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  الملخص
  هدف البحث الى

العــب الحــر بــالكرة الطــائرة الي بالــدفاع عــن الملعــب لــدى  الحیــو االیقــاععالقــة التعــرف علــى  -
  .لفرق منتخبات الجامعات العراقیة

 الحیوي ومنهـا تركیـز االنتبـاه بالـدفاع عـن االیقاعتكمن أهمیة البحث في التعرف على عالقة  -
وقد تبلورت مشكلة البحث في عدم إمكانیة الالعب الحر توظیف  العب الحر،الالملعب لدى 

 الحیـوي االیقـاعقلي لخدمة المهـارة المطلوبـة، ووجـدنا ان بعـض المـدربین الیـضعون الجهد الع
  .  موضع التطبیق عند وضع خطتهم التدریبیة والسباقات

) ٥(اجــري البحــث علــى عینــة مــن العبــي بعــض منتخبــات الجامعــات العراقیــة والبــالغ عــددهم  -
مـن %) ٧١.٤٣(أي بنـسبة جامعـات هـم المجتمـع األصـلي للبحـث، ) ٧(العبـین العبا بواقـع 

 وكان مـنهج البحـث المـستخدم هـو المـنج الوصـفي والتتبعـي لـضرورة متابعـة المجتمع االصلي
 في القاعة الداخلیة لكلیة التربیـة ١٥/٤/٢٠٠٦ ولغایة ٨/٤/٢٠٠٦مدة من الالالعبین خالل 

   اربیل -الریاضیة في جامعة صالح الدین
م التوصل الى استنتاجات عدة اهمها وبعد عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها ت -

:  
ة الــــسلبیة متذبــــذب وذلــــك العــــب الحــــر فــــي المرحلــــالان مــــستوى الــــدفاع عــــن الملعــــب لــــدى  -١

  .      المتدني بعض الشيء في المستوى العقليالستعداده
 تحقیق نتائج متمیزة لالعب في مهارة الدفاع عن الملعب في المرحلة األیجابیة وذلك -٢

  .ة عالیة من تركیز األنتباهألمتالكه  درج
  
  

––– 
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 ١٦٠

  وقد قدم الباحث عدة التوصیات اهمها
مـــنهج التـــدریبي و اجـــراء ال عنـــد تحدیـــد االیقـــاع اوقـــات ومراحـــل فـــي الالعبـــین ة ضـــرورة مراعـــا-١

  .المسابقات في دوري الجامعات
،  تـــؤدي الـــى زیـــادة مـــستوى األنجـــاز انهـــا اعطـــاء الالعـــب الدافعیـــة فـــي المرحلـــة األیجابیـــة اذ-٢

  . الحیوي لمدربي الكرة الطائرة لغرض وضعه موضع التطبیقاالیقاعوتوضیح مفهوم 
ABSTRACT 

 

      The relation Ship between mental rhythmic Sycle 
and defending filed of free player in volleyball. 

 

By : Dr.Azad .H. Qader 
University of salahaddin /College of physical education 

Important of the study: 
     The great concern in this study was to identify the relation ship 
between mental rhythmic sycle of which concentrating attention with 
defending on field of free player. The main problem of this study was, the 
free player did not have ability to function his mental efforts to serve the 
demanding skill . Also, some coaches did not put the vital rhythmic into 
consideration during competitions and trainning plans. 
Aim of the study: 
    To identify the relation of rhythmic with defending  on the  field of free 
player for varsity volley ball of Iraqi universities. 
Methodology 
 - A sample of university varsity players of volley ball were in this 
study (5)players of  (7 universities) . 
   - The percentage of sample was (%71.43) . 
   -  A descriptive study was used in this study. 
   -  The study was applied during the period of 8/4 – 15/4/2006 
   - This study was conducted in the university of Salahaddin – Arbil. 
Conclusion and Recommendations 
      On the basis of the analysis of the data, the following conclusions 
were presented: 
1- The level of field defense for free player at the negative stage was 
unstable, due to, Bad readiness in the mental level. 
2- Excellent results have been a chieved for the player in field defense 
skill at positive stage, due to high degree of concentrating attention. 
            The researcher recommended : 
1- Mor emphasis on scheduling stages of rhythmic should be taken into 
considerationWhen limiting trainning program and tournaments of 
universities. 
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 ١٦١

2- More emphasis on playing motivation at the positive stage should be 
taken  Into consideration which will increase performance level and 
explanation of vital rhythmic concept for volley ball trainners into 
application. 

