداء لمدة )  .. وهكذا يكرر.. وهكذا يكررنفسه نفسه   العملالعمل  ثم يعود للكرة األولى ألداءثم يعود للكرة األولى ألداء  نفسهنفسه  األسلوباألسلوبببليالمسها ليالمسها 

  . . (2موضح  في الشكل)
  

 : الشروط 
  في كل مرة يثب فيها مختبر ألداء حائط الصد يلزم مالمسة الكرة بكلتا يديه من أعلى الكرة.في كل مرة يثب فيها مختبر ألداء حائط الصد يلزم مالمسة الكرة بكلتا يديه من أعلى الكرة.  --
على المختبر تكرار األداء مرة لكل كرة وفقا  لما جاء شرحه في مواصفات األداء إلى أن يعلن الحكم على المختبر تكرار األداء مرة لكل كرة وفقا  لما جاء شرحه في مواصفات األداء إلى أن يعلن الحكم  -

 انتهاء الوقت المحدد لالختبار. انتهاء الوقت المحدد لالختبار. 

 يجب على المساعدين االحتفاظ بارتفاع الكرة فوق الشبكة طيلة فترة أداء المختبر لالختبار.يجب على المساعدين االحتفاظ بارتفاع الكرة فوق الشبكة طيلة فترة أداء المختبر لالختبار. -

أي أداء يخالف الشروط السابقة ال تحسب المحاولة ضمن العدو الذي قام به المختبر خالل الوقت أي أداء يخالف الشروط السابقة ال تحسب المحاولة ضمن العدو الذي قام به المختبر خالل الوقت  -
 المحدد لالختبارالمحدد لالختبار

-  

 : التسجيل
 وفقا  للشروط( خالل الزمن المحدد لالختباروفقا  للشروط( خالل الزمن المحدد لالختبار  يسجل للمختبر عدد مرات مالمسته للكرتين )األداء الصحيح فقطيسجل للمختبر عدد مرات مالمسته للكرتين )األداء الصحيح فقط 
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 (ية  انث 15في أكثرمن موقع على الشبكة ) اختبار تكرار حائط الصد الفردييوضح   (2لشكل )ا
 

   (314،  2001إبراهيم ، )                    (    2اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز )  3-6-4
 (.2قياس دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) : بارالغرض من االخت 

 .كرات طائرة( 10و)شريط قياس ، و شريط لتحديد األهداف ، و ملعب كرة طائرة مقسم كما بالشكل ،  : األدوات
 صدسم( من الشبكة ويقوم بال 25على مسافة ) يقوم المدرب بالضرب الساحق ويقف المختبر : مواصفات األداء

 .(3ما موضح  في الشكل)ك (2)من مركز
 للمختبر ثالث محاوالت. : الشروط

 :  التسجيل
 نقاط لكل محاولة داخل المنطقة )أ(.  (4) -
 نقاط لكل محاولة داخل المنطقة )ب(.  (3) -
 لكل محاولة داخل المنطقة )ج(. )نقطتان(  -
 لكل محاولة داخل المنطقة )د(. )نقطة واحدة(  -
 مناطق.)صفر( عند سقوط الكرة خارج هذه ال -

 عند سقوط الكرة على خط مشترك بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعلى. -

 خطأ قانوني.  نلغي المحاولة في حالة إرتكاب المختبر -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) يوضح (3الشكل )
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 :التجربة اإلستطالعية    3-7
(  إجراء تجربة إستطالعية على عينة 2017/  2/  28) ريخابت ()احث مع فريق العمل المساعد قام الب 

وكان وهم من خارج عينة البحث ، ، فئة المتقدمين لبكرة الطائرة الرياضي  (العبين لنادي رواندوز10مكونة من)
اختبار نيلسون لالستجابة الحركية ثم حلقات الندولتا ،  اختبار)اآلتي اإلختبارات على وفق التسلسل  إجراءتسلسل 

حائط الصد الفردي  اختبار تكرارف،  (2اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز)ثم م( ،  6.40االنتقائية )
 : يأتي، وكان الهدف من التجربة ما  ية  ثان (15)من موقع على الشبكة  في أكثر

