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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 

  ْالسَّمْعَ لَكُمْ وَجَعَلَ أَنشَأَكُمْ الَّذِي هُوَ قُل 

    تَشْكُرُونَ مَا قَلِيالً وَاألَفْئِدَةَ وَاألَبْصَارَ

                                                                     

 

 صدق اهلل العظيم

 

 ( 23)  ةآي الملك سورة
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 إقـرار الُمشرف 

 

بصرية يف الرؤية المترينات  تأثري)بـ ن إعداد هذه االطروحة الموسومة أأشهد           
داء املهارات األساسية أدراك احمليط وبعض القدرات احلركية ودقة إتطوير 

( قد  حسنني ناجي حسنيطالب الدكتوراه )  مهاقد  التي ، بالكرة الطائرة(للشباب 
وهي جزء من متطلبات نيل  ، / جامعة ديالى إشرافي في كلية التربية األساسيةبتمت 

 درجة الدكتوراه في علوم التربية الرياضية .
                                         

     توقيع المشرف                                                                                     
 م . د جماهد محيد رشيدأ .          

               /     /2014 
 

 . للمناقشة طروحةأرشح هذه اال المتوافرة على التعليمات والتوصيات ابناء  

 

 

 
 فرات جبار سعد اهللأ. د                                                       

 والدراسات العليا معاون العميد للشؤون العلمية                                          
 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى                                           

                                               /   / 2014 
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 المقـوم اللغـوي إقـرار
 

بصرية يف تطوير الرؤية الري مترينات تأث ) : بـالموسوومة  األطروحةن أأشهد        
 للشـباب املهـارات األساسـيةداء أدراك احمليط وبعض القدرات احلركيـة ودقـة إ

ــائرة ــالكرة الط  موون يووا  خال هاأسوولوب أصووبحو  ؛ اللغويووة الناحيووة موون مراجعتهووا تمووت وقوود (ب
 .وقعت وألجله الصحيحة، غير والنحوية اللغوية والتعبيرات األخطاء

 

 

 

 

 

                                              
 :التوقيع                                        
 أ.د عبد الرسول سلمان إبراهيم :االسم                                        

                                                          /    /2014 
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 قشة والتقويملجنة المنا إقـرار
 األطروحة هذهننا أطلعنا أنحن أعضاء لجنة المناقشة والتقويم نشهد                 

دراك احمليط إبصرية يف تطوير الرؤية ال) تأثري مترينات بـ  الموسومة
بالكرة  للشباباملهارات األساسية داء أوبعض القدرات احلركية ودقة 

في محتوياتها  (حسنني ناجي حسنيه )المعدة من قبل طالب الدكتورا (الطائرة
علوم  فيالدكتوراه إنها جديرة بالقبول لنيل درجة  ر  ، وُنقوفيما له عالقة بها

  . التربية الرياضية

 التوقيع                                         التوقيع 

 حممودبيداء كيالن  أ . م . د :االسم               سوسن هدود شعيلة  أ. د:االسم 
 المناقشة لجنة عضو                         المناقشة لجنة عضو             

 

                                                                   التوقيع                                        التوقيع 
   كامل عبود حسن . م . دأ : سماال             امحد رمضان امحد أ . م . د:سماال 

 المناقشة لجنة عضو                         المناقشة لجنة عضو              
 

  لتوقيعا                               

 مها حممد صاحلأ . د  :سماال                               

                                                                                                                           اقشةالمن لجنة رئيس                                             
         

 بجلسوووته ديوووالى جامعوووة/  األساسوووية التربيوووة كليوووة مجلووو  مووون األطروحوووة قتصوود  
 2014 /  /   بتاريخ المنعقدة

                                        

 عزيز جاسم حامت د.م.أ                                                  
 ديالى جامعة/  األساسية التربية كلية عميد                                            

                                                       /   /  2014 



 6 

 اإلهــداء                                         

 العراق الجريح                                 اآلمنالى مالذي الواسع ومرفئي  

 شهداء العراق        يادي الغدر        أالى النفوس الطاهرة التي طالتها  

 أبي رحمه اهلل     اً لي في دربي  الى من سق اني رحيق الحياة وكان عون

 أمي العزيزة       م جراحي        سر نجاحي وحنانها بلسالى من دعاؤها  

 أخوتي وأخواتي         الى سندي في الحياة                                    

 زوجتي        الى رفيقة دربي وحبيبة عمري                           

 سين  حسن وح                         دي  لالى نور عيني وف لذات ق لبي و 

 شكراً وعرف اناً    التي أنارت طريق العلم والمعرفة أساتذتي  الى الشموع  

 جزاهم اهلل كل خير     انجاز هذا العمل               فيالى كل محب أعانني  

                     

 هدي ثمرة جهدي المتواضع  أ              

                                                                               

 حسنني                                                                                                               
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 شكر وامتنان

فنا أن أرسل كرمنا بعبادته وشر  أعلينا و  بها الحمد هلل كل الحمد على نعمه التي من  
حبه األخيار المصطفى محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصلنا خير خلقه الرسول 
 يوم الدين . ىإل الطيبين وكل من تبعه

الى  تقدم بوافر الشكر واالمتنانأأْن  إالال يسعني والحمد هلل ...  من بعد الشكر     
خاصة قسم التربية الرياضية ب وعمادتها ديالى جامعة في األساسية التربية كليةأساتذة 

 .العليا ون طلبة الدراساتؤ تمامهم بشاله
 مشرفي الىوامتناني  شكريأتوجه ب أنْ  االعتزاز والعرفان بالجميل دواعي ومن     

 والتوجيه والنصح المتابعة تحمل عناءعلى  مجاهد حميد رشيد الدكتوراالستاذ المساعد 
هاته القيمة جاء في هذه األطروحة المتواضعة كان ثمرة توجي وكل ما األطروحة وقراءة

فدعائي له بوافر الصحة والعافية،  عليه هي ما إلى هاوصلتالتي أ سديدةال هومالحظات
 وجزاه اهلل عني  خير الجزاء. 

في  أسهمواالعلمي واللغوي الذين  :ن  يْ يشكر الباحث لجنة المناقشة الموقرة والمقوم  و      
 تنان .فلهم مني كل الشكر واالم األمثلشكلها ب األطروحةخراج إ
 ساتذتيأ حرفا علمني من كل إلى ممتنا أقف أن بالجميل االعتراف دواعي ومن     

في مسيرة العلم  بثقة نخطو أن جلأ من المخلصة الجهود بذلوا الذين جميعا   االفاضل
  .الجزاء خير اهلل وجزاهم واالحترام التقدير كل مني فلهم والمعرفة

بالشكر واالعتراف بالفضل الى المدر  المساعد ن أتقدم  أومن  دواعي  سروري       
 لما قدمه من جهد صادق كان له بالغ األثر في انجاز هذه األطروحة.باسم ابراهيم 

المساعد الدكتور ثائر رشيد  واألستاذالدكتور أحمد مهدي من  ويشكر الباحث كال        
 جنان محمد نوروز والدكتورةالمساعد الدكتور عادل عبد الرحمن الصالحي  واألستاذ

جهد عون و  موه منلما قد المهند  سامر سعدونمساعد و  والمدرب سعد عبد الكريم
   .فلهم مني كل الشكر واالمتنان علمي صادق 

مديرية شباب ورياضة أعضاء الهيئة االدارية لكل من  الى واالمتنان بالشكر وأتقدم      
مدرسة التخصصية لكرة اليد والمدرسة الو محافظة ديالى واالتحاد الفرعي للكرة الطائرة 
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 على ماعينة البحث فريق الشباب بالكرة الطائرة أشكر ، كما التخصصية لكرة السلة 
 المتفوقين من وجعلهم مسعاهم في اهلل وفقهمفترة التجربة  والطووقت قدموه من عون 

 . بأعمالهم
 فريق العمل المساعد الذين أعانوني في إتمام تجربتي الى شكري بجزيل أتقدمو      
 مني فلهم( ، سامرفؤاد ، سعد، محمد ، علي ،رافد نصير، ،جنان ،ثائر ، باسم ،عادل)

 .والتقدير الحب كل
 ثائر، سعدون، ،، جنان حسين افراح، جنان محمد ،احمد ) الدراسة زمالء واشكر      
( معتز شهاب، علي، حيدر، طارق، ناظم، احسان، رجاء، خمي ، خالد عبا ، خالد
 . جزاهم اهلل عني خير  قدموه من عون  ما على
 )أمي وزوجتي وأوالدي( أنحني لعائلتي ان بالجميل العرفان واجب علي ويفرض      

 .واحترام الدراسة فلهم مني تحية تقدير وحب مدة والعلى صبرهم الجميل وتحمل العناء ط
 نصيحة وأ مصدر وأ معلومةب العون يد لي مد من كل الى وامتناني شكري وأقدم      
 ساعدني من لكل واعتذاري شكري مقد  أُ  وأخيرا الدراسة، مدة وطوال فاضلاأل السادة من

 . ذكره وفاتني
 
 

 ن الحمد هلل رب العالمينأخر دعوانا أو 
                                                                      

                                      
 
                                                                     

 حسنين                                                             
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 باللغة العربية األطروحة مستخلص

دراك احمليط وبعض القدرات إبصرية يف تطوير الرؤية التأثري مترينات 
 بالكرة الطائرة للشباب داء املهارات األساسية أاحلركية ودقة 

                                   إشووورافب                                                     الباحث        
 أ . م . د مجاهد حميد رشيد                               حسنين ناجي حسين م . م 
  :أبواب خمسة األطروحة تضمنت

التمرينوات البصورية والتودريب البصوري فوي  هميوةأ إلى االول الباب في الباحث تطرق      
دراك إعلووى  قابليتووهفضوول مسووتو  موون خووالل تطوووير أعلووى تحقيووق تطوووير قوودرات الالعووب 

 ألداءوالقووودرة علوووى التصووورف بسووورعة ودقوووة  المبووواراةثنووواء أالمتعوووددة المحيطوووة بوووه  تالمتغيووورا
 فوائود تحديود مون نتمك و جديودة تطبيقيوة لبحووث مجواالت فوتحفضوال عون  ، الواجوب الحركوي

شكل مونظم لتطووير قودرات بوممارسة التمرينات البصرية  المنتظم الرياضي النشاط ممارسة
 البحوث مشوكلة أموا ، األداءوير دقوة طوت التي تعمل بدورها على واإلدراكيةالالعب البصرية 

تمرينووات بصوورية فووي تخطوويطهم للوحوودات التدريبيووة اهتمووام الموودربين بوضوو   فووي قلووة فووتكمن
يحووويط بهوووم مووون  موووا اكر دإوالمهاريوووة لتطووووير قووودرة الالعبوووين علوووى  البدنيوووةسووووة بالتمرينوووات أ

دائهم والقدرة على اختيوار أينعك  سلبا على دقة  مما المباراةثناء أمتغيرات بصرية مختلفة 
خوور فقوود هووذا موون جانووب وموون جانووب أ،  هؤ أداالمطلوووب االسووتجابة الدقيقووة للواجووب الحركووي 

 .الحظ الباحث ضعفا  في دقة أداء المهارات قيد البحث 
  : وهدفت الدراسة الى

 بالكرة الطائرة . للشباب إعداد تمرينات الرؤية البصرية .1
بالكرة للشباب دراك المحيط إالتعرف على تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تطوير  .2

 الطائرة .
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 للشبابتمرينات الرؤية البصرية في تطوير بعض القدرات الحركية  التعرف على تأثير .3
  بالكرة الطائرة .

للشباب المهارات االساسية اداء تمرينات الرؤية البصرية في دقة  تأثيرالتعرف على  .4
 الطائرة .بالكرة 

 فرضيات البحث : أما
دراك المحيط إهنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في  .1

 ولصالح االختبارات البعدية .
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض  .2

 القدرات الحركية ولصالح االختبارات البعدية .
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في دقة اداء  .3

 ارات البعدية .المهارات االساسية ولصالح االختب
والرؤية  الحركي باألداءالبصر وعالقته  الى الثاني الباب في الباحث وتطرق      

الرؤية البصرية  العوامل التي يجب توافرها لعملية ،في المجال الرياضي وأهميتهاالبصرية 
المحيط ومتغيراته الرئيسة التي  إدراك ثم ومن ومنظومة اختبار فيينا ،والتدريب البصري

والنضج االنفعالي وزمن رد  ملت المجال البصري وقوة التركيز البصري واالنتباه المنقسمش
والمهارات االساسية بالكرة الطائرة والتوافق  بالرشاقةالقدرات الحركية المتمثلة و ، الفعل

  بالبحث .المرتبطة  الدراسات عن فضال   والضرب الساحق واإلعداد باإلرسال والمتمثلة

 البحوووث مشوووكلة متوووهءلمال التجريبوووي المووونهج الباحوووث اسوووتخدم فقووود الثالوووث البووواب أموووا       
 (16) عووددهمو محافظووة ديووالى بووالكرة الطووائرة  شووبابالعبووي  البحووث عينووة وكانووت  وأهدافووه،

 العبووووينثووووالث  وتووووم اسووووتبعاد، ةعمديووو بصووووورة اختيووووارهم تووووم 2014 - 2013للموسووووم  ا  العبووو
 ،التجوان  لهوم يأجر  ا  ( العب13ليهم لتصبح عينة البحث )التجارب االستطالعية ع إلجراء

البحووث  إلجووراء رات الحركيووة والمهووارات االساسووية المالئمووةالقوود إلووى تحديوودعموود الباحووث  ثووم
عوووداد تمرينوووات الرؤيوووة البصووورية وعرضوووها علوووى الخبوووراء فوووي لعبوووة الكووورة الطوووائرة ومووون ثوووم  وا 
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ضوومن  لرؤيووة البصوورية علووى عينووة البحووثتطبيووق تمرينووات ا بعوودو اجووراء االختبووارات القبليووة 
لتكووون  فووي االسووبو  ثووالث وحووداتبواقوو   أسووابي  (8لموودة ) نهج التوودريبيمووالقسووم الرئيسووي لل

ي وووالتنفسوها روف ووووثم قام الباحث بإجراء االختبارات البعديوة تحوت الظ ،( وحدة تدريبية24)
لتبويووب  المالئمووة حصووائيةاإل الوسووائلفضووال عوون اسووتخدام ت القبليووة ، اار وبهووا االختبوو أجووري

 .   البيانات التي تم الحصول عليها

 امعالجتهوبعود وتحليلهوا ومناقشوتها الباحث الوى عورض النتوائج  عمد الراب  الباب وفي       
 فووروق وجووود النتووائج أظهوورت إذ ،بيانيووة وأشووكال جووداول فووي البيانووات عوورض ثووم، إحصووائيا

دراك المحويط إلعينوة البحوث فوي متغيورات  لبعديوا القبلي االختبار بين احصائية داللة ذات
 .  البحث وضفر  يحقق ما وهذا القدرات الحركية ودقة اداء المهارات االساسيةبعض و 
  :االستنتاجات اهم من كانتو 

دراك المحووويط إااليجوووابي فوووي تطووووير  التوووأثير قيووود البحوووث لتمرينوووات الرؤيوووة البصووورية ن  إ .1
 لالعبين الشباب بالكرة الطائرة .

االيجووابي فووي تطوووير بعووض القوودرات  التووأثير قيوود البحووثلتمرينووات الرؤيووة البصوورية  ن  إ .2
 الحركية )الرشاقة والتوافق( لالعبين الشباب بالكرة الطائرة.

بعض لوووو األداءدقووووة  فوووويااليجووووابي  التووووأثير قيوووود البحووووثلتمرينووووات الرؤيووووة البصوووورية  ن  إ .3
  العبين الشباب بالكرة الطائرةوالضرب الساحق( ل واإلعداد)االرسال المهارات االساسية

  :التوصيات اهم اما
ضوومن  ضوورورة تطبيووق تمرينووات الرؤيووة البصوورية علووى الالعبووين الشووباب بووالكرة الطووائرة .1

 .  المناهج التدريبية 

المهووارات  تطوووير دقووة اداءضوورورة االهتمووام بتفعيوول دور تمرينووات الرؤيووة البصوورية فووي  .2
 بالكرة الطائرة .للشباب االساسية 

علوى تطووير القودرات البصورية  مولدوات واألجهزة الرياضوية الحديثوة التوي تعخدام األاست .3
 لالعبين .
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  :التعريف بالبحث - 1
  وأهمية: مقدمة البحث 1 – 1

  ووو ي الت  يووول ال يا ووويل  لووو      الحاصوووي موووف التلوووب ال لووو     ووو ي  وووا إن التطووو        
لا وو  ا التووف ت اجووب ال   ووين  الاووع  ين ل نسووا الحلوو يأ إيجوواعإلوو   ال وواحنينيووعم  لووا  

  حت  األ اعيايين.
ل صو ي أل لو  ل لاجتا ااالتط ي  تس    التف اايأه  ال   أحع ال حث ال لاف   ي ع       

الاسوووت ياا موووف جايووو  الاجوووا ا ر  الاجووواي ال يا وووف  صووو ل لاصووولر   لووو   ووون ط يووو  
اوون الني يوواا   اإلموواع  ر اإلنسووان اوون تووع اا  طاتوواا ات ووعع الت وو ب  لوو  اووا  هووا ا  

الاجوووا ا التوووف  ىحوووعإال لايووول الحعينووول موووف الاجووواي ال يا وووفر مالت  يووول ال عنيووول  ال يا ووول 
تطو ي   موفمقوع   ال و ع  نوا  ال و عر  اد وعاعص  صو    ات االول  لو  أسو،  لايولر  ت اي  لو 

 اوووعى  ال صووو يل ال ؤيووولموووف اقوووعات ا    لووو   نيووو  اووون الات يووو اا ال يا وووف تت توووب  األعا 
 ي وون هنووا  ال نيو  اوون ا هتاووا   ال ؤيوول ال صوو يل لوو ي لوو  إ  ؛ تع ي يوولال ت ي ااا ووال تأن هوا
لو  يوع     اوااإل عاع لل يا يين ان جانا ال ني  ان الاع  ين  ال   ين أن سو   ر حي ا ا

مال ؤيول ال صو يل السوليال تسوا ع  النس ل ألعائ   ال يا وف ال ص يل ن أهايل ال ؤيل   ال   
 .الح  فلل اجا ع ا  إ مف
الوووع ي موووف لقوووع تطووو   اسوووت ى األعا  موووف جايووو  ال يا ووواا  ان وووا ل  ووول ال ووو   الطوووائ        

 الاتقعاوووول  يا وووويا  التووووف أصوووو   ل ووووا طووووا   اتايووووة مووووف النوووو احف ال قليوووول  ال عنيوووول  ال نيوووول
ر نتيجووول ت ووواس اسوووت ى األعا  الا وووا   ل  وووار  ت وووعع ط ائووو  الل وووا الالتل ووول  ا   الن سووويل

 اإللاا   األس،  الا اعئ ال لايل التف ت اي  ل  تط   ه ص الل  ل .
اوا ن أ تحو   ال   وين موف  الا اغتول   لالس    ياتاة   الطائ   األعا  مف ل  ل ال  نإ     

 اتجاهوواا التل وول  تيووا  ال ينووين  ح  وواا اسووتا   لتت وو  اسووا  ال وو    تح  وواا ةا ئووب مووف 
م و   ون ا ا ات وا الاتتاليول ي وا أ تح  واا ال  يو  الانوام، ال  ي   تحعيوع ا تو  ال و  ل 
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 سوووو  ل ا نت وووواص ا ووووا   ال ن العتوووول مووووف األعا اوووو ليووووا   الاتسلسوووولل  التووووف تتطلووووا اسووووت ى  ا
 جوووا  لووو    ووون التلووو ط  ال  ووو ائيل موووف األعا  ا  ت ووواع  الت اصووويي العتيقووول  لووو  الت  يوووة 

تقووووان   ةيوووواع  نسوووو ل الا حيوووول العتيقوووول ل  ال ؤيوووول ال صوووو يلالالتصووووين  الاووووع  ين ا هتاووووا   اد
  اتو     وف الن و    مفع التف تسا م ي النتائج أل ص ي إل  تحقي  لالا ا   الاطل  ل 

 .ال    الطائ   
مووووف تطوووو ي  تووووع اا  التا ينوووواا ال صوووو يل  اسووووتلعا  هايوووول الع اسوووولأتتجلوووو    ا تقووووعاووووا     

الات يو اا   الاحويط ع ا  إ موف تا ليتوبم ي است ى ان ل ي تطو ي  أال  ا  ل  تحقي  
ألعا  ال اجووووا ل  القووووع    لوووو  التصوووو ب  سوووو  ل  عتوووو الا ووووا ا ننووووا  أالات ووووعع  الاحيطوووول  ووووب 

تط يقيوول جعيووع  تا وون اوون تحعيووع م ائووع ااا سوول  مووت  اجووا ا ل حوو ثر م وو   وون الح  ووف
ي  لتطوو ي  تووع اا ت وو ي انوو ال صوو يل  ال ؤيوول  ااا سوول تا ينووااالن وواط ال يا ووف الانووتي  

 موو  ر الا ووا اا الح  يوولالتووف ت اووي  ووع  ها  لوو  تطوو ي  عتوول   اإلع ا يوولال  ووا ال صوو يل 
لو ل   ل  ول ال و   الطوائ  موف   ن ات ي اا الع اسل ع اسل   اتيل ع  ت جل احث حع ع  ل  ا
ال وو   الطووائ   تووع اا    ووف انووب مووف تطوو ي   إسوو اااجوو ا  هوو ص الع اسوول إلوو  إ  اووع ال احووث

 .ال ص يل  ا ع ا يل  الح  يل
 

 

  :البحثمشكلة  2 – 1
ال وو   ل يا ووف  ااوول  اجوواي إن ال ؤيوول ال صوو يل اوون الا ا ووي  الا اوول مووف الاجوواي ا     

 لا ا يوووال   ل عنيوووال لووو  تطووو ي  القوووع اا  ا  ا  وووة  اهتاوووا  ال ووواحنين وووان إ  لاصووول ر  الطوووائ  
 قصووووو ىال ت ووووااوووون أهاي  ووووال غ   ال ؤيوووول ال صوووو يل ا هتاووووا   وووو ب   الن سوووويل  للططيووووال  

 ا ت ا هووووا الحاسوووول الاسوووويط    لوووو   وووواتف الحوووو ا، مووووف اسووووتق اي الا ل اوووواا اوووون الاحوووويط 
 نت ووواصا   صوووا  إالحاجووول إلووو  توووع     وووأا،   ن ووو أل ل   وووف ال ووو   الطوووائ  ر  لاصووول جفاللوووا  

 لط ي ول ل  ول ال و   الطوائ   التوف تاتواة  األساسويلالا ا اا  أعا   الل ا أننا   ل الي ت  ية 
ال ووو     جوووا  لووو     وووف  توووا احوووعع للا وووا ا  جووو ع   وووا اووون الل وووا السووو ي   العتووول   وووع  
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ر أ   القووووع اا األعا  الح  ووووف ووووا ووووايي  لاصوووول سوووو ا   انووووا ات لقوووول   ياتوووواة ا  أن الطووووائ  
 سووووتلعا ا   سوووويااالتلصوووو  الووووعتي  التووووع يا إلوووو   أن يتجووووب انحوووو  يتطلووووا إ اللاصوووولر 
ت اووي  لووو  تحقيوو  ال ووعب الان وو ع  ال صوو ي إلوو  أ لووو   التووف  صوو يل ال  ؤيوولال تا ينوواا

  والني  لاوا تحتاجوب ل  ول ال و    الت  يوة  لو  اتطل واا األعا  است ياا اإلنجاة ان ل ي
ع ا   صووو   م لاوووا ةاعا سووو  ل إ  اووو  الات يووو اا الاحيطووول  ال  وووا الطوووائ   اووون  ؤيووول 

 لقلل ا هتاا   التع يا ال ص     ل  ؤيل  ص يل جيع   إل اةعاعا الحاجل   األعا الل ا 
 الا ا يول  يولال عن التا ينواا  أسو      تا يناا  ص يل مف تلطيط   لل حعاا التع ي يول   

يحوويط   وو  اوون ات يوو اا  صوو يل  لتطوو ي  تووع اا ال   ووين ال صوو يل  تووع ت ا  لوو  إع ا  اووا
 القوووع    لووو  التيوووا  ا سوووتجا ل  أعائ ووو سووول ا  لووو  عتووول  ،ااوووا يووون   الا وووا ا  أننوووا التل ووول 

ر  و ب ا عا  موف ا وا اا تيوع ال حوث ا وامل الو  صؤ أعاف الاطلو ا  الح   العتيقل لل اجا
 إلو ال   وين  ال صو ي  أعا تطو ي  عتول ل احا لل انبه ص الع اسل  إج ا اع ال احث   أل ل  
 .ال ص يلال ؤيل  تا يناا النتائج  استلعا  أم يتحقي  

    
  :البحثأهداف  3 – 1

  ال    الطائ   .لل  اا إ عاع تا يناا ال ؤيل ال ص يل  .1

لل ووو اا ا  الاحووويط ع  إالت ووو ب  لووو  توووأني  تا ينووواا ال ؤيووول ال صووو يل موووف تطووو ي   .2
  ال    الطائ   .