  التعریف بالبحث - ١
  وأهمیتهبحث مقدمة ال ١-١

 الحیـــوي وان اإلیقـــاع نظریـــات لریاضـــي مـــن اهـــم المجـــاالت التـــي طبـــق فیـــه المجـــال اد        یعـــ
معرفتهــا واجراءهــا لتــسهیل یجــب  الحیــوي مــسألة اساســیة علــى كــل مــدرب وریاضــي اإلیقــاعمعرفــة 

محـدد تنظیم الحیاة الیومیة للریاضي بحیث یكون ایقاعه الحیوي في اعلى مستوى له فـي الوقـت ال
  نفـسهتوقیت المنافـسةیر التدریب الیومي لتصبح في یللمنافسة ، واصبح ایضا ومن المفید جدا تغ

وال  الحیـوي الیـومي للریاضـي اإلیقـاعحتى یتعود ایقاع الجسم على هذه التوقیتـات، كمـا ان تنظـیم 
  . ١ یساعد على النوم بانتظام واخراج النشاط المطلوب في الوقت المناسبي العقلسیما

 الحیـــوي علـــى التغیـــرات الوظیفیـــة والمتمثلـــة فـــي ایقـــاع األشـــارات اإلیقـــاع تـــأثیر روال یقتـــص      
  یتعـدى ذلـكانـه بـلالـخ . …احـةالعصبیة، ایقاع النبض، ایقاع درجـات الحـرارة، وایقـاع التعـب والر 

  .٢ والعقلیة التي تعمل مجتمعة في مستوى اداء الالعباالنفعالیة اإلیقاعات الى
 ومن خاللها یجب اإلیقاعتي اهمیة البحث في التعرف على الدورة العقلیة في تأ  ومن هنا       

ان یعرف الریاضي والمدرب خصائص الدورة التي یشعر بها بحیث یكـون مـستعدا لتحقیـق افـضل 
  . اثناء المنافسة فيانجاز في الدفاع عن الملعب

  مشكلة البحث ٢-١
اتـسع و  الحقبـة األخیـرة مـن هـذا القـرن،  خالل والسیما  كبیراً ورا        تطورت لعبة الكرة الطائرة تط

 عدیـــدة فـــي جمیـــع انحـــاء العـــالم، بطریقـــة جعلـــت هـــذه اللعبـــة تتـــسم دانانطـــاق انتـــشارها لیـــشمل بلـــ
بالدینامیكیة التي ینتج عنها ارتفاع مستوى األداء مع األثارة، وذلك بسبب تعدد خطط اللعب وكـذا 

ان مـشكلة البحـث تكمـن فـي عـدم ،٣ متطلبـات نفـسیة ومعنویـة عالیـة جـدا به ممارسها مـنما یتمتع
ن الملعــب مــن خــالل انتباهــه امكانیـة الالعــب الحــر توظیــف الجهــد العقلــي لخدمــة مهـارة الــدفاع عــ

                                                           
فـسیولوجیا ومورفولوجیــا الریاضــي وطــرق القیــاس والتقــویم، دار : محمــد صــبحي، حــسنین وعبـدالفتاح، ابــو العــال  1

  .٤١٩، ص ١٩٩٧الفكر العربي، جامعة حلوان، القاهرة، 
  ٤٦٥، ص ١٩٩٩قاهرة، اسس ونظریات التدریب الریاضي،دار الفكر العربي، ال: بسطویسى، احمد 2
ســكندریة، مــصر، ب األالكــرة الطــائرة تقنیــات حدیثــة فــي الــتعلم والتــدریب،ملتقى الفكر :زكــي محمــد محمــد، حــسن 3

  ٩ت،ص
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بعـض وعـدم اخـذ   الحركي الجید من خـالل القـدرة العقلیـة الكبیـرة لتوقـع مكـان سـقوط الكـرة،وتوقعه
  . األعتبار عند وضع خطتهم التدریبیة عینب الحیوي اإلیقاعالمدربین 

  هدف البحث ٣-١
 ومهــارة )تركیــز األنتبــاهب( مثلــة الحیــوي ماإلیقــاعالتعــرف علــى العالقــة بــین قــیم الــدورة العقلیــة  -

  . الحر بالكرة الطائرةالالعبالدفاع عن الملعب لدى 
  فرضیة البحث ٤-١
ومهــارة الــدفاع عــن الملعــب ) ز األنتبــاهتركیــ(  الحیــوي العقلــياإلیقــاعبــین ارتبــاط معنــوي هنــاك  -

  .العب الحر بالكرة الطائرةاللدى 
  مجاالت البحث ٥-١
  . الجامعات العراقیة بالكرة الطائرة اتالعبو فرق منتخب:  المجال البشري ١-٥-١
  ١٥/٤/٢٠٠٦ ولغایة ٨/٤/٢٠٠٦ من ابتداً :  المجال الزماني ٢-٥-١
   اربیل- جامعة صالح الدین–ة لكلیة التربیة الریاضیة القاعة الداخلی:  المجال المكاني ٣-٥-١
  الدراسات النظریة - ٢
   الحیوي اإلیقاع مفهوم ومعنى ١-٢

 الحیـــوي هـــم الیونـــانیون القـــدماء تحـــت مـــصطلح اإلیقـــاع     اول مـــن اســـتخدم مفهـــوم ومـــصطلح 
)(Rhytmos مفهـوم مـن  والذي كان یعني لدیهم في ذلك الوقت األنسیاب المقنن، اخـذوا هـذا ال
  .١حركة المنتظمة والمستمرة ألمواج البحرال

بانه التغیرات الحیویة المنتظمة ذات المدى القریـب والبعیـد " علي بیك ،وصبري عمر "    وعرفه 
 ، وهذه التغیرات مرتبطة والتي یزداد خاللها او یقل النشاط البدني والعقلي واألنفعالي عند األنسان

   .٢والخارجیة المحیطة به) الوراثة(البیئة الداخلیة  ببالشك
   في الكرة الطائرةوأهمیته الحیوي اإلیقاع ٢-٢