 خدمة.عمل األدوات والوسائل المست سالمةالتأكد من  -1
 التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد.  -2
 معرفة مدى إستجابة العينة وتفهمهم لالختبارات. -3
 معرفة الوقت المستغرق إلجراء كل اإلختبار وزمن التطبيق الكلي. -4
 التعرف على المشاكل المحتمل حدوثها في أثناء تنفيذ االختبارات. -5
 

 :التطبيق النهائي لإلختبارات  3-8  
     من بتداء  رياضية إداخلية لألنشطة الال القاعاتقام الباحث بإجراء التطبيق النهائي على عينة البحث وفي  

التجربة  كما في اإلختبارات إجراءتسلسل و،  نفسها ظروفبالو (2017/ 5 /3) ( ولغاية2017/ 4/3)

 .االستطالعية

 

                                                                                              الوسائل اإلحصائية     3-9
 النسبة المئوية. 

 .الوسط الحسابي 

 .اإلنحراف المعياري 

 .معامل اإللتواء 

 .)معامل اإلرتباط  البسيط )بيرسون 
  .اناتيالب معالجةل ( SPSS)الحقيبة اإلحصائية  الباحث استخدم      

 
 
 
 

                                                

 ()    : أسماء فريق العمل المساعد-- 
 .صالح الدينالرياضية / جامعة   التربيةكلية  :طالب الدكتوراه ( : ديار خليل مصطفى) السيد -1       
 السيد )كوسرت حسين قادر( : ماجستير :  سكول التربية الرياضية / جامعة  سوران. -2       
 حمدأمين( : ماجستير :  سكول التربية الرياضية / جامعة  سوران. بروا حسينالسيد ) -3       
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 النتائج ومناقشتها وتحليلعرض      -4
 عرض و تحليل نتائج اإلختبارات المستخدمة لعينة البحث 1-4

 (2الجدول )
 األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومعامل اإللتواء لإلختبارات المستخدمة لعينة البحث 

وحدة  متغيرات الدراسة وإختباراتها
 القياس

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 ()معامل
 اءاإللتو 

 ثبات االنتباه -1
 0.833 - 0.068 0.7063 درجة الندولتا( حلقات اختبار)

 سرعة اإلستجابة الحركيةزمن  -2
 (    م 6.40 ةاالنتقائي ةالحركي ة)اختبار نيلسون لالستجاب 

 0.075 - 0.090 1.8937 ثانية

 مهارة حائط الصدأداء  -3
ع على من موق أكثر في الفرديتكرار حائط الصد  )اختبار
            ية  ثان (15)الشبكة 

 1.028 - 0.351 5.8750 تكرار

 مهارة حائط الصددقة  -4
            (2)مركزمن  الفرديحائط الصد  دقة مهارة)اختبار 

 1.147 - 0.426 8.732 درجة

     
بارات واء لإلختومعامل اإللتألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية نتائج ا( 2من الجدول ) لنا يتبين

معياري  نحرافاإل( و 0.7063هي) حلقات الندولتاإلختبار أن قيمة الوسط الحسابي  المستخدمة لعينة البحث

 نإف م(6.40)ون لالستجابة الحركية االنتقائيةنيلسإختبار في  أما ( ،0.833-) بلغ ( ومعامل اإللتواء0.068بلغ)

 ( ، أما في0.075 -) ( ومعامل اإللتواء بلغ0.090اري بلغ)نحراف معياإلو  (1.8937)الوسط الحسابي هيقيمة 

الوسط الحسابي ن قيمة إف يةثان( 15حائط الصد الفردي في أكثرمن موقع على الشبكة ) تكرار ختبارإ

 دقة مهارةأما في اختبار ،  (1.028 -)( ومعامل اإللتواء بلغ0.351) نحراف معياري بلغاإلو ، ( 5.8750)هي

( 0.426نحراف معياري بلغ )اإل( و 8.732الوسط الحسابي هي )ن قيمة إف،  (2مركز)من  يالفردحائط الصد 