الت ووو ب  لووو  توووأني  تا ينووواا ال ؤيووول ال صووو يل موووف تطووو ي    ووو  القوووع اا الح  يووول  .3
  ال    الطائ   .لل  اا 

 األساسوووويلالا ووووا اا أعا  تا ينوووواا ال ؤيوووول ال صوووو يل مووووف عتوووول  تووووأني الت وووو ب  لوووو   .4
  ال    الطائ   .لل  اا 
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                                     : البحثضيات فر  4 –1

ع ا  الاحويط إم     اا ع لل إحصائيل  وين ا لت وا اا الق ليول  ال  عيول موف  هنا  .1
 .  لصال  ا لت ا اا ال  عيل

القوع اا هنا  م     اا ع لل إحصائيل  ين ا لت ا اا الق ليل  ال  عيل موف   و   .2
  لصال  ا لت ا اا ال  عيل .الح  يل 

أعا  ل إحصوووائيل  وووين ا لت وووا اا الق ليووول  ال  عيووول موووف عتووول هنوووا  مووو     اا ع لووو .3
 . الا ا اا ا ساسيل  لصال  ا لت ا اا ال  عيل

 

                                          :  مجاالت البحث 5 –1
 البشري:المجال  1 – 5 –1

    2014 – 2013للا س   (19 - 17) اا  أ  احاميل عيال   ال    الطائ     اا     
 المجال الزماني : 2 – 5 – 1

 . 30/9/2014الى    4/2013/ 15
 :المكانيالمجال  3 – 5 – 1

 . لاعي يل ال  اا  ال يا ل مف عيال القا ل الا لقل 
 الن سيل / جاا ل   عاع الع اساا الت   يل   الت   ا  حاث    

 

   المصطلحات: تعريف 6 –1
   البصرية:الرؤية  1 – 6 – 1

  يووول ال ينوووين  الا ل اووواا الحسووويل الووو  الوووعاا  الووو   يقووو    ت سوووي   عاوووج ال يانووواا " ت    
ال صوووو يل اوووو  الا ل اوووواا الحسوووويل األلوووو ى  اوووون نوووو ا إ سوووواي اإل ووووا اا الح  يوووول الاناسوووو ل 

  .(1)لل   ا ال االل "
                                                 

,  A  Visual adaptations to spors vision enhancement training)  Michael F. Zupan (and other) ; 1(
study of collegiate athletes at the US Air Force Academy , 2006 ,  p43  
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 ادراك المحيط :  2 – 6 – 1
للاحويط  وب  الت يوب  ن ال و ع اون م و  ال وال  اللوا جف" ه   اليل  قليول انياول تا  و   

  هوو  الت ووا  تووع   ال يا ووف  لوو  أناوواط السوول  يل الاناسوو ل ا ووب  وون ط يوو  التيووا  األ
 .(1) اع ا   ا الجل الان  اا الاحيطل  ب "

                               الحركية:القدرات  3 – 6 – 1
الا وووا اا "هوووف ا سوووت عاع ال طووو    الاسوووت ى الح  وووف الووو   ا تسووو ب ال ووو ع  يي ووو  موووف 

الح  يوول ا ساسوويل )جوو   ر  نووا ر تسوول  ر..... الوور (   لوو  ا نوو  اوون   ن ووا اسووت ى 
 . (2)"   األل ااان التلص  مف الاسا قاا  يا   ال

                                                 

1)  http://www.schuhfried.ae/index.php?id=570&type2014               ) 
 .305(   1987: )القاه   ر عا  ال    ال   ف ر  2. ط  التقويم والقياس في التربية البدنيةاحاع ص حف حسنين ؛  (2)
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 . مرتبطةالدراسات النظرية والدراسات ال - 2
 الدراسات النظرية . 1 – 2
 : الحركي باألداءوعالقته البصر  1 – 1 – 2
ا الدراسات والبحوث ولتهأنظمة الحسية التي هم األأواحد من ن النظام البصري هو إ      

ومن المحيطة  يئةببشكل كبير لتوفير المعلومات عن ال هنعتمد علي إننا إذ، خاصا اهتماما
يقارب  ما إن" ،ية التخاذ القرار بخصوص الحركةتلك المعلومات البصر  استخدامثم 
طريق الجهاز الخارجية  البيئةمن من المعلومات الحسية يتم الحصول عليها  (85%)

ها أهمية كبيرة في تكوين من أهم العمليات الحسية التي ل البصريعّد ، كما (1)البصري"
ل طريق دخول الطاقة الضوئية للعين بالمرور من خال يتم االبصار عن "اذ ،اإلدراك

دة في مؤخرة ، ثم تلتقط بواسطة مستقبالت االبصار الموجو القرنية واتساق العين والعدسة
و نشاط وتنقل عبر العصب أفعل  أمكانية إلى، وهنا تتحول الطاقة مقلة العين والشبكية

 اإلشارة، وتجدر مرئياتبوصفها حيث تسجل وتفسر ، بالمخ الغزالي الى منطقة االبصار
  (2)الى الوضع الطبيعي" بإعادتهاالى ان الصورة تكون مقلوبة في الشبكية ولكن المخ يقوم 

الحركي هي  باألداءقل في عالقته األ فيثالث وظائف ويقدم الجهاز البصري       
عة الحركة والجزء المعني "االستقبال الحسي الداخلي أي معلومات حسية داخلية عن طبي

هي المعلومات المستقبلة من خارج الجسم واالستقبال و بها واالستقبال الحسي الخارجي 
الحسي العميق من خالل تقديم الجهاز البصري معلومات عن وضع الجسم في البيئة 

 . (3)بعاد الزمن والقوة واالنسيابية للتحكم بالحركة " أباستخدام 

                                                 

( 2013: )االردن ، جهينة للنشر والتوزيع ،  االداء السلوك الحركي من التعلم الىعبد الباسط مبارك عبد الحافظ ؛  ((1
 163ص
( 2000: )عمان ، دار الفكر للطباعة والتوزيع ،  1. طفسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة( عبد الستار جبار الضمد ؛  2)

 . 27ص
 163، ص  نفس المصدرعبد الباسط مبارك عبد الحافظ ؛  (3)
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االبصار هو محصلة نهائية لعملية النظر والرؤية فعن طريق  ويرى الباحث ان     
ة يتم معالج المعلومات في النظر يتم استقبال المعلومات البصرية وعن طريق الرؤي

 الواجب الحركي. ألداء المعني بالحركة اشارة عصبية الى الجزء إرسالثم يتم ، الدماغ
ة الحسية ، لذلك فإنه يستحق إن نظام اإلبصار هو المسيطر على بقية األنظم     

، لقد توصل العلماء بعد اجراء العديد من خاصًا لدوره الكبير في السيطرة الحركية  اهتماما
 (1)هما :  لإلبصارالتجارب الى وجود نظامين منفصلين 

 نظام اإلبصار البؤري المتخصص بتعيين األشياء : -1
اء التي تقع في مركز مجال لألشي وهو نظام متخصص بالتعيين والمطابقة الواعية     

. اإلبصار البؤري يكون بدرجة اإلدراك الواعي لألشياء التي نركز عليها مما يؤدي الرؤية
 إلى تحديد هذه األشياء وتقل فاعليته بقلة اإلضاءة .

 نظام اإلبصار المحيطي للسيطرة الحركية : - 2
. يعتقد حيطة بها من مجال الرؤيةجزاء الممن المراكز واأل يشمل هذا النظام كالً       

العلماء إن اإلبصار المحيطي يكون خاصًا للسيطرة الحركية فوظيفته األساسية ضبط 
 . الحركة وكذلك موقع األشياء في البيئة المحيطية

نظام  إلىيحتاج  المباراةالعب الكرة الطائرة عند اللعب في  نّ أويرى الباحث       
، كحركات العبي ضبط الحركات الدقيقة المحيطة به ة الىبحاج ألنهبصار المحيطي اإل

بالمقابل سيكون هناك ضعف داء أفضل أفريقه وحركات العبي الفريق المنافس لتحقيق 
وما المحيطي يعمل على التعرف على الحركة  اإلبصارالن نظام ؛ البؤريبنظام اإلبصار 

يها ومعرفة موقعها بالنسبة ان الكرة والتركيز علكفي تحديد الالعب لم بها كما طيحي
 خطاء .أالواجب الحركي بدون  وأداءللشبكة وبقية الالعبين في الملعب والتحرك نحوها 

 
                                                 

،  ، بيت الحكمة للطباعة والنشر : ) بغداد العمليات العقلية بناءها إبداعهاوهاب غازي ؛ نصير صفاء محمد و عبد ال (1)
 . 96-95( ص  2006
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 الرؤية البصرية وأهميتها في المجال الرياضي  2 – 1 – 2
ي ـــفمتقدمة لتطوير المجتمعات والوصول الى مستويات يعمل العلماء بشكل دائم      

دائم عن البحث ال، من خالل عام والمجال الرياضي بشكل خاصكل بش جميع المجاالت
ونتيجة لالهتمام المتزايد بالدور الذي تلعبه الرؤية ، طرق جديدة لتعزيز األداء الرياضي

التخصصات يعرف باسم "  داء الحركي ، فقد تم ابتكار مجال جديد متعددالبصرية في األ
 تمـــي العلوم الرياضية تـــالتخصصات ف لعاب الرياضية وهو مجال جديد متعددرؤية األ
والباحثين في العلوم الرياضية الذين العيون  وأطباءالفحص البصري  أخصائيمن  بدايته

الرياضي من منظور تصحيح الرؤية وتعزيزها  باألداءكانوا مهتمين في عالقة الرؤية 
رن ــات القيي ستينــــحدة فدأ في الواليات المتـــــذي ابتــو الجروح العينية والأ واإلصابة
  .(1)الماضي"

القدرة على معالجة أو تفسير المعلومات التي ينظر " بأنها البصرية  وتعرف الرؤية     
عتمد وت ،(2)"ساعد في تعزيز المهارات الحركيةتتؤثر على األداء الرياضي و  والتيإليها 
 المعلومات يفسر بدوره يذوال الدماغ، إلى المعلومات العين ريتوف على البصرية رؤية

 يحدث وهذا تتحرك، األخرى الجسمأجزاء و  والساقين اليدين تجعل التي اإلشارات ويرسل
ذا الثانية من جزء في على  ينعكس سوف مناسب، غير وقتب قدمت هذه المعلومات ما وا 

 داءدرجة االستجابة ودقة األ
(3)

.  
االستخدامات  أكثرمن  دّ ء الرياضي يعداثناء األأان االعتماد على النظام البصري      

و كفاءة الرياضي في اداء المتطلبات أالرؤية تؤثر في مقدرة  نّ أل؛ في أي نشاط " وذلك 

                                                 

 . 175، ص ؛ مصدر سبق ذكرهعبد الباسط مبارك عبد الحافظ  ((1

on Effects of visual skills training, vision coaching and sports vision dynamics  ; Bressan, E. S )2(
Recreation and for Physical, Health Education, . African Journal the performance of a sport skill

Dance, 2003, 9(1), p20                                                                                                 

-M ,1995, linacre house -utteworthheinemannltd:sports vision, bCloran & mace wen)3(
33,p178                                                                                                          
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ن تدريب النظام البصري الى جانب التدريب البدني يؤدي الى وا، (1)الخاصة بالرياضة"
اء الرياضي الذي دحركات وردود افعال مرتبطة بين العين والجسم  تعمل على تعزيز األ

يعتمد بشكل كبير على المدخالت البصرية وان تقييم سرعة الكرة والتوقيت الصحيح 
والحركة المتقنة هي ليست "، (2)مدخالت والربط بينهماالتنشيط على للوصول للكرة يعتمد 

نمااستجابة عفوية للعضالت  هي سلسلة من العمليات المعقدة داخل الجهاز العصبي  وا 
  . (3)"المعلومات من البيئة المحيطة ومعالجتهاقدرة الرياضي على استيعاب المركزي و 

اللعب بينما تتبع  أثناءماكن واتجاهات مختلفة أالجسم  يأخذوفي لعبة الكرة الطائرة      
، اذ يمكن لنظام الالعب البصري سالعين مسار الكرة وحركات العبي الفريق المناف

ا من خالل الرؤية المحيطية معرفة سرعتها واتجاههمتابعة كل هذه الحركات بدقة و 
كال ن مز كيرلتؤرة ابرج خاء ألشيادة اعلى مشاهدرة لقاوالرؤية البصرية تعني " ،(4)لالعب

ياضي رللن ية قيمة يمكرلبصرات المهار اكثأن مدة حوا وهي سفللألو  لألعلىن لجانبيا
من معلومات  (%90) إن"  (1997 )محمد صبحي وحمدي عبد المنعمويرى ، (5) "يمتلكهاأن 

 (2002زكي محمد حسن)شارأوقد  ،(6)"من الرؤية المحسوسة مصدرهاالعبي الكرة الطائرة 
ينظر التي عن الرؤية عبر تحديد مسافة األشياء  المسئولالعضو  هيأن العين  الى

مكن همية هذا المعنى فيوأل زيادة أفق الرؤية العينين يعمل على بكلتاوان النظر إليها، 
                                                 

وحة دكتوراه غير : ) أطر  تأثير تدريب الرؤية البصرية على لالعب المدافع الحر في الكرة الطائرةمحمود عبد الحسن ؛  (1) 
 .   3(ص 2008منشورة ، مصر ، جامعة المنيا ، كلية التربية الرياضية  ، 

.p43  ,OP.Cit ; Michael F. Zupan (and other) ) 2(  
., 2010 , p2 University of Sydney , introduction to sport visio; ) Pierre Elmurr3)  

e effect of using the vision exercises on some Th;  Marwa Ramadan &Yasser Hassan) 4(
physical abilities, perceptions kinetic sense And skillful performance level for volleyball 

female juniors , Hurghada , Sport Science in the Heart of the Arab Spring , 2014 , p122.  
بعض المهارات الهجومية والدفاعية لدى العبي ء بعض القدرات البصرية وعالقتها بأدا علي حسين هاشم الزاملي ، (5)

(  2012اذار( 1( العدد)  12مجلد ) ، ية الرياضية : )مجلة القادسية لعلوم الترب منتخب جامعة القادسية بخماسي كرة القدم
 . (مجالت االكادمية العلمية العراقية)190ص 
: )القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1.ط االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس؛ لمنعم محمد صبحي وحمدي عبد ا (6)

 . 411ص (1997
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عب لالابتعلق يالجزء األول المعنية بالتدريب والثاني ، قسمين الىتقسيم الكرة الطائرة 
 الذي العبالالبصر يلعب دورا حيويا في أداء مهارات  ان باعتبار، نفسه خالل المباراة

يمكن تحديد مكانه في المقارنة مع العبي الخصم و تحديد نوع المهارات التي يمكن أن 
 سواء تمكن له أداء مناسبالتي بها سيقوم التي منافس الفريق التحركات  ةمعرفيؤديها و 

 .(1)الحاالت الهجومية أو دفاعي في
لبصرية ا التأثيراتيمكن دراسة انه (2))جيم براون(نقال عن(2009)حسين علي كنبارويرى    

( والتأثيرات Hardware)من خالل محددين أساسيين هما التأثيرات الداخلية للعين
( والتأثيرات الداخلية للعين يقصد بها كفاءة العين الداخلية Software)الخارجية للعين
وكل ما يتعلق بمكونات العين الداخلية كضغط العين وغيرها وهذه  تهءوكفاكقوة اإلبصار 
وقصر النظر  )اعتالل الشبكية(ماتزمكبكثرة كعالج االست الطبيالمجال  فييتم استخدامها 
حول وعيوب اإلبصار عموما وأحيانا تحتاج هذه البرامج إلى مدة طويلة وطول النظر وال

قد تستغرق سنوات للعالج ونتائجها مازالت محل نقاش وجدل دائمين ، أما التأثيرات 
فيقصد بها تحسين كفاءة العين الخارجية من خالل تحسين  (Software)الخارجية للعين

بصفة خاصة وتشتمل  الرياضيالمجال  ية وفالحياة عام في النوعيكل ما يتعلق باألداء 
 يهذه التأثيرات على تحسين الدقة البصرية بأنواعها الثابتة والمتحركة والكيناتيكية والوع

بصورة كبيرة  الرياضيالمجال  فيوالتركيز البصري وغيرها وهذه تستخدم  الخارجي
 ونتائجها دائما تكون أكثر من المتوقع.

                                                 

 (2002: ) االسكندرية ، فن االشعاع للنشر،  طرق تدريس الكرة الطائرة تعلم ، تعليم ، تطبيقزكي محمد محمد حسن ؛  (1)
 . 269ص
الرؤية البصرية  في تطوير مظاهر االنتباه وبعض المهارات  الهجومية بكرة القدم  تأثير تدريب؛  (حسين علي كنبار العبــودي2)

 . 35( ص 2009،  االساسيةية التربية لك ، : )رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية لالعبين الناشئين
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قدرة العينين على استقبال المعلومات المحيطة  بأنهاالبصرية  ويعرف الباحث الرؤية    
رسالهابالرياضي  عطاء ومعالجتها ليتم إدراكها تفسيرهاالى الدماغ ل وا  االستجابة المناسبة  وا 

 بسرعة ودقة عالية .  لألداء

 (1) :البصرية  يجب توافرها لعملية الرؤية التيالعوامل   3 – 1 – 2

ى أهمهـــا ــــــت البصـــرية تتطلـــب تـــوافر عـــدة عوامـــل أساســـية سنشـــير إلإن رؤيـــة المنبهـــا     
 :  يليا ـــفيم

 :  البصريالجهاز  .1

ألنه  السليم من أهم العوامل األساسية لرؤية المنبهات البصرية البصرييعد الجهاز     
، أو الطاقة المنعكسة من سطح يهالمنبعثة من مصدر التنب يقوم باستقبال الطاقة الضوئية

المشهد  فيتقع  التيتحمل معها المعلومات البصرية المختلفة من األشياء  والتياء األشي
   .، ثم يقوم بمعالجتها إدراكيًا البصري

 : الضوء .2

رؤية المنبهات ألننا نرى األشياء من خالل األشعة  فيمًا مهيلعب الضوء دورًا       
هذه األشعة الضوئية  تنبعث من سطحها حيث تقع التي، أو عنها تصدر التيالضوئية 

وجود  فيال تعمل إال  والتيشبكية العين  فيعلى المستقبالت الضوئية المخروطية 
طالقها للنبضات الضوء ، والجدير بالذكر أن معدل نشاط هذه الخاليا المخروطية وا 

ه الخاليا كلما حيث يزداد نشاط هذ البصريالمشهد  فيالعصبية يتوقف على شدة الضوء 
، بينما يقل نشاطها كلما انخفضت شدة اإلضاءة حيث تضعف الرؤية ضاءةزادت شدة اإل

وتنشط  لخاليا المخروطية تتوقف عن العملألن ا؛ ظروف اإلضاءة الرديئة فيبل تنعدم 

                                                 

، مكتب النهضة المصرية للنشر هرة ،: )القا1. ط االدراك الحسي البصري والسمعيالسيد علي سيد احمد وفائق محمد بدر ؛  (1)
 . 54 - 42ص (2001



  الدراسات النظرية والدراسات املرتبطة . الباب الثاني ......

 

34 

ظروف اإلضاءة الرديئة ولكنها تعجز عن استقبال  فيتعمل  التيالخاليا العصوية 
 شياء مثل الشكل واللون والعمق.المعلومات األساسية الخاصة بصفات ومالمح األ

 الحواف : .3
، فعلى الرغم من أن األشعة رى األشياء المختلفة بدون الحوافإننا ال نستطيع أن ن     

، إال شبكية العين فيالضوئية المنعكسة من سطح هذه األشياء تسقط على المستقبالت 
 بصريإلى مشهد  ، فإذا نظرت مثاليع رؤيتها ما لم يكن لها حوافأن العين ال تستط

 بداية األمر ال في، فإنك وكان هذا المشهد بدون حواف تميزهملون بلون أحمر متجانس  
، ولكن بعد مرور عشر دقائق تقريبًا من تركيز بصرك ترى هذا اللون األحمر المتجانس

ستجد أن هذا اللون األحمر المتجانس قد أصبح رماديًا  البصريعلى هذا المشهد 
وهذا يعنى  حجرة حالكة الظالم فييراه الفرد وعيناه مغمضتان  الذياللون متجانسًا مثل 

 شيء أيأن العين بعد مرور عشر دقائق تقريبًا من الرؤية المتواصلة تعجز عن رؤية 
ولو حافة واحدة تميزه فإن العين  الشيء، أما إذا ظهر لهذا متجانس ليس له حواف تميزه

 التييحسن بطريقة تلقائية من طبيعة المعلومات  ريالبصألن جهازنا  ؛ستتمكن من رؤيته
لك يصبح الجانب المظلم أكثر يستقبلها حيث يأخذ الحدود الفاصلة ويزيد من صفاتها لذ

 .أكثر ضياء المضيء، والجانب ظلمة
 تكميل الفراغ : .4

األشياء ،وهذه  فييقوم تلقائيًا بملء الفراغات غير المكتملة  البصريإن جهازنا      
 ي، أما عن رأالقشرة المخية فيلية تقوم بها مراكز معالجة المعلومات البصرية العم

على ملء فراغات األشياء غير المكتملة فيرى فريق منهم  البصريقدرة جهازنا  فيالعلماء 
لدى اإلنسان متطور ولديه قدرة فائقة على تعويض  البصريالجهاز  إلى أنأن ذلك يرجع 

أما الفريق اآلخر فإنهم يرون أن هذه العملية  البصريشهد الم فيالمعلومات الناقصة 
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المعلومات المخزنة عن هذا  غير المكتمل وأنّ  الشيءخبرة الفرد السابقة عن إلى ترجع 
 .الفراغاتهذه الذاكرة البصرية تساعد الجهاز البصري على ملء  في الشيء

 الخبرة : .5
     .دراكنا للمنبهات البصرية إ فييرى العلماء أن الخبرة تلعب دورًا هامًا     

 حدة اإلبصار : .6
 فيإن حدة اإلبصار تعنى قدرة العين على الرؤية الواضحة للتفاصيل الدقيقة      

على تحليل  البصريقدرة الجهاز  يأنها تعن أي، البصريالمشهد  فيتقع  التيالمنبهات 
ومن ها عند مسافة يمكن رؤيت التي البصريالمشهد  فيالتفاصيل الدقيقة والمتباينة 
 . اإلضاءةخصائص العين وشدة هي  اإلبصارالعوامل التي تؤثر على حدة 

 . حركات العين :  7
ان الحركات التي تقوم بها العين تجعلها تحتفظ بالصورة التي تكونها للشيء المتحرك     

 هذا الشيء بوضوح .على المستقبالت الضوئية في نقرة الشبكية حتى تتمكن من رؤية 
 

 التدريب البصري :  2-1-4
دراكداء أهم الوظائف الحسية في أن الرؤية البصرية من إ      المهارات الرياضية  وا 

نها نادرا ما تؤخذ بنظر االعتبار عند تصميم البرامج التدريبية والتمرينات أعلى الرغم من 
ة الوقت الالزم قل يعود الىعدم االنتباه له  ، وان  قبل الرياضيين والمدربين الخاصة من

همية النظام البصري في نجاح اداء أثبتت الدراسات أفي برامج التدريب، "وقد  لتضمينه
 المختبراتالالعب على الرغم من ان تدريب العين ليس بالجديد فقد تم استخدامه في 

هذه البرامج تم استخدامها اكلينيكيا وان  داء الرياضي وان  والعيادات على حساب األ
ن التدريبات البصرية تستخدم في إ، كما (1)ا في البيئة الرياضية محدود جدا"استخدامه

                                                 

(1) Meysam Rezaee(and other);Visual and athletic skills training enhance sport     
performance, Pelagia Research Library , European Journal of Experimental Biology 
,2012 , 2 (6) p2243 .                                                                                        
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مجاالت عديدة وتحت مسميات مختلفة ففي المجال الطبي يستخدم تحت مسمى عالج 
وهو عبارة و التأهيل العالجي للدماغ والعين أنواع العالج الطبيعي أ أحد   عملستيالرؤية و 

صعب وذلك بهدف تحسين لى األإسهل ء من األالبد :يأ، عن منهاج تدريبي تقدمي
 . (1)مرونة وتوافق عضالت العين"

وتقييم  واإلدراكقياسات النظر يهتم بالنظر  حد فروعأ" وهو لتدريب البصريا ان     
مة ءمال األكثرالبصرية  األدواتتحديد فضاًل عن البصري  األداءوتحسين مستوى 

 لأللعابالتدريب البدني والمهاري  نع لال تق هميةأله و  (2)"لطبيعة النشاط الرياضي
بصورة  الكرة الطائرةاهمية فائقة في المجال الرياضي بصورة عامة ولعبة الرياضية وله 

تقانهاخاصة وخاصة في تعلم الحركات    .وفي التعليم والتدريب بصورة عامة  وا 
والتي القدرات البصرية الرياضيين غالبًا ما يتجاهلون  كباقيالكرة الطائرة  العبين إ     
بالنسبة هذه القدرات  تولهذا فقد قسم ،الممكن قياسها وتدريبها وممارستها وتحسينها من 

 -: (3)علىلالعبي كرة الطائرة 
 رياضي، وعلى كل د هو األساس لكل القدرات البصريةبصار الجيحدة اإلبصار: اإل 

التصحيح اء باستخدام أو أفضل من ذلك سو (6/6)فضل رؤيةإلى أأن يكافح للوصول 
 أو بدونه .

