
  ٢٠٠٦ –) ٤١( العدد –) ١٢( المجلد –دین للعلوم الریاضیة مجلة الراف

٦٠ 

تركیز االنتباه واإلدراك الحس حركي وعالقتھا بدقة اإلرسال 
  الطویل 

  بالكرة الطائرة
  

  زھیر یحیى محمد علي. د.م  خالد عبدالمجید الخطیب. د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة / الموصل جامعة 

  
  ٢٠/٢/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ١٧/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

  :دف البحث التعرف علىیه
  .العالقة بین درجة تركیز االنتباه ودقة االرسال الطویل بالكرة الطائرة .١
واسـتخدام ... حركي ودقـة االرسـال الطویـل بـالكرة الطـائرة–العالقة بین مستوى االدراك الحس  .٢

المـــنهج الوصـــفي باالســـلوب المـــسحي لمالئمتـــه وطبیعـــة البحـــث ، وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 
دي شقالة الریاضي للشباب بالكرة الطائرة المشارك في بطولة محافظة اربیل للشباب العبي نا

 . والبالغ عددهم عشرة العبین٢٠٠٥للعام 

حركـــي واختبـــار دقـــة –وقـــد اســـتخدام الباحثـــان اختبـــارات تركیـــز االنتبـــاه واإلدراك الحـــس 
 الحـــسابي ، واالنحـــراف الوســـط(اإلرســـال الطویـــل بـــالكرة الطـــائرة وتـــم معالجـــة البیانـــات باســـتخدام 

 ).المعیاي، ومعامل االرتباط البسیط

  :وأسفرت النتائج على ما یأتي
هنــاك ارتبــاط ضــعیف بــین درجــة تركیــز االنتبــاه ودقــة االرســال الطویــل بــالكرة الطــائرة لــصفق  .١

  .مستوى القدرات العقلیة لدى عینة البحث
لطویل لـصفق مـستوى األداء حركي ودقة االرسال ا–وجود ارتباط ضعیف بین اإلدراك الحس  .٢

  .المهاري لدى عینة البحث
  :وأوصى الباحثان ما یأتي

التاكید على تدریبي شباب نادي شقالوة الریاضي بـالكرة الطـائرة علـى وسـائل التـدریب العقلـي  .١
  .لزیادة تركیز االنتباه واالدراك الحس حركي

یة التدریبیة جنبًا إلى االهتمام باالعداد النفسي العام والخاص لالعبي في عضوت العمل .٢
  .جنب مع االعداد ألبدني والمهاري
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٦١  

Attention concentration and perception (senso-
motor),and its relationship with long "serve accuracy 

in volleyball 
Dr. Khalid H.Al-Khatib. Dr. Zoohar Yaha M. Ali 

University of Mousl - College of Sport Education  
 
Abstract: 

The Aims Of Study Was To Know The Following :- 
1. the relationship between the attention con centration degree and long 

serve accuracy in volleyball. 
2. The relationship between the perception (senso-motor) level and long 

serve accuracy in volleyball. 
Descriptive method by (survey style) was used which suit the 

nature of study sample of study consist of (10) players ,represented the 
saklawa sport club for youth in volleyball. That participant in arbil 
province championship for youth, the researchers used the attention con 
centration, perception (senso-motor) tests and the accuracy of long serve 
test in volleyball. Data was processed statistically by using the 
(mean,standand deviation, simple correlation). The Results Indicated The 
Following :- 
1. there was a weak relationship between the attention concentration 

degree and the accuracy long serve in volleyball , because of the weak 
level in mental abilities of the research sample. 

2. There was a weak relationship between the perception (senso-motor) 
and accuracy long serve in volleyball ,because of the weak level in 
skill performance of the research sample. 

The Researchers Recommended The Following : 
1. to train the saklawa club sport for youth on mental training means ,in 

order to increase the attention concentration and perception (senso-
motor) . 

2. 2-To take care of general and special psychological for the players in 
training operation ,besides the physical and skill preparation. 
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٦٢  

  
  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

تعد القدرات العقلیـة أحـدى المكونـات األساسـیة المهمـة التـي یحتاجهـا العبـو الكـرة الطـائرة 
اذ انها تعمل وتساعد على تنمیة القدرات الحركیـة وتطـویر االداء المهـاري والخططـي وتـساهم فـي 

ـــسل الحركـــة مـــن خـــالل تطـــویر المهـــارات ا ـــاه واالدراك ربـــط وتسل ـــة وتركیـــز االنتب  -الحـــس(لحركی
 عند الالعبین ومن خالل ما تقدم یمكن ان نحدد اهمیة دراسة القدرات العقلیة واثرهـا علـى )حركي

الالعبـــین والتـــي تعطـــي المزیـــد مـــن الثقـــة والمقـــدرة علـــى الـــشعور بـــاالداء الفنـــي االفـــضل ومـــستوى 
عالیـــات الریاضـــیة التـــي تحتـــاج إلـــى التطـــویر االنجـــاز االحـــسن وكمـــا كانـــت الكـــرة الطـــائرة مـــن الف

والتحدیث فان دراسة موضوع القدرات العقلیة یعد من اهـم االتجاهـات الحدیثـة فـي عملیـة التطـویر 
حیث ان لعبة الكرة الطائرة تعتمد على القـدرات العقلیـة بقـدر مـا تعتمـد علـى القـدرات البدنیـة اذ ان 

شــــمعون (ني اصـــبح مثــــار اهتمــــام المـــدربین والالعبــــین العالقـــة بــــین الجانـــب العقلــــي واالداء البــــد
  )٢٧ ،١٩٩٦والجمال ،

ویعد التركیـز احـد مظـاهر االنتبـاه المهمـة الـذي لـه دور فعـال فـي التهیـؤ واالسـتعداد قبیـل 
 قبیـــل البـــدء اإلرادي حیـــث یتطلـــب مـــن الالعـــب التـــدریب المتواصـــل علـــى تطـــویر والســـیمااالداء 