لنـــشاط  با فعالیـــات اللعـــب بــالكرة الطـــائرة ویـــؤثرأداء فـــي فــاعال   ا   الحیـــوي دور اإلیقـــاعیلعــب        
ـــي للفـــرد  ـــى الـــتعلم،  لـــذاكرة والیقظـــة،فـــي العقل ـــة ، وان مفهـــوم و والقـــدرة عل ـــات العقلی ســـالمة العملی

القــدرات العقلیــة نــشأ فــي میــدان علــم الــنفس التطبیقــي وكــان فــي نهایــة القــرن التاســع عــشر متــصال 

                                                           
 ٤٥، صمصدر سبق ذكره: بسطويسى،امحد 1
  ٢٤، ص ١٩٩٤االیقاع الحیوي واألنجاز الریاضي ، األسكندریة، :  صبري، عمرو علي ،بیكال 2
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بالدراسـات التجریبیــة وفــي بدایــة القــرن العــشرین ظهــر فـي فرنــسا مرتبطــا بقیــاس الــذكاء فــي ابحــاث 
  .١العالم

ت في عملیة تعلم       تعد القدرات العقلیة التي یتمیز بها األنسان من بین اهم العوامل والمحددا
رفــة وتــدریب المهــارات الحركیــة والتــي اهــتم بهــا العــاملون فــي المجــال الریاضــي لغــرض دراســة ومع

  . الفردیة بین األشخاصالفروق
عتمــد العبیهــا بدرجــة یذجــا جیــدا لأللعــاب الجماعیــة التــي  لعبــة الكــرة الطــائرة تعــد انمو إن إذ      

تــساعدهم علــى اختیــار وتطبیــق المهــارات المختلفــة وفــي عالیــة بالعدیــد مــن القــدرات العقلیــة التــي 
  .توقیت ادائها المناسب بمنتهى السرعة والدقة

   القدرات العقلیة٣-٢
   مفهوم القدرات العقلیة١-٣-٢

فــض الــذي ر " تــشارلز ســبیرمان"نكلیــزي       ان مفهــوم القــدرات العقلیــة تطــور علــى یــد العــالم اال
الــذي "العامــل العــام" مــن المعــاني، وقــام باســتبداله بمــصطلح ألنــه الیحمــل الكثیــرمــصطلح الــذكاء 

  حــــسبیعبــــر عــــن الطاقــــة العقلیــــة التــــي تهــــیمن علــــى جمیــــع النــــشاطات العقلیــــة األخــــرى، وذلــــك
نفس علـــى تعریـــف القـــدرة ویتفـــق معظــم علمـــاء الـــ) بنظریـــة العـــاملین( المعروفـــة تـــهمقتــضیات نظری

" ثرستون " اما العالم ، القدرة العددیة والقدرة األبتكاریة مثل ینتج عن األداء العقلي  مانهاالعقلیة با
یمكــن ان رد أي بمعنــى انهــا صــفة تتجــدد بمــا فیــرى ان القــدرة العقلیــة هــي صــفة یحــددها ســلوك الفــ

را یمكن یؤدیه الفرد او مایقوم به وهي صفة تظهر نتیجة ألداء معین وبهذا فأنها تمثل سلوكا ظاه
  .٢اسهی قومن ثممالحظته 
لقیــاس الــدورة العقلیــة لــذا ســیتناول لقــدرات العقلیــة ل ممــثالتنــاول الباحــث تركیــز األنتبــاه د قــ

 :الباحث شرح األنتباه في المجال الریاضي

  االنتباه ٢-٣-٢
   مفهوم األنتباه١-٢-٣-٢

 ال یــستطیعیعـد األنتبــاه مــن العوامــل المهمــة لــألداء النــاجح للمهــارات الریاضــیة، فالریاضــي       
رات ا اال عنــدما یوجــه كامــل انتباهــه الــى عملیــة ادائــه للمهــاألفــضلالــى مــستویات األداء الوصــول 

                                                           
عالقة بعض القدرات العقلیة بفن األداء المهاري ومستوى األنجاز : ادي عدنان ه، موسى 1

الریاضي لبعض المهارات األساسیة بالكرة الطائرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 
  .١٨،ص٢٠٠٤الموصل، كلیة التربیة الریاضیة، 

  .١٨، ص نفسهالمصدر السابق: عدنان هادي،موسى  2
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دون األشیاء األخرى، وان األداء المتمیز الیحدث اال عندما یركز الریاضي انتباهه علـى العوامـل 
هــه  الریاضــي انتبا یركــزت األنتبــاه لــه تــأثیرات ســلبیة علــى األداء فعنــدمایالمرتبطــة بالمهــارة، فتــشت

علــى المهــارة ویكــون فــي حالــة نفــسیة انفعالیــة ایجابیــة ســیتمكن مــن اداء افــضل المــستویات التــي 
  .١ البدنیةهتسمح بها قدرات

  االنتباه تركیز ٢-٢-٣-٢
فقـط فـي المجـال   یعد تركیز األنتباه احد مظاهراألنتباه المهمـة التـي تلعـب دورا اساسـیا لـیس     