 تسمح لالعب بأن يشاهد الكرة  والتوجيه  التيالمهارة  هيتوجيه العينين  :العين انحياز
توازن العينين  في، والنقص عينين يؤثر على إدراك موضع الكرةدقيق لكلتا الالغير 

                                                 

(1) Fransen izenar: Do. Generalized visual training programs for Sports really work, An 
experimental investigation. J. Sports Sci. 2001,22,p203 . 
(2) Brian Ayiel : Sports Vision Training : Anexpert guide to improving performance by training 
the eyes, Human perception and Human Performance, 2004, 8 , 127 . 
(3)  Barry Seiller: Positive Effects of a Visual Skills Development Program, Optometry & Vision 

Science. 2004, p279-280. 
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أخطاء توقيت الهجوم والضربات الساحقة بأنواعها  فيمن الممكن أن يتسبب 
 االستقبال واإلرسال .و 
 تخدام الفعال لكلتا العينين معاً : هذه المهارة تتطلب االسالقدرة على تحديد األبعاد ،

 باقيالفراغ وكذلك أماكن  فيتمكن الالعب من اإلدراك الصحيح لمكان الكرة  فهي
 الالعبين .

 ة وبدقة مرونة العين: الحركات المتغيرة لكلتا العينين معًا من القريب للبعيد بسرع
 .والدفاع المنخفض سوف تؤثر على اتخاذ القرار وتنفيذ استقبال اإلرسال 

  لكيمهارة معالجة المعلومات البصرية  الرياضي: ويستخدم البصريالتقدير أو التمييز 
 أماكنو ، أماكن الالعبين داخل الملعبو ، كرةتحديد الزوايا وسرعة ودوران البيقوم 

 خطوط اإلرسال .
 لتنفيذ استراتيجية للمباراة تتأسس  الرياضيرية: هذه المهارة تستكمل مقدرة الذاكرة البص

الملعب .  فيالخبرات البصرية السابقة  ستدعاءا فضاًل عنعلى المعلومات البصرية 
التقدير والذاكرة الكتساب اإلحساس بإدراك الملعب  مهارتيباستخدام  الرياضيويقوم 
 حركات الهجوم والدفاع . فيوللبدء 

 فيحركات العين لمسح منطقة اللعب وتعقب الكرة  ماستخداالبصرية:  المتابعة 
  .طيرانها

  نوعية يتوقف على  الرياضييقوم به  الذي الحركيالجسم: العمل و اليد و توافق العين
كما يحدث في حالة قيام الالعب الجسم  انن تقودا؛ فالعينالمعلومات البصرية المدخلة

باستخدام مهارة التمرير من أعلى فوق الرأس فعليه التأكد من المدافع الحر باإلعداد 
الكرة  نأي ال تكو خلف خط الهجوم  اكونتيجب أن  اللتانمكان تواجد كلتا قدميه 

، او عند قيام العب المنطقة حتى ال يقع في خطا قانونيمستخدمة لغرض الهجوم 
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خط المنطقة م تمس من ان قدميه ل التأكدالخلفية بالهجوم بالضربة الساحقة مع 
 االمامية عند االرتقاء للقيام بالضرب الساحق .

 

 (1)  منظومة اختبار فيينا : 5 – 1 – 2

إحـدى  Vienna Test Systemاختبارات فيينا للفحص والتقييم النفسي  منظومة تعدّ      
النمسـاوية األصـل المعـّدة  Schuhfried GmbHالمنظومـات التـي تنتجهـا شـركة شـوفريد 

الحاســوب ، إحــدى أهــم منظومـــات المختبــر النفســي المعاصــر ، والمختبــر المحمـــول علــى 
ــــق عليهــــا اختصــــارًا منظومــــة  ــــي يطل . وتعــــّد أيضــــًا إحــــدى اإلجــــراءات VTS)الجــــّوال( الت

ـــــــال ـــــــيم وا ةعالمي ـــــــي مجـــــــال الفحـــــــص والتقي ـــــــدة ف ـــــــي لتشـــــــخيص الرائ النفســـــــي المـــــــدعم الطب
، ويمكـــن عـــن طريقهـــا Computerized Psychological Assessmentاســـبو بالح

تطبيـق مختلـف أنــواع الفحـوص واالختبــارات والمقـاييس عــن طريـق تطــوير وتوظيـف أحــدث 
، هنـــاب و الحاســـ مـــا توصـــلت إليهـــا التكنولوجيـــا ضـــمن هـــذه المنظومـــة. إذ يعطينـــا اســـتعمال

لنتـــائج  اً تقييمـــيـــوّفر لنـــا أيضـــًا و ، والموضـــوعية أعلـــى النســـب الممكنـــة مـــن الدقـــةلنـــا  ر  يـــوفّ و 
قيــاس قــيم ال يمكــن قياســها بطريقــة اختبــار الورقــة يمكنــه كمــا  ،مــن األخطــاء ليــاً تبــار خااالخ

كمــــا صــــنعت منظومــــة اختبــــارات فيينــــا للفحــــص والتقيــــيم النفســــي وأعــــّدت  والقلــــم التقليديــــة.
بطريقة تجعل من اسـتعمال االختبـارات النفسـية المعق ـدة والمعم قـة بسـيطًا ومريحـًا وذلـك عـن 

وظيــــف أحـــــدث مــــا توّصــــلت إليهــــا التكنولوجيـــــا ضــــمن هــــذه المنظومـــــة، طريــــق تطــــوير وت
اســتعملت المنظومـــة ومازالـــت تســـتعمل فــي جميـــع أنحـــاء العـــالم تقريبــًا، وفـــي مجـــاالت علـــم 
الــــنفس كلهــــا تقريبــــًا أيضــــًا، ومــــن هــــذه المجــــاالت هــــي علــــم الــــنفس العصــــبي وعلــــم الــــنفس 

وري وعلـــم الـــنفس الرياضـــي وعلـــم الفســـيولوجي وعلـــم الـــنفس اإلكلينيكـــي و علـــم الـــنفس المـــر 
نفســي وغيرهــا نفــس انتقــاء وتصــنيف األفــراد والتربيــة والتعلــيم وعلــم الــنفس التربــوي والطــب ال

، وتحتــوي المنظومــة علــى العديــد مــن األجهــزة التــي تحتــوي علــى مــن مجــاالت علــم الــنفس
                                                 

 . 65ص  ، مصدر سبق ذكره) وآخرون( ؛ يقعادل عبد الرحمن صد  (1)
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ت ختبــاراالعديــد مــن االختبــارات التــي تســتخدم فــي كافــة المجــاالت أنفــة الــذكر ومــن هــذه ال
، اختبــار نشــاط الجهــاز العصــبي المركــزي م، اختبــار تقيــي)اختبــار وظــائف الــذكاء األساســية

المتاهـــة المضـــاعف )التـــ زر الحســـي الحركـــي(، اختبـــار المصـــفوفات المتتاليـــة المعياريـــة لــــ 
تبــار النقــر علـــى ، اخاختبـــار الفهــم الميكــانيكي التقنـــي ،()رافــن( لتقيــيم الـــذكاء غيــر اللفظــي

ـــــة  ، اختبـــــار مهمـــــة الـــــتعلم البصـــــري المســـــتمر، اختبـــــار التـــــداخل اللـــــوني لــــــ)كورسي(الكتل
هـي  مجيال عليم الينفس الرياضيي وان االختبارات التيي يمكين اسيتخدامها فيي، (لسترووب

، اختبـــار التحديـــد )لقيـــاس عتبـــة ط ، اختبـــار مجموعـــة األداء الحركـــي)اختبـــار إدراك المحـــي
، اختبـار تحـري اإلشـارة ، اختبار رد الفعلالبصري المسعى، اختبار (تحمل رد فعل اإلجهاد

ــــار توقــــع زمــــن الحركــــة)لتقيــــيم االنتبــــاه اال ــــيم نتقــــائي(، اختب ــــار الحــــذر واليقظــــة )لتقي ، اختب
االتجـاه نحـو العمـل)لتقييم مختلـف أبعـاد الشخصـية(،  ، اختبـاراليدين االنتباه(، اختبار ت زر

، اختبــــار التــــ زر اختبـــار االنتبــــاه المتواصــــلركيــــز(، اختبـــار الكوجنترون)قيــــاس االنتبــــاه والت
 الحسي حركي( .

 

 :دراك المحيط إ 6 – 1 – 2
لما له من صلة المواضيع التي نالت اهتمام علماء النفس كثر أمن  اإلدراكيعد      

تتطلب الفهم المثيرات التي  أالفمباشرة في حياة الناس اذ يتعامل الفرد يوميا مع 
قد اجمع علماء النفس المعرفي على" ان االدراك يمثل المرحلة ، و والتحليل واالستجابة

الثالثة من سلسلة عمليات معالجة المعلومات بعد عملية االحساس واالنتباه فهي عملية 
 .(1)فهم معطيات البيئة المحيطة بنا واستيعابها"

 وعملية االدراك جزء مهم من نظام معالجة المعلومات ، حيث يدخل هذا النظام      

                                                 

 . 131( ص2014: )جامعة ديالى ، المطبعة المركزية ،  1ط . علم النفس المعرفي؛  النعيمي مهند عبد الستار  (1)
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علـــى عمليــــات االحســــاس بــــالمثيرات الخارجيـــة ثــــم االنتبــــاه لهــــا ثـــم ادراكهــــا ويشــــير مفهــــوم 
االدراك الى قدرة االنسان على تنظيم المثيرات التي تزودنا بها الحواس او العملية التي يـتم 

 .(1)من خاللها تنظيم عمل الحواس وجعلها ذات معنى 
هات الحسية الواردة الينا عن طريـق الحـواس " عملية تنظيم المنبان مفهوم االدراك هو     

عطائهـاالمختلفة ومعالجتها اسـتنادا الـى خبراتنـا السـابقة والتعـرف عليهـا  معانيهـا وداللتهـا  وا 
العملية التي يتم من خاللها التعـرف  بأنه" (2003Sternber) يرىو ، (2) المعرفية المختلفة 

وينظـر الـى االدراك علـى  ،(3)ا وفهمهـا"على المثيرات الحسية القادمة من الحـواس وتنظيمهـ
ا فــان االدراك المعلومــات التــي تحــدث فــي الجهــاز العصــبي لــذ ةمعالجــانــه محصــلة لعمليــة 

جـزاء أالعالقات بين  بواستيعا"هو العملية التي تنظم فيها المثيرات او هو الوعي بالمحيط 
 .(4)الموقف الموجود في المحيط " 

وقدرة علـى االنتبـاه يتمثل بوجود مثيرات بصرية  اإلدراك شكالأحد أالمحيط  إدراك إن      
والتركيــز فــي وقــت واحــد لــذلك فهــو يعتمــد علــى الحــواس وخاصــة حاســة البصــر، وان قــدرة 
الفـــرد علـــى االســـتجابة للمثيـــرات المحيطـــة بـــه التـــي ترســـلها االعصـــاب الحســـية الـــى قشـــرة 

ــــة وا ــــى اجــــزاء الجســــم المختلف ــــم ارســــالها ال ــــدماغ ومــــن ث ــــق ال ــــة عــــن طري لعضــــالت المعني
ســريع لفهــم الواجــب  إدراكالفعــل أي  االعصــاب الحركيــة ومــن ثــم االســتجابة لهــا تســمى ردّ 

 .  (5)مر بتنفيذه الحركي مع األ

                                                 

 . 111 – 109( ص2010: ) عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع ،  1. ط علم النفس المعرفي؛  فخري عبد الهادي (1)

  . 162(ص2013: )عمان ، دار المسرة للنشر والتوزيع ،  1. ط اساسيات علم النفسالمشيخي ؛ ( غالب محمد (2

wadsworth,astyaila,2003,p3.-,3th edition,thomsonCognitive psychologySternber,R ; )3)  
بحث منشور ، جامعة بغداد ، : )  ادراك المحيط وعالقته باإلجهاد الذهنيعادل عبد الرحمن صديق الصالحي ) وآخرون( ؛ ( (4

 .  6(ص 2012،  93مجلة العلوم التربوية والنفسية ،  العدد 
 6ص ، مصدر سبق ذكرهعادل عبد الرحمن صديق الصالحي ) وآخرون( ؛  (5)



  الدراسات النظرية والدراسات املرتبطة . الباب الثاني ......

 

41 

وقــد عــرف ادراك المحــيط علــى انــه " عمليــة عقليــة منظمــة تمكــن الفــرد مــن فهــم العــالم        
ـــار ،  (1)االنمـــاط الســـلوكية المناســـبة الخـــارجي المحـــيط بـــه والتكيـــف معـــه عـــن طريـــق اختي

ــــــــهايضــــــــا  (2009Schuhfried)وعــــــــرف  ــــــــرد علــــــــى اإلدراك إ"  بأن و الشــــــــعور أمكانيــــــــة الف
فضــاًل عــن القــدرة علــى معالجــة  ســتيعابهااالنابعــة مــن المحــيط المجــاور لــه و بالمحرضــات 

بعـده تحـدث عمليـات  دراكـه البصـريإو مجـال أمات المرئية المحيطه به ضمن حقل المعلو 
 .(2)فعالوالتركيز و ردود األ النتباها

" قدرة الرياضي على استقبال المعلومـات والمثيـرات ويعرف الباحث ادراك المحيط بانه     
عة ودقـــة ر المحيطـــة بـــه وتفســـيرها ومعالجتهـــا وادراكهـــا واختيـــار االســـتجابة المناســـبة لهـــا بســـ

   عالية .
رجي اصـل الـى الـدماغ مـن العـالم الخـغلب المعلومات التـي تأ ن  أ إلىتشير الدراسات      

ر مــــن المعلومــــات فــــي عمليــــة مصـــدرها البصــــر وان االدراك البصــــري يشــــكل الجــــزء االكبـــ
، بــل ان المعلومــات البصــرية تغلــب المعلومــات الحســية االخــرى فــي حــال تضــارب االدراك

   . (3)خرىالمعلومات البصرية مع المعلومات الحسية األ
اإلدراك البصـري لـيس مجـرد استنسـاص الصـورة علـى "  ن  أ (2002)وجيه محجوبويرى      

طة العـين احدوث شيء ما أكثر من استقبال المحفزات الضـوئية بوسـ الشبكية لكن البد من
 .(4)" لغرض تنظيم البيانات الحسية الكلية إلى أشكال محددة مثل صور وأجسام متباينة

ام ب الرياضية بشكل عالعجميع األ ءأدافي  وفعاالً  أساسياً  دورً  طالمحي ألدراك إن     
ان نجاح الالعب في عملية االستدالل وتحليل ، اذ والعبي الكرة الطائرة بشكل خاص

                                                 

: )عمان ، دار الحنين للنشر والتوزيع ، 1. ط مباديء اساسية في علم النفسعماد عبد الرحيم و علي فالح ؛  ((1
  .   11(ص2002

,modeling,  version, Peripheral perception manual -; PP,and otherG ,Schuhfried )2( 
Austria ,2009 ,P3  

 . 98( ص  2004، : )عمان ، دار الفكر  1.ط علم النفس المعرفي )النظرية والتطبيق(عدنان يوسف العتوم ؛  (3)
 . 185( ص 2002، دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع ، : ) عمان1. ط فسيولوجيا التعلم ؛محجوب  وجيه (4) 
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وبناء على  بقدر االمكان سرعة ودقة استيعابه لكل المدخالتحدده تالمباراة  أثناءالمواقف 
اك اصية االدر ترتبط بنمو خ المحيطة به القدرة على رؤية الملعب والمواقف نّ إذلك ف

طيع الالعب استيعاب ، ثم خاصية االنتباه ولكي يستالحسي البصري على وجه التحديد
المكاني  : اإلدراكوثانياً  مدى واسع من الرؤيةأواًل: ن لديه ، ال بد ان يكو هذه المدخالت

نما، ليس فقط من الناحية التشريحية هدافثم عمق الرؤية في مالحظة األ من الناحية  وا 
إلى كبيرة  أهميةوتوجه  أيضاً  فية للعدسة التي تنقل الصورة كاملة على شبكية العينالوظي
وجد فيه المحلل البصري الذي يتأثر ي، والذي الموجودة في القشرة المخية اإلبصارمركز 
 . (1)تحديد المدى البصري وعمقه  إلى يؤدي، فيه اضطراببأقل 

 

 اك المحيط در إمتغيرات الرئيسة الختبار ال  7 – 1 – 2
 او المجال البصري : مجال الرؤية 1 – 7 – 1 – 2
الرئيســــية  تمتغيــــراالحــــد أن مجــــال الرؤيــــة البصــــري مــــن القــــدرات البصــــرية الهامــــة و إ     

لح يعبـر عـن ،  وهـو مصـطالمحيط البصري لمنظومـة اختبـار فينـا النمسـاوية إدراكالختبار 
 مـــن مجموعـــة اســـتيعاب علـــى العـــين قـــدرة أنـــه "علـــىاذ يعـــرف  ، حجـــم المحفـــزات البصـــرية

 نقطـة على العين تركيز ثبات مع البصرية الساحة حدود ضمن تقع التي البصرية المثيرات
، (2)" العـين تحريـك دون رؤيتهـا يمكـن والتـي العـين أمـام المفتوحـة المساحة هو أي مركزية،
المــدى " وهــو ( 3)لحظــة معينــة " العــين فــي " المنطقــة التــي ت ــرى بواســطة بأنــه أيضــاويعــرف 

 . (4) الكامل من البيئة التي يمكننا ان نراها دونما تغيير في تثبيت العين "

                                                 

 .  37، ص مصدر سبق ذكره ؛عبد الستار جبار الضمد  (1)
اطروحة  :)تمرينات توافقية في بعض الوظائف البصرية واالنجاز لدى العبي رماية التراب يرتأث؛ غصون ناطق عبد الحميد ((2

 .  80( ص 2010ضية للبنات ، دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية الريا
(3) http://ar.wikipedia.org/wiki 2014 .  

 . 191ص ، مصدر سبق ذكره؛  (2002)( وجيه محجوب4)
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للضـوء  اً الحيـز الـذي يكـون فيـه الجهـاز البصـري حساسـ" ان المجال البصري يعبر عـن    
، ، التــي تقــاس بالــدرجاتفــرد رؤيتهــارات البصــرية أي هــو المســاحة التــي يســتطيع الأو المثيــ

درجــة( بكــال 180( بعــين واحــدة و)درجــة150خص الطبيعــي يســتطيع أن يــرى بمجــال)شــوال
 .   (1)"العينين

تة أن ترى االجسام الواقعة " المساحة المحيطة بالعين التي يمكن للعين الثابهان    
" أن العين ، و(2)"حدود هذا المجال فال تراها العينالواقعة خارج ، أما االجسام ضمنها

، وعمودية تسمى حقول الرؤية للعين تشكل من الرأس وجسم االنسان خطوط رؤيا أفقية
وان تلك الحـقول تسـير الى المدى الكامل من البيئة التي يمكن أن تـراها دون تغـيير في 

 . (3) تثبيت العين"
لكرة الطائرة العديد من المتغيرات والمثيرات البصرية اثناء المباراة التي يواجه العب او     

دراكها والتصرف الصحيح تجاهها  مجال  وان امتالك الالعبالبد من االنتباه اليها وا 
محيطة به ال إدراك جميع هذه المتغيرات والمثيراتيمكنه من  اً جيدالرؤية البصرية 

للمجال البصري يساعده على  الطائرةامتالك العب الكرة فان  الذ، واالستجابة السريعة لها
لمتغيرات واالستجابة الدقيق ل رواالختيابالقدر الكافي  ةالخارجياستيعاب المعلومات 

 . لتحقيق الفوز بالمباراة األساسيةالمتطلبات  من يعدّ  وفه الذ ،السريعة لها
 

 التركيز البصري 2 – 7 – 1 – 2
 إذ، في المجال الرياضي ومرحلة مكملة له لالنتباه لحًا مرادفاً مصطيستخدم التركيز      

، (4)"على مثير مختار لفترة من الزمن" القدرة على تثبيت االنتباه بأنهيعرف التركيز 
كلها وتثبيت العمليات الفكرية  األفكار" تجميع ركيز من الناحية الذهنية على انهويعرف الت

                                                 

(1) http://www.tkne.net/vb/t21346.html 2014  
 47( ص 2001: ) بغداد :  االجهزة الطبية لمعاهد التعليم التقنيبد الرحمن محمود الرحيم وحسين علي غلوم ؛ ع (2)
 138( ص 1990: ) جامعة بغداد ،  التحليل الفيزيائي والفسلجي للحركات الرياضيةوجيه محجوب ؛  (3)
 . 57ص،  مصدر سبق ذكرهعبد الستار جبار الضمد ؛  (4)
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وتثبيت االنتباه  األفكارري المراد تحقيقه وهو تجميع نقطة واحدة لخدمة العمل المهافي 
 إلىوهو يقودنا بشكل مباشر بالبصر  بطتركيز االنتباه يرت إن إذ، (1)لتحقيق الهدف"

عنى المقدرة على تركيز الذي ي Visual Concentration البصريالتركيز لح طمص
ل التشتيت ــــاستبعاد عوامى ـــع القدرة علـى المهام أو الواجب المحدد مــاالنتباه عل

تغير بؤرة العين ألهداف مختلفة المسافات ويكون هذا بسرعة وفاصل  وهو ،(2)يــــالخارج
التناغم و ن والتوافق ي" القدرة على التجميع البؤري في العينه، ويعني ايضا بأن(3)زمنى بسيط

 . (4)والمناسب " اتجاه المثير المالئم 
 أدق رؤية على العين تدريب "ان التركيز البصري يعني (2010)غصون ناطقوترى      

 بل، الخارجي المحيط ورؤية الضوء استقبال عضو مجرد ليست العين نّ إ ، إذالتفاصيل
 اً بداعإ أو موهبة يتطلب ال وبلوغها مهم عمل هي فالرؤية، بكثير ذلك من أكبر دورها أن
 . (5)"الدور هذا ألهمية ووعياً  وتركيزاً  تدريباً  بل
ثناء أبلعبة الكرة الطائرة يعتمد بشكل كبير على التركيز البصري ان طبيعة االداء      

بالتركيز ثناء اللعب أاللعب من خالل ضبط االداء وتحديد المتغيرات المحيطة بالالعب 
العب  نّ ا  ، و خرىعلى الكرة والالعب الزميل والالعب المنافس مع عزل جميع المثيرات األ

يخلو من المثيرات المتداخلة  المهاري في محيط فيزيائي واسع ال باألداءيقوم الكرة الطائرة 
ومركبات اللعب واالنتقال من مع المثير االصلي فضال عن التغير السريع لحركة الكرة 

الكرة الهجوم الى الدفاع والفراغ الذي يتحرك فيه اللعب في الملعب لذلك يحتاج العب 
المختص بالتعيين والمطابقة الواعية بؤري البصري الالنظام " قدرة عالية من إلىالطائرة 

                                                 

( 2000، :)جامعة الموصل، درا الكتب للطباعة والنشر1. ط التعلم الحركي؛ محمد صبحي وأكرملش نجاح مهدي ش (1)
 182ص
 . 33ص،  مصدر سبق ذكره ؛ محمود عبد المحسن عبد الرحمن ناجي (2)

(3) http://www.iraqacad.org/Lib/amro.htm2014 .  
(  2004: ) االسكندرية ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر ،  مهارات الرؤية البصرية للرياضيينزكي محمد محمد حسن ؛  (4)
 . 121ص
 97، ص مصدر سبق ذكره؛  غصون ناطق عبد الحميدة (5)
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والنظام البصري المحيطي في العين لالهتمام بالمثير التي تقع في مجال الرؤية  لألشياء
 ةطالمحي واألجزاء المراكز من كالً  شملت يتالللسيطرة الحركية  األداءالمناسب لطبيعة 

 المحيطة البيئة في األشياء وتعيين الحركة طضبو  األساسية ووظيفته الرؤية مجال من بها
الكرة يقوم الالعب بالتقرب واالرتقاء لضرب الكرة  بإعدادفعند قيام الالعب المعد  ،(1)"

وهذا يتطلب سيطرة حركية كاملة إلتمام االداء وتحديد المكان المناسب إلسقاط الكرة 
عن  داء اللعبألتطوير  اسيةاألسبشكل ناجح لذلك فان التدريب البصري يعد من الجوانب 

أي لذلك فان طريق تقديم المعلومات الدقيقة والسريعة والخطوة االولى للعملية المعلوماتية ،
 يحدث وبالتالي باألداء يتأثر والحركية ةالحسي اإلشارات إرسال أو استقبال في خلل"

ال  رياضيال المجال في البصري التدريب وعلى الرغم من ان ،(2)"التكنيك في أخطاء
 في متزايد وبشكل اً كبير  اصبح به االهتمام ان إاليحظى باهتمام كبير من قبل المدربين 

  . االخيرة اآلونة
 

 االنتباه المنقسم  3 – 7 – 1 – 2
يعد االنتباه احد العمليات العقلية المعرفية العليا لإلنسان التي تحقق التوازن الداخلي       

من  اً ءاالساس لعملية التوافق الشاملة في مجاالتها المختلفة بد ، فهو يمثل والخارجي للفرد
كثر الفعاليات المعرفية أمن  " يعدّ ي ومرورا بالمستوى االجتماعي كماالمستوى البيولوج

والتفكير الواعي  واإلدراك، اذ يمثل نقطة الوصل بين االحساس من جهة والتذكر أهمية
 . (3)" والتخيل والتمثيل والتعلم من جهة اخرى

                                                 

 . 96ص،   مصدر سبق ذكره؛  عبد الوهاب غازي ونصير صفاء محمد  (1)

 الرياضية التربيه كلية،  الزقاقيق جامعة): الحركي االداء في للتقويم الحديثة العلمية االسس ؛ قادوس حسين السيد صالح (2)
 . 45 ص ( 1993،   للبنين
جامعة بغداد ، رسالة ، ماجستير ، د : )االجهاد الذهني وعالقته باالنتباه المنقسم لدى طلبة جامعة بغدازهراء جواد كاظم ؛  (3)