 (.1.147 -) ومعامل اإللتواء بلغ

 
 
 

                                                
()  البرنامج اإلحصائمن خالل  :  استخرج الباحث معامل اإللتواء بطريقة العزوم )العزم الثالث( مالحظة(  يpssS). 
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   طائرة لكرة الافي  حائط الصدأداء ودقة مهارة عرض وتحليل نتائج اإلرتباط بين ثبات االنتباه مع كل من  2-4
 لعينة البحث

 (3الجدول )
 ينة البحثالكرة الطائرة لعفي  حائط الصدأداء ودقة مهارة ين ثبات االنتباه مع كل من برتباط  قيم معامل اإل  

 متغيرات الدراسة وإختباراتها

 ثبات اإلنتباه
 حلقات الندولتا( اختبار)

 معامل االرتباط
R 

 اإلحتمالية

Sig 
 المعنوية

 
 مهارة حائط الصدأداء  -1

رمن موقع على تكرار حائط الصد الفردي في أكث ختبارإ)   
 انية  ث (15)الشبكة 

 معنوي  * 0.010 0.835

 مهارة حائط الصددقة  -2
 معنوي  * 0.027 0.629             (2)مركزمن  الفرديحائط الصد  دقة مهارة)اختبار 

 (0.05من مستوى الداللة )  ≥( معنوية عندما تكون االحتمالية R*   تكون قيمة )
     

ئط حاأداء ودقة مهارة بين ثبات االنتباه مع كل من رتباط اإلنتائج معامل ( 3من الجدول)لنا تبين 
مستوى  رتباط مع قيمة، ومن خالل مقارنة قيم اإلحتمالية لمعامل اإل لكرة الطائرة لعينة البحثافي  الصد

  :يأتيأن النتائج المعروضة هي كما  ،( 0.05)بلغ الداللة 
 

  حصلت حائط الصدأداء مهارة نتباه و ثبات االبين  رتباطاإلقيمة اإلحتمالية لمعامل الأن نتيجة 
 ( ، وهذا دليل على وجود االرتباط المعنوي 0.05من مستوى الداللة )قل ( وهذه القيمة أ0.010على)

 بينهما.

 

  حصلت  حائط الصدمهارة دقة نتباه و ثبات االبين  رتباطاإلأن نتيجة القيمة اإلحتمالية لمعامل
 ( ، وهذا دليل على وجود االرتباط المعنوي 0.05من مستوى الداللة ) قللقيمة أ( وهذه ا0.027)على

 بينهما.
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 ائط الصدحأداء ودقة مهارة مع كل من  وتحليل نتائج اإلرتباط بين زمن سرعة اإلستجابة الحركية عرض 4-3
 الكرة الطائرة لعينة البحثفي 

  (4الجدول )
 إلستجابة الحركيةمعامل اإلرتباط بين زمن سرعة اقيم 

 الكرة الطائرة لعينة البحثفي  حائط الصدأداء ودقة مهارة مع كل من  

 متغيرات الدراسة وإختباراتها

 زمن سرعة اإلستجابة الحركية
 م( 6.40 ةاالنتقائي ةالحركي ة)اختبار نيلسون لالستجاب

 معامل االرتباط
R 

 اإلحتمالية

Sig 
 المعنوية

 
 دمهارة حائط الصأداء  -1
تكرار حائط الصد الفردي في أكثرمن موقع  ختبارإ)

 انية  ث (15)على الشبكة 
 معنوي  غير 0.672 0.198

 مهارة حائط الصددقة  -2
             (2)مركزمن  الفرديحائط الصد  دقة مهارة)اختبار 

 معنوي  * 0.041 0.387

 (0.05توى الداللة )من مس  ≥( معنوية عندما تكون االحتمالية R*   تكون قيمة )     
أداء ودقة مع كل من  زمن سرعة اإلستجابة الحركيةبين  رتباط( نتائج معامل اإل4من الجدول)لنا تبين      

قيمة  رتباط مع، ومن خالل مقارنة قيم اإلحتمالية لمعامل اإل الكرة الطائرة لعينة البحثفي  حائط الصدمهارة 
  يأتي:المعروضة هي كما  أن النتائج ،( 0.05)بلغ مستوى الداللة 