 طریقــة انتبـاه الفــرد لمـا یــدور حولـه تمثــل احــدى اذ ان المختلفــة، الحیـاة أبعــادالریاضـي، ولكــن فـي 
 فهـــو األســـاس لنجـــاح عملیـــة الـــتعلم اوالتـــدریب فـــي  ،اإلنجـــازات تـــؤدي الـــى تحقیـــق  التـــيالـــسمات

او عدم التركیز یؤثر سلبا في األداء،وكلمـا زادت مقـدرة الریاضـي  ت األنتباهیاشكاله المختلفة،فتشت
ذي یقــوم بأدائــه حقــق اســتجابة افــضل، وان الریاضــي الــذي یفتقــد الــى  الــالــشيءعلــى التركیــز فــي 

ـــؤثر ســـالتركیـــز و  ـــه ویحـــول دون تحقیـــق اقـــصى اداء لـــو بنـــسبة ضـــئیلة ، فـــان ذلـــك ی لبیا فـــي ادائ
  .٢ممكن

   منهج البحث واجراءاته المیدانیه -٣
   منهج البحث ١-٣

م، لــذا أســتخدم الباحــث المـــنهج       أن طبیعــة المــشكلة تلــزم الباحــث فــي اختیـــار المــنهج المالئــ
  . مته مشكلة البحث ئالوصفي لمال

    عینه البحث٢-٣
        من االمور الواجبة في البحث العلمي اختیار عینة تمثـل المجتمـع االصـلي تمثـیًال صـادقًا 
ـــة منتخبـــات  ـــات بطول ـــین المـــشاركین فـــي نهائی ـــة مـــن الالعب ـــار العین ـــم اختی ـــى هـــذا االســـاس ت وعل

) ٥(العینــة افــراد  لكــونهم االفــضل بــدنیًا ومهاریــًا، وقــد بلــغ عــدد  بــالكرة الطــائرةراقیــةالجامعــات الع
 ، ســـبعة فـــرق هـــم جامعـــة صـــالح الـــدینمـــن مجتمـــع البحـــث الـــذي یحتـــل )لیبـــرو(أحـــرار  ینالعبـــ

،  وكركوك، وكركوك تم استبعاد جامعتي دهوك، وتكریت، ودهوك،ودیالى والموصل، والسلیمانیة 
 مــن المجتمــع )%٤٣،٧١(العــب حــر لــدى فــرقهم وبهــذا فــأن عینــة البحــث تمثــلوذلــك لعــدم وجــود 

  . االصلي
 الحیــــوي الحقیقــــي لالعــــب مــــن خــــالل الطریقــــة اإلیقــــاعمنحنیــــات علــــى الباحــــث وتعــــرف 

 یوضـح ضـمن برنـامج خـاص معـد لـذلكالأللكترونیة والذي یستخرج من خالل یوم مـیالد الالعـب 
  .یويالح إیقاعهفیه دورات الالعب ومراحل 

                                                           
  .،ص١٩٩٠ النفس الریاضي ،معهد عداد القادة، مطابع األیوبي، الریاض، السعودیة،علم:  یحیى كاظم، النقیب1
  ٤٠٠،ص١٩٩٧،جامعة حلوان،القاهرة،٢ الریاضة، المفاهیم،التطبیقات، طنفسعلم :  اسامة كامل، راتب2
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   وسائل جمع البیانات ٣-٣
  :األتیةأستخدام الباحث االدوات       

  .)١  رقمملحق(استمارة خاصة لتقویم مهارة الدفاع عن الملعب  المالحظة العلمیة من خالل -
  )٢  رقمملحق( لقیاس مظاهراالنتباه   ف بوردن انفیمو اختبار -
  : األدوات المستخدمة في البحث٤-٣
  لكتروني جهاز الحاسوب اال-
  جهاز مشتت ضوئي وصوتي -
 mikasa)(كرات طائرة قانونیة نوع-

  ساعة توقیت الكترونیة یابانیة الصنع -
 ملعب كرة طائرة-

   ادوات مكتبیة -
   خطوات تنفیذ البحث ٥-٣
   االختبارات المستخدمة في البحث ١-٥-٣
   . اختبار تقویم مهارة الدفاع عن الملعب ١-١-٥-٣

دام درجات لتقویم مهارة الدفاع عن الملعب والمـستخدمة مـن لجنـة المـسابقات فـي         تم أستخ
  : ١كاألتيدرجات التقویم وكانت االتحاد الدولي عند تقویمهم للمهارات في البطوالت الدولیة 

   .للدفاع الجید الذي من جرائه یمكن عمل هجوم مثالي ثالث درجات -
  .اویمكن االستفادة منه) free ball(لدفاع الذي یجعل الكرة حرة ل  درجتان-
  للدفاع الذي من جرائه تعبر الكرة الى ملعب الفریق المنافس درجة واحدة  -
  .للدفاع الفاشل) صفر( -
  
   اختبار تركیز االنتباه٢-١-٥-٣

مـــن األحـــرف " عبـــدالجواد طـــه"  تـــم اســـتخدام اختبـــار بـــوردون انفیمـــوف المعـــدل مـــن قبـــل      
     ٠العربیةالروسیة الى األرقام 
  .٢قیاس تركیز انتباه الالعب: الغرض من االختبار