 طقلیـــــة اذ ان ارتفـــــاع درجــــة اإلتقـــــان للمهـــــارات الحركیـــــة ال یـــــرتبالــــصفات النفـــــسیة والعملیـــــات الع
بمؤهالت التدریب فقط بل یرتبط ایضًا بقدرة الفرد على بعض القدرات العقلیة ومنها تركیز االنتباه 

 حركي الذي یعد احد إبعاد اإلعداد النفسي المهمة لالعب الكـرة الطـائرة اذ یـذكر -واالدراك الحس
الحركـي لمـا اسـتطاع الفـرد ان یعـي او یتـذكر او یـتعلم شـیئًا –اه واالدراك الحـس لوال االنتبـ) راجح(

ـــه وتدركـــه  ـــه الی ـــه یجـــب ان تنتب ـــتعلم شـــیئًا او تفكـــر فی ـــه ، فلكـــي ت  ١٩٧٣راجـــح ،(اذ ان یفكـــر فی
،١٩٣.(  

حركـي وتطـویر - واالدراك الحـسرئیساذ ان الحساسیة الحركیـة للعـضالت تعـد المكـون الـ
الدقیقة في الكف یعـد امـرًا مهمـًا جـدًا لالعـب الكـرة الطـائرة ، اذ ان الالعـب هذه الصفة للعضالت 

الجیـد یفـوق قرینـه العـادي لمــا یعـادل مـرتین ونـصف فـي صــفة الحاسـیة الحركیـة لعـضالت الكفــین 
بالــذات وثبــت ان الــصفة الخاصــة الكفــین تتفــوق بمقــدار إضــعاف عنــد الالعبــین المعــدین بمقارنــة 

ول مدة التـدریب تـساعد الالعبـین علـى تحـسین هـذه الـصفة وكـذلك یـستخدم بالمهاجمین كما ان ط
العبو الكرة الطائرة النظر لتحدید مكان واتجاه اللعب والكرة والزمالء والمنافسین لذا علیهم امتالك 

 ١٩٩٧حـــسانین ، وعبــــدالمنعم ،(القـــدرة علـــى تحدیــــد المـــسافات بدقــــة بیـــنهم وبــــین هـــذه التغیــــرات 
،٤١٢.(  
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٦٣  

ذلك فان سرعة االدراك لهـا فاعلیـة مـؤثرة فـي اداء العبـي الكـرة الطـائرة فالقـدرة فضًال عن 
علــى ســرعة وادراك وتحدیــد مواقــع الــزمالء والمنافــسین بالملعــب تــؤثر بدقــة وســرعة تنفیــذ كثیــر مــن 

  .المهارات فنیًا وخططیاً 
نتبــاه واســتنادًا مــا تقــدم یمكــن تحدیــد اهمیــة البحــث الحــالي للتعــرف علــى درجــة تركیــز اال

حركــي وعالقتهــا بدقــة االرســال الطویــل لتــسهم فــي معرفــة بعــض الظــواهر -ودرجــة االدراك الحــس
  .في نجاح دقة االرسال الطویل بالكرة الطائرةالمهمة النفسیة للعمل على تطویر احد العوامل 

  
  : مشكلة البحث ٢-١

 الریاضـیة وفـي یعد مفهـوم القـدرات العقلیـة مـن المفـاهیم التـي ظهـرت فـي مجـال الدراسـات
غیـر محـدود مــن األلعـاب الریاضــیة المختلفـة وقــد اسـتندت الدراســات التـي اهتمــت بمفهـوم القــدرات 
العقلیة وعالقتها باألداء المهاري إلى العدید من النظریات واألداء واألفكار التي حاولت دراسة هذا 

ان إلى فترة قریبة یعتمـد فـي المفهوم لإلطار السلوكي والمعرفي العام إلى المجال الریاضي الذي ك
برامجـــه التدریبیــــة علـــى االهتمــــام بالجوانـــب البدنیــــة والمهاریـــة والخططیــــة متجـــاهًال وبــــشكل غیــــر 

حركـــي وأســـالیب قیاســـها –مقـــصود بعـــض القـــدرات العقلیـــة ومنهـــا تركیـــز االنتبـــاه واالدراك الحـــس 
النهایـــة فـــي اتجـــاه االداء وطــرق تنمیتهـــا وعالقتهـــا المختلفـــة بالمهـــارات الحركیـــة التــي تنـــصب فـــي 

  .المهاري للعبة الكرة الطائرة
ان حالــة عــدم توجیــه الكــرة الــى المكــان المناســب عنــد ضــرب اإلرســال المتمــوج األمــامي 
األمریكي في لعبة الكرة الطائرة قد یؤدي الى خسارة نقطة وتبدیل اإلرسال وهذا یـؤدي الـى ضـیاع 

اذ نجـد ان ) فـوزه او خـسارته(د تحـدد مـصیر الفریـق فرصة قد یكون الفریق بأمس الحاجة الیها وقـ
الكـرة فـي ) دقـة(كثیر من الفرق أضاعوا فرص كثیرة في المباریـات بـسبب عـدم النجـاح فـي توجیـه 

اثناء ضرب اإلرسال هو احتمال نقص التركیز والقصور في عملیة تركیز االنتباه واإلدراك الحـس 
ـــذا ارتـــأى الباحثـــان أجـــراء هـــذا البحـــث  للتعـــرف علـــى العالقـــة بـــین درجـــة تركیـــز االنتبـــاه حركـــي ل

  . حركي ودقة اإلرسال الطویل بالكرة الطائرة-واإلدراك الحس
  
  : أھداف البحث ٣-١

  :یهدف البحث إلى ایجاد ما یاتي
  .التعرف على العالقة بین اختبار درجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال الطویل بالكرة الطائرة .١
حركـي ودقـة اإلرسـال الطویـل - اختبـار درجـة مـستوى اإلدراك الحـسالتعرف على العالقـة بـین .٢