 دحائط الصأداء مهارة زمن سرعة اإلستجابة الحركية و بين  رتباطاإلقيمة اإلحتمالية لمعامل الن نتيجة إ   
       ( ، وهذا دليل على وجود االرتباط 0.05)من مستوى الداللة ( وهذه القيمة أكبر0.672)على حصلت

 المعنوي بينهما. غير

 لصداحائط مهارة  دقةو  زمن سرعة اإلستجابة الحركيةبين  رتباطاإلمالية لمعامل ن نتيجة القيمة اإلحتإ 
 نهما.وهذا دليل على وجود االرتباط المعنوي بي( 0.05من مستوى الداللة ) قل( وهذه القيمة أ0.041)حصلت على 

 مناقشة النتائج    4-4

حائط رة بات االنتباه مع كل من أداء ودقة مها( تبين لنا ظهورعالقة إرتباط معنوية بين ث3من خالل الجدول )      
الطائرة ألداء  الكرة لعبة في الرئيسية من المتطلبات أن إعداد الالعب عقليا  إلى ذلك ، ويعزو الباحث  البحث لعينةالصد 

ي إلى عدم ؤديمناسبة ، وضعفه له تأثير مباشرعلى مدى إنتباهه وبالتالي  والمهارية والخططية بمعدالت البدنية الجوانب
النتباه نمية اأثناء اللعب ، كما " أخذ المدربون يهتمون بت في االحتفاظ بثبات انتباهه وارتكاب أخطاء مهارية وقانونية

حدث ، وت (258،  1996شمعون، )المباراة باالنتباه"  مصير بالتدريب وبذل الجهد المتواصل النه غالبا  ما يتقرر
 ةيزمن بفترة طولال الحركي االداء استمرار في ريكب دور تلعب التي ةيالعقل اتيالعمل أحد الخبراء عن ثبات االنتباه كونه "

 عن ا  يقيحق  مؤشرا   عطيي العنصر هذا اسيوق لالعب النفسي االعداد بمستوى  المتعلقة العناصر اهم من عدي فهو لهذا

 .(499،  1978يك ، الب و خاطر)لالعب"  النفسي النشاط على اللحظة في أتطر  التي راتييالتغ
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 ة ؛ ألنها مناالنتباه من مظاهر االنتباه التي تؤدي دورا  مهما  في لعبة الكرة الطائر ويرى الباحث أن ثبات       
لتركيز تتطلب ا عند أداء مهارة حائط الصد ودقتها التيوال سيما المتطلبات العقلية االساسية لألداء المهاري الجيد ، 

نتباهه اثبات  ركة الالعبين الضاربين ، والمعد ، وحركة الكرة واتجاهاتها مما يتطلب من الالعبواالنتباه المستمر لح
وى المست ألداء الحركة المثالية ، و"النجاح التكتيكي للرياضين في المستويات المتقدمة ، يحدده إلى درجة كبيرة

عب اللدى االنتباه  أو ضعفه  تيتثب عدم ، وكذلك فإن( 69-68،  2000الضمد ، ) المرتفع لنمو خاصية االنتباه"
خطاء أإجراء  تسببيمما وبالتالي تشتتهه ،  استجابته سرعة ريتأخ الى يؤديفي أثناء اللعب القائم بحائط الصد 

 بداية بيلق السلبية الحاالت من يعد "ضعفهألن  المهارية وينعكس تأثيره السلبي على دقة إنجاز مهارة حائط الصد ،

 .(153،  1984، لويسا)األداء" 

هارة أداء مزمن سرعة اإلستجابة الحركية و معنوية بين  ( ظهورعالقة إرتباط غير4وتبين لنا من الجدول )      
يام التدريب التقليدي المتبع لدى بعض المدربين ، وهم الق إلىذلك ويعزو الباحث البحث ،  لعينة حائط الصد