                                                           
نتیجـــة دراســـة مقارنـــة لتـــأثیر مركبـــات اللعـــب الهجـــومي فـــي المنطقـــة االمامیـــة والخلفیـــة علـــى : أزاد حـــسن، قـــادر 1

  ٣٥،ص١٩٩٨بالكرة الطائرة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة صالح الدین،كلیة التربیة الریاضیة،المبارات 
 
  ١٠٧ ص ،عدنان هادي المصدر السابق ، 2
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  مشتت ضوئي وصوتي، ورقة قیاس األنتباه، ساعة التوقیت، قلم جهاز  :األدوات
  :مواصفات األداء

 -مترونـــوم(نظـــام األداء هـــو األســـلوب المتبـــع فـــي قیـــاس حـــدة األنتبـــاه، ولكـــن بوجـــود جهـــاز  -١
ومـضة مـصباح ) ١٢( و  فـي الدقیقـةدقـة) ٦٠(عطـي الـذي ی) ١(رقم كما في الشكل ) فالشر

ثــوان، علــى ان ) ٥(فــي الدقیقــة، أي بمعــدل دقــة صــوت كــل ثانیــة مــع ومــضة مــصباح كــل 
ضع ی)  قف(مستوى نظره وعند سماح كلمة  الجهاز على بعد متر واحد عن المختبر وبیوضع

  . الیه او وصلیشطبعب عالمة راسیة عند اخر رقم الال
  )٤٧(ذا األختبارالرقم المختار له -٢
  زمن األختبار دقیقة واحدة -٣
 واحـدة لألختبـار حتـى كلمـة دقیقـةاحصاء العدد الكلي لألرقام التي وصل الیها الالعب خالل  -٤

 )a(اي الحجم الكلي للجزء المنظور ویرمز له) قف(

  )c(احصاء عدد األرقام الصحیحة التي قام الالعب بشطبها في الجزء المنظور ویرمز لها  -٥
 عن طریق الخطاء في الجزء المنظور اذ یرمـز بشطبهاعدد األرقام التي قام الالعب احصاء  -٦

  )w(لها 
 )o(احصاء عدد األرقام المنسیة التي لم یشطبها الالعب في الجزء المنظور یرمز لها  -٧

  یتم استخراج مستوى حدة األنتباه لدى الالعب  -٨
  طریقة التصحیح واحتساب النتائج 

   في حدة األنتباه تستخدم في التركیزالمعادلة التي استخدمت -١
   عدد األرقام المشطوبة خطا–                 عدد األرقام المشطوبة صحیحا 

  عدد األرقام المنظورةxـــــــــــــــــــــــــــــــ = حدة األنتباه 
   عدد األرقام المنسیة-                   عدد األرقام المشطوبة صحیحا 

  .بدون مثیر) ١u(صافي انتاجیة العمل في حدة األنتباه یرمز لهل بالرمز  -٢
  ).u2( یرمز لها بالرمز) أي الحدة مع المثیر( اما صافي األنتاجیة في التركیز  -٣
  .األتیةتركیز األنتباه یستخرج في النتیجة النهائیة عن طریق المعادلة  -٤

  ختبار مع المثیر األ–األختبار بدون مثیر =         تركیز األنتباه 
                                     U1    -    U2                                             

  مصباح كبیر                    مفتاح قوة                                                         
  

                                                      
                                              صندوق الجهاز
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 ١٦٧

  
                                            سلك كهربائي

  مصباح احمر                                                                     سماعة           
  )١( رقم الشكل

  از المترونوم فالشر لقیاس تركیز األنتباهیوضح جه
  
   الوسائل األحصائیة٦-٣
  الوسط الحسابي   -
   األنحراف المعیاري -
   ١االرتباط معامل  -
  
  عرض ومناقشة النتائج-٤
   عرض النتائج١-٤

 عـرض النتــائج ومناقـشتها فــي ضـوء البیانــات األحـصائیة التــي تـم الحــصول علیهـا مــن تـم        
، فقــد اســتخدمت وســائل احــصائیة متنوعــة  المتغیــرات األساســیة المعتمــدةوفــقعینــة البحــث علــى 

عطــاء فكــرة  الباحــث باقــامالبحــث  الــدخول فــي عــرض ومناقــشة نتــائج لتحقیـق اهــداف البحــث، قبــل
 للمتغیــــرات الخاصــــة بعینــــة البحــــث فقــــد تــــم حــــساب األوســــاط ئيمبــــسطة عــــن الوصــــف األحــــصا

ختبارات العقلیة والمهاریـة التـي تـم قیاسـها وعلـى النحـو ألالحسابیة واألنحرافات المعیاریة لكل من ا
    :اآلتي

  )١ ( رقمالجدول
یبین األوساط الحسابیة واألنحرافات المعیاریة التي حصلت علیها عینة البحث في اختبارات 

  القدرات العقلیة والمهاریة
 

 


    

       
   

                                                           
 مبـــــادْى األحـــــصاء فـــــي التربیـــــة الریاضـــــیة، جامعـــــة بغـــــداد، مطبعـــــة التعلـــــیم:  كامـــــل ، شـــــامل و قـــــیس ، نـــــاجي1