  .بالكرة الطائرة
  
  : فرضا البحث٤-١

  :افترض الباحثان ما یاتي
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٦٤  

  .وجود عالقة ذات داللة سلبیة بین درجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال الطویل بالكرة الطائرة .١
 اإلرســـال الطویـــل بـــالكرة حركـــي ودقـــة–وجـــود عالقـــة ذات داللـــة معنویـــة بـــین اإلدراك الحـــس  .٢

  .الطائرة
  
  : مجاالت البحث ٥-١
  .العبو شباب نادي شقالة الریاضي بالكرة الطائرة محافظة اربیل:  المجال البشري -
  .٢٥/٧/٢٠٠٥-٢٠/٧/٢٠٠٥:  المجال الزماني -
  .قاعة نادي اربیل الریاضي في محافظة اربیل:  المجال المكاني -
  
  :لمشابھة االطار النظري والبحوث ا-٢
  : االطار النظري ١-٢
   : حدة االنتباه١-١-٢

بانها اكبر طاقة عصبیة یمكن فقدها اثناء النشاط الذي تشترك فیه "حدة االنتباه تعرف 
، وتعرف )٣٧ ،٢٠٠٠عبدالستار الصمد ،" (العملیات النفسیة التي تحدث بدقة ووضوح وسرعة 
كلما زادت حدة االنتباه ومن ثم مثیرات معینة درجة الصعوبة التي یبذلها الالعب تجاه مثیر او 

نحو مثیرات معینة كلما تطلب االمر بذل المزید من الطاقة العصبیة او العقلیة في عملیات 
 في مرحلة تعلیم والسیمااالنتباه وتلعب ظاهرة حدة االنتباه دورا هاما في النشاط الریاضي 

لجماعیة مثل كرة السلة والقدم والطائرة بحدة و بعض االلعاب ابالمهارات الحركیة ، ویتمیز الع
  .انتباه عالیة بینما كانت اقل منها لدى المصارعین والمالكمین

  
   :  تركیز االنتباه٢-١-٢

" هو تضییق االنتباه وتثبیته نحو مثیر معین واستمرار االنتباه على هذا المثیر المختار"
االنتباه هو القدرة على تضییق او تثبیت او فكان تركیز ) ٤٨ ،١٩٨٧الكاتب ، عبداهللا الرشید،(

ان تركیز االنتباه على مثیر معین . تأكید االنتباه على مثیر او مثیرات مختارة لفترة من الزمن
الیعني بالضرورة جمود االنتباه وتوقعه وٕانما یتحرك االنتباه أثناء تركیزه في مجال او امتداد او 

د او اتساع االنتباه ولكن في حدود تنبع المثیر المختار اتساع اكبر یطلق علیه جمال او امتدا
  .الذي یتم التركیز علیه كما ویطلق على النقطة التي یتركز فیها مصطلح بؤرة االنتباه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٦٥  

  حركي- مفھوم اإلدراك الحس١-٢-٢
حین تقرع المنبهات الحسیة حواسنا ینتقل اثر هـذه المنبهـات عـن طریـق اعـصاب خاصـة 

 الــى مراكــز عــصبیة خاصــة فــي المــخ، وهنــاك تتــرجم هــذه االثــار بطریقــة هــي األعــصاب المــوردة
ـــة بـــسیطة هـــي مـــا یعـــرف باالحـــساس ،  ـــى حـــاالت شـــعوریة نوعی ـــزال لغـــزا مـــن الغـــاز العلـــم ال الت
فاالحــساس هــو االثــر النفــسي الــذي ینــشا مباشــرة مــن تنبیــه حاســة او عــضو خــاص وتــؤثر مراكــز 

  .الحس في الدماغ
الحــــواس (ام علــــى اقــــسام ثالثــــة هــــي احــــساسات خارجیــــة وتقــــسم االحــــساسات بــــشكل عــــ

واحساسات حشویة تنشا من المعدة واالمعاء والرئة والقلب والكلیتـین واحـساسات عـضلیة ) الخمسة
او حركیة تنشا من اعضاء خاصة في العضالت واالوتار والمفاصل وهي التي تزودنا بمعلومـات 

ا وسرعتها واتجاهها وحدة حركتها وشكل وضع عن ثقل االشیاء وحفظها مع وضع اطرافنا وحركتن
الجسم وتوازنه وعن مدى ما نبذله من جهد ما نلقـاه مـن مقاومـة ونحـن نحـرك االشـیاء ونرفعهـا او 

  ).٢٠٠-١٩٩ ،١٩٩٦بسیم ،(ندفعها 
وهنــاك فــرق بــین االحــساس واالدراك فاالحــساس هــو ابــسط عملیــة نفــسیة للتــاثیر المباشــر 

واس ، واالحــساس بالحركــة هــو عملیــة كونهــا تــشمل اســتثارات حــسیة للمــؤثرات المادیــة علــى الحــ
متعــددة فــي ان واحــد امــا االدراك فهــو عملیــة التفــسیر واعطــاء المعنــى لالحــساسات المنبعثــة مــن 

  ).١٦٨ ،١٩٨٥حسین ،(المؤثرات الحسیة 
  
  :حركي في المجال الریاضي – االدراك الحس ٢-٢-٢

 الالعب ممیزات معینة من االدراك الحس حركي ان ممارسة  النشاط الریاضي یفرض على
الخاص ، فالعب الكرة الطائرة یتمتع بقدرات حسیة وحركیة تختلف عن العب كرة القدم وكرة الـسلة 
وغیرهـــا مـــن االلعـــاب اذ ان العـــب الكـــرة الطـــائرة یكـــون ادراكـــه الحـــس حركـــي محـــصورًا مـــع الكـــرة 

  .االدراك الحس حركي  )Jenkis( واعضاء الفریق المنافس ولقد اعتبر جنكنز 
حین )  Shtin hausشتاین هاوس (من اهم الحواس التي نمتلكها وهذا المعنى قد عبر عنه 