ة العقليون مراعاة مبدأ الخصوصية في التدريب لجميع الجوانب البدنية و بالتدريب على أداء المهارات األساسية د
لحركية ااألداء الجيد للمهارة  " أنو  والنفسية والخططية حسب متطلبات وإحتياجات كل مهارة في الكرة الطائرة ،

ية احي البدنباإلضافة إلى حسن التفكير الخططي اليكتب له نجاح التنفيذ ما لم يعتمد بدرجة كبيرة على النو 
رة " ضعف القدرات البدنية لدى العبي الكرة الطائأن خطايبة( ويؤكد )،  (133،  1978عالوي ، ) المطلوبة "

 (.256 ، 1996،  خطايبة) " يؤدي إلى ضعف األداء المهاري والخططي ومستوى اللعب

ائط الصد والهامة لالعب القائم بحويرى الباحث أن سرعة اإلستجابة الحركية من القدرات البدنية الضرورية       
لالعب ا على ستوجبيأدائه ، و  في ريكب جابييإ ريتأث أثناء إعتراضه لظروف والمواقف الصعبة في اللعب ولهافي 

لمنافس االمناسب بسبب التصرف السريع للكرة الهجومية القادمة لفريق  الوقت وأستخدامها في حيصح بشكلها امتالك
 وخاطفا .  عا  يمهما يكون سر  صعوبة أدائها المهاري  من ديز ي لكرة قانونيا  ممابا ثم عدم االحتفاظ، 

ارة دقة مهزمن سرعة اإلستجابة الحركية و ( ظهورعالقة إرتباط معنوية بين 4وكذلك تبين لنا من الجدول)      
بة بسرعة االستجامهارة حائط الصد المرتبطة  إلى طبيعةذلك ايضا  ويعزو الباحث البحث ،  لعينة حائط الصد

قبة ما ع ومراالحركية للظروف المتغيرة والمتداخلة ، لذلك فالالعب القائم بالصد " يحتاج الى التكيف والتحول السري
وعلى درجة  مهما كان حائط الصد متكامل وفعاليقوم به المنافس وهذا يعتمد على سرعة تحرك الالعب ؛ ألن 

 ق"ائيستطيع اختراق حائط الصد بشتى الطر عالية من األداء المهاري فهناك مهاجم 
(www.sportscien.freehost.com/sport إذن " فكلما قصر زمن سرعة االستجابة الحركية استطاع ، )

،  محمد) لعاب الخداع التي يقوم بها المنافس"االالعب أن يقوم بالتصرف السليم في الوقت المناسب ال سيما 
 أفضل داءاأل كان كلما حركية ومناسبا  إلستجابة مالئما   االنتباه ثبات كان ماويرى الباحث أيضا  كل (25،  1993

سريع  رد فعلودقته ، وأكده)كامل طه الويس( أن" الوصول إلى  األداء مستوى  تحسين إلى لمهارة حائط الصد ويؤدي
 " )وجيه دالجي االنتباه ن دو  سريع فعل رد " أداء يمكن ال ( ، اذ154-153،  1984،  الويس)" يتطلب تطويراالنتباه

 يركز ان عليه ائرةالط الكرة األداء ، فالعب في االهمية من كبيرا   حيزا   واالستجابة االنتباه من كال ( ، و"61، 1985، 
 لحظة فيو  الكرة وحركة الفريق نفس من الزمالء التحرك وحركة هذا وهدف مجال ومعرفة المنافس حركة نحو انتباهه

 .(116-115،  2005 وآخران ، حكمت)"  المواجه للمثير وفقا ةعليه االستجاب ما
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  : األستنتاجات والتوصيات     -5
 األستنتاجات :    5-1
 رة لعينةالكرة الطائ فيحائط الصد  مهارة مع كل من أداء ودقة رتباط معنوية بين ثبات االنتباهإوجود عالقة  -1

 البحث.
 ة لعينةالكرة الطائر  فيحائط الصد  مهارة سرعة االستجابة الحركية ودقة رتباط معنوية بين زمنإوجود عالقة  -2

 البحث.
طائرة الكرة ال في حائط الصدمعنوية بين زمن سرعة االستجابة الحركية وأداء مهارة  رتباط غيرإوجود عالقة  -3