  ٤٠،ص١٩٨٨العالي،
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تركیــز (  المعیاریــة للقــدرات العقلیــة نحرافــاتواال الحــسابیة     یتبــین فــي الجــدول اعــاله األوســاط 
ومــستوى األنجــاز لمهــارة الــدفاع عــن الملعــب ، التــي تــم قیاســها مــن خــالل األختبــارات ) األنتبــاه 

  .المستخدمة
  )٢(رقم الجدول 

للمرحلتین األیجابیة والسلبیة ) تركیز األنتباه(  الحیوي العقلي اإلیقاعیبین العالقة بین دورة 
  فاع عن الملعب لدى عینة البحثومهارة الد

 
 

  
 

 

     
  

 
 

  )٣(ودرجة الحریة ) ٠.٠٥(تحت مستوى الداللة 
 تركیز األنتباه في مظهر لنا ان قیمة معامل األرتباط لتبین) ٢( رقم       عند مالحظة الجدول  

وهذه القیمة المحسوبة هي اكبر ) ٠.٩٢١(١  مع مهارة الدفاع عن الملعباإلیجابي اإلیقاعمرحلة 
كیــز داللــة احــصائیة بــین صــفة تر ذا   ایجابیــةارتبــاطة ممــا یــدل علــى ان هنــاك مــن القیمــة الجدولیــ

  . في مرحلته االیجابیةاألنتباه ومهارة الدفاع عن الملعب
 اإلیقــاعلــصفة تركیــز األنتبــاه فــي مرحلــة  ول نفــسه نجــد ان قیمــة معامــل األرتبــاطد      وفــي الجــ

وهــذه القیمــة المحــسوبة هــي ) ٠.٥١٨(فــي مرحلتــه الــسلبیة الــسلبي مــع مهــارة الــدفاع عــن الملعــب 
 بـین تركیـز األنتبـاه والـدفاع  داللـة احـصائیةذا هناك ارتبـاطم تكن  ل لذااصغر من القیمة الجدولیة

  .عن الملعب
   مناقشة النتائج٢-٤

داللــة احــصائیة فــي تركیــز ذا  نجــد ان هنــاك ارتبــاط ) ٢( رقــم حظــة الجــدول       مــن خــالل مال
 وجـود  الحیـوي األیجـابي، ویعـزو الباحـثاالیقـاعاألنتباه مـع مهـارة الـدفاع عـن الملعـب فـي مرحلـة 

العالقة المعنویة بین تركیز األنتباه مع مهارة الدفاع عن الملعـب بـالكرة الطـائرة الـى درجـة العالقـة 
األنجـاز مـن جهـة اخـرى، اذ الیمكـن لالعـب ان جهـة وفـن  القـدرة العقلیـة وفـن األداء مـن بین هـذه

 عالیـة مـن تركیـزدون امتالكه درجة من  من المهارة مع دقة األنجاز مستوى عالٍ تمكن من اداء ی

                                                           
 رحلته االیجابیةفي م 1
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التـي تتطلـب  ، ولعل هذه العالقة المعنویـة هـي سـبب مهـم لتحقیـق النتـائج المتمییـزة لالعـباالنتباه
مــع غیرهــا مــن المهــارات األخــرى درجــة عالیــة مــن تركیــز األنتبــاه مــع وجــود وتعــدد المثیــرات التــي 

  . لألنجاز ادائه للمهارات وتحقیقهءالالعب في اثناتواجه 
خــصوصیة لعبــة الكــرة الطــائرة تتطلــب اثــارة هــذه القــدرة والمنبهــات الحــسیة المرتبطــة       كمــا ان 

معها عند اداء أي مهارة او محاولة تحقیق أي انجاز على الرغم من اختالف درجة قوتها وشدتها 
  .بما یتناسب وخصوصیة كل مهارة

األنتبــاه فــي المجــال فــي تحدیــده لمفهــوم تركیــز ) عبدالــستار الــضمد(      ویــذهب فــي هــذا الــرأي 
ومثیـرات الریاضي الى انه یمثل درجة القوة او الصعوبة التي یمكن ان یبذلها الالعب تجاه مثیـر ا

 تطلــب األمــر بــذل المزیــد مــن الطاقــة ز األنتبــاه نحــو مثیــرات معینــة  تركیــ كلمــا زادومــن ثــممعینــة 
١العصبیة او العقلیة في عملیة األنتباه

  

ظهـر ارتبـاط ی الـسلبي لـم  الحیـوياإلیقـاعاه فـي مرحلـة بـلتركیز األنتة العقلیة وفي متغیرات الدور       
ألن األنتبـاه تـصاحبه ردود افعـال  داللة احصائیة مع األنجـاز لمهـارة الـدفاع عـن الملعـب وذلـك ذا
عمــل علــى كــف جمیــع الحركــات التــي التالئــم الموقــف، ویعــزو الباحــث عــدم وجــود العالقــة بــین ت

 الــى اســتعدادهم مهــارة الــدفاع عــن الملعــب بــالكرة الطــائرة خــالل المرحلــة الــسلبیةتركیــز األنتبــاه و 
 ومـــن ثـــم فـــي المـــستوى العقلـــي ممـــا یـــؤثر فـــي قـــدرتهم المهاریـــة والخططیـــة المتـــدني بعـــض الـــشي