لذا یرى "  ان عضالتنا في القدرة على االبصار قد تفوق قدرة أي منا" قال عبارة التخلو من المبالغة 
ر كبیـر وفعـال فـي عملیـة الـتعلم العاملین في مجال التربیة الریاضیة ان االدراك الحس حركـي لـه دو 

 الى ان االداك الحس حركي عند الفرد یمكن تنمیتـه وتطـویره )Farfel,Meinal(وقد اشار كل من 
ولـإلدراك الحـس حركـي دور ) ٢٩٣ ،١٩٨٧خـاطر ، واخـرون ،(بالتدریب من خالل برنامج خـاص 

 بـین أجزاءهـا المختلفـة وطبیعـة هام في عملیة التوافق بالنسبة للمهارات الحركیة التي تتطلب التمییز
االحـساس الحركــي لمهــارة معینـة تــؤثر دقــة التوافــق فنـرى المهــارة مــن حیـث احــساس الالعــب بوضــع 

جـرجس (المفاصل ودرجة الشد العضلي كما تكسبه القدرة على تقسیم مدى االرتباط العـضلي الـالزم 
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٦٦  

علیهـــــا لـــــیس فقـــــط بتغییـــــر ویــــرى فارفـــــل ان دقـــــة الحركـــــة بالنـــــسبة للـــــذراع یحـــــافظ ) ١١٠ ،١٩٩٣،
ولـالدراك الحـس حركـي ) ٤٤١ ،١٩٩١اسـماعیل ،(االنقباضـات العـضلیة ولكـن فـي أثنـاء ارتخاءهـا 

أهمیــــة كبیــــرة فــــي القــــدرة علــــى دقــــة التمییــــز فــــي الخــــصائص المكانیــــة والزمانیــــة للحركــــة ان تحدیــــد 
 المعقـدة وهـذا یعتمـد العالقات الزمنیة في العمل الحركـي وتناسـق الحركـات یعـد مـن عملیـات اإلدراك

على التنسیق الدقیق في تقلص وارتخاء العضالت ، اما إدراك المكان فهو األخر یمثل أهمیـة كبیـرة 
  ).٦٧٥ ،١٩٨٥حسین ،(ا في هذا المجال رئیسفي العمل الحركي وتلعب حاسة البصر دورا كبیرا و 

  
  : كیف یحدث االدراك٣-٢-٢

ي بمیزاتـه یـشرف علـى نـشاطه الحـسي والحركـي ان الجهاز العصبي الـذي ینفـرد الكـائن الحـ
وهذا الجهاز یتكون من وسائل لنقل التسببیة من الحواس وتوصیلها الى المراكز العصبیة ومنها الى 
سائر اعضاء الجسم وهذه هي االعصاب الـواردة والـصادرة ویتكـون ایـضا مـن مراكـز تـسلم اثـر هـذه 

العــضالت والفــرد ویطلــق علــى هــذه المراكــز الجهــاز المــؤثرات لتحدیــد معناهــا والصــدار االوامــر الــى 
العصبي المركزي ، فعندها یتصل الكائن الحي باحد موضوعات العالم الخارجي فان الحـواس تتـاثر 
بمــا یقــع مــن مــؤثرات ویحــدث االحــساس عــن طریــق اصــطدام تموجــات خاصــة تــصدر بــین اجــسام 

م االعــصاب المــوردة الــى ان تــصل خارجیــة بــاطراف االصــابع ثــم تنتقــل االشــارة عــن طریــق اصــطدا
الى المخ فتترجم هذه االشارات العـصبیة الـى معنـى وهـذا هـو االدراك الحـس حركـي واحیانـا التـصل 
االشارة العصبیة الى المخ مباشرة ، حیث تمر بالمراكز العصبیة الموجودة بالنخاع الشوكي وهنـا قـد 

 االمـر الـصادر منهـا وهـذا مـا یـسمى بالفعـل تامر هذه المراكز العضو المسؤول في االستجابة لتنفیـذ
ــــنعكس حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه المراكز بترجمة االشارة العصبیة دون ارسالها الى المخ وان حواسنا التلتقط كـل مـا یـصدر عـن 
الموضوعات من ذبذبات او تموجات انما تلـتقط بعـضها فقـط ونحـن النـرى كـل شـي امامنـا والنـسمع 

  .كل االصوات التي تصدر حولنا
  
  : اإلرسال ١-٣-٢

  )٢٠٠٤، ٢٠٠١،ئرةالقواعد الرسمیة لكرة الطا(یعرف بانه وضع الكرة في حالة اللعب 
  :أهمیة اإلرسال  -

وتعـد القـدرة ، یتمیز االرسال بانه احد المهارات التي لها طابع هجومي فـي الكـرة الطـائرة "
 اتقان اداء االرسال یستطیع على التحكم في اداء االرسال اداءا صحیحا عملیة هامة النه بواسطة

خاصة وان الالعب یكون في ادائه مستقال وغیر مـرتبط بزمالئـه اوبـالفریق ، الالعب كسب نقطة 
ویعــد االرســال مــن اهــم ضــربات الهجــوم المباشــر التــي  " )٣٨ ، ١٩٧٨، ایلــین ودیــع (" المنــافس 
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٦٧  

وبـــدون االرســـال  " )١٦ ، ١٩٧٧، زینـــب فهمـــي واخـــرون (" یـــستعملها الالعبـــون خـــالل المبـــاراة 
الیمكن ان یبدا اللعب ویستطیع الالعب وحـده ان یحـصل علـى نقطـة مباشـرة دون ان یبـذل فریقـه 

وهنا تـاتي ، أي جهود ولذا فان خسارة االرسال تعني فقدان الفریق عنصر المبادرة لتسجیل النقاط 
واذا اسـتطاع ، خطـط اللعـب واتقانه یعني الشي الكثیر بالنـسبة ل، اهمیته النه یعد سالحا هجومیا 