 . 65(ص 2013كلية التربية ابن رشد ، 
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م المشاكل ـــــهأدا من ــــواح عدّ " دورا هاما في المجال الرياضي وكذلك ياالنتباه ويلعب      
ي ــالمتعلقة بمستوى االعداد النفسي لإلنسان ويقاس هذا العنصر لدى الرياضي ويعط

  .(1)ب" ــسي لالعى النشاط النفـــة علــي اللحظــــــرأ فـــــــي تطــــمؤشرا حقيقا عن التغيرات الت
)نبيل ، فقد عرف مةمه اتقد عرف علماء النفس وعلم الحركة االنتباه بعدة تعريفو        

بأنه عملية اختيار من بين العديد من المنبهات والمثيرات التي تحيط " (2007رمحمود شاك
  .(3)"من الحواس أكثر" تركيز الشعور في شيء ما نعاينه بواحدة او وهو ،(2)بالفرد"
اذ يستطيع من خالله انتقاء  ؛في النمو المعرفي للفرد ماً مهويلعب االنتباه دورا       

المنبهات الحسية المختلفة التي تساعد على اكتساب المهارات وتكوين العادات السلوكية 
 .الصحيحة بما يحقق له التكيف مع البيئة المحيطة 

 استقبالبمن  لهاته المختلفة مما يسمح تقسيم انتباهه في مجاالت حييستطيع الفرد       
لقيام بعدة مهام في وقت واحد عن طريق تقسيم لاالنتباه واحد و  آنكثر من مثير في أ

حد مظاهر أوهو انتباهه بين هذه المهام وهذا ما يعرف باالنتباه المنقسم او االنتباه الموزع 
يعرف على انه" تركيز الفرد إذ  ،لإلنسانحد العمليات العقلية المعرفية العليا أاالنتباه و 

توجيه قدرة الالعب على  "أّنه أيضا، ويعرف (4)"اكثر من فعالية في الوقت نفسه على
" وهو (5)"كثر من معلومة من مصادر مختلفة في وقت واحدأو فهم  استيعابنحو  انتباهه
ب من مثيرات سريعة ومتعددة في ان واحد واستجابته لها كما تتطل إلىالفرد  انتباه

الفرد عن طريق االنتباه يقوم بمراقبة البيئة المحيطة به واالنتباه لها  انّ و ، (6)"االستجابة 
 واحد   آن  كثر من مثير في أالسيطرة على فعالياته ومن ثم تقسيم انتباهه على ومحاولة 

                                                 

 . 52ص  ،  مصدر سبق ذكرهحسين علي كنبار ؛  (2)
 . 102 (ص 2007يالى ، مطبعة المتنبي ، ) د: 1. ط معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية( نبيل محمود شاكر ؛ 3)

 . 96( ص2011ع ، : )عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزي 1. ط المرجع في علم النفس التجريبيمحمد شحاته ربيع ؛  (3)

 . 60( ص2012: ) بغداد ، مكتب عدنان للطباعة والنشر ،  1. ط علم النفس المعرفيروة محمد ربيع الخيري ؛ أ (4)
 . 285ص (2002القاهرة ، دار الفكر العربي ، )  :  علم نفس التدريب و المنافسة الرياضية؛محمد حسن عالوي   (5)

,horcout publishers , 1994 , p 40 .  ion (3rd)CognitipMargaret , W Motlin ;  )6)  
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يستلم بدقة وبسرعة تلك المثيرات والمعلومات التي تدخل في صميم  ن  أبحيث يستطيع 
 واجباته .عمله و 

 ويرىالفرد يستطيع القيام بمهام عدة في وقت واحد  أن  الدراسات والبحوث  أكدتو     
 أبحاثه أكدتعدة في نفس الوقت فقد  اً يؤدي مهام ن  أ" الفرد يستطيع أنّ ) دانيال ( العالم
 توسيع االنتباه يعتمد على الموارد التي تتطلبها المواقف او المهام لذلك فان أوتقسيم  أن

القليل من التحكم مع القليل من الموارد التي يحتاجها الفرد ألداء هذه المهام ، يمكن للفرد 
)بعنوان (2)(Jan Rechard2003)، وفي دراسة (1)"م بمهام عدة في الوقت ذاتهان يقو 

اذ قام بعرض ، لقة بالمثيرات السمعية والبصرية(االنتباه المنقسم في ذاكرة المصدر المتع
مجموعة من الكلمات وقد اشارت إلى الصور في الوقت ذاته يستمع المختبر مجموعة من 

نتائج الدراسة الى ان االنتباه المنقسم يؤثر في ذاكرة المصدر المتعلقة بالمثيرات البصرية 
 في ذاكرة المصدر المتعلقة بالمثيرات السمعية .  تأثيرهاكثر من 

الكثير من معرفية تعمل على انتقاء لذلك فان االنتباه المنقسم عملية عقلية      
معظم االلعاب لمن المتطلبات االساسية اذ يعد  في وقت واحد،المعلومات والمثيرات 

النوع من االنتباه  هذاإلى التي تحتاج  األلعاب، ولعبة الكرة الطائرة واحدة من الجماعية
 الالعب علىك لذل، اللعبفي كثرة المتغيرات التي تحدث بكونها لعبة جماعية تمتاز 

 الواجب الحركي المطلوب .لتحقيق  المتغيرات في وقت واحد تلكالى االنتباه 
 

 النضج االنفعالي  4 – 7 – 1 – 2
حد أمن حياة كل فرد فهو يدخل في جميع جوانب والحياة و  ماً مهيعد االنفعال ركنا     

وتعتبر "، يحوتوجهه نحو المسار الصحالتي تعمل على بناء الشخصية السوية  األسس
حالة من الالتوازن بين الجوانب العضوية والمنبهات الخارجية التي تباغت االنفعاالت 

                                                 

 250 ( ص1983:) القاهرة، دار ماكجروهيل للنش،2.طمدخل علم النفس ؛ اخرون(يد طواب و). ترجمة سلندا ل. دافيدوف (1)
Remember the scource , Effects of divided attention on source memory Jan.A .Rechard;  )2(

4 p, Bryn Mawr College ,2003, y with visual and auditory stimulifor modalit  
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 إن (2004مطاوع)ويرى(1)صورة ازمة عابرة ال تدوم طويال "الفرد بصورة مفاجئة متخذة 
االنفعال " حالة من التوتر في الكائن الحي تصاحبها تغيرات فسيولوجية داخلية ومظاهر 

  .(2)هذه الحالة من التوتر عن مصدر نفسي "  وتنشأارجية جسمية خ
" ان االنفعال استجابة ذات صبغة وجدانية لها ( 2009محمد حسن عالوي )ويرى     

مثيراتها ومظاهرها ووظائفها ونتائجها، وقد تكون مثيرات االنفعال بعض المدركات الحسية 
ويعد  ،(3)" هـــخلية للفرد نفست الداتكون بعض الحاال او بعض االفكار او التصورات وقد

حد مكونات الشخصية ويخضع للفروق الفردية بين االفراد ويختلف من شخص أ لاالنفعا
ًا يكون قادر و ناك فرد يمتاز بالنضج االنفعالي ألخر باختالف شخصية الفرد وسلوكه فه

 واألحداثقف المواقف االنفعالية والتعامل بمرونة مع المواعلى التحكم والسيطرة  على
له دور مهم ذلك فان النضج االنفعالي  وفضاًل عن ،الجارية والقدرة على قيادة المواقف

 .دراكنا للمحيط إفي 
ان مفهوم النضج االنفعالي تفسير لحالة االستقرار النفسي الذي يطلق عليه اصحاب      

ود بالقدرة على ، اذ يرون ان الفرد مز الثبات االنفعالي بمبدأنظرية التحليل النفسي 
عندما يتعرض لمنبه  فاإلنسان، ختلفة وهذه القدرة هي سمة الحياةاالستجابة للمثيرات الم

عدم اتزان  أوارة ثاو مثير معين يتحول الى حالة من التوتر أي يكون في حالة است
 انفعالي مما يدفعه هذا الى القيام بنشاط معين من التوتر والوصول الى حالة النضج او

  .(4)زان االنفعالياالت
وعرفه ، (5) "درجة ابتعاد الشخص عن السلوك االنفعالي بأنه" يعرف النضج االنفعالي     

الحالة التي يكون فيها الشخص في حالة توافقية مع غيره " بأنه (2006)محمود اسماعيل
                                                 

 98 ص(1990، دار المعرفة الجامعية للنشر ،  االسكندرية : )  محاضرات في علم النفس العاماحمد عبد الخالق ؛  (1)
 . 49ص  ( 2004: )القاهرة ، الدار العالمية للنشر ،  أعرف نفسك علم النفس للجميع؛  مطاوعابراهيم  (2)
 . 357( ص 2009، مركز الكتاب للنشر، : )القاهرة  7. ط  مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي ؛  (3)

 . 49ص(  2002، الدار العربية للنشر والتوزيع ،  :) ليبيا 2. ط المرجع في الصحة النفسية؛ الخالدي أديب  (4)
 . 103ص ، مصدر سبق ذكره احمد عبد الخالق ؛  (5)
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 "بأنه)مصطفى فهمي( نقال عن (2013)جنان ناجي، كما وعرفته(1)"مستغال اقصى امكاناته
درجة ابتعاد الشخص الراشد عن السلوك االنفعالي الخاص بالطفولة من حيث مثيرات هذا 

 . (2)لوك والتعبير عنه وضبطه وثباته "الس
متد على شكل ت لتيفي الشخصية ا األساسية األبعادحد أيعد النضج االنفعالي و      

ي تمثله ذالثله النضج الى القطب السالب متصل مستمر من القطب الموجب الذي يم
 ن  أالعصابية وان أي شخص يمكن ان يكون في أي مكان على هذا المتصل ويمكننا 

نوصفه طبقا لمكانه وان جميع المواقف محتملة وان النضج االنفعالي يمثل الشخص 
 . (3)والمنضبط وغير العدواني المتفائلوالرزن الثابت  الهادئ

الدور الفاعل وخاصة في مواقف  يلعب النضج االنفعالي وفي المجال الرياضي    
المنافسة وخوض المباريات حيث يمكن مالحظة االنفعال بشكل بارز من خالل بذل 

عدم اهتمام بعض الالعبين  فضاًل عنالالعبين للجهد المتواصل لغرض تحقيق الفوز 
ض درجة االنفعال وان بعفي ن فيما بينهم و ، لذلك يختلف الالعبالمباراةالفعال في  باألداء

ئهم أدار ذلك على ثالالعبين يكونون غير قادرين على التحكم بدرجة انفعالهم وبالتالي يؤ 
ن الى درجة من التحكم االنفعالي و ، لذلك يحتاج الالعبمما يؤدي إلى خسارة المباراة

 .في ذلك  اً بارز  اً وتلعب طبيعة اللعبة دور 
 

     
  

                                                 

االتزان االنفعالي وعالقته بكل من السرعة االدراكية والتفكير أالبتكاري لدى طلبة الصف الحادي محمود اسماعيل محمد ؛  (1)
 . 32ص  ( 2006لة ماجستير ، جامعة غزة ، : )رسا عشر بمحافظة غزة

النضج االنفعالي وبعض المتغيرات ( في تطوير CogniPlusتأثير التقنية المعرفية االدراكية )ناجي زوين ؛ جنان  (2)
: )اطروحة دكتوراه ، جامعة بابل ، كلية التربية  الفسيولوجية المصاحبة ودقة االداء الدفاعي لالعبين الشباب بالكرة الطائرة

 . 53( ص2013الرياضية ، 
: )رسالة ماجستير ، الجامعة  طينيةاالتزان االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار ادى ضباط الشرطة الفلسمحمد كمال محمد ؛  (3)

 . 35( ص2010االسالمية ، غزة ، كلية التربية ، 
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 زمن رد الفعل  5 – 7 – 1 – 2
 إلدراكحد المتغيرات الرئيسة أحد القدرات العقلية للفعل الحركي و أان رد الفعل      

قدرة االنسان على االستجابة لمثيرات المحيط والتي يتم  "بأنهيعرف  إذالمحيط البصري 
االستجابة السريعة لهذه و ى القشرة الدماغية ــــاستالمها من قبل االعضاء الحسية ال

 . (1)" المثيرات
االستجابة للمثيرات المحيطة به التي تستلمها االعصاب الحسية على قدرة الفرد ان     

وترسلها الى قشرة الدماغ ومن ثم الى اجزاء الجسم المختلفة والعضالت عن طريق 
سريع لفهم الواجب  إدراكأي  ،الفعل االعصاب الحركية واالستجابة لهذا المثير تسمى ردّ 

 . (2)ومن عمل الى اخر من شخص الى اخرالفعل  ويختلف ردّ ، م بتنفيذهالحركي للقيا
العصبية  تمن خالل االيعازاان زمن رد الفعل يعتمد على نوع المستقبالت الحسية      

ستقبالت الحسية اهم الم دّ التي تع التي ترسل عن طريق الحواس وخاصة حاسة البصر
او السمعي وأول " الفترة الزمنية الواقعة ما بين حدوث المثير البصري وزمن رد الفعل هو

الفترة " بأنه (2004محمد صبحي حسانين)ويعرفه  (3)"انقباض عضلي كرد فعل لهذا المثير
، وقد قسم تشنر (4)الزمنية التي تنقضي بين لحظة ظهور المثير واالستجابة الحركية له "

(Teichner زمن رد الفعل )(5):  أقسام أربعة على 
 

 بداية المثير . .1
 االستقبال .  –فترة الكمون االولى  .2
 انتقال النبضات الحسية الى االلياف الحركية . –فترة الكمون الثانية  .3

                                                 

 . 182، ص مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي ؛  وأكرمنجاح مهدي شلش  (1)
 . 6ص ، مصدر سبق ذكرهعادل عبد الرحمن صديق الصالحي ) وآخرون( ؛  (2)
 . 66 (ص2008ة المتنبي ، ، مطبع يالى: )جامعة د1.ط  مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد اهلل ؛  (3)
( 2004: )القاهرة ، دار الفكر العربي،  6. ط 1. ج القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين ؛  (4)

 . 367ص
 . 219، ص  مصدر سبق ذكره عبد الستار جبار الضمد ؛ ((5
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 تأجيل العمليات الحركية التي تسبق االنقباض الفعلي . .4
 تن في جميع االلعاب والفعالياين من زمن رد الفعل يكونان مهماهناك نوع     

رة معروفة مسبقا تنجز ة إلشا" فزمن رد الفعل البسيط هو تقدير استجابة واعيالرياضية
، اما زمن رد الفعل المعقد فهو الحالة التي يستقبل فيها الرياضي مثيرات بشكل فجائي

 لذلك فاالهتمام بتحسينها من قبل (1)بة واحدة منها فقط "عديدة يطلب منه اختيار استجا
متغيرات الذي يعد احد  البصري الفعل رد زمن أما ،المدربين يعتبر امرا ضروريا جدا

 الجهازين من كل على أساس بشكل تعتمد بصرية وظيفة أنه" على فيعرفادراك المحيط 
 انقباض أول الى المثير ظهور بين ةالمحدد ةالزمني ةمدال نها إذ والعصبي البصري
يمثل احد المتطلبات االساسية لنجاح االداء  ، وهو(2)المثير ذلك الى لالستجابة عضلي

التي تعتمد على  بصفة عامة ورياضة الكرة الطائرة بصفة خاصة في االنشطة الرياضية
خاصة مع التطور الحادث في ، الخارجية الحوافز أو المنبهات استقبال حاسة البصر في

االداء الفني والمهاري والخططي التي تعتمد على سرعة االداء الحركي في استغالل 
ليها تحديد الفوز في الشوط التي يتوقف عفرص ظهور الثغرات في الفريق المنافس 

، ويمثل زمن رد الفعل البصري في اختبار ادراك المحيط بالفترة الزمنية المحصورة والمباراة
بين ظهور المثير أي الخط المضيء على االجنحة الجانبية لجهاز ادراك المحيط الى 

جزء االول والذي يعد الاول اشارة عصبية لبدا زمن الحركة وهو الضغط على دواسة القدم 
ان مفهوم  (2004محمد محمد زكي)  ويرى، (1)من زمن االستجابة الكلي كما في الشكل 

 أو للمنبه يستجيب ثم بسرعة ويدرك الرياضي يعرف كيف " أنهب رد الفعل البصري زمن
 .(3)"المثير

 

                                                 

: )بغداد ، الدار الجامعية للطباعة والنشر  2. ط  لميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيالتطبيق ا محمد رضا ابراهيم ؛ (1)
 551ص( 2009والترجمة ، 

 . 90، ص مصدر سبق ذكره؛  غصون ناطق عبد الحميدة(2)
  . 123ص،  2004،  مصدر سبق ذكره؛  زكي محمد محمد حسن(3) 
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 (1)يوضح زمن االستجابة (1الشكل )

  

 القدرات الحركية  7 – 1 – 2
لقدرات الحركية موضع اهتمام الكثير من الباحثين فقد تعددت البحوث تعد ا     

والدراسات لغرض التعرف على هذه القدرات وكيفية قياسها وتنميتها كونها احدى الركائز 
بنوع وطبيعة الفعالية  تأثيرها، اذ يرتبط ير االداء وتحقيق االنجاز العالياالساسية في تطو 

 او اللعبة الممارسة .
من اللياقة البدنية  اً اتساع أكثرالقدرات الحركية  ن"إالعلماء ذ يرى الكثير من ا     

حركية العامة في المجال الرياضي يعادل في مفهوم القدرات الان ، كما يشير الى والحركية
 . (2)فهومه الذكاء العام في علم النفس"اتساعه وم

كون التدريب والممارسة أساسا "قدرات أو صفات مكتسبة من المحيط وي بأنهاوتعرف      
 . (3)"لها وتتطور بحسب قابلية الفرد الجسمية والحسية واإلدراكية

للداللة على مدى " مصطلح القدرات الحركية يستخدم أنّ  (2005قاسم لزام)ويرى       
وتعتمد ،" (4)"ة والمهارات المرتبطة بنشاط معينكفاءة األداء للمهارات الحركية األساسي

                                                 

 . 39ص(  2010، مطبعة الكلمة الطيبة ، :)بغداد  2. ط تطبيقالتعلم الحركي بين المبدأ وال؛ يعرب خيون  ((1
( 2004، : ) جامعة القادسية، الطيف للطباعة االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي؛ كيمعلي سلوم جواد الح( 2)

 .171ص 
 .77ص ، مصدر سبق ذكره؛  2002جوب ؛ حوجيه م (3)

 . 90( ص 2005) العراق ، مطبعة التعليم العالي ،  لحركيموضوعات في التعلم ا؛ قاسم لزام (4) 
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هاز العصبي المركزي والمحيطي من خالل القدرة في استثمار االحساس الحركي على الج
 .  (1)( "الدقة والتوازنو الرشاقة و السيطرة والتحكم بالحركة مثل )التوافق من اجل 

 يداد المهار االساسية التي يتوقف عليها االعالقدرات الحركية احدى الركائز " وتعد      
جد عالقة بين القدرات الحركية ومستوى ودقة االداء المهاري ، اذ تو في االنشطة المختلفة

من  ارس وان امتالك الفرد لمستوى عال  قة تبعا لنوع النشاط الرياضي الممالوتختلف الع
 .(2)ى ممارسة النشاط الرياضي بنجاح "القدرات الحركية يدل على قدرة الفرد عل

 واإلدراكالقدرات البصرية كبير على لحد القدرات الحركية تعتمد ويرى الباحث ان       
إرسال اشارات ومن ثم  ارسال الحواس اشرات الى الدماغ من خاللللواجب الحركي 

عة ودقة عالية وان لعبة ر ز الواجب الحركي بسعصبية دقيقة الى العضالت لغرض انجا
تغير لاالكرة الطائرة تتطلب قدرات حركية خاصة كونها لعبة جماعية تمتاز بصغر ملعبها و 

سريع في ايقاعات اللعب واألداء سواء كان على االرض اوفي الهواء والتغير المستمر ال
في المركبات الخططية اضافة الى سرعة تداول الكرة والتغيير السريع لمراكز الالعبين 

 اثناء اللعب .
 

 الرشاقة  1 – 7 – 1 – 2
 األلعاب داء الجيد لجميعومن متطلبات اال الرشاقة من القدرات الحركية الهامة     

وضاع الجسم وسرعة تغيير االتجاه أر عن قدرة الرياضي في تغيير الرياضية فهي تعبّ 
 بسرعة ودقة عالية . 

" ترتبط بشدة ة فهين الرشاقة قدرة بدنية وحركيألقد اتفق معظم الباحثين على       
نه ا اكثر القدرات المطلوبة في بمكونات التوافق والدقة والتوازن وسرعة رد الفعل الحركي وا 

الحركات التوافقية المعقدة التي تتطلب قدرا عاليا من التحكم باإلضافة للسرعة والتكامل 
                                                 

  36( ص 2013: )دمشق ، دار العرب ودار نور حوران للنشر  التعلم الحركيخليل ابراهيم سلمان الحديثي ؛  (1)
، مجموعة غداد:) باالهمية النسبية لبعض القدرات الحركية التي تسهم في اختيار ناشئ كرة السلة؛ نجوى سلمان وثناء السيد (2)

 .  23( ص 1991رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية التربية الرياضية  ، مطبعة الرواد ، 
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القدرة على التوافق الجيد للحركة  بأنها" فتعرف، وترتبط الرشاقة بقدرة التوافق (1)" أدائهافي 
 أشار ، وقد(2)المهارات " منه وترتبط بالدقة في تنفيذ بأجزاءسواء كانت بكل الجسم او 

داء عن قدرة األ مفهوم يعبر)هرتز(ان الرشاقة "نقال عن (2011حميد وحسام محمد أياد)
الحركي الذي يتميز بالتوافق والقدرة على سرعة تعديل االداء الحركي بصورة تتناسب مع 

 . (3)متطلبات الموقف المتغيرة " 
ا ناجحة في اتجاهات مختلفة بأقصى م " القدرة على اداء حركاتتعنيالرشاقة ف     

" المقدرة على هانأب (2013م)مفتي ابراهيكما عرفها  ،(4)يستطيع الفرد من كفاءة وسرعة "
في الهواء بدقة وانسيابية  أورض اتجاهاته على األ أوو سرعته أالجسم  أوضاعتغيير 

ب المتنوع الذي داء الحركي المركوتظهر الرشاقة بوضوح خالل األ" ،(5)ت سليم "يقو وت
يتطلب السرعة وصعوبة التنفيذ ويلعب الجهاز العصبي دورا مهما فيها نظرا لما يتطلبه 

، (6)"هذا النوع من االداء من دقة وتوافق في عمل العضالت المشاركة في االداء الحركي
" أّن التوافق العضلي العصبي والتوافق العصبي البصري (Harrison, Klark1977)ويرى 

، عليه فان للجهاز العصبي وتحكمه في المجاميع ن العوامل المؤثرة في الرشاقةا مهم
 .(7)" الجسم دورًا مهمًا في هذا المجالولة عن حركة ؤ العضلية التي تولد القوة المس

                                                 

  345( ص 2011) دمشق دار العرب ودار نور للنشر ، : التدريب الرياضي افكاره وتطبيقاتهصالح شافي العائذي ؛  (1)
: ) االسكندرية ، مؤسسة حور الدولية للنشر ،   رة اليدالتدريب العملي الحديث في كفتحي احمد هادي السقاف ؛  ((2

 . 124(ص2010
: )جامعة ديالى ، المطبعة المركزية ،  اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضيياد حميد رشيد  و حسام محمد هيدان ؛ ا (3)

 76( ص 2011
  158ص (2000االسكندرية ، منشاة المعارف، :) ؛ المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنيةابراهيم احمد سالمة  (4)

( 2013: )القاهرة ، دار الكتاب الحديث ،  المرجع الشامل في التدريب الرياضي )التطبيقات العملية(مفتي ابراهيم ؛  (5)
 . 203ص
 . 204. ص  سبق ذكره مصدرمفتي ابراهيم ؛  (6)

)7  ( Harrison, Klark; Application of measurement of health and physical education ,1977, p 
291.   



  الدراسات النظرية والدراسات املرتبطة . الباب الثاني ......