  .التذبذب في المستوى لتلك القدرات
ى األنجــاز فــي وي العقلــي مــع مــستو  الحیــاإلیقــاع فــي      ممــا تقــدم نجــد ان هنــاك ارتبــاط معنــوي

الــذي افترضـــه فـــرض الالعـــب الحــر بــالكرة الطـــائرة وبمــا یحقــق الارة الــدفاع عـــن الملعــب لــدى هــم
  . الباحث

  

   والتوصیات االستنتاجات-٥
  االستنتاجات ١-٥
العــــب الحــــر فــــي المرحلــــة الــــسلبیة متذبــــذب وذلــــك الان مــــستوى الــــدفاع عــــن الملعــــب لــــدى  -١

  ).تركیز األنتباه( وى العقلي ألستعدادهم المتدني بعض الشْي في المست
 فـي مهـارة الـدفاع عـن الملعـب فـي المرحلـة األیجابیـة وذلـك  الحرتحقیق نتائج متمیزة لالعب -٢

  .ألمتالكه درجة عالیة من تركیز األنتباه

                                                           
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،األردن،١فسیولوجیا العملیات العقلیة، ط: عبدالستار، الضمد 1

 ٦٦،ص٢٠٠٠
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 ١٧٠

عینـة  دى لـدفاع عن الملعب الحیوي العقلي ومهارة الاإلیقاع موجب بین هناك ارتباط معنوي -٣
  .بیة المستخلصة من نتائج األختبارات في المرحلة األیجاالبحث 

   التوصیات٢-٥
 الحیـوي خاصـة الـدورة العقلیـة عنـد تحدیـد اإلیقـاع اوقات ومراحل في الالعبین ةضرورة مراعا -١

  .منهج ومواعید اجراء المسابقات والبطوالت 
كــون ایقـاعهم الحیــوي فـي المرحلــة الـسلبیة ممــا یاك الالعبــین فـي المباریــات عنـدما  عـدم اشـتر  -٢

   . وعدم اعطاء الحمل التدریبي المكثف ؤثر على ادائه ومستوى األنجازی
 فــي اإلنجـاز تـؤدي الـى زیـادة مـستوى االیجابیــة لالعـب فـي المرحلـة  واألثـارة اعطـاء الدافعیـة -٣

  وفي المرحلـة الـسلبیة یكـون عملهـا الحفـاظ علـى المـستوى اثناء المنافسات والبطوالت الرسمیة
 .  

  جنبیة  واألالمصادر العربیة
  اسس ونظریات التدریب الریاضي،دار الفكر العربي، القاهرة) ١٩٩٩: (احمد، بسطویسى .١
  .االیقاع الحیوي واألنجاز الریاضي ، األسكندریة) ١٩٩٤:( بیك ،علي وعمرصبري .٢
الكرة الطائرة تقنیات حدیثة في التعلم والتدریب،ملتقى الفكـر، )ب ت:( حسن، زكي محمد  .٣

  .سكندریة، مصرألا
ـــ .٤ ،جامعـــة ٢علـــم الـــنفس الریاضـــة، المفاهیم،التطبیقـــات، ط) ١٩٩٧:( ب، اســـامة كامـــلرات

  .    حلوان،القاهرة
، دار الفكــــر للطباعــــة ١فــــسیولوجیا العملیــــات العقلیــــة، ط) ٢٠٠٠: (الــــضمد ،عبدالــــستار .٥

  .   والنشر، عمان،األردن
   الریاضي فسیولوجیا ومورفولوجیا)  ١٩٩٧: (عبدالفتاح، ابو العال وحسنین، محمد صبحي .٦
دراســـة مقارنـــة لتـــأثیر مركبـــات اللعـــب الهجـــومي فـــي المنطقـــة ) ١٩٩٨:( قـــادر،أزاد حـــسن .٧

االمامیـــــــة  والخلفیـــــــة علـــــــى نتیجـــــــة المبـــــــارات بـــــــالكرة الطـــــــائرة، رســـــــالة ماجـــــــستیر غیـــــــر 
  . منشورة،جامعة صالح الدین،كلیة التربیة الریاضیة

یــة بفــن األداء المهــاري عالقــة بعــض القــدرات العقل)  ٢٠٠٤:  (موســى، عــدنان هــادي   .٨
ومــستوى األنجـــاز الریاضـــي لـــبعض المهـــارات األساســـیة بـــالكرة الطـــائرة، رســـالة ماجـــستیر 

  .غیر منشورة، جامعة الموصل، كلیةالتربیة الریاضیة
مبــادْى األحــصاء فــي التربیــة الریاضــیة، جامعــة ) ١٩٨٨:(  شــامل، قــیس و كامــل،نــاجي .٩

  . مطبعة التعلیم العالي،بغداد
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 ١٧١

علم الـنفس الریاضـي ،معهـد عـداد القـادة، مطـابع ) ١٩٩٠:( یحیى كاظمالنقیب،  . ١٠
  .السعودیةاألیوبي الریاض، 

  . وطرق القیاس والتقویم، دار الفكر العربي، جامعة حلوان، القاهرة . ١١
  
  