الالعب ان یختار االرسال المناسب وفي اللحظة المناسبة وتوجیهها الـى المكـان المناسـب فـسوف 
 ذلـــك یـــستطیع الالعـــب فـــي االقـــل ان یجعـــل ضـــربة فـــضال عـــنیحـــصل علـــى نقـــاط كثیـــرة لفریقـــه 

االرسال من الصعوبة بحیث تؤثر في دفاع الخصم وتربكـه ممـا یجعـل وصـول الكـرة الـى الالعـب 
   )٥٣ ، ١٩٨٧، عقیل عبد اهللا(" المعد بصورة غیر جیدة 

وكلمـا كانـت الـضربات قویـة كـان تاثیرهـا ایجابیـا ، ویعد االرسال عامال هاما في اللعـب " 
كذلك فان اهم اغراض االرسـال عـدم اتاحـة  " )٣٨ ، ١٩٧٨، ایلین ودیع (" ى الفریق المرسل عل

الفرصة للفریق االخر الستقبال الكرة او على االقل تصعیب ذلك علیه بحیث ال یتمكن من تكملـة 
   )١٦ ، ١٩٧٧، زینب فهمي (" . الهجمة بطریقة منتجة 

لـذي حــصل فـي لــوس انجلـس وهــو عـدم الجــواز وقـد زادت فعالیـة االرســال بعـد التعــدیل ا" 
 لــذلك تــرك )منطقــة الهجــوم(لالعــب صــد االرســال قــرب الــشبكة اال بعــد عبــور الكــرة خــط الهجــوم 

المجال امام ضارب االرسال في اختیار العلو المناسب دون أي ازعاج وتشویش او خوف من ان 
  " .احد الالعبین سوف یقوم بعمل حائط الرساله كما كان سابقا 
  )٥٤ ، ١٩٨٧، عقیل عبداهللا (    

  
   الدراسات المشابھة ٢-٢
   )٢٠٠٣، زیاد الصفار ، خالد عبد المجید ( دراسة ١-٢-٢

  "تركیز االنتباه وعالقته بدقة الضرب الساحق المستقیم القطري"
تهدف الدراسة التعرف على العالقة بین درجة تركیز االنتباه ودقة توجیه الضرب الساحق 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢واجریـت الدراسـة علـى عینـة یمثلـون منتخـب كلیـة التربیـة الریاضـیة لعــام المـستقیم 
 المعـــدل لالنتبـــاه لقیـــاس درجـــة انفیمـــوف - العبـــا واســـتخدم الباحثـــان اختبـــار بـــردون ١٢ویمثلـــون 

وجـود ارتبـاط ذات داللـة احـصائیة بـین : تركیز االنتباه وتوصلت الدراسة الى االسـتنتاجات االتیـة 
  ز االنتباه ودقة الضرب الساحق المستقیم درجة تركی

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٦٨  

  : )١٩٨٩، عبد الحمید ( دراسة ٢-٢-٢
  "تركیز األنتباه قبیل أداء األرسال بالكرة الطائرة"

هدفت الدراسة للتعرف على العالقة بین درجة تركیز االنتباه ودقـة االرسـال بـالكرة الطـائرة 
  .عین على أندیة العراق للدرجة األولى  العبا موز )٤٨(واجریت الدراسة على عینة تكونت من 

 المعدل لقیاس درجة تركیز األنتباه وتوصـلت )انفخوفبردون ـ (واستخدام الباحث أختبار 
  :الدراسة الى االستنتاجات اآلتیة

وجود ارتباط موجب بین زمن تركیز االنتباه قبل أداء األرسال في الكرة الطائرة ودقـة اإلرسـال  .١
.  

 .بین درجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال بالكرة الطائرة وجود ارتباط سالب  .٢

  
   إجراءات البحث-٣
  .استخدام الباحثان المنهج ألوصفي لمالءمته وطبیعة البحث :  منھج البحث١-٣
  
 العبین یمثلون شباب نادي شقالوة الریاضي ١٠تضمنت عینة البحث  :  عینة البحث٢-٣

  .٢٠٠٥في محافظة اربیل لعام 
  
  : البحث  ادوات٣-٣
  : االختبارات والمقاییس١-٣-٣
   اختبار تركیز االنتباه-
  حركي– اختبار االدراك الحس -
   اختبار دقة اإلرسال الطویل-
  
  : مفردات مواصفات االختبارات٤-٣
  : اختبار التركیز١-٤-٣

اه لكـل العـب لـذا قـام الباحثـان باسـتخدام اختبـار بـتتطلب الدراسـة إیجـاد درجـة تركیـز أالنت
المعــــدل مــــن قبــــل ) انفنیمــــوف-بــــردون(صحیح الخــــاص باالنتبــــاه الــــذي یعــــرف باســــم اختبــــار التــــ
 وبعد هذا االختبـار احـد االختبـارات الخاصـة بالریاضـیین والمـستخدم ١٩٧٢ لعام )عبدالجواد طه(

) لقیــاس خمــسة مظــاهر مــن مظــاهر االنتبــاه هــي ألحــده ، التركیــز ، التوزیــع ، التحویــل ، الثبــات
  ).٥٢٤ ،١٩٧٨اطر ، وعلي فهمي البیك ،احمد محمد خ(
  : مكونات المقیاس -
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٦٩  

ـــى ) ١(ان المقیـــاس الموضـــح فـــي الـــشكل    ـــارة عـــن ورقـــة تحتـــوى عل ســـطرا مـــن ) ٣١(عب
أرقــام ویحتــوي كــل ) ٥-٣(االرقــام العربیــة موزعــة علــى هیئــة مجموعــات تتكــون كــل مجموعــة مــن 

 االختبـــــار یحتـــــوى علـــــى رقمـــــا ، أي ان) ٤٠(مجموعـــــات ومجمـــــوع ارقامهـــــا ) ١٠(ســـــطر علـــــى 
رقما وقد وضعت ارقام هذا االختبـار بترتیـب وتسلـسل مقـنن كمـا روعـي فـي وضـعها ان ) ١٢٤٠(