 البحث. لعينة
 

 التوصيات :    5-2
ما بثبات اإلنتباه وسرعة اإلستجابة الحركية  ية لتطويرعلى تطبيق المبادئ واألسس العلم ضرورة التركيز -1

 الكرة الطائرة. فيمهارة حائط الصد  ودقةينسجم مع متطلبات األداء 
كل مهارة من أداء حسب خصوصية ثبات اإلنتباه عطاء أهمية في تدريباتهم على إ  فيالمدربين  يجب تنبيه -2

 المهارات األساسية في الكرة الطائرة.
الطائرة  الكرة يداء المهاري لالعباأل علىالتي لها تأثير مباشر  ةيالحرك االستجابة د على سرعةيالتأك ضرورة -3

 وفق تخصصاتهم.على 
ة حائط مهار  عالقة بأداء ودقة لها خرى التياال قدرات البدنيةالمظاهر اإلنتباه و  علىمشابهة  دراساتإجراء  -4

 لالعبي الكرة الطائرة. الصد
  

  : ردالمصا - 

والتوزيع ، ، مؤسسة الوراق للنشر  1لموسوعة العلمية للكرة الطائرة ، طا ( :2001) إبراهيم ، مروان عبد المجيد .1
 عمان.

 مبارزةال العبي لدى الحركية االستجابة بسرعة وعالقته االنتباه : ثبات (2006) عباس محمد البياتي ، بسام .2

 امعةج،  الرياضية التربية كلية ، 2العدد،  1، ج 21المجلد الرياضية ، التربية كلية الشيش ، مجلة بسالح

  بغداد.
سفلى االنفجارية لعضالت األطراف ال ( : سرعة االستجابة الحركية والقوة1999الجبوري ، فاتن محمد رشيد ) .3

ه ، ورا األساسية وبعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي الكرة الطائرة ، أطروحة دكت وعالقتها ببعض المهارات
 . كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد

يم ، ( : األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقو 1997المنعم ، حمدي ) وعبد يحسانين ، محمد صبح .4
 الكتاب للنشر، القاهرة.   ، مركز 1ط
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،  الطائرة والكرة حةالسبا لعبتي في الحركية باالستجابة وعالقته االنتباه حدة ( :2005وآخران) حكمت ، اسماء .5
 .2العدد ، 14الرياضية ، المجلد التربية مجلة

 ( : القياس في المجال الرياضي  ، دار المعارف ، مصر.1978خاطر، أحمد محمد والبيك ،علي فهمي ) .6

 ، عمان. للطباعة والنشروالتوزيع ، دار الفكر 1( : موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ، ط1996خطايبة ، أكرم زكي )

 ( : التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ، مكتب الصخرة للطباعة ، بغداد.2002خيون ، يعرب ) .7
 االولى الدرجة ةيأند لحراس مرمى ةيالحرك باالستجابة وعالقته االنتباه ثبات اسيق: ( 1994) يونس معتز، ذنون 

 البصرة. جامعةالجديد ، المعلم القدم ، مجلة بكرة
نشر بدعم من الجامعة ،  1التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين ،ط ( :2001الربضي ، كمال جميل ) .8

 األردنية ، عمان. 
داث ( : عالقة بعض المتغيرات البدنية والوظيفية كمؤشر الختيار األح2005السالمي ، أسعد عبدهللا حمد ) .9

 كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد. رسالة ماجستير،،  في المصارعة
 اهرة.العربي ، الق الفكر ، دار 1( : التدريب العقلي في المجال الرياضي ، ط1996ون ، محمد العربي )شمع  .10
 للطباعة الفكر ، دار 1( : فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة ، ط2000الضمد ، عبدالستار جبار) .11

 والنشروالتوزيع ، عمان.

ية بعض االنتباه لدى العبي االلعاب الفردية والجماع ( : دراسة مظاهر1995الطائي ، محمد حيدر محمود ) .12
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل.