   )١( رقم ملحق 
  مالحظة الدفاع عن الملعب في الكرة الطائرة استمارة 

  
  :                             اسم الفریق المقابل:                          اسم الفریق 

  :الملعب :                                                           التاریخ 
  :      رقم المباراة 

  

  األشواط  (                        )          الفریق   (                        )     الفریق 
٣  ٢  ١  ٠  ٣  ٢  ١  ٠  

١                  
٢                  
٣                  
٤                  
٥                  

                  المجموع

   )٢( رقم ملحق 
 لقیاس مظاهر  انفیموف المعدل من قبل عبدالجواد طه-استمارة اختبار بوردون

  األنتباه
٢٤٩٧ ٦٩٤٢ ٥٨٣ ٦٤٢٧٩ ٢٧٤٩ ٢٤٩٦ ٣٨٥ ٦٤٧٩ ٦٢٢٩٤٧ ٤٩٢  

٩٢٤٧٦ ٥٣٨ ٢٤٩٦ ٢٩٤٧ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٢٩٤٦ ٢٩٧٤ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩  
٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧ ٢٩٤٦ ٢٤٩٧  

٦٤٩٧ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٧٤٩ ٢٩٤٧ ٦٤٢٧٩ ٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٦ ٣٨٥  
٦٧٤٢٩ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٢٩٤٧ ٣٨٥ ٦٢٤٧٩ ٦٤٢٧٩ ٣٧٥  

٧٤٩٦ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٩٤٧ ٢٧٤٩ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥ ٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٧  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٢

٢٩٤٧ ٦٢٤٧٩ ٦٤٩٢ ٣٥٨ ٦٧٤٢٩ ٣٨٥ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٥٨٣ ٦٤٢٣٩  
٢٩٤٦ ٢٤٩٧ ٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧  
٣٨٥ ٦٤٧٩ ٦٢٢٩٤٧ ٤٩٢ ٢٤٩٧ ٦٩٤٢ ٥٨٣ ٦٤٢٧٩ ٢٧٤٩ ٢٤٩٦  
٦٢٤٧٦ ٢٩٤٧ ٢٤٩٦ ٢٤٩٧ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٢٩٤٧ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥ ٦٩٤٢  

٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٧ ٧٤٩٦ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٩٤٧ ٢٧٤٩ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥  
٦٧٤٢٩ ٩٢٤٧٦ ٥٣٨ ٢٤٩٦ ٢٩٤٧ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٢٩٤٦ ٢٩٧٤ ٢٤٩٧  
٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧ ٢٩٤٦ ٢٤٩٧  

٦٤٩٧ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٧٤٩ ٢٩٤٧ ٦٤٢٧٩ ٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٦ ٣٨٥  
٦٧٤٢٩ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٢٩٤٧ ٣٨٥ ٦٢٤٧٩ ٦٤٢٧٩ ٣٧٥  

٧٤٩٦ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٩٤٧ ٢٧٤٩ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥ ٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٧  
٣٨٥ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٥٨٣ ٦٤٢٣٩ ٢٩٤٧ ٦٢٤٧٩ ٦٤٩٢ ٣٥٨ ٦٧٤٢٩  

٢٩٤٦ ٢٤٩٧ ٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧  
٣٨٥ ٦٤٧٩ ٦٢٢٩٤٧ ٤٩٢ ٢٤٩٧ ٦٩٤٢ ٥٨٣ ٦٤٢٧٩ ٢٧٤٩ ٢٤٩٦  
٦٢٤٧٦ ٢٩٤٧ ٢٤٩٦ ٢٤٩٧ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٢٩٤٧ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥ ٦٩٤٢  

٦٤٩٢ ٣٨٥ ٢٤٩٧ ٧٤٩٦ ٦٧٢٤٩ ٢٤٩٧ ٢٩٤٧ ٢٧٤٩ ٦٤٢٧٩ ٣٨٥  
٦٤٢٣٩ ٢٩٤٧ ٦٢٤٧٩ ٦٤٩٢ ٣٥٨ ٦٧٤٢٩ ٣٨٥ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٥٨٣  

٢٩٤٦ ٢٤٩٧ ٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧  
٣٨٥ ٦٤٧٩ ٦٢٢٩٤٧ ٤٩٢ ٢٤٩٧ ٦٩٤٢ ٥٨٣ ٦٤٢٧٩ ٢٧٤٩ ٢٤٩٦  

           ٦٧٤٢٩ ٩٢٤٧٦ ٥٣٨ ٢٤٩٦ ٢٩٤٧ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٢٩٤٦ ٢٩٧٤ ٢٤٩٧  
٢٤٩٢ ٢٤٩٦ ٥٨٣ ٢٤٩٧ ٦٧٤٢٩ ٢٩٤٧ ٢٤٩٢ ٢٩٤٧ ٢٩٤٦ ٢٤٩٧  

٦٧٤٢٩ ٥٨٣ ٦٤٩٢ ٥٨٣ ٦٢٤٧٩ ٢٩٤٧ ٣٨٥ ٦٢٤٧٩ ٦٤٢٧٩ ٣٧٥  
٣٨٥ ٦٤٧٩ ٦٢٢٩٤٧ ٤٩٢ ٢٤٩٧ ٦٩٤٢ ٥٨٣ ٦٤٢٧٩ ٢٧٤٩ ٢٤٩٦  
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