 

55 

وانسيابية صعبة بدقة و مركبة  حركاتالقدرة على اداء " بأنهاويعرف الباحث الرشاقة     
 . "وتوقيت سليم

مة لالعبي الكرة الطائرة تبعا مهوال األساسيةالرشاقة من القدرات الحركية وتعد     
لعاب الرياضية والتغيير المستمر لخصوصية اللعبة وصغر حجم الملعب قياسا ببقية األ

الحركات المفاجئة والسرعة في تغيير متطلبات اللعب وتنفيذ  وكثرةلمواقف اللعب 
من  اً كبير  اً ة منسجمة بين الالعبين لذلك تتطلب قدر المركبات الهجومية بعدة العبين بطريق

في في الهواء بسرعة فائقة ودقة عالية  أو األرضعلى  ءالرشاقة لتغيير اتجاه الالعب سوا
جراها على العبي أكيش( في دراسة  آلري)نقال عن (2005)اسامة رياض أشار، وقد األداء

العبي الكرة الطائرة التي تتضمن القدرة " الرشاقة من القدرات الحركية لنأالكرة الطائرة ب
على التوقع والربط والتركيز المهاري وزمن رد الفعل والسرعة الحركية والحركة باتجاه غير 

 . (1)متوقع "
 

 التوافق 2 – 7 – 1 – 2
من القدرات الحركية الهامة لجميع االلعاب الرياضية ألهميته في ترتيب يعد التوافق       

لمبذول وتنسيق الحركات المختلفة للوصول الى الهدف المطلوب من االداء وتنظيم الجهد ا
 .الحركي 

قدرة الفرد علي تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين  " بأنه التوافق الحركييعرف       
نقال عن  (2012سرى كاصد)، وتشير (2)" أو أكثر في اتجاهين مختلفين في وقت واحد

طار إ" القدرة على إدماج حركات من أنواع مختلفة في هوافق التو  أنّ إلى  (إبراهيممفتي )

                                                 

 .65ص(، 2005: )القاهرة ، مركز الكتاب للنشر،  1. ط الرعاية الطبية لالعبي الكرة الطائرة؛  أسامة رياض(1)  
( 2010: ) النجف االشرف ، دار الضياء للطباعة والنشر ،  .مبادئ التعلم الحركي نجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي ؛ (2)
 .71ص
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نقال  (2013بيداء طارق)، كما اشارت (1)واحد يتميز باالنسيابية والتناسق وحسن أألداء
سم المختلفة جال أجزاءالسيطرة على عمل في "هو قدرة الفرد  ن التوافقأب( حمدأساري عن)

ه االجزاء بحركة احادية انسيابية ذات داء واجب حركي معين وربط هذأوالمشتركة في 
 .(2)" ذلك الواجب الحركي إلنجازد فعال جه
ويرتبط التوافق الحركي بإمكانية الجهاز الحركي والجهاز العصبي المركزي والذي يتم      

دراك الحركة أو البرنامج الحركي فالجهاز العصبي هو  فيه عملية فهم واستيعاب وتحليل وا 
لتوافق ألنه ينظم الجهد من خالل تنظيم عمل القوة المسلطة من قبل المركز األساسي ل

كما يرتبط التوافق الحركي بعمل األجهزة  ، العضالت لكي تتطابق مع المهارة المراد أدائها
الداخلية ومدى قدرتها على تنظيم وتنسيق الجهد المبذول طبقًا للهدف من خالل بناء 

  (3)لسرعة والمطاولة والرشاقةالصفات البدنية والحركية كالقوة وا
بان هناك نوعين للتوافق يعتبرهما (4)نقال عن كالرك (2013عادل عباس ذياب)يشير     

 احد القدرات الحركية العامة هما :
 . العين -توافق القدمين   - أ
 . العين -توافق الذراعين  - ب
، أي ان استقبال المعلومات بواسطة الحواس" لى اساسويرتكز نظام التوافق ع     

، اذ ان هذا مرسوم بالدماغ او ناتج عن رد فعلالتصرف الحركي ناتج عن منهج مرئي 

                                                 

 ثمانلتطوير بعض القدرات الحركية لتالميذ بعمر   (wii)أثر منهج تعليمي باستخدام جهاز المحاكاة ( سرى كاصد حسن ؛ 1)
 . 48( ص 2012) رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  سنوات

الحركية للذراع واليد في اداء التشكيلة الحركية على  نسبة اسهام االجهاد الذهني وبعض القدراتبيداء طارق عبد الواحد ؛  (2)
 39ص ( 2013: )رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جهاز حصان الحلق 

تأثير تمرينات التوافق الحركي في تطوير دقة بعض مهارات الكرة الطائرة وعالقتها ؛  (وآخرونناهدة عبد زيد الدليمي ) (3)
 . 3( ص  2014: )بحث منشور ، شبكة المعلومات العالمية االنترنيت ،  تركيز االنتباهب
اطروحة ): تأثير تمرينات مقترحة في تنمية القدرات الحركية وتعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدمعادل عباس ذياب ؛  (4)

 . 48( ص2013، اضيةاالساسية، قسم التربية الري، كلية التربية دكتوراه ، جامعة ديالى
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النظام ينظم الحركة على اساس استقبال المعلومات وهضمها وترتيبها على شكل دوائر 
 . (1)وأنظمة توافقية منطقها التحليل والتخطيط " 

" التوافق بين إنذ إ، لكرة الطائرةمة لالعبي امهلتوافق من القدرات الحركية الاان      
العضالت المشتركة في الحركة يقلل درجة المقاومة التي تقوم بها العضالت المقابلة 

يكون هناك توافق بين العين والذراع الضاربة في الضرب الساحق  أنانه يجب  فضاًل عن
 .  (2)التوافق بين اليدين والقدمين "  عالوة على واإلرسال

باحث ان قدرة التوافق من المكونات االساسية لالعبي الكرة الطائرة لما لها ويرى ال     
من دور بارز في اداء المهارات االساسية )الفنية( ذات الطابع المركب التي تمتاز بدرجة 

ى حيان يتوقف نجاح الفريق علالمباراة حيث في بعض األ أثناءدائها أمن الصعوبة في 
، اذ تتطلب جميع مهارات لعبة الكرة الطائرة للتوافق بين افقمدى تمتع الفريق بقدرة التو 

 بأداءالرجلين وبين العين واليدين من خالل التحديد السريع لمكان الكرة والتحرك و العين 
، لذلك فان االداء الحركي الجيد يتطلب المهارة المطلوبة ألداءحركات منتظمة متناسقة 

الحركي والمرونة والدقة العالية  واإلحساسن والسرعة يمتاز بالرشاقة والتواز  اً جيد اً توافق
بين اختيار  اً نها تتطلب توافقإ إذ ،اإلرسالداء مهارة أويتضح ذلك بشكل خاص عند 

فع الكرة الرتفاع مناسب وبين حركة الذراع ر االرسال وحركة الذراع ل ألداءالمكان المناسب 
التوافق بين الذراعين والقدمين والعينين  إلى اإلعدادكما تحتاج مهارة ، الضاربة للكرة

 إلىعب ضربة ناجحة من خالل تحرك الال ألداء لضرب الساحقا العبلالكرة  إلعداد
والذراعين والعينين والتقاء اليد بين حركة القدمين  حالمكان المناسب بالتوقيت الصحي
  .الضاربة بالكرة في الوقت المناسب

                                                 

(  2008: ) النجف االشرف ، دار الضياء للطباعة والنشر ،  1. ط اساسيات في العلم الحركيناهده عبد زيد الدليمي ؛  (1)
 .  41ص 
: ) عمان ، مكتب المجتمع  1. ط اصابات  –تدريب   -الكرة الطائرة مهارات احمد عيسى البوريني وصبحي احمد قبالن ؛  (2)

 .  18( ص 2011لنشر والتوزيع ، العربي ل
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داء جيد وسليم أام بين الجهاز العصبي والعضلي إلنتاج " ناتج عن االنسجفالتوافق     
اجة ـــا زادت الحــــفكلما تميزت الحركة بالتعقيد م األداءي ـــــمع تناسق حركة الجسم ف

 (1)" للتوافق
 

 المهارات األساسية بالكرة الطائرة :  8 – 1 – 2
حتوائها على مجموعة من الكرة الطائرة من األلعاب الجماعية المميزة والمشوقة ال ان     

، المهارات األساسية المترابطة الواحدة مع األخرى وتعد بمجموعها وحدة متكاملة ومتداخلة
نها مهارات صعبة تتطلب أعدادوتكمل كل منها األخرى  اً وتدريب  اً وعقلي اً ومهاري اً بدني اً ،وا 

يعة اللعبة وقوانينها إلتقان حركاتها وهذا ما تفرضه طب اً مكثف اً الكتسابها وجهد اً مستمر 
 وسرعة االنتقال من الهجوم للدفاع وان فقدان الكرة يعني حصول الخصم على نقطة .

الحركات التي يقوم بها الالعب لوضع  بأنهاالمهارات األساسية  ويعرف الباحث      
رض الملعب أو خارجه ومحاولة إسقاطها في أالكرة في حالة لعب ومنع سقوطها على 

 ق الخصم عن طريق صدها أو ضربها .ملعب الفري
القدرة على أداء عمل "المهارات األساسية بأنها  (1990)الين وديع فرجوقد عرفت     

 . (2)حركي بصورة تتميز بالسهولة والدقة واالقتصاد في بذل الجهد "
فعرفوها بأنها تلك المهارات التي يحتاجها الالعب  "(1979)عقيل الكاتب وآخرونأما      
ند األداء في المواقف جميعها التي تتطلبها اللعبة لغرض القيام بالحركة وبأسلوب هادف ع

  .(3) "ي ــــلاى مستوى عــــضل والوصول بالرياضي الواقتصادي لتحقيق النتيجة األف
تقدم يتضح إن المهارات األساسية حركات خاصة يقوم الالعب بأدائها بجميع  امم      

 ة مع شروط اللعبة، الهدف منها كسب النقاط وتحقيق الفوز.  مواقف اللعب متالئم

                                                 

 .  36، ص  مصدر سبق ذكره( خليل ابراهيم سليمان الحديثي ؛ 1)
 76(  ص 1990: ) اإلسكندرية ، منشأة المعارف للنشر ،  الكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والالعبألين وديع فرج ؛  (2)
 14( ص  1979: ) بغداد ، مطبعة الجامعة ،  ئرةالتكنيك الفردي في الكرة الطاعقيل الكاتب )وآخرون( ؛  (3)
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، فقد قسامأفي لعبة الكرة الطائرة الى عدة  األساسيةالمهارات ن و الباحث لقد قسم      
 ستة أقسام : على (1) (1987) عقيل الكاتب وآخرون قسمها

 التمرير . – 3                                  اإلرسال . - 1 
 الضرب الساحق . – 4                         استقبال اإلرسال .  - 2 
 الدفاع عن الملعب . - 6                             حائط الصد .  - 5 

 : الىفقسمها  (2)(1997) محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم  اما
 هارات الدفاعية .الم –المهارات الهجومية :                               ب  –أ  
 الدفاع عن اإلرسال .                                      – 1                                  اإلرسال .    – 1 
 حائط الصد الدفاعي . – 2                   داد .                   اإلع – 2 
 الدفاع عن الملعب . – 3            الساحق .                  الضرب  – 3 
 حائط الصد الهجومي – 4 
 

 : مهارة اإلرسال 1 – 8 – 1 – 2
، اذ تعتبر مفتاح الساسية الهجومية بالكرة الطائرةان مهارة االرسال احدى المهارات ا    

حباطاللعب لبداية المباراة التي من خاللها يستطيع الفريق تحقيق نقطة مباشرة  الخطط  وا 
   التي وضعها الفريق المنافس الستقبال االرسال وبناء الهجوم المضاد ميةوالمركبات الهجو 

طة الالعب الذي يشغل ا" جعل الكرة في حالة لعب بوسيعرف اإلرسال على انهاذ      
المكان الخلفي بضرب الكرة بيد مفتوحة أو مغلقة أو ب ي جزء من الذراع بهدف عبورها 

واإلرسال "احدى المهارات ذات الطابع الهجومي ، (3) المنافس من فوق الشبكة إلى ملعب
اذا تم تنفيذه وله تأثير فعال ايجابي للفريق المرسل وسلبي للفريق الخصم بالكرة الطائرة 

                                                 

 . 21( ص 1987: ) بغداد ،  مطبعة التعليم العالي ،  الكرة الطائرة التكتيك والتكنيك الفرديعقيل الكاتب ) وآخرون ( ؛  (1)
، كز الكتاب للنشر: ) القاهرة ، مر  األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياسمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛  (2)

 . 160( ص 1997
 . 77. ص مصدر سبق ذكرهألين وديع فرج ؛  (3)
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عطائهم فرصة راحة بالطريقة المطلوبة  وهي الحصول على نقطة بدون اجهاد فريقه وا 
ة ثقتهم ـوزعزع ونفسياً  دنياً الفريق المنافس ب أجهاد فضاًل عنكسبهم الثقة بأنفسهم و 

 .(1)" بأنفسهم 
المهارات األساسية والمفتاح لبدء اللعب في المباراة  ىإحدوتعد مهارة اإلرسال      

إلى ملعب الفريق المنافس بضربها  (1)ة الالعب الذي يقف في المركز رقمبإرسالها بواسط
فوز على الفريق المنافس دون خطأ بهدف تحقيق نقطة والمن بأي جزء من أجزاء الذراع 

 . (2)كما مبين في الشكل 
نماان الهدف من االرسال ليس مجرد عبور الكرة من فوق الشبكة       هو مهارة فردية  وا 

داء االالالعب المرسل بدقة  يجب ان يتمتع الذ ،تعطي الالعب التحكم الكامل بالكرة
دراكذكاء الو  المنافس من خالل اختيار نوع جميع التغيرات الحاصلة في صفوف الفريق  وا 

المناطق الفارغة الكرة الى  بإرسالاالرسال المناسب واستغالل اخطاء الفريق المنافس 
والصعبة اضافة الى تركيز االرسال على الالعب الضيف او ضرب الكرة في مكان 

مباشرة والفوز  طةمشترك بين العبين لغرض توليد سوء الفهم بينهم وبالتالي تحقيق نق
عالية جدا  ة"ستكون فرص اإلرسالاستخدام الفريق لعدة انواع من  إن فضاًل عن، لمباراةبا

متعددة من  ألنواعسوف يفقد توازنه لتعرضه  الن الفريق المنافس الفوزفي تحقيق 
  (2)االرساالت وال يمتلك الوقت الكافي لتوقعها واالستجابة لها واستقبالها بصورة صحيحة "

                                                 

 . 45( ص 2013: )عمان ، دار زهران للنشر والتوزيع ، الكرة الطائرة واإلعداد المهاري والخططيسعد حماد الجميلي ؛  (1)
: ) بغداد ، مطبعة  1.ط المباريات والتدريب الكرة الطائرة تاريخ . مهارات . خطط . ادارةرياض خليل خماس )وآخرون( ؛  (2)

 . 58( ص 2012الكلمة الطيبة ، 
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 (2)الشكل 

 اإلرسال لمهارةاالداء الحركي  يوضح 
 

اتقان مهارة االرسال له الدور الفعال في حسم نتيجة المباراة بالفوز حث ان اويرى الب     
الن قوة االرسال ستؤثر سلبا على استقبال الفريق المنافس مما يجعل بناء الهجوم المضاد 

ضد الفريق ناسبة للدفاع وبالتالي سيمكن الفريق المرسل من اعداد التكتيكات الم اً ضعيف
 بتحقيق نقطة او بناء هجوم مضاد . المنافس وحسم التداول 

 هي:م قساأبثالثة رة لمهااه ذهر كي : تمرلحداء األن اف *
 (1): ريضيييلتحم اسييلقا  -

ن ماــدلقوا االرسالــط خــف خلــب لالعــف ايق، اليــلعم اســلجاؤ ع تهيــضــن وم     
ـدة حـدم وابقم اـألماى ـلطـوة إخـب لالعـذ ايأخـم ثدر صـلرض ابع ــدلبعون اــيكن وتاــدمتباع

ن ميدلقاعلى  عًازو مم لجسا ـون وزنيكوبة رضاـلـد اسة لليـلمعاكاي ـهـدم لقاه ـذهـون تكو
ـب لالعـد ايري يـلتاة طـجه للنقوامد وبالتحديللشبكة  هاً جوامم لجسوايبا رتقوي بالتسا

لى إألمامية دم القاصابع ر أتشيدام إذ ألقاكة رجه بحولتذا اه دديتحو ،ليهاإ ـرةلكل ااـسإر
ستقيمة ــمورة صـبم سـلجواصلبة ـمت ـرغيوة ـتخيرة مـلخلفيـدم القـون اتك، وةطـلنقاه ـذه

                                                 

م في تعلق لقلوى  امستض ني في خفولتعام التعلوب ابأسلس يدرلتر اتأثي؛  سيالروق افار اظنتطرود و امد حمزم احا (1)
  154( ص  2010،  53، العدد  16د : ) مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ، المجل رةائطلرة ابالكس لتنل اسارة ارمها
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 ــرةلكــل اتحمـل، قليء اـنثناا ــفيهمــون يك اللتين والرجلينـذع لجس واالرا منـداء بتاا ـيبرتق
ياًل ـى قلـعلأو أ الحزامم اـمل أفـألسم ااـألماى ـلـدودة إممـون ي تكـلتابة رضاـلـر اغيع اذر بال
 ليها.رة إلكل اساب إرغري الذي ناـلمكاى ـلإه ظـرنـب لالعاه ـجويو
 (1) : ئيسير لم اسييلقا -
ن، ئيـدا للمبتـيبرتقـر ( مت1.5غ )ـيبلع اـتفربام وسـلجم ااــمأى ـألعلاى ـلــرة إلكاى ـمرت     
ـــل ينقـــف ولخلاى ـــلـــر إهظلـــوس ايقن، وميـــدلمتقن ايـــلالعبـــدى ال عاـتفرالــذا اهـف ليختو
ـدم لقاى ـعل (%30)اآلتي:ــك اـــعوزمـــون يكوة ـــلخلفيـــل اجرلاى ـــلم إســـلجـــن وزن امم ســـق
ب سحـيوى ـألعلاى ـلإبة رضاـلـذارع الــد اتمـم ة ثـلخلفيـل اجرلاى ـ(عل%70)و ،ةـألماميا
ـرة لكاي ـبة لتالقرضاـلاع ار ـذلـد اتمـم ثـف، لكتـوق افـق فرلمذن، واألف اليصبح خلــف لكا
ل جرلن امم لجسل اثقل نقدة عان إعج تنالا يـكرلحـل النقـن ام ةداـإلفاع ـم رأسلـوق اف
ة ـمثني ـتكاني ـلتـل المفاصاع ـجميـد مـر وهظلـوس اقـد موة ـألماميـل اجرلاى ـلإلخلفية ا
ابع ــألصــرة والكــف الكــس اتالموى ـألعلاى ـلـد إلتمت الذراعـرك تتحـدي ولتمهيم اسـلقاي ـف

رة لحاملة للكع اراذلاما ، أبهاـرضـد بعـرة لكـد الياابع ـتتل وفـألساى ـلإغ ـسرلـف ايلوة ـحومفت
ـد مها عندستخـي نـب أي يجـلتـوة القـدر ايقـب أن لالعاى ـعلم وسـلجب الى جانإجع رفت
 .وةلقاه ذلهب لمناسوف اقولن اه لمكاريدتقن ع فضالل ساراال بةـرض
 (2)امي :ييلختم اسييلقا  -
، حيث ينتقل ثقل ومائلة قليال لألعلىبعد تنفيذ االرسال تكون الذراع الضاربة مفردة    

لخلفية للملعب الجسم من القدم الخلفية الى القدم االمامية ويقوم الالعب بالدخول بالقدم ا
 مكانه فيه .  ألخذ

 
 

                                                 

  154، ص مصدر سبق ذكرهحازم احمد مطرود وانتظار فاروق الياس ؛  (1)
: )بغداد ، مطبعة الموال ،  1. ط المبادئ االساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمهانجالء عباس نصيف و )اخرون( ؛  ((2

 . 107( ص 2012
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 مهارة االعداد :   2 – 8 – 1 – 2
االعداد مهارة مهمة وحلقة وصل بين المهارات الهجومية والدفاعية لما لها من دور      

عطاءفي صنع المركبات الهجومية  يمكن  الشكل الجمالي والمتعة للعبة اذ بدونه ال وا 
 مهما كان مستوى الفريق .تحقيق أي هجوم ضد الفريق المنافس 

المهارة التكتيكية التي تسمح لالعب ليضع الكرة في موقف العب آخر  "هواإلعداد      
 . (1)ضربة هجومية ناجحة "  وأداءيستطيع القفز 

" اعداد او تهيئة او تحضير الكرة لالعب المهاجم باستخدام القابليات ضاوتعني اي     
طريقة مناسبة ومالئمة لقابليات ومهارات الالعب المهاجم والمهارات الحركية والبدنية ب
 . (2)ونوع الخطة المتفق عليها " 

واحدًا من المهارات الهجومية بالكرة الطائرة، والذي يتكرر كمهارة بشكل  اإلعداد"يعد      
صون بالكرة الطائرة أن تكثير خالل اللعب قياسا بباقي المهارات االخرى، ويرى المخ

ي االعداد ـــهارة الضرب الساحق تحتاج إلى الدقة فن م  أل ؛هو روح الهجوم اإلعداد
 .(3) " ةــة من ناحية البعد والقرب واالرتفاع عن مستوى الحافة العليا للشبكــوبدرجات عالي

ويرى الباحث ان مهارة االعداد هـي القلـب النـابض للعبـة الكـرة الطـائرة وحلقـة الوصـل      
المحــــرك  دّ د يعــــوة االولــــى لنجــــاح الضــــربة الهجوميــــة فالالعــــب المّعــــبــــين المهــــارات والخطــــ

مكانيـــاتهمت فريقـــه الجميـــع الالعبـــين مـــن خـــالل معرفتـــه الواســـعة لقابليـــ األساســـي ونــــوع  وا 
االعداد الذي يتقنه كل العب وتوجيه الكرة بدقة ورشاقة عالية الـى الالعـب الكـابس يسـاعد 

)صــانع العــاب الفريــق( فهــو ويعــد الالعــب المعد ،كســب النقــاط وبالتــالي تحقيــق الفــوزعلــى 
فــي  األكبــريقــع عليــه العــبء و احــد العبــي الفريــق الســتة والــذي يمثــل العقــل المفكــر للفريــق 

                                                 

)        FoundationLA84  : (USA,volleyball coaching manual;  Jacqueline Hansen ) Elaine Roque,1(
 .       p 116 ,2012  ,المكتبة االفتراضية(                                                                                                                 (

 . 88،  ص  مصدر سبق ذكرهرياض خليل )وآخرون( ؛  (2)
)الموصل ، مديرية مطابع الجامعة ،  الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيقسعد محمد قطب و لؤي غانم الصميدعي ؛  (3)

 .41( ص1985
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مـر الـذي يتطلـب مـن هـذا الهجمـات الناجحـة األ إلـىمور فهـو مفتـاح الفريـق بزمام األ األخذ
الالعبـين فمـثال ال  الالعب ان يتصـف بمجموعـة مـن الخصـائص التـي تميـزه عـن غيـره مـن

هنـاك بعـض لـذلك  ،(1)بد ان يتصف بصفة الطول المعتدل مع الرشـاقة والقـدرة علـى الوثـب
عنــد اختيـــار  مـــدرب الكــرة الطـــائرةالمواصــفات والقابليــات الضـــرورية التــي يجـــب ان يتبعهــا 

  (2 (: الالعب المعد وهي
 القدرات البدنية والحركية . .1
 القياسات الجسمية . .2
 قلية والذكاء الميداني .القدرات الع .3
 االداء المهاري . .4
 حركة الالعب . .5
 القدرات التوافقية . .6

باعتبارها قلب المهارات والمحرك االساسي للعب  وأهميتهانظرا لصعوبة هذه المهارة      
ا ــد من التطرق اليهــــدة نقاط اساسية البــى عــــا يعتمد علـنجاحه نّ إـــولكثرة متطلباتها ف

 (3):ي ـــوه
 . استخدام كل فرصة ممكنة لتهيئة االعداد الجيد وبدون اخطاء 
 . االعداد الجيد يمهد الطريق الى الفوز بالنقطة 
 يكون هناك  هجوم ناجح . بدون االعداد الجيد لن 
  يجب ان ال يسمح بان تتجاوز االخطاء اكثر من خطا واحد من بين عشرة

 % . 10 أبة خط، أي ال تزيد عن نسإلعداد تؤديهامحاوالت ل
                                                 

: ) االسكندرية ،  المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،  صانع االلعاب في الكرة الطائرةزكي محمد محمد حسن ؛  (1) 
 . 4-3( ص  2004

 . 96ص ، المصدر سبق ذكرهرياض خليل )وآخرون( ؛  (2)
انواع الكرة  –التغذية  –بناء وقيادة الفريق  –تدريب  –الكرة الطائرة تعليم طارق حسن رزوقي و حسين سبهان صخي ؛  (3)

 . 53( ص2011) النجف االشرف ، مطبعة الكلمة الطيبة ،   :1. ط   قواعد اللعبة –الطائرة 
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 : اإلعدادمهارة  أنواع
 (1)يقسم انواع االعداد الى : 

 االعداد حسب استخدام الذراع ويقسم الى :  .1
 على .باليدين من األ اإلعداد 
 على .االعداد باليد الواحدة من األ 
 سفل .بالذراعين من األ اإلعداد 

 االعداد حسب االتجاه ويقسم الى : .2
 ( .االعداد االمامي )الى االمام 
 . )االعداد الخلفي )الى الخلف 

 االعداد حسب البعد من الشبكة ويقسم الى : .3
 مامية( .االعداد القريب من الشبكة )من المنطقة األ 
  . )االعداد البعيد من الشبكة )من المنطقة الخلفية 

 االعداد حسب االرتفاع ويقسم الى :   .4
 . االعداد العالي 
  السريع( . الواطئاالعداد( 
 المتوسط . االعداد 

 االعداد حسب المنطقة ويقسم الى : .5
 مامية من الملعب .المنطقة األ إلى اإلعداد 
 . االعداد الى المنطقة الخلفية من الملعب 

 االعداد حسب حركة الالعب المعد ويقسم الى :  .6
 . االعداد من الوقوف 

                                                 

 .  52،  ص  نفس المصدرن رزوقي و حسين سبهان صخي ؛ طارق حس (1)
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 . االعداد من القفز 
 . االعداد من الدحرجة 
 . االعداد من الحركة 

 

 
 
 
 
 
 

  (3)لشكل ا
 يوضح االداء الحركي لمهارة االعداد 

 

 :(1)الوصف الحركي لمهارة االعداد
 )شكل االستعداد قبل اللمس(: –. المرحلة التمهيدية 1