 ،العربي  الفكر ، دار( قانون  –تحليل –تدريب –تعليم –تاريخ)( : الكرة الطائرة 1999طه ، علي مصطفى ) .13
 القاهرة. 

 مجلة الطائرة ، الكرة العبي لدى الحركية باالستجابة هوعالقت االنتباه ثبات (:2002) وآخرون  عبد ، خالد .14

 .1العدد ، 1المعاصرة ، المجلد الرياضة

 ،العربي الفكر دار ، اختبارات األداء الحركي ( ؛2001عالوي ، محمد حسن ، ورضوان ، محمد نصرالدين) .15
 القاهرة.

ة على دنية بين العبي الكرة الطائر ( : مقارنة بعض القدرات العقلية والب2000كوليان ، ريتا سهاك كاركين) .16
 وفق تخصصاتهم ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد. 

لى ( : سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بالقوة المميزة بالسرعة لألطراف السف1993محمد ، قصي حازم ) .17
 ، جامعة الموصل.لحراس مرمى كرة القدم ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية 

 ، الموصل. الموصل جامعة مطابع ، 1، ط الحركي التعليم الحركة علم ( ؛1985، محجوب) وجيه .18

 بغداد ، بغداد. جامعة مطبعة الرياضية ، التربية في الرياضي النفس ( :علم1984الويس ، كامل طه) .19
 :(INTERNETالشبكة الدولية للمعلومات ) .20

.2014-5-11-ost.com/sport02.htmfreeh http://www.sportscien. 
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 (1الملحق ) 

 ة سوران                    جامع      
 كلتي التربيةفا      

 سكول التربية الرياضية    

  اتاالختبار  أهمصين لتحديد تخصراء الخبراء والمآستبيان استمارة إ
 

 المحترم………………………………..ستاذ الفاضل لى األإ
 

 --تحية طيبة :
 

هارة م ودقة بأداء سرعة اإلستجابة الحركية وعالقتهمازمن " ثبات االنتباه و  ـاء البحث الموسوم بر يروم الباحث اج     

 أداءكية و جابة الحر سرعة االستزمن اختبارات متغيرات ثبات االنتباه و  ، وبين أيديكم قائمةالكرة الطائرة" في حائط الصد 

صلح منها اال تيارتتمتعون به من خبرة في هذا المجال، يرجى إبداء رأيكم في اخ، وبالنظر لما  ودقتها مهارة حائط الصد

 ،الختبارات اكثر مالءمة في حالة عدم وجوده ضمن قائمة أختبار ترونه إأي  فضال  عنالستخدامها كمتغيرات للبحث ، 

 فئة المتقدمين. ين العينة هم العبأعلما 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       : التوقيع
 و الخـبير:أاسـم المختـص  

 : للقب العلمي وتاريخ الحصول عليها
 الباحث                                                                                       : االختصاص

 شمال صالح الدين أحمد                                                                            : عنوان العمل
                                                               :  emailرقم الموبايل و 

                                                                                                  
 
 
 

 وتقبلوا مني عميق االمتنان
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 ارة تحديد أهم االختبارات لمتغيرات البحثإستم

 وإختباراتها متغيرات الدراسة و الترشيح

 ثبات االنتباه 

 أنفيموف( -اختبار )بوردن  -1 

 حلقات الندولتا اختبار -2 

 زمن سرعة اإلستجابة الحركية 

 م( 6.40اختبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقائية ) -1 

 إتجاهات ةستجابة الكلية ثالثاختبار سرعة اال -2 

 اختبار سرعة االستجابة الكلية بإتجاهين -3 

 حائط الصدأداء مهارة  

 ( ثوان10اختبار تكرار حائط الصد الفردي من موقع واحد على الشبكة ) -1 

 نية  ( ثا15اختبار تكرار حائط الصد الفردي في أكثرمن موقع على الشبكة ) -2 

 محاولة( 15ب الساحق )اختبار صد الضر -3 

 حائط الصددقة مهارة  

 (4اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) -1 

 (3اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) -2 

 (2اختبار دقة مهارة حائط الصد الفردي من مركز ) -3 

 

 أستمارة حلقات الندولتا (2الملحق )

 