  .تكون غیر منتظمة التوزیع وغیر متساویة ایضا لتفادي احتماالت الحفظ
  : طریقة تطبیق المقیاس-

 :مـا یــاتيیـتم شـرح االختبــار لالعبـین المختبـرین عــن طریـق مالحظـتهم لورقــة المقیـاس وك
انظر إلى الورقة التي بین یدیك بحیث تالحظ االراقام والتراكیب الموجودة بصورة جیدة وحـاول ان 
تبحث عن االراقام المطلوب منك شطبها وذلك بوضع خط مائل علیها بالقلم الرصاص وعلیك ان 

ب كـــل تراعـــي الدقـــة والـــسرعة قـــدر المـــستطاع الن مـــدة االختبـــار دقیقـــة واحـــدة فقـــط وســـتقوم بـــشط
  .وتبدا باالسطر الواحد بعد االخر من الیسار إلى الیمین) ٩٧(مجموعة تنتهي بالرقمین 

ورقــــة االختبــــار ) الالعــــب(وعنــــد ســــماعها یاخــــذ المختبــــر ) اســــتعد(یبـــدا االختبــــار بكلمــــة   
فیقوم ) ابداً (الموضوعیة امامه بصورة مقلوبة بید والقلم الرصاص بالید االخرى بعدها تعطي كلمة 

) قــف(تعطــي كلمــة ) دقیقــة واحــدة(عــب بــشطب االرقــام المطلوبــة وعنــد انتهــاء وقــت االختبــار الال
فیقــوم المختبــر بوضــع خــط تحــت اخــر مجموعــة وصــل الیهــا یــؤدي الالعــب هــذا االختبــار مــرتین 
ویــتم فــي المــرة االولــى فــي مكــان هــادى امــا فــي المــرة الثانیــة فیــؤدي بوجــود مثیــر ضــوئي ومثیــر 

یقــوم الباحــث بتــشغیل مــصباح ) ابــدا(ه فــي الوقــت الــذي تعطــي منــه كلمــة صــوتي مقــنن حیــث انــ
ثــواني علمــا بــان المــصباح یوضــع علــى منــضدة فــي مجــال رؤیــة ) ٥(ضــوئي یعطــي ومــضة كــل 

المختبـر وعلـى مـسافة متــر واحـد مـن مكـان العمــل وكـذلك یـتم تـشغیل المثیــر الـضوئي وهـو جهــاز 
  .الدقیقة دقة في ٦٠ بواقع )المترونوم(منظم الخطوة 
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٧٠  

  
  )١(شكل 

 لالنتباه المعدل) انفیموف-بردون(یبین استمارة اختبار 
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٧١  

   طریقة التصحیح واحتساب النتائج -
من اجل التوصل إلى درجة التركیز قام الباحثان باإلجراءات التالیة یتم اسـتخراج المعـالیم   

  :آالتیة من استمارة االختبار
  ).ع) (كمیة االرقام التي نظرت( العام المنظور الحجم* 
والتــي تـــم ) ض(المفــروض شــطبها فــي الجـــزء المنظــور ویرمــز لهــا بــالرمز ) ٩٧(عــدد االرقــام * 

وهـو عبـارة عـن ورقــة ) ٢(اسـتخراجها بوسـاطة مفتـاح االختبـار الـذي صـممه الباحــث شـكل رقـم 
  .رة القیاسالموجودة في استما) ٩٧(شفافة تحتوي ثقوب بعدد االرقام 

عدد االرقام التـي لـم تـشطب مـضافا الـیهم االرقـام التـي شـطبت خطـا ویرمـز لهـا (عدد االخطاء * 
  ).ع(بالرمز 

  .ثم یتم استخراج معامل صحة العمل الذي یرمز له بالرمز ق
  :تطبیق المعادلة اآلتیة . أ

  ١٠٠×)ض/خ-ظ= (ق
  :تیةبعدها یتم استخراج حدة االنتباه ویرمز لها بالمعادلة اال

   ع ×ق = هـ 
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  )٢(شكل 

  مفتاح التصحیح
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٧٣  

االختبــار فــي حالــة الهــدوء واالختبــار بوجــود المثیــرین (وبعــد  احتــساب الحــدة باالختبــارین 
 هـي صـافي انتاجیـة العمـل عنـد قیـاس ١الضوئي والـصوتي نبـدا باحتـساب درجـة التركیـز حیـث هــ

نتاجیة العمل عند قیاس حدة االنتباه في  هي صافي ا٢حدة االنتباه في الحالة الهادئة بدون و هـ 
التـي هـي درجـة ) ت( نحـصل علـى ١ مـن هــ٢حالة المواقف المعوقة والمـشتتة لالنتبـاه وبطـرح هــ 

  :التركیز كما في المعادلة االتیة
  ت=  هـ -هـ 

   كلمـــــا انخفـــــضت القیمـــــة المـــــستخرجة دل هـــــذا علـــــى ارتفـــــاع التركیـــــز عنـــــد المختبـــــر :مالحظـــــة 
  ).٦٩-٦٥ ،١٩٨٨یب خالد عبدالمجید ،الخط ()الالعب(

  
  :حركي– اختبار االدراك الحس ٢-٤-٣

  .حركي بمسافة رمي الكرة بالذراع الضاربة في مهارة االرسال–اختبار االدراك الحس 
  .حركي لمسافة رمي الكرة االرسال–قیاس القدرة على االدراك الحس   : الغرض من االختبار-
  . شبكة قانونیة ،كرة طائرة ،عصابة للعینینملعب كرة طائرة مع:  األدوات -
یقف المختبر علـى الحافـة النهائیـة لخـط االرسـال مواجهـا الملعـب ویتـرك    :  مواصفات االداء-