 ثني بسيط في مفصل الركبة. .أ 
 اليدان أمام الرأس او أعلى قليال. .ب 
 صابع اإلبهام والسبابة على شكل نافذة.أ .ج 
 النظر من خالل النافذة. .د 
 احدة إلى األمام و األخرى إلى الخلف حسب الموقع في الملعب.الرجالن و  .ه 
 )مرحلة اللمس(: – . المرحلة االساسية2

 شكل اليد يبقى على الكرة. .أ 

                                                 

التقدير الكمي لمساهمة أهم القدرات الحركية في دقة أداء بعض المهارات الفنية لالعبي المنتخب باسم ابراهيم العبيدي ؛   (1)
 ,  59ص (  2010،  كلية التربية الرياضية، رسالة ماجستير ، جامعة ديالى : ) الوطني العراقي بالكرة الطائرة
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 اللمس في الجزء السفلي الخلفي للكرة. .ب 
 مد )فرد( الذراعين والرجلين. .ج 
 اليدان تشيران للهدف. .د 
 . المرحلة الختامية )بعد اللمس(:3

 تدادهما.الذراعان في كامل ام .أ 
 تحويل نقل الجسم باتجاه الهدف )مكان االعداد(. .ب 
 النظر إلى اتجاه الكرة. .ج 

 

 مهارة الضرب الساحق : 3 – 8 – 1 – 2
في لعبة الفعال سالح الهجوم من المهارات الهجومية و  مهارة الضرب الساحق ان     

يصعب إتقانها مهارة  "وهي ،مية بارزة في كسب نتيجة المباراةالكرة الطائرة لما لها من أه
من التوقيت والتوازن والقوة العضلية وسرعة الحركة وبدون الميكانيكا  اً تتطلب مركب ألنها

ونتيجة لما تمتاز به مهارة ، (1)" اً ضائعدائها فان كل هذا يعد جهدًا أالصحيحة في 
ثارة وصعوبة فإنها تحتاج إلى " تنسيق وتوقيت مسبق وقدرة  الضرب الساحق من متعة وا 

على الركض والقفز عاليًا ومؤقتًا لحركة الكرة وضربها بصالبة ومحاولة وضعها في 
 . (2)موضع معين "

" وتتطلب نوعية من الالعبين يتميزون بسرعة البديهية وحسن التصرف والثقة بالنفس     
الرجلين والسرعة الحركية الفائقة والرشاقة والتوافق العضلي  وطول القامة وقوة عضالت

                                                 

:(2) A Gam publishing jum. , Colorado , Number( Hiting) Volleyball , volume 7G ) Sandotific .1(
1996 , P 88  

،  ) الموصل: سلسلة االكتشاف الرياضي الكرة الطائرة وآخرون( ؛ين. هـ. أيكسرون وفراش سكافس )ترجمة( فريق كمونه )كل (2)
 46( ص 1990مطابع التعليم العالي ، 
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العصبي والقوة االنفجارية العالية بالوثب والضرب ودقة االداء الحركي وتوجيه الضربات 
 (1)لنقطة معينة اضافة الى الهبوط الصحيح واالستعداد للدفاع في موقعه " 

الطائرة إذ يثب الالعب ويضرب " بأنه إحدى المهارات األساسية في الكرة وتعرف    
 .(2)الكرة بسرعة إلى ملعب المنافس بطريقة قانونية "

نهاء اللعب إة يستطيع الالعب من خاللها هجومي مهارةهـي و      حراز نقطة مباشرة وا 
دراك واالعتماد عليها في تحقيق الفوز لصالح فريقه ، لذلك يجب اتقانها بشكل متكامل وا 

تشكيالت الدفاعية للفريق من خالل التصرف السريع امام ال ي اللعبفالتغيرات التي تطرأ 
وان من أهم واجبات الالعب المهاجم هو إحراز النقاط أو إنهاء اللعبة لصالحه  ،المنافس

عن النتيجة لجهود  ها من المهارات الحاسمة التي تعبرألن ؛بعد أداء الضربة الساحقة
                             . في الفوز بالمباراة الفريق بأكمله ويعتمد عليها بشكل كبير

                    

 
 
 

                                                 

ر العربي للطباعة  ، دار الفكهرة) القا:1. ط(قانون –تحليل  –تدريب  –تعليم  –الكرة الطائرة ) تاريخ ؛ علي مصطفى طه (1)
 . 112 ( ص1999والنشر ، 

Akineiological Analvis of The Spike In Volley Ball  echnical ;  Marion Y . L . A . Lecender )2(
:(Joural-no , November , 1980 ).P.25 

 (4شكل  )ال
 مهارة الضرب الساحقاألداء الحركي يوضح 
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 ويمكن إيضاح األداء الحركي لمهارة الضرب الساحق كما يأتي : 
 االستعداد )التهيؤ( : –

 على الشكلويكون وضع الجسم مهارة الضرب الساحق  ألداء األولالتهيؤ الوضع  يعدّ 
  (1):تياآل

 ان او نقدم رجل على األخرى.القدمان متوازيت 
 ( 120 -110انثناء قليل في الرجلين إلى أفضل زاوية هي .)درجة 
 .الجذع مائل إلى األمام 
 .الذراعان ممدودتان بجانب الجسم 
 األمام وعلى الكرة النظر إلى 

 :  االقتراب -
سبة المنا " إن االقتراب يجب أن يوصل الالعب الضارب للضربة الساحقة إلى البقعة    

، ومن المهم أن يكون االقتراب مرنا بدرجة كافية كي يسمح ببعض التي سيؤدي فيها القفز
قت نفسه الذي التعديالت ويحدد وقت االقتراب إذ يتم أقصى ارتفاع للقفز بالضبط في الو 

، وعندما نتكلم على حركة األقدام فإننا نشير إلى نمط الخطوات يحدث فيه ضرب الكرة
ارب في تقدمه تجاه الشبكة وان الذين ينفذون الضربات الساحقة معظمهم التي يأخذها الض

 . (2)تجاه الكرة "  بيةيتقر ( خطوات 4-3يتخذون )
 :  (3)االرتقاء والوثب –
إلى القدمين ثم  تراب وانتقال ثقل الجسم من خلف العقبينبعد أتمام خطوات االق      

ف إلـى األسفل ثم إلى األمام بأقصى قوة ، تبدأ الذراعان فـي المرجحة من الخلاألمشاط

                                                 

 . 63. ص مصدر سبق ذكرهباسم  ابراهيم العبيدي ؛  (1)
  141(  ص 1996: ) عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر ،  2ط  موسوعة الكرة الطائرة؛ أكرم زكي خطايبة  )2(
 . 114، ص مصدر سبق ذكرهعلى مصطفى طه ؛ (3)
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وفي هذه اللحظة يتم فرد  ة، تكون القدمان مثبتتين كاملذينعند مرورها بمحاذاة الفخ
 . مفاصل القدمين والركبتين والورك للحصول على قوة دفع عند القفز ألداء عملية الضرب

 الضرب : –
جميع  وتمطيهالدفع لألعلى  ارتفاع له يميل الجذع أقصى إلىعب ل الالو وصبعد      

أجزاء الجسم ألداء الضرب الساحق تتحرك الذراع الضاربة لألعلى والذراع األخرى أمام 
الذراع الضاربة أعلى من مستوى الكتف  ، ويكون مرفق(1)الجسم للمحافظة على التوازن

مدودة وتبدأ اليد الضاربة بلمس الكرة من القسم العليا لها وتكون األصابع متالصقة وم
 .(2) واإلبهام مؤشرًا إلى الخارج أو تكون متباعدة قلياًل ومجوفة بحجم الكرة

اتزان الجسم في  ة أماما وفي مستوى أفقي وذلك لحفظوتكون الذراع الحرة مفرود    
اربة في مستوى كتف الذراع بقاء كتف الذراع الضإالهواء وتعمل هذه الحركة على 

تابعة للكرة إلى اللحظة األخيرة من عملية الضرب إلكساب ، وتبقى اليد الضاربة ماألخرى
 . (3)الكرة االتجاه الصحيح وبعد ترك اليد للكرة تمامًا يتم التهيؤ للهبوط 

  (4)الهبوط :  –
سحب الذراعين إلى األسفل مع تجنب لمس  ةً بعد متابعة اليد الضاربة للكرة يتم مباشر     

أو سحب الذراع الضاربة إلى الخلف وضمها إلى  الشبكة وذلك بلف المرفق إلى الخارج
لضارب الصدر يجب أن يكون الهبوط بشكل مرن ومتوازن ودون أن يتجاوز الالعب ا

، إذ يتم الهبوط على مشطي القدمين إذ تكون القدمان للضربة الساحقة خط المنتصف
لتساعد  الورك(و الركبة و )الكاحل ساع الحوض ومتوازيتين وثني مفاصلمتباعدتين بات

                                                 

 .63( ص 2006: ) بغداد ، مطبعة المستقبل ،  ائرة وكرة الشاطئالكرة الطولهان حميد هادي ) وآخرون ( ؛  (1)
 . 77( ص 2001) عمان ، دار زهران للنشر والتوزيع ، :  الكرة الطائرةسعد حماد الجميلي ؛ (2) 
 . 120، ص  مصدر سبق ذكرهالين وديع فرج ؛  (3)
حسية في مستوى األداء واللعب واالحتفاظ لمهارتي تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة المجاهد حميد رشيد ؛  (4)

 . 66( ص2009: ) اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة
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الالعب على امتصاص صدمة الهبوط ثم يتخذ بعد ذلك وضع االستعداد للمشاركة في 
 . اللعب بالسرعة الالزمة

 

 الدراسات المرتبطة :  2 – 2
 الدراسات العراقية : 1 – 2 – 2
 (1)(2009) العبودي حسين علي كنبار 1 – 1 – 2 – 2
تباه وبعض المهارات  الهجومية تأثير تدريب الرؤية البصرية  في تطوير مظاهر االن)

 (بكرة القدم لالعبين الناشئين
 :الىالدراسة  وقد هدفت

البصرية في تطوير مظاهر االنتباه وبعض المهارات  ةإعداد منهج لتدريب الرؤي .1
 الهجومية بكرة القدم بما يتالءم وعينة البحث.

وبعض المهارات  الرؤية البصرية في تطوير مظاهر االنتباه التعرف على تأثير تدريب .2
 .ين الناشئينبالهجومية بكرة القدم لالع

 التجريبية والضابطة تينالمجموعذا : استخدم الباحث المنهج التجريبي  المنهج المستخدم
  ذات القياسين القبلي والبعدي .

فريق جسر ديالى  يناشئ بالطريقة العشوائية وهم عينة البحثتم اختيار :  الدراسةعينة 
  ( سنة16العبًا بأعمار دون الـ ) 25والبالغ عددهم  2008/2009للعام 
 :  االستنتاجاتاهم 

 استخدام تدريب الرؤية البصرية له تأثير ايجابي في تقوية الرؤية البصرية لالعبين  .1
تدريب الرؤية البصرية له تأثير بتطـوير مظـاهر االنتبـاه وبعـض المهـارات الهجوميـة بكـرة  .2

 القدم .
 

                                                 
 . مصدر سبق ذكره ؛ حسين علي كنبار العبــودي ((1
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 ات عربية :الدراس 2 – 2 – 2
 (1)(2008) محمود عبد المحسن ناجي دراسة 1- 2- 2 – 2

 الحر بالكرة الطائرة ( ب)تأثير تدريب الرؤية البصرية على أداء الالع
 :الىالدراسة  وقد هدفت

التعرف على تأثير التدريبات البصرية على أداء القدرات البصرية لالعب المدافع الحر  .3
 الكرة الطائرة.في لعبة 

ف على تأثير التدريبات البصرية والقدرات البصرية في أداء الالعب المدافع التعر  .4
 الطائرة. في لعبة الكرة الحر 

ذات : استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام المجموعة الواحدة  المنهج المستخدم
  القياسين القبلي والبعدي .

 (الالعب الليبروالعب واحد ) العمدية وهي : تم اختيار العينة بالطريقة الدراسةعينة 
 الرياضى. المنيا لنادي
 :  االستنتاجاتاهم 
 في الكرةلمدافع الحر لمن مستوى أداء القدرات البصرية  طورت. التدريبات البصرية 1

 الطائرة. 
 الطائرة. في الكرةالبصرية لها األثر االيجابي في أداء الالعب المدافع الحر التدريبات . 2
األداء الفني الدفاعي الجيد وتختلف من فرد  تلتحقيق متطلبا بصرية هامة. القدرات ال3

 آلخر لذلك وجب التدريب عليها بشكل فرادي.
 السرعة محصلة على إيجابياً  أثر البحث قيد البصرية التدريبات باستخدام التدريب. 4

 حدة على مركز كل لطبيعة وفقاً  وذلك اإلرسال الستقبال
 
 

 
 

                                                 

   . 2008.  مصدر سبق دكره( محمود عبد الحسن ناجي ؛ (1
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 (1)(2013)اسة احمد رضا احمد در  2 - 2 – 2 – 2
فاعلية التدريبات البصرية على بعض المهارات الهجومية لناشئي تنس )العنوان
 (الطاولة

 : الى الدراسة تهدفوقد 
على تأثير التدريبات البصرية على بعض القدرات البصرية لناشئي تنس التعرف  .1

 . سنة 14 الطاولة تحت 
 تنس لناشئي الهجومية المهارات بعض على البصرية التدريبات تأثيرالتعرف على  .2

 .سنة14 تحت الطاولة
 من كل بين الهجومية والمهارية البصرية المتغيرات فى التحسن نسبةالتعرف على  .3

 .سنة 14 تحت الطاولة تنس لناشئي والبعدى القبلى القياس
 الضابطةو  التجريبية المجموعتين اذ التجريبي المنهج الباحث : أستخدم المنهج المستخدم

 . يوبعد قبلي قياس مع
 :الدراسة عينة

 من العمدية بالطريقة اختيارهم تم طاولة تنس العب( 28) على البحث عينة اشتملت
 . يالرياض الحديد السكة بنادي الطاولة تنس العبى

 :  االستنتاجاتاهم  
 هاراتالم تطوير إلى أدى التجريبية المجموعة على المطبق البصرى التدريبى البرنامج .1

دراكو  يالبصر  التتبعو  يالخارج الوعي)البصرية  الدقةو  واليد العين توافقو  العمق ا 
 فروق توجد حيث( البصرية الفعل رد سرعةو  المتحركة البصرية الدقةو  الثابتة البصرية

 لصالح البعدى القياس فى والضابطة التجريبية المجموعتين بين إحصائياً  دالة
 .التجريبية المجموعة

                                                 

، جامعة :)رسالة ماجستير فاعلية التدريبات البصرية على بعض المهارات الهجومية لناشئي تنس الطاولة؛ احمد رضا احمد (1)
 (2013بنها ، كاية التربية الرياضية للبنين ، 
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 لكل تحسن نسب أظهر التجريبية المجموعة على المطبق البصري التدريبي امجالبرن .2
 .التجريبية المجموعة ناشئي لدى والمهارية البصرية المتغيرات من

 لمهارات أداء دقة على إيجابياً  أثر البحث قيد البصرية التدريبات باستخدام التدريب .3
 .البحث قيد الهجومية

 

  (1)(2014)ين ومروة رمضاندراسة ياسر حس 3 – 2 – 2 – 2
اثر استخدام تمارين الرؤية البصرية على بعض القدرات البدنية واالدراك الحس حركي ) 

 (ومستوى االداء بالكرة الطائرة لإلناث الصغار
 :  ت الدراسة الى هدفوقد 
 البدنية القدرات بعض على تأثيرها وتحديد الرؤية تمارين مع يالبرنامج تدريب تصميم    

 .الصغار لألنثى الطائرة الكرةب اإلدراك الحس حركي ومستوى االداء المهاريو 
 : المنهج المستخدم

المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي  نحثاااستخدم الب    
 والبعدي .

 : الدراسةعينة 
 ( سنة 14) سن تحتبة ( طال12قوامها )والتي كان عمدية العينة بالطريقة ال تم اختيار    
 م . 2014/ 2013للعام  أسيوط في ناصر نادي من

 أهم االستنتاجات :
داء المهاري واإلدراك الحس األ على إيجابي تأثير لها البصرية يكون التمارين - 1
 . الطائرة الكرةب حركي ال
 البحث  قيد البدنية القدرات في ملحوظ تحسن إلى تأد المقترحة البصرية التمارينان  - 2

                                                 

, 2014 .  op.cit) Yasser Hassan& Marwa Ramadan; 1( 



  الدراسات النظرية والدراسات املرتبطة . الباب الثاني ......

 

75 

قد يكون بعض الالعبين متماثلين في حجم الجسم والقدرات البدنية او المهارات  -3
االساسية بالكرة الطائرة ولكن يمتاز بعضهم عن بعض في قدراته البصرية على وجه 

 الخصوص .
 

 :  الدراسات األجنبية  3 – 2 – 2
  (1)(1999)كيوفيدو وآخرون 1 - 3 – 2 – 2
 (يبية لتأثيرات تدريب الرؤية البصرية على الرماية دراسة تجر )العنوان 

  :  وقد هدفت الدراسة الى
 .الرماية بدائياتعلى أداء تعلم  البصريةبحث تأثير تدريب الرؤية  

 : المنهج المستخدم
 واستخدام الباحثون المنهج التجريبي في هذه الدراسة 

 عينة الدراسة :
  Lleidaللتربية الرياضية بـ القومياألولى بالمعهد بالفرقة  اً طالب 71تمت الدراسة على   

 9، التجريبية طبق عليها برنامج لتدريب الرماية لمدة مجموعتينلتم تقسيمهم عشوائيًا 
التدريبات البصرية  فضاًل عناحتوت على مكونات فنية وبدنية ونفسية  والتيوحدات 

وهو أنها أعطيت مع اختالف واحد نفسه الضابطة طبق البرنامج و ، التخصصية
د ق، و عوضًا عن التدريبات البصرية النفسيالفنية للتدريب  النواحيمحاضرات نظرية عن 

حركات و  حدة اإلبصارو التركيز و لكل من التصويب  والبعدي القبليتم تطبيق القياس 
 . Saccadesمتابعة العين 

 أهم االستنتاجات :
 لى زيادة التركيز ودقة التصويب.يؤثر عستنتج الباحثون أن تأثير تدريب الرؤية أ 

                                                 

(1) Quevedo L,Sole J, Palmi J, Planas A, Soana C: Experimental study of visual training 
effects in shooting initiation, Clin Exp Optom. Jan. (1999);82(1)                                        
   



  الدراسات النظرية والدراسات املرتبطة . الباب الثاني ......

 

76 

 (1)(2014)ة مامان بول وآخرون دراس  2 - 3 – 2 – 2
 )اثر التدريب البصري على اداء العبي التنس ( العنوان

 :الى وقد الهدف الدراسة
 . التعرف على اثر التدريب البصري على اداء العبي التنس 

 : المنهج المستخدم
  ن تجريبية وواحدة ضابطة .تيموعات اثنلثالث مج التجريبياستخدم المنهج 
  عينة الدراسة :

 بالطريقة اختيارهم تم تنسال للعبة اً ممارس اً جامعي اً طالب (30) على البحث عينة اشتملت
 عام . 25 – 18العشوائية تتراوح اعمارهم من 

 :  اهم االستنتاجات
 من أسابيع ثمانية بعد التنس العبي في كبير طورت إلى تشير الدراسة هذه نتائج    

 زمنو  الفعل، ردّ  زمنو  ،لدقةا مثل األساسية البصرية المهارات تعزيز وتم. الرؤيةو  التدريب
 في طورت إلى أدى مما الرؤية التدريب نتيجة العين وحركات اإلدراك، وعمق الحركة،
 . الحركية المهارات

 

 مناقشة الدراسات المرتبطة :  4 – 2 – 2
المرتبطة بشكل مفصل ودقيق ، تم اجراء مقارنة احث على الدراسات اطالع الب بعد      

 (1)كما مبين في الجدول بين الدراسات المرتبطة والدراسة الحالية 
 
 
 
 

                                                 

(1) Maman Paul (and other); The effects of vision training on performance in tennis players , 
Belgrade, Sports Academy,2014  
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 (1الجدول )
 يبين المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات المرتبطة

 اهم االستنتاجات المتغير المستقل المنهج العينة اللعبة الدراسة

علي كنبار  حسين

 2009 العبودي

كرة 

 القدم

ناشئي فريق  

 جسر ديالى 

التجريبي 

 مجموعتين

تدريب الرؤية 

 البصرية

تدريب الرؤية البصرية له 

تأثير بتطوير مظاهر االنتباه 

وبعض المهارات الهجومية 

 بكرة القدم

محمود عبد 

 2008الحسن 
الكرة 

 الطائرة

الالعب الليبرو 

لنادي المنيا 

 الرياضي

تجريبي ال

مجموعة 

 واحدة
تدريبات رؤية 

 بصرية

التدريبات البصرية حسنت 

من مستوى أداء القدرات 

البصرية للمدافع الحر في 

 الكرة الطائرة

احمد رضا احمد 

2013 
تنس 

 الطاولة

تنس  العبو

الطاولة لنادي 

السكة الحديد 

 الرياضي

 ( سنة14تحت)

التجريبي 

 مجموعتين
فاعلية تدريبات 

 بصرية

مج التدريبي البصري البرنا

المطبق على المجموعة 

التجريبية اظهر تحسن لكل 

من المتغيرات البصرية 

 والمهارية لعينة البحث
ياسر حسين 

ومروة رمضان 

2014 
الكرة 

 الطائرة

العبات نادي 

ناصر في اسيوط 

 ( سنة14تحت )

التجريبي 

مجموعة 

 واحدة
رؤية تمرينات 

 مقترحةبصرية 

ثير للتمرينات المقترحة تأ

على االداء المهاري إيجابي 

الحس حركي  واإلدراك

 بالكرة الطائرة

 كيوفيدو وآخرون

 رمايةال 1999

طالب الفرقة 

االولى بالمعهد 

القومي للتربية 

 الرياضية

التجريبي 

 برنامج تدريبي مجموعتين
تدريب الرؤية يؤثر  تأثير

على زيادة التركيز ودقة 

 التصويب

مامن بول 

 2014 وآخرون
 نستال

ن وطالب جامعي

ن للعبة وممارس

 التنس

التجريبي 

ثالث 

 مجموعات

اثر التدريب 

 البصري

 

تحسن الدقة والمهارات 

البصرية كزمن رد الفعل 

ووقت الحركة وعمق 

االدراك وحركة العين 

 الرمشي والمهارات الحركية 

حسنين ناجي 

  2014حسين 

الكرة 

 الطائرة 

منتخب شباب 

 محافظة ديالى 

التجريبي 

مجموعة 

 واحدة

تمرينات الرؤية 

 البصرية 

ان تمرينات الرؤية البصرية 

طورت كل من ادراك المحيط 

دقة ية وكرحوالقدرات ال

 المهارات االساسية 

 

بين الدراسة الحالية ودراسة)محمود عبد المحسن( من خالل الجدول وجد ارتباط     
المنهج لكرة الطائرة واستخدام وهي لعبة ابنوع اللعبة الممارسة ودراسة )ياسر ومروة( 
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المتغير المستقل وهو تمرينات الرؤية  عالوة على، بتصميم المجموعة الواحدةالتجريبي 
 .توصلت الدراسات الى تطور االداء المهاري لالعبي الكرة الطائرة  البصرية وكما

سة )حسين ودرا)مامان بول( حالية مع دراسة)كيوفيدو( ودراسة كما ارتبطت الدراسة ال     
عن  فضالً باستخدام تمرينات متنوعة بصرية مهارية علي كنبار( والدراسات االخرى 

لتصميم المستخدم وما توصلت اليه من استنتاجات ج التجريبي على رغم اختالف االمنه
 كالدقة والتركيز وزمن رد الفعل . بتطوير بعض المتغيرات المرتبطة بالدراسة الحالية

 سات المرتبطة فائدة للدراسة الحالية من خالل النقاط التالية :وقد حققت الدرا    
االستفادة من ادبيات الباب النظري للدراسات المرتبطة مما شكل اضافة معرفية  .1

 للباحث .

 . والمشاكل التي عالجتهاتها على أهميالتعرف  لمرتبطةاالطالع على الدراسات ا .2

المتبعة في  واألسسالمستخدمة  واتواألداالستفادة من اجراءات البحث الميدانية  .3
 تنفيذ البحث.

 اعطت الدراسات المرتبطة دعما علميا للدراسة الحالية . .4

 دّ تع والتي المرتبطة الدراسات في الموجودة والتوصيات االستنتاجات من االستفادة .5
 العمل خالصة
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جراءاته الميدانية: منهجية البحث -3                          وا 

                 منهج البحث :  1 – 3
 ،شكلة يوصل إلى تحقيق أهداف البحثأن اختيار منهج البحث الذي يالئم طبيعة الم     

 هدفه المنشود الذي حدده إلىالطريقة السليمة التي يعتمدها الباحث للوصول "هو المنهجف
 . (1) "في بداية بحثه

استخدم  الذ ،يار المنهج المناسب لهذه المشكلةوان طبيعة المشكلة تحدد الباحث باخت      
" محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة والذي يعرف بأنه الباحث المنهج التجريبي

حكم فيه الباحث دا عامال واحدا يتـــعما عة في التجربة ـــفي المتغير أو المتغيرات التاب
 ، (2)ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة "

وذلك  (5)كما موضح في الشكلللمجموعة الواحدة ذ اعتمد الباحث التصميم التجريبي إ
ختار المجموعة الواحدة يالباحث  مما جعلشباب المحافظة  فريقكون العينة هم بسبب 
تحديد مكان ووقت التدريب حسب جدول زمني  فضاًل عن، مجموعة ضابطة وبدون

 خاص وضع من قبل مديرية الشباب والرياضة.
 

 
 
 
 

 
 

 (5) الشكل
 التجريبي للبحثتصميم ال يوضح

                                                 

 .10( ص  2012ية للنشر والتوزيع ، : ) عمان ، دار اليازوري العلم 1. ط  منهجية البحث العلمي؛  إبراهيمعامر  (1)
: ) بغداد ، مطبعة دار الشهد ،  بحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةدليل النوري إبراهيم الشوك ورافع صالح فتحي ؛  (2)

 .59( ص 2004

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

تمرينات الرؤية 
 البصرية

 المقارنة
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                                                             ينة البحث :ع 3-2

 سنة( 19 -17)وبأعمار بالكرة الطائرة شباب محافظة ديالىالعبي اشتمل البحث على        

عبين تم الثالث  وتم استبعاد اً العب (16)والبالغ عددهم  (2013/2014) للموسم الرياضي
"  ةلعمديا بالطريقةجاء اختيار الباحث لعينة البحث و ، التجارب االستطالعية عليهم أجراء

لعينة ليعمم النتائج على الكل وخاصة عندما تكون يقتصد الباحث باختيار ا إن باإلمكان
وجاء اختيار الباحث  (1)"األصلالعينة متجانسة فان عينة صغيرة كافية لتمثل مجتمع 

 التالية : لألسبابللعينة بالطريقة العمدية 
 محافظة ديالى. ةسكنجميع الالعبين من  إن .1

للباحث خدمة  ةالمساعد ءإلبدااستعداد مديرية شباب المحافظة والمدرب والالعبين  .2
 للمسيرة العلمية .

 المساعدة لتنفيذ متطلبات البحث . اإلمكانياتتوفر  .3

 تدريباتهم الستمرار نظراً  ،عدةالم التمرينات لمفردات العينة أفراد تطبيق ضمان .4
 .واختصاص خبرة ذو مدرب إشراف وتحت

 

 تجانس العينة :   3-3
 (19-17)وبأعمـارة الشـباب ــــــم فئـــوه الزمنير عممن حيث التعد عينة البحث متجانسة    

تجـانس ال بـججراءقام الباحث و  اب لمحافظة ديالى بالكرة الطائرة،سنة وهم يمثلون فريق الشب
معامــــل اســــتخدم الباحــــث قــــانون  إذ، (الطــــول والكتلــــة والعمــــر التــــدريبي)لمتغيــــرات التاليــــة ل

( ممــا يــدل علــى تجــانس 3±بــين ) اً ومحصــور  إحصــائياوظهــرت النتــائج ديــر دالــة االلتــواء 
 .(2)كما مبين في الجدول العينة في تلك المتغيرات 

 
 
 

 
                                                 

 . 165( ص2001: )عمان ، دار المناهج ،  1. ط اصول البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛  (1)
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 (2جدول )ال
 (الطول ، الكتلة ، العمر التدريبيفي المتغيرات ) عينة البحث تجانسيبين 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

  سم طولال 1
13 
 

183.310 7.955 179.500 0.274 
  0.189- 76.000 8.995 75.431 كغم الكتلة 2
 0.930- 4.000 1.258 3.610 سنة لتدريبيالعمر ا 3

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . في البحث خدمةواألدوات ووسائل جمع المعلومات المست األجهزة 3-4
 : في البحث خدمةالمست األجهزة 3-4-1

  اآلتية ألجهزةااستخدم الباحث 
 . 1عدد المحيط( إدراكمنظومة فيينا )جهاز اختبار  .1

 . 2عدد ( (sonyنوع  المنشأ فيديو ياباني ار يكام .2

 . 2عدد (sonyنوع ) المنشأ ياباني يفوتودراف ار يكام .3

 .1عدد  المنشأ صيني (hpالبتوب ) .4

 
 

 (1) : جهاز فحص إدراك المحيط 1 – 1 – 4 – 3
 Gernot)شوفريدإلى منظومة اختبارات فيينا لشركةالعائد  اعتمد الباحث الجهاز     

Schuhfrid ) جورغ بريلر(وJorg Prieler( و)ويرنر بويرWerner Bauer مؤسسي )
فيينا المدعمة بالحواسيب  اختباراتهو جزء من منظومة ، شركة شوفريد النمساوية

Vienna Test Systemلدراسات التربوية . الموجود في المختبر النفسي التابع لمركز ا

                                                 

: Psychological Assessment Catalogue , oedling , :Vienna Test System ) Schuhfried Gmbh 1(
Austria , 2010  , P 3    
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بر نفسي معاصر من نوعه ، الذي يعد أول مختالنفسية في رئاسة جامعة بغداداألبحاث و 
، ص إدراك المحيط على مستوى العالمو يعد هذا الجهاز من أحدث وسائل فح في العراق

فحص إمكانيات المفحوص على إدراك أو الشعور بالمحرضات النابعة من يستخدم ل إذ
 لحقل أو مجال اإلدراك البصري اً دقيق اً موضوعي اً ر له واستيعابها ويعّد قياسالمحيط المجاو 

. ولهذا الغرض يقوم الجهاز بشّد انتباه المفحوص في مركز مجال رؤيته، إذ يجب أيضاً 
الوقت ذاته يتّم إرسال محفزات ضوئية محيطية في عليه القيام بتمرين متابعة الحركة. 

 USP اً تسلسلي اً د فعل تجاهها. وتتطّلب هذه الوحدة منفذيتوجب أن يوّلد المفحوص ردو 
 .على الحاسوب لغرض ربطها اً إضافي

كما تّم تصميم هذا االختبار لتقيم إدراك ومعالجة المعلومات المرئية الخارجية. إذ يعّد     
اإلدراك البصري الجيد ضرورة بالنسبة للعديد من الفعاليات التي يمارسها البشر واآلالت 

 .المجال الرياضي  في وخاصة اً مع
المكّونات من  Peripheral Perceptionجهاز فحص إدراك المحيط ويتكّون      
  اآلتية: ةالثالث

 الذي يتكّون من األجزاء والمكّونات اآلتية: الرئيس :الجهاز  أ.

  على شكل جناحين(، تتكّون من: مصفوفة من اإلضاءاتشاشة خارجية محيطية( 
)من  على كّل جانب اً عامود 64صفوف و 8، ذات LED Matrixصغيرة ال

 .الجناح األيمن والجناح األيسر(
  مثيرات( ضوئية من المركز إلى محيط مجال رؤيا المفحوصين.محّفزات( 
  مقياس مسافة فوق صوتيUltrasound يقوم بتسجيل موقع وبعد رأس المفحوص

المفحوص عن المسافة  أمام شاشة الحاسوب. إذ ينبغي أن ال يتجاوز ُبعد رأس
وكما موّضح في الشكل  ،سم( 60 – 40المخّصصة له التي تتراوح بين )

 اآلتي:
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 (6الشكل )

 .جهاز الرئيس الختبار إدراك المحيطيوضح ال
 

وهي عبارة عن  :Response Panel, Universal لوحة االستجابة الشاملة ب.
لالستجابة على منظومة  )لوحة إدخال( شاملة يستعملها المفحوصلوحة مفاتيح

اختبارات فيينا وجميع االختبارات الموجودة في تلك المنظومة ومنها اختبار إدراك 
 المحيط، وتتكّون تلك اللوحة من األجزاء والمكّونات اآلتية:

 الرماديو  األبيضو  األخضرو  األصفرو  األزرقو  )األحمرسبعة مفاتيح ملّونة 
 األسود(.و 
 ( 0، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 ،2، 1عشرة مفاتيح مرقمة.) 
 .)مفتاح متحّسس واحد )ذهبي اللون 
 .)مفتاَحي معايرة دّواَرين )أبيضي اللون 
 )قياسيين. مقبضي تحّكم )جوستك 
  إمكانية توصيل اللوحة مع دواسات للقدمينFoot pedals. 
 من نوع يتّم توصيل تلك اللوحة بجهاز الحاسوب عن طريق مقبسUSP. 
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 ، ينظر الشكل اآلتي:كل تفصيليعلى تلك اللوحة بشو 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 (7)لشكل ا

 لوحة االستجابة الشاملة يوضح
 

 :Digital Foot Pedals الرقمية دواسات القدم ج.

)للقدم اليمنى دواسات رقمية الذكر أنفةالشاملة يلزم إلى جانب لوحة المفاتيح      
رض أمام المفحوص (توضع على األL، وللقدم اليسرى تحمل الرمز Rتحمل الرمز 

وعادة ما يتّم ربط هذه الدواسات  .وتطبيق المقياس من أجل تسجيل الفعاليات
الذكر،  أنفةخاص موجود في الجانب الخلفي من لوحة المفاتيح الشاملة  بمكبس

 ينظر الشكل اآلتي.
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 (8)الشكل 

 الرقمية دواسات القدم يوضح

 Onتتطّلب الضغط على موضعين: تشغيل وتستعمل هذه الدواسات في االختبارات التي 
طفاء  ، ومنها Double-Click، وبمعنى آخر، االختبارات التي تتطّلب ضغطتين Offوا 

اختبار إدراك المحيط، وهنالك الكثير من االختبارات األخرى التي تعمل ضمن منظومة 
 ..! اختبارات فيينا تتطّلب مثل هذا النوع من الدواسات

 

 :في البحث  خدمةتاألدوات المس 3-4-2
 : اآلتية األدواتستخدم الباحث ا

 القانوني ملعب الكرة الطائرة  . 
 ( 20كرات قانونية عدد. ) 

 (20، ازرق ، برتقالي ، سمائي( عدد ))احمر ، اخضر بألوانقانونية ملونة  كرات  

 ( متر10بطول ) شريط قياس  . 

 نوع ) ساعة توقيت(Diamond  ( . 2عدد )يابانية المنشأ 

 باشير ملون . ت 
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 ( سم . 5الصقة ملونة بعرض ) أشرطة 

 ( 4شاخص بالستيكي ملون عدد . ) 

 ( 13أقالم رصاص عدد) 

 ( 2صافرة عدد . ) 

 ( 30كرات تنس ملونة عدد) 

 ( 26( سم عدد )50عصي بطول) 

 ( .  20وحروف انكليزية عدد ) أرقاملواح ورقية ملونة عليها أ 

  ( .1عدد )متر  1بارتفاع كرسي متحرك  

 ( 3صندوق خشبي عدد) 

 (13منها )عدد كل ملونة  قبعاتو  أطواق. 

  (13عدد )نظارات مضللة. 

 (13للتدريب عدد ) ملون رداء. 

 
 

 وسائل جمع المعلومات 3 – 4 – 3
 .(واألجنبيةالمصادر العلمية )العربية  -
 شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(. -
 .يةــــــراضـــــتــة االفــــــبــــالمكت -
 . *))صيةـــخــالت الشـابــــالمق -
 .اســــيــــقـمارات والــــبــتـاالخ -
خ ءشتتت  ستت ع آ اءاا ابر تتءاا خابير فتتتح يتتا  درتتتر ابكتترءا  ابدء تتتة ا انةاستت   -

 هاار تاءا 
()

. 

                                                 

 (5الملحق)  *

 (2و)( 1الملحق) * *
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خ ءشتتت  ابيهتتاءا  ااساستتتة يتتا  درتتتر  خابير فتتتحستت ع آ اءاا ابر تتءاا ا انةاستت   -

هاار تاءا 
()   

 

 : القدرات الحركية وترشيح اختباراتها بعضديد تح 5 - 3
 أهماختباراتها يعد من  وترشيحالمالئمة للبحث االكثر تحديد القدرات الحركية  إن        

تسبب خلاًل في  أخطاءالحصول على نتائج دقيقة، تبعد الباحث عن الوقوع في  أسباب
طالع على المصادر العلمية وقد تم تحديد القدرات الحركية من خالل اال ،نتائجالصحة 

جراءوتوزيع استمارة استبيان خاصة   في ((**مقابالت شخصية مع مجموعة من الخبراء وا 
إلبداء  (10)عددهممجال التعلم الحركي وعلم التدريب والكرة الطائرة واالختبار والقياس و 

 . (3) كما مبين في الجدول المالئماالكثر القدرات آرائهم حول أي من 

 (3) جدولال
 صينتحسب آراء الخبراء والمخ لقدرات الحركية المختارة نسبة االتفاق لتحديديبين 

2كا القدرات الحركية ت
 الداللة 

 غير معنوي  3.60 سرعة االستجابة الحركية  1

 غير معنوي 1.60 التوازن 2

 معنوي 10 التوافق 3

 معنوي 6.40 الرشاقة 4

 غير معنوي 3.60 الدقة 5

 غير معنوي 1.60  ةبياالنسيا 6

 غير معنوي 0.40 التوقع 7

 غير معنوي 1.60 المرونة 8
     

 

 (3.84( الجدولية )2كا( وقيمة )1( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )
 

                                                 

 ( .4( و)3)*( الملحق )
 ( .6الملحق ) )**(
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لترشيح االختبارات الخاصة للقدرات الحركية التي تم  أخرى استبانهومن ثم توزيع استمارة 
 (4)الجدول ين فيمبكما و تحديدها مسبقًا 

 (4)جدول ال
 ينصتحسب آراء الخبراء والمخ لقدرات الحركية المختارةاختبارات ا نسبة االتفاق لتحديديبين  

 

 (3.84( الجدولية )2كا( وقيمة )1( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )
 

 :وترشيح اختباراتها  األساسيةالمهارات تحديد   6 –3
ح ي على مجموعةفي لعبة الكرة الطائرة  األساسيةض المهارات ر قام الباحث بع     

 استبانهطريق استمارة  عن األساسيةالمهارات بعض  ب درتر ()ابر ءاا خابير فتح
  (5)وكما مبين بالجدول  المالئمةخاصة وبعد تفريغ البيانات تم تحديد المهارات 

 
 
 

                                                 

  ( 7الملحق) 

القدرات  ت
 الحركية

وحدة  االختبارات
 القياس

 الداللة 2كا

م 30الجري الزكزاكي مسافة  راختبا الرشاقة 1  غير معنوي 1.40 ثا 
 غير معنوي 3.60 اث اختبار الجري المكوكي .

 غير معنوي 1.60 ثا م ثالث مرات 9× 3اختبار الجري المكوكي 
 معنوي 6.40 ثا متعدد االتجاهاتاختبار الجري 

 غير معنوي 0.40 ثا اختبار نط الحبل التوافق 2
 غير معنوي 1.60 ثا اختبار رمي واستقبال الكرات
 معنوي 6.40 ثا اختبار الدوائر المرقمة

 غير معنوي 3.60 ثا اختبار القدرة على التوافق الكلي للجسم
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 (5)جدول ال
 صينتحسب آراء الخبراء والمخ المختارة المهارات األساسية نسبة االتفاق لتحديديبين 

 

     

( الجدولية 2كا( وقيمة )1( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )    
(3.84) 

    
 إلىعمد الباحث بعد تحديد المهارات األساسية وأنواعها المالئمة لتجربة البحث     

االختبارات المهارية لترشيح  ⃰()وعرضها على الخبراء والمختصين أخرى أستبانةتصميم 
وكما مبين التي تم تحديدها بالكرة الطائرة  األساسيةللمهارات  األداءالتي تقيس دقة 

 . (6)بالجدول 
 
 
 
 
 

                                                 
 (7الملحق  ) ⃰

 الداللة 2كا نيةالمهارات الف

 معنوي 6.40 اإلرسال
 غير معنوي 1.40 استقبال اإلرسال

 معنوي 10 اإلعداد
 معنوي 6.40 الضرب الساحق
 غير معنوي 3.60 حائط الصد

 غير معنوي 1.60 الدفاع عن الملعب
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 (6)جدول ال

حسب آراء الخبراء  المختارة اختبارات المهارات األساسية نسبة االتفاق لتحديديبين  
 صينتخوالم

المهارات  ت
 االختبارات 2كا االختبارات الفنية

 المختارة

1 
مهارة 
 اإلرسال

 معنوي 10 دقة اإلرسال 
 دير معنوي 1.60 دقة اإلرسال الطويل

 دير معنوي 3.60 بةدقة اإلرسال للنقاط الصع

 دير معنوي 0.40 دقة اإلرسال القصير

2 
مهارة 
 األعداد

 دير معنوي 1.60 األعلىمن  األعداددقة 

 معنوي 6.40 القريب من الشبكة األعداددقة 
 دير معنوي 3.60 (6)( نحو مركز2من مركز) األعدادرة دقة مها

 دير معنوي 1.60 (3)نحو مركز(2)القريب من الشبكة مركز األعداددقة مهارة 

3 
مهارة 
الضرب 
 الساحق

 دير معنوي 3.60 دقة الضرب الساحق القطري

 دير معنوي 1.60 (6) ( نحو مركز4)دقة الضرب الساحق من مركز

 معنوي 10 قياس دقة مهارة الضرب الساحق القطري والخطي
 دير معنوي 3.60 دقة الضرب الساحق الخطي

 

  -: ارات المستخدمة في البحثاالختب  7 –3
 : دراك المحيط إاختبار   1 – 7 – 3

المحيط بعد االطالع المباشر على منظومة اختبار  إدراكقام الباحث باختيار اختبار      
 باألدبيات، ومن خالل االستعانة المحيط إدراكجهاز اختبار  ضمنهاومن  وأجهزتهافيينا 
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جراءالخاصة باالختبار  واالستفسار المباشر استطاع الباحث التعرف بالشكل  ⃰()ةالمقابل وا 
ة النتائج التي يتم الحصول االختبار ومدى مصداقي إجراءالدقيق على الجهاز وكيفية 

تطبيق هذا االختبار على العبي الكرة الطائرة الن  إمكانية أيضا، وتبين للباحث عليها
ال الرؤية الكلي واالنتباه المنقسم مج)المحيط وهي إدراكالمتغيرات التي يقيسها اختبار 

تعد من المتطلبات  (التيالنضج االنفعالي إلى إضافةوالتركيز البصري ورد الفعل البصري 
لالعبي الكرة الطائرة تماشيًا مع طبيعة اللعبة واحتياجاتها لما تمتاز به من  األساسية

شاراتجود الشبكة وو بيد الالعب وصغر حجم الملعب استقرار الكرة  مسرعة اللعب وعد  وا 
والتعامل  إدراكهاالحكم وديرها من المتغيرات الكثيرة التي يجب على العبي الكرة الطائرة 

الباحث مواكبة التطور الحاصل بالعالم من خالل استخدام  أرادذلك  فضاًل عن، معها
ارات المحيط من االختب إدراكاختبار  دّ ، ويعمتطورة للقياس في المجال الرياضال األجهزة

يير وشهادة االمتطورة والمحوسبة المستخدمة في مجال علم النفس الرياضي والخاضع لمع
ولكونه االختبار محوسب يقيس هذه المتغيرات  دم وجود اختبارلع، و ()الجودة العالمية

 األجهزةمواكبة التطور الحاصل في استخدام ل الباحث استخدام هذا االختبار أراد األول
اختبارات دقيقة  اباعتبارهالرياضي محوسبة في مختبرات علم النفس ال تواالختبارا

     .دقة من اختبارات الورقة والقلم  أكثروموضوعية تعطي نتائج دقيقة عند القياس 

 (1) المحيط :  إدراكمواصفات اختبار 

 نياهُ عيار ينبغي أن يكون مستوى جلوسه بحيث تكون بعند تهيئة المفحوص لالخت     
جهاز إدراك يسار إطار وحدة يمين و إلى الموجودة العالمات الخضراء واحد مع  بمستوى
. ة في هذه الحالضرور االرتفاع يعّد منضدة أو كرسي قابل لتعديل لذا فأن وجود . المحيط

الموقع األفقي )كون جلوس المفحوص بحيث يكون رأسهذاتها ينبغي أن يالطريقة وب
                                                 

 مقابلة مع االستاذ المساعد الدكتور )عادل عبد الرحمن الصالحي( المسؤول عن المختبر⃰ 

 ( 8الملحق) 

19  -, P 15  :, 2010op cit:) Schuhfried Gmbh 1( 
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 على اإلطار(الموجود زرق المؤشر باللون األ)طارمنتصف اإلل اً ( مواجهلمنتصف العيون
أي بمعنى أن يكون رأسه بالضبط في منتصف الجهاز، كما ينبغي أيضًا التأّكد عند 

)القاعدة المربعة التي تحمل ك المحيط من أن الصفيحة المعدنيةتركيب وتهيئة جهاز إدرا
، حافة المنضدةوى جهاز إدراك المحيط والموضوعة على المنضدة( أن تكون ضمن مست

وكما  .المربع للجهاز ضمن اإلطار المعدني ةمركز أن شاشة الحاسوب تكون متوسطة ومتو 
 ( .9)موّضح في الشكل 

 

 (9)الشكل 
 إدراك المحيط. لجهازالصحيح والوضع اإلعداد  

مجال الرؤيا إلى قياس عادة  فمن دير الممكن، كتلةاألكثر أما بالنسبة للمفحوصين      
بعيدًا عن شاشة الحاسوب وبالتالي يجلسون بسبب كونهم سوف هذا و درجة؛ (180)

ال يمكن  هفأنالحاالت،  تلكفي مثل و عيونهم موضوعة ما بعد نهايات الجناحين. ستكون 
 جداً  اً بعيدكّل األفراد الذين يجلسون ينطبق على )هذا مجال اإلبصار األقصى أن يقاسل

 (.شاشة الحاسوبعن 
جالس المفحوص بالطريقة المالئمةبالفحص و وعند البدء      ، سيتحرك مثير ضوئي  ا 

)عند وبسرعة محّددة سلفاً  –طريق انبعاث إشارات تبرز في الجهاز الذي يحدث عن
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حدوث التغيرات( أما المثير الحرج الذي يبرز في أثناء المدد الزمنية الفاصلة فهو الذي 
دواسة القدم الموضوعة تحت  يجب أن يتفاعل معه المفحوص عن طريق الضغط على

 قدمه على األرض. 
والنظر إلى شاشة الحاسوب وتركيز انتباهه إلى مركز  إذ يقوم المفحوص بالجلوس     

، وعند تحّرك المفحوص (سم 60 – 40)نبغي أن يبتعد عنها مسافة ما بينالشاشة التي ي
الحاسوب لتنبيه أقل أو أكثر من المسافة المسموح بها سوف يظهر تنبيه على شاشة 

، وبعد ذلك يقيس لنا الجهاز زاوية مجال للرجوع ضمن المدى القياسي للفحص المفحوص
 .(10)رؤية المفحوص الكّلي، ينظر الشكل 

 
 (10)الشكل 

  حد المفحوصين ضمن عينة البحث وهو يقوم بتطبيق اختبار إدراك المحيطا يوضح

 مراحل االختبار:

البحث ا ومنها أدات VTSه ضمن منظومة اختبارات فيينا إن كل اختبار يتّم تطبيق    
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 )إدراك المحيط( يمر بثالث مراحل رئيسة يمكن إيجازها بما يأتي:

: يتّم هنا إعطاء المفحوص تعليمات Instructions Phase مرحلة التعليمات .1
ومعلومات ضرورية خطوة فخطوة عن االختبار وعما سوف يواجهه المفحوص من 

أسئلة ودير ذلك. وعن كيفية استعمال لوحة المفاتيح الشاملة فضاًل عن مثيرات أو 
واسات .. كما يمكن استعمال لوحة المفاتيح أو دية استعماله لدواسات القدم وهكذاكيف

 ، أو اليد والقدم اليسرى وحسب ردبة المفحوص.القدم باليد والقدم اليمنى

، ويتّم التي تتبع مرحلة التعليماتمرحلة : وهي الPractice Phaseمرحلة التمرين  .2
ق بعض األمثلة فيها تمرين المفحوص على كيفية االستجابة لالختبار عن طري

 ة، فجذا قام المفحوص بارتكاب ثالثة أخطاء أو إذا لم يقم بأيالتوضيحية الفعلية
، فأن مرحلة التمرين سوف تتوقف ويقوم ( دقائق5جابة نهائيًا ضمن مّدة)است

مات. لطلب إلى المفحوص بالرجوع إلى الفاحص لتلقي مزيد من التعليالبرنامج با
ا بجعادة مّ إ، احص( أن يتخذ اإلجراءات المناسبة)الفعندها يمكن لمطّبق االختبار

، وبذلك يتّم التأّكد لعودة إلى مرحلة التعليمات وهكذا، أو االمرحلة برمتها من جديد
ال بعد أن يتبين أن المفحوص قد فهم من أنه ال يتّم القيام باالختبار الفعلي إ

 واستوعب التعليمات بدقة.

، التي التي تتبع مرحلة التمرين مباشرة : وهي المرحلةTest Phase مرحلة االختبار .3
 نفةاأل)موجود في لوحة االستجابة الشاملةينبغي فيها استعمال المقبض الدّوار ال

، على أن يتّم تنبيه رى وحسب الردبةدم اليمنى أو اليسالذكر( مع استعمال دواسة الق
 المفحوص على عدم استعمال كلتا الدواستين في آن واحد.

ج وبعد االنتهاء من االختبار يتّم إظهار شاشة مساعدة تطلب منا إما إظهار نتائ     
، ويشمل التقرير كافة الطابعةأو طباعتها على  الفحص على شاشة الحاسوب مباشرة

 Raw Scoresية الخاصة بالمفحوص فضاًل عن درجاته الخام المعلومات الديمغراف
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 PR-Percentileوالتسلسل النسبي  Z-Scoresوالزائية  T-Scoresوالدرجات المعيارية 

Rank  لكل فقرة مع الزمن المستغرق لإلجابة على االختبار، مع إظهار بروفيلProfile 
 (.11)وكما موّضح في الشكل االختبار التفصيلي باالستناد على الدرجات المعيارية 

 
 (11)الشكل 

 مقطع من أحد النماذج التوضيحية لبروفيل نتائج اختبار إدراك المحيط.