المختبــر لتقــدیر المــسافة لرمــي الكــرة والنظــر الیهــا ثــم تعــصب عینــاه بقطعــة مــن القمــاش او أي 
ثانیة بعدها یعطـي االمـر برمـي ) ١٠(ة مادة اخرى غیر نافذة للرؤیة ویترك في هذا الوضع مد

الكــرة بالــذراع الــضاربة مــن االعلــى إلــى ملعــب الفریــق المنــافس بحیــث تــسقط الكــرة فــي المنطقــة 
  .) ٣(الشكل موضح في كما ) المتر السادس(المعلمة بخط في 

  )١١١ ،٢٠٠٢السعدي ، عامر جبار ،(

  )٣(شكل 

١  ٢  ٣  

س
المتر الساد

  

٣  ٢  ١      
    

 

 الالعب
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٧٤  

  :ة االرسال الطویل اختبار دق٣-٤-٣
  قیاس دقة االرسال الطویل:  الغرض من االختبار-
  )٤(خطط الملعب كما هو موضح في الشكل كرة طائرة ، ی٣٠ملعب كرة طائرة ،:  األدوات-
مــن المكــان المخــصص لالرســال یقــوم المختبــر بــاداء االرســال نحــو نــصف   : مواصــفات االداء-

وعــشرة ) ب(وعــشرة اخــرى للمنطقــة ) أ(للمنطقــة الملعــب االخــر بحیــث یخــصص عــشرة ارســاالت 
  ).ج(ثالثة للمنطقة

 نقاط لكل إرسال صحیح تسقط فیه الكرة داخل المربع المحدد نقطتان لكل ارسال ٤ :  التسجیل-
  صحیح تسقط فیه الكرة داخل المربع المجاور للمربع المحدد 

  )٢١٠-٢٠٩ ،١٩٩٧لمنعم ،محمد صبحي ، حمدي عبد (
  
  

  م٣    م٣    م٣      
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(شكل 
  
  : المعالجات اإلحصائیة٦-٣

  :اذ تم من خالله حساب قیم) Spss(تم معالجة البیانات احصائیًا باستخدام برنامج 
  . الوسط الحسابي-
  . االنحراف المعیاري-
  . معامل االرتباط البسیط-
  

     
 العب

  
  ب
  
  ج

        

  
  أ
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٧٥  

   : عرض النتائج ومناقشتھا-٤
  .تائج مع مناقشتها بصورة علمیة فیما یأتي عرض لما توصل الیه الباحثان من ن

  
  : عرض نتائج درجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال الطویل ومناقشتھا١-٤

  
  )١(الجدول 

الوسط الحسابي االنحراف المعیاري واالرتباط لدرجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال الطویل یبین 
  لعینة البحث

 R  ع±  -س  المتغیرات
  المحتسبة

R 
  النتیجة  الجدولیة

  ١٠.٠٣  ٧٥.١٣  درجة التركیز
درجة دقة اإلرسال 

  ١٢.١٤  ٧٨  الطویل
 -٠.٦٠٢  ٠.٠٩٨  

ارتباط 
  سالب

  .٠.٠٥ وعند نسبة خطا ٨ عند درجة حریة ٠.٦٠٢قیمة ت الجدولیة * 
  

الجدولیــة البالغــة ) ر(المحتــسبة هــي اقــل مــن قیمــة ) ر(بــان قیمــة ) ١(مــن الجــدول یبــین 
 وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة بـین ٠.٠٥عند نسبة خطـا  و ٨=٢-١٠ وعند درجة حریة ٠.٠٦٠٢

  .درجة تركیز االنتباه ودقة اإلرسال الطویل في الكرة الطائرة ولكنها غیر معنویة
أظهــرت النتــائج وجــود ضــعف فــي دقــة مــستوى األداء المهــاري لــدى عینــة البحــث ویعــزو 

وحـدات التدریبیـة ممـا أدى الباحثان سبب هذا الضعف الى قلة التدریب علـى مهـارة اإلرسـال فـي ال
ان الفــــرد الــــذي یــــتقن مهــــارة مــــن المهــــارات " الــــى ضــــعف فــــي مــــستوى األداء ، اذ یــــذكر عثمــــان 

 ، بـل علیـه ان یركـز اهتمامـه اكثـر هاألساسیة بالكرة الطائرة الیفكر فـي میكانیكیـة األداء وخطواتیـ
ـــار المهـــار  ـــاء تأدیـــة واختب ـــذي ســـتوجه الیـــه فـــي اثن ـــد المكـــان ال ـــى مـــستوى علـــى تحدی ة للوصـــول ال

التحــصیل الحركــي ویمكــن تحلیــل هــذه الظــاهرة بــان الفــرد قــد وصــل الــى درجــة مــن اإلتقــان جعلتــه 
  ).٥٧ ،١٩٨٧عثمان ،محمد عبدالغني ،. (الیحتاج الى تركیز على مبادئ هذه الحركة
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٧٦  

  : حركي ومناقشتھا– عرض نتائج االدراك الحس ٢-٤
  )٢(الجدول 

حركي –نحراف المعیاري واالرتباط لدرجة مستوى االدراك الحس یوضح الوسط الحسابي واال 
  ودقة االرسال الطویل لعینة البحث

 R  ع±  -س  المتغیرات
  المحتسبة

R 
  النتیجة  الجدولیة

-االدراك الحس 
  ٠.٩٧  ٢.٤  حركي

  ١٢.١٤  ٧٨  دقة اإلرسال
  ارتباط سالب  ٠.٦٠٢  ٠.٠١٩

  .٠.٠٥د نسبة خطا  وعن٨ عند درجة حریة ٠.٦٠٢قیمة ت الجدولیة * 
  

الجدولیـة والبالغـة ) ر(المحتسبة هي اقل مـن قیمـة ) ر(بان قیمة ) ٢(یتضح من الجدول 
 وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة بــین ٠.٠٥ وعنــد نــسبة خطــا ٨=٢-١٠ عنــد درجــة حریــة ٠.٦٠٢