يمكن و ؛ للدرجات المعيارية لالختبار اً بياني تمثيالً يعّد  (لمحة الحياةعلمًا أن البروفيل )    
المنطقة تشير و  .ات معيارية مختارةعّينمع بسهولة عن طريقه موازنة أداء المفحوص 

أما الدرجات نحراف معياري واحد. ا غّطي المتوسط وت ،إلى المدى المتوسطالرمادية 
أما  ،دون المعّدلضمن المستوى  الموجودة في المنطقة البيضاء في الجانب األيسر فتعدّ 

ل. فوق المعدّ في الجانب األيمن فتعّد ضمن المستوى في المنطقة البيضاء تلك الموجودة 
ؤّشر إلى يسار ويمين هذه المالمدى أما نقطة. تّم اإلشارة إلى درجة المفحوص بتكما 

 لحسباناين مسألة الثبات بنظر خذآ، للمفحوصشير إلى المدى ضمن أّي أداء فيالنقطة 
 . (0.05اي نسبة خطأ )(%95 )ضمن مستوى ثقة

بجهاز فحص  أما المتغيرات التي يمكن قياسها ضمن اختبار إدراك المحيط المقاس    
ضمن منظومة اختبارات فيينا فيمكن (Peripheral Perception)إدراك المحيط 

 توضيحها كما يأتي:
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Main variablesالمتغيرات الرئيسة  . أ
(1) 

  مجال الرؤيةField of vision: 

 الدرجاتالمفحوص الكاملة محسوبة ب ةمجال رؤيتعطينا النتيجة ضمن هذا المتغير      
زوايا حساب ويتّم . زوايا الرؤية لكل من العين اليمنى والعين اليسرى موعمجن والناتج ع ،

 يموقع خطو ، ضمن جهاز إدراك المحيط  موقع الشبكةكل من على الرؤية استنادًا 
 . ن وحدة القياسعس أالر ، وبعد  التقاطع

  زوايا الرؤيةVisual angles اليمين/اليسار(:من( 

الرؤية )لكل من العين اليمنى والعين  واياز تغير درجات تعطينا النتيجة ضمن هذا الم     
 يموقع خطو ، ضمن جهاز إدراك المحيط شبكةالموقع كل من على اليسرى( استنادًا 

 كما موّضح في الشكل اآلتي: ن وحدة القياسعس أالر بعد و ، التقاطع

 
 (12)الشكل 

 يوّضح مجال وزوايا الرؤية المثالية للعين اليمنى واليسرى. 

 :Control variableمتغير السيطرة  .ب

  االنحراف عن تتبع األثرTracking deviation  مؤّشر عن قوة(
 التركيز(:

                                                 

Peripheral Perception Manual ,Version ,24 ,  -PP)Schuhfried , G . Prieler , J .&Bauer ,W. 1(
, March . 2009 , P18  Modling 
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تعطينا النتيجة ضمن هذا المتغير درجة انحراف خّطي التقاطع )المسيطر عليها من     
المفحوص باستعمال قرص دّوار على لوحة المفاتيح الشاملة لمنظومة اختبارات فيينا( عن 

ليسار وبالعكس( هدف متحّرك )بسرعة ثابتة لكنها متغيرة في االتجاه من اليمين إلى ا
 فهو مؤشر عن قوة التركيز.، وبذلك على شاشة الحاسوب

 :Subsidiary variablesالمتغيرات المساعدة اإلضافية  ج.

  عدد اإلصابات الصحيحةNumber of hits  )من اليمين/واليسار(
 (:(مالمنقس)االنتباه )مؤشر عن قوة االنتباه

دواسة القدم تي ضغطت فيها عدد المرات الوتعطينا النتيجة ضمن هذا المتغّير      
Foot-pedal محّفز حرج استجابة إلى ظهور مفاجئ لCritical stimulus  خط(

قياس التابعة لجهاز ضوئي عامودي( على الجناح األيمن أو الجناح األيسر على وحدة ال
المسموح به مدى ال على شاشة الحاسوب ضمنالتقاطع  اخطّ على أن يكون )إدراك المحيط

Tolerance Range) .  ات الصحيحة التي تضغط بها دواسة القدم فكلما ازداد عدد المر
، أي إمكانية Divided Attentionفهذا دليل على قوة االنتباه )السيما االنتباه المنقسم 

المفحوص على االنتباه على شيئين في آن واحد(. علمًا أن العدد القياسي الذي يظهر 
يظهر على خطًا  20خطًا يظهر على الجناح األيمن، و 20)خطاً  40للمفحوص هو 

)عدد اإلصابات تباه المنقسم بالمعادلة اآلتية:الجناح األيسر(، وبذلك يحتسب االن
 %.100( × 40÷ الصحيحة 

  المهملة عدد ردود األفعالNumber of omitted reactions: 

ويقيس عدد المرات التي ال يوجد فيها رّد فعل استجابة إلى المحّفزات الحرجة ، أي     
محّفز ات التي لم يتّم فيها الضغط على دواسة القدم على الردم من وجود بمعنى عدد المر 

)ظهور خط ضوئي عامودي( علمًا أن هذا المتغير يعّد مكماًل لمتغير عدد اإلصابات حرج
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ذلك الصحيحة )المؤشر عن قوة االنتباه(، فكلما أزداد عدد ردود األفعال المهملة كان 
 قسم(.مؤشرًا باتجاه ضعف )االنتباه المن

  غير الصحيحة عدد ردود األفعالNumber of incorrect 

reactions:)مؤشر عن قلة النضج االنفعالي( . 

محّفز حرج بدون ظهور أو عرض أي دواسة القدم ضغطت فيها ي تعدد المرات ال   
فعلي )خط ضوئي عامودي( على الجناح األيمن والجناح األيسر على وحدة القياس 

دليل على قلة  هواك المحيط علمًا أن أي ظهور لردود األفعال تلك التابعة لجهاز إدر 
 .Emotional Maturityالنضج االنفعالي 

  متوسط زمن رّد الفعل للمثيرMedian reaction time to stimuli 
 )اليمين/ اليسار(:

، رّد الفعل متوسط زمنحساب من أجل صحيحة فقط الفعال األردود وتستعمل هنا     
للمثيرات التي تظهر على الجناح األيمن وعلى الجناح األيسر )كّل على حده( استجابة 

أي بمعنى حساب متوسط الزمن المستغرق  .لوحدة القياس التابعة لجهاز إدراك المحيط
)بمائة جزء من أجزاء الثانية( من لحظة ظهور المثير )المحّفز الحرج( على أحد جناحي 

، وصواًل إلى اللحظة التي يضغط بها  المحيط وحدة القياس التابعة لجهاز إدراك
 المفحوص دواسة القدم الموجودة على األرض .

 :متوسط زمن رّد الفعل الكّلي للمثير 

 رّد الفعل متوسط زمنحساب من أجل صحيحة فقط الفعال األردود وتستعمل هنا     
الفعل  ، وذلك عن طريق استخراج الوسط الحسابي لكل من متوسطي زمن ردّ  الكّلي

 .ىجهة اليسر الومن  نىجهة اليمالللمثير )محسوبًا بمائة جزء من أجزاء الثانية( من 
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 مّدة االختبار:

 )بما في ذلك التعليمات ومرحلة التمرين((دقيقة15إن الوقت المطلوب لالختبار)
 .دقائق  (10)دقائق ووقت االختبار الفعلي  (5)يعني انت وقت التدريب يكون

 

 :ارات القدرات الحركية اختب  2 – 7 –3

 ةأستبانام الباحث بتصميم استمارة بغية قياس القدرات الحركية موضوع البحث ق    
على  ةوزيع االستبانلمتغيرات البحث وبعد ت مةءاألكثر ماللتحديد بعض القدرات الحركية 

قام )الرشاقة والتوافق ( وبعد ذلك  درتيقاتفاقا على  احثوجد الب ،الخبراء والمختصين
لكل قدرة حركية وبعد مة ءاألكثر مالختبار االلغرض ترشيح  أخرى ةأستبان بجعدادالباحث 

 :اآلتيةتوزيعها على الخبراء والمختصين  وجد الباحث اتفاقا على االختبارات 
 

 االختبار األول:
 .(1) : الجري المتعدد الجهات اسم االختبار

 قياس الرشاقة. : الغرض من االختبار
، أربع كرات طبية... يخطط االختبار بحيث تكون المسافة بين  ساعة إيقاف : األدوات

( سم، كما تحدد 540)( ونقطة المنتصفStart- Finish lineخط البداية والنهاية )
 ( سم.540المسافات بين نقطة المنتصف والنقاط الثالث األخرى )

                                                 

  . 143 – 142. ص  مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛  (1)
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 (13)ش ل اب

  تخض  عءتكة أراا ار  اء ابجءي ابي عرر ابجها
 

 مواصفات األداء:
يقف المختبر خلف خط البداية، عند سماع إشارة البدء يعدو بأقصى سرعة متخذًا 
خط السير الموضح في الشكل إلى أن يتخطى خط النهاية بكامل جسمه ويحسب له 

 الزمن بالثانية.
 الشروط:

على المختبر االلتزام بخط السير المحدد لالختبار، وفي حالة حدوث أي خطأ  .1
 د المحاولة.تعا

 في الزمن )أقلها بالزمن(. أفضلهالكل مختبر محاولتان يسجل له  .2
 التسجيل:

 يقوم كل مختبر باألداء مرتين على أن يسجل له أفضلها بالثانية.
 
 
 
 



 واجراءاته امليدانية      منهجية البحث  الباب الثالث ......

 

103 

 : الثانياالختبار 
 .(1) اختبار الدوائر المرقمة سم االختبار :أ

 الغرض من االختبار:
 .والعينين توافق الرجلين

 األدوات:
 ساعة توقيت وطباشير وصافرة.

 وصف األداء:
سم( كما هو موضح في 60) ةترسم على األرض ثماني دوائر قطر الدائرة الواحد    

ما موضح في الرسم ويقف المختبر في الدائرة رقم  فقوترقم الدوائر على و  (14)الشكل 
لى  (3م إلى )ث (2)وعند سماع إشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معًا إلى رقم  (1)  (4)وا 

 وهكذا حتى الدائرة الثامنة ويحصل ذلك بأقصى سرعة. 
 التسجيل:

 .يالنتقال عبر الدوائر الثمانيسجل للمختبر الزمن الذي يستغرقه في ا 
 

 

  (14)شكل ال
 مع العينين يوضح طريقة اختبار الدوائر المرقمة توافق الرجلين

                                                 

 .241( ص2001: )عمان ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،  1. ط الطائرة الموسوعة العلمية للكرة مروان عبد المجيد ؛  (1)



 واجراءاته امليدانية      منهجية البحث  الباب الثالث ......

 

104 

 بالكرة الطائرة : ساسيةاألالمهارات أداء دقة ختبارات ا 3 – 7 – 3
حث بتصميم البا، قام الضرب الساحقو  عدادواإل اإلرسال مهارةقياس دقة  لغرض      

 وعرضها على الخبراء والمختصين في مجال لعبة الكرة الطائرة اتمهار اللتحديد  أستبانة
 مةءاألكثر مال ختبارااللتحديد  أخرى أستبانةهارات قام الباحث بتصميم وبعد تحديد الم

 .لكل مهارة وتم عرضها على الخبراء والمختصين في نفس المجال وهو لعبة الكرة الطائرة
  )التنس( األعلىالمواجه من  اإلرسالاختبار  : االختبار األول
 (1) اإلرسال دقة اختبار اسم االختبار:

 الغرض من االختبار:
 .ودقته  اإلرسالمهارة قياس     

  األدوات المستخدمة:
 .، مسجل  ، كرات طائرة لعب كرة طائرة قانونيم    

 موصفات األداء:
لنصف الملعب  المواجهيقف الالعب في منتصف خط نهاية الملعب)النصف     

كما في الشكل  مواجهاً  اإلرساليقوم المختبر بأداء (م عن الشبكة( 9)دالمخطط على بع
(15). 

 شروط االختبار: 
 .المحددة المناطق  إحدىالكرة إلى ترسل  أنمحاوالت  ويجب  (10)لكل العب   

 التسجيل:
 4 ( 4نقاط لكل محاولة داخل المنطقة.) 
 3 ( 3نقاط لكل محاولة داخل المنطقة.) 
 (.2لكل محاولة داخل المنطقة ) تاننقط 
 ( 1نقطة واحدة لكل محاولة المنطقة.) 

                                                 

  374 – 373( ص2010: )اربيل ، 1. ط االحصاء واالختبار في المجال الرياضيلؤي دانم الصميدعي )وآخرون( ؛  (1)
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 .صفر عند سقوط الكرة خارج هذه المناطق 
  بين منطقتين تحسب درجة المنطقة األعلى.عند سقوط الكرة على خط مشترك 
 .تلغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني 
 ( 40علمًا أن الدرجة العظمى لالختبار هي.) 

 

 

 (15شكل )ال
 يوضح طريقة أداء اختبار دقة مهارة اإلرسال 

 
 

  اإلعداداختبار مهارة االختبار الثاني :
 (1) قريب من الشبكةال اإلعداداختبار  اسم االختبار:

 الغرض من االختبار :
 القريب من الشبكة . اإلعدادقياس دقة 

 : األدوات
كرات طائرة ، حامل عليه حلقة  (10)، ، شبكة بارتفاع قانونيرة قانونيملعب كرة طائ   

ث تالمس حدودها خط المنتصف ويبعد مركزها عن خط الجانب يم بح(1)كرة سلة قطرها 
 صصة لوقوف المختبر( . مخ) (م 4.5)بمقدار

                                                 

 . 241،  240،  239. ص   مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛  (1)
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سم كما هو موضح  (30)يوضع الحامل على الجانب بحيث يبعد عن الشبكة بمقدار   
من  (م 4.5 )،من خط النهاية (م 2)على بعد ((X(، توضع عالمة16الشكل رقم )في 

 .(16)كما موضح في الشكل (انب )تخصص العالمة لوقوف المدربخط الج
 :  األداءمواصفات 

الواقف في الدائرة ليقوم  نحو الالعب ألعلىلدرب برمي الكرة في قوس يقوم الم   
 حلقة السلة لتسقط بداخلها . إلىبجعدادها بحيث يوجهها 

 الشروط :
 محاوالت . 10لكل مختبر  .1
 ألعلى .لباليدين والتمرير  األعداديجب استخدام  .2
 من داخل الدائرة . األعداديتم  أنيجب  .3

 التسجيل : 
مجموع النقاط التي يحصل عليها في المحاوالت العشر وذلك وفقا  يسجل للمختبر  

 لالعتبارات التالية :
 ثالث درجات لكل محاولة تدخل فيها الكرة دون مالمستها الحلقة . -
 درجتان لكل محاولة تدخل فيها الكرة الحلقة مع مالمستها الحلقة . -
 خلها .تد أندرجة واحدة لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلقة دون  -
 يخالف ما سبق . أداء أيصفر في حالة  -
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 ( 16ل )كالش
 القريب من الشبكة األعداداختبار دقة مهارة  أداءطريق يوضح 

 

 الضرب الساحق  دقة : اختبار الثالثاالختبار 
 :(1)والخطيدقة الضرب الساحق في االتجاه القطري  اسم االختبار:

 الغرض من االختبار:
 الضرب الساحق في االتجاه القطري والمستقيم. قياس دقة    

 األدوات:
 كما في الشكل كرة طائرة، ملعب كرة طائرة قانوني، مرتبتان موضوعتان (30)   
(17)  

 مواصفات األداء:
 (3)له من المركز رقمالكرة  بجعداد( بحيث يقوم المدرب 4الضرب من مركز رقم )

احق نحو االتجاه القطري )المرتبة الموجودة ( محاولة بالضرب الس15)لمختبر أداءعلى ا

                                                 

  . 209 – 208، ص مصدر سبق ذكره  حي حسانين وحمدي عبد المنعم ؛محمد صب( 1)
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تقيم المرتبة الموجودة في نحو االتجاه المس أخرىضربة ساحقة ( 15و)(5)المركزفي 
 . (1)المركز

 التسجيل:
 4 .نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة على المرتبة 
 3 نقاط لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة المخططة. 
 لكل ضربة ساحقة صحيحة تسقط فيها الكرة في المنطقة )أ( أو )ب(. تاننقط 

 
 (17)الشكل 

 يوضح طريقة أداء اختبار دقة الضرب الساحق القطري والمستقيم
 

 : رب االستطالعيةاالتج 8 – 3
لكي يعزو الباحث النتائج التي تظهر على العينة بعد تطبيق تمرينات الرؤية       

المتغير المستقل فقط، قام بعرضهم على طبيب العيون وفاحص البصر البصرية الى 
لمعرفة مدى سالمة عيون الالعبين من أي مشكلو في البصر او تمييز لأللوان)أي 
فحص عمى االلوان( التي قد تؤثر على قدرته في االبصار بشكل طبيعي مما ينعكس 

الباحث وبعد اتمام عملية سلبا على تطبيق تمرينات الرؤية البصرية المعدة من قبل 
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الفحص تبين ان العينة سليمة وال يعاني أي العب من أية مشكلة ويمتازون ببصر 
( وهو مؤشر طبيعي للبصر 9/6و 6/6طبيعي، اذ كانت درجة الفحص تتراوح بين )

 السليم وبدون الحاجة الستخدام العدسات الالصقة او النظارات الطبية .
احث ضل طريقة لتنفيذ إجراءات البحث الميدانية قام البمن اجل التوصل إلى أف     

" تدريب عملي للباحث للوقوف استطالعية، الن التجربة االستطالعية هي تجربتينبججراء 
 . (1)االختبارات لتفاديها مستقبال "  إجراء أثناءبنفسه على الصعوبات التي تقابله 

 من عينة البحث  اتم استبعادهم ينبعالثالث  العية علىستطا تجربتينوقد تم أجراء     
ن الهدف من إجراء التجارب االستطالعية هو :و   -ا 
المحيط  والختبارات القدرات  إدراكالتعرف على مدى الفهم واالستيعاب الختبار  - 1

 الحركية و المهارية من قبل أفراد العينة .

 ة في البحث.تستغرق االختبارات المستخدم أنالتعرف على الوقت الذي يمكن  - 2

 واألدوات المستخدمة في البحث . األجهزةالتعرف على صالحية  - 4

 التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد في تطبيق التجربة الرئيسة .  - 5
 البحث . إجراءاتتطبيق  أثناءالتعرف على صعوبات التي قد تواجه الباحث  - 6

 

 -التجربة االستطالعية األولى :  1 – 8 – 3
ولبيان  المحيط إدراكاختبار الوقوف على السلبيات التي قد تواجه تطبيق لغرض      

 قام الباحث ، ولغرض الحصول على نتائج صحيحة ودقيقةمدى صالحيته لعينة البحث
عينة استطالعية على  م 29/8/2013 المصادف (الخميسيوم)تجربة استطالعية  بججراء
واألبحاث النفسية في رئاسة جامعة بغداد ربوية التمركز الدراسات في ين عبال ةثالثمن 
المساعد الدكتور عادل عبد الرحمن  األستاذاالختبار بجشراف مدير المركز) إجراءوتم 

 .(لصالحياصديق 

                                                 

 . 89ص  ، مصدر سبق ذكرهنوري ابراهيم الشوك ورافع صالح فتحي ؛  (1)
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 تم التوصل إلى :وبعد االنتهاء من التجربة االستطالعية األولى 
 المحيط على عينة البحث . إدراكتطبيق اختبار  إمكانية – 1
 بعد شرحها من قبل مدير المركز. هئإجراتفهم العينة لالختبار وخطوات  – 2
المحيط وذلك لضرورة نقل العينة  إدراكاختبار  إلجراءيتطلب تخصيص يوم محدد  -3

 مركز الدارسات التربوية والبحوث النفسيةالخاص باالختبار في جامعة بغداد/ المختبر إلى
دقائق للتعليمات  (5،)( دقيقة15لكل العب) داء االختباران الوقت المطلوب أل – 4

 دقائق لالختبار الفعلي .  (10والتدريب و)
 

   -: التجربة االستطالعية الثانية  2 – 8 – 3
 )الرشاقة والتوافق(الخاصة بالقدرات الحركية المحددة تاالختبارابعد تحديد      

ام الباحث بججراء التجربة ق ،)اإلرسال واإلعداد والضرب الساحق(للمهاراتاالختبارات و 
المستخدمة  األدواتتحديد  بعد التجربة االستطالعية عينةعلى االستطالعية الثانية 

ومهارة حركية كل قدرة لالختبار اشرح توضيح و و ()وتهيئتها وتهيئة فريق العمل المساعد
 3/9/2013 المصادف (الثالثاءيوم ) التجربة إجراءالعينة بوضوح تم  أفرادعلى اساسية 
 .في القاعة المغلقة لمديرية الشباب والرياضة في ديالى  العبين وهم ثالثة

 وقد توصل الباحث بعد إجراء التجربة االستطالعية األولى والثانية إلى : 
 التقيد بالوقت المحدد للعينة ضمن الجدول الزمني لتدريب الفرق في القاعة المغلقة.   -1
 لة ومالءمتها لعينة البحث .صالحية االختبارات المستعم – 2
 تفهم عينة لالختبارات قيد البحث وتطبيقها بشكل جيد . –3
 المساعد في تطبيق االختبارات . كفاءة فريق العمل – 4
 
 
 
 

                                                 

 ( 10الملحق) 
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 تمرينات الرؤية البصرية : 9 – 3
ومن خالل المقابالت والدراسات العلمية المتوفرة  األدبياتبعد اطالع الباحث على      

، قام ()وطب العيونالكرة الطائرة الخبراء في مجال تدريب  أراءواستطالع  الشخصية
عينة البحث في القسم  أفرادوالتي نفذت من قبل ()بجعداد تمرينات رؤية بصرية الباحث 

من قبل المعد منهج التدريبي الخاصة بعينة البحث و الوحدة التدريبية لل الرئيسي من
في محافظة  رعي للكرة الطائرة ومديرية الشباب والرياضةالمدرب المعتمد من االتحاد الف

 . ديالى
وقد اعتمد الباحث في إعداد تمرينات الرؤية البصرية مراعاة المتغيرات المعتمدة في      

، بالكرة الطائرة األساسيةلحركية والمهارات االمحيط والقدرات  إدراكالبحث وهي متغيرات 
ألوان  باستخدام ،اللعبة ائل السهلة والقريبة منوالوسالعديد من األدوات  مااستخدتم و 

درات المحيط والق إدراك متغيرات بغية تطوير وأشكال جديدة مختلفة مثيرة ومشوقة،
في أثناء  لالستجابات ةمتعددة ومشابه استجاباتوتحقيق  األساسيةالحركية والمهارات 

رينات وتمارين لوضع الرأس وتم الدقة اتتمرين تمرينات الرؤية البصريةوشملت  ،المباراة
، ومبدأ اتتخصيص زمن وقت الراحة بين التمرين راعاةمتم و ، باستخدام الكرة وبدونها

   الصعب . إلىوالتدرج من السهل  تبالتمريناالتنوع 
ومدته  م الجزء الرئيسيللعينة باستخدا بييالتمرينات على المنهج التدر  وقد قسمت      
مدة الوحدة  أسبوعياتدريبية  ثالث وحداتحدة تدريبية بواقع ( و 24)( دقيقة على60)

 .  ( دقيقة90التدريبية )
 
 
 

                                                 

 ( 9الملحق) 

 ( 11الملحق) 
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 االختبارات القبلية :  10 – 3 
قام ، لالمتغير المستق إلىتظهر بعد تطبيق التمرينات التي لغرض عزو النتائج       

 إجراءوقد تم  ،على المتغيرات التابعة قيد البحثالباحث بججراء االختبارات القبلية 
( في 16/1/2014)الخميس( والمصادفاالختبار القبلي الختبار إدراك المحيط في يوم)

وحدة تعريفية عن  أعطاء بعدالنفسية  واألبحاث/ مختبر الدراسات التربوية جامعة بغداد
 وأجريت، ()المختص وهو مدير المركز األستاذاالختبار من قبل  إجراءالجهاز وطريق 

واختبارات دقة أداء المهارات األساسية  ية في)الرشاقة والتوافق(لقدرات الحركاختبارات ا
، علما (18/1/2014والمصادف )(السبت)في يوم)اإلرسال واإلعداد والضرب الساحق(

قد تم تطبيقها في القاعة المغلقة لمديرية  األساسيةاختبارات القدرات الحركية والمهارات  نَ أ
محاضرة  إجراء، وقد سبق تطبيق االختبارات قيد البحث ىفي ديال والرياضةالشباب 

 .عاليتين ةوضرورة تطبيقها بدقة ومصداقي وأهميتهاتعريفية بطبيعة االختبارات 
 

 (:البحث قيدتمرينات الرؤية البصرية تطبيق التجربة الرئيسة ) 11 – 3
 ينات الرؤية البصريةتمر طبيق بت قام الباحث االختبارات القبلية لعينة البحثبعد اجراء     

 2/2/2014 تاريخاعتبارًا من  (*)األسبوعوبواقع ثالث وحدات في  أسابيع( 8)لمدة 
في القاعة المغلقة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة ديالى   27/3/2014ولغاية 
بدون كرة في  للرؤية البصرية ين، إذ قام الباحث بتطبيق تمرينمباشر من الباحث وبجشراف

لتقيد بالوقت ا مراعاةاثنين لكل مهارة مع  أوتمرين  إعطاءوحدة