  .حركي ودقة اإلرسال الطویل في الكرة الطائرة ولكنها غیر معنویة–االدراك الحس 
ئج ضـــعف مـــستوى األداء المهـــاري وهـــذا حاصـــل نتیجـــة قلـــة التـــدریبات فـــي أظهـــرت النتـــا

الوحدات التدریبیة على دقة اإلرسال وكذلك قدرة التوافق وهـو اإلحـساس األول للدقـة ، وهـذا یعنـي 
  .ان افتقار الفرد الى قدرة التوافق یؤدي الى ارتباك أدائه وعدم دقته

  )١٧ ،١٩٩٢عبدالخالق ،   (               
  :تنتاجات والتوصیات االس-٥
  : االستنتاجات١-٥
  .هناك ضعف في دقة اإلرسال الطویل بالكرة الطائرة ودرجة تركیز االنتباه .١
یعــاني أفــراد عینــة البحــث مــن ضــعف فــي دقــة اإلرســال الطویــل بــالكرة الطــائرة ودرجــة اإلدراك  .٢

  .حركي–الحس 
  
   : التوصیات٢-٥
  .بالكرة الطائرةضرورة االهتمام بتدریبات دقة اإلرسال الطویل  .١
االهتمام بالتدریبات التي تعمل على تنمیة التكنیك الصحیح في الوحدات التدریبیة والتكرار  .٢

  .من مهارة اإلرسال
  .تنمیة القدرات العقلیة بالوحدات التدریبیة .٣
  .أجراء بحوث مشابهة على الالعبات .٤
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٧٧  

   ::المصادر الخاصة بالبحث
القیـــاس فـــي المجـــال الریاضـــي ، دار ) : ١٩٧٨(احمـــد محمـــد خـــاطر ، وعلـــي حلمـــي البیـــك  .١

 .المعارف ، مصر

التدریب بواسطة االدوات المساعدة واثرها ) : ١٩٩١(اسماعیل ، سعد محسن ، وصفي ریان  .٢
علــى دقــة التــصویب بكــرة الیــد ، بحــث منــشور مجلــة التربیــة ، العــدد الخــامس ، كلیــة التربیــة 

 .الریاضیة ، جامعة بغداد

 .فن الكرة الطائرة ، الهیئة المصریة للكتاب: ) ١٩٧٨(ایلین ودیع فرج  .٣

اثـــر اســــتخدام بعـــض االدوات المـــساعدة فـــي تعلـــیم مهــــارة ) : ١٩٩٦(بـــسیم ، جمـــال شـــكري  .٤
التــــصویب بكــــرة الــــسلة ، رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة ، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، جامعــــة 

 .الموصل

 بمــستوى االداء المهــاري االدراك الحــس عــضلي وعالقتــه) : ١٩٩٣(جــرجیس ، ایــزس ســامي  .٥
في الكرة الطائرة ، بحث منشور فـي مجلـة دراسـات وبحـوث ، المجلـد الثـامن ، العـدد الخـامس 

 .، جامعة حلون 

التقویم والقیاس في التربیة البدنیة ) : ١٩٩٧(حسانین ، محمد صبحي ، وعبدالمنعم ، مهدي  .٦
 . ،دار الفكر العربي ، القاهرة٢،ط

 ،ب الریاضــیةتــدریب اللیاقــة البدنیــة والتكنیــك الریاضــي لاللعــا : )١٩٨٥(، قاســم حــسن حــسین .٧
 .دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل

تركیز االنتباه قبیل اداء االرسـال بـالكرة الطـائرة رسـالة ) : ١٩٨٨(الخطیب ، خالد عبدالحمید  .٨
 .ماجستیر غیر منشورة جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة

 . ،دار المعارف ، مصر٢اصول علم النفس ،ط) : ١٩٧٣ (راجح حمد عزت .٩

 . ، دار المعارف٢الكرة الطائرة ، الجزء ) : ١٩٧٧(زینب فتحي واخرون  . ١٠

حركـــي لـــدى –تـــصمیم وتقنـــین اختبـــارات االدراك الحـــس ) : ٢٠٠٢(الـــسعدي ، عـــامر جبـــار  . ١١
ة الریاضـیة ، المجلـد العبي الكرة الطائرة مجلـة التربیـة الریاضـیة ، جامعـة بغـداد ، كلیـة التربیـ

 .الحادي عشر ، العدد االول
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٧٨  

  ،١التـدریب العقلـي فـي التــنس ،ط) : ١٩٩٦(، محمـد العربـي ، والجمـال ، عبــدالنبي شـمعون . ١٢
  .دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر

ــــدالخالق ، عــــصام  . ١٣ ــــات ، دار المعــــارف ، ) : ١٩٩٢(عب ــــات وتطبیق ــــة الریاضــــیة ،نظری التربی
 .القاهرة

عمــان ، دار الفكــر للطباعــة (١، فــسیولوجیا العملیــات العقلیــة ،ط) ٢٠٠٠(صمد عبدالــستار الــ . ١٤
 .٢٠٠٠والنشر ،

،  ، دار القلــم١تــدریب الریاضــي ، ط الــتعلم الحركــي وال : ١٩٨٧، محمــد عبــدالغني ، عثمــان . ١٥
 .الكویت

لیم الكرة الطائرة التكنیك والتاكتیك الفردي ، مطبعة التع) : ١٩٨٧(عقیل عبداهللا رشید الكاتب  . ١٦
 .العالي ،بغداد

 . الطبعة الجدیدة ٢٠٠٤-٢٠٠١القواعد الرسمیة للكرة الطائرة ، . ١٧

رة الطــائرة وطــرق القیــاس االســس العلمیــة للكــ) : ١٩٩٧(محمــد صــبحي ، حمــدي عبــدالمنعم  . ١٨
 . ،القاهرة١، مركز الكتاب للنشر ، طبعة والتقویم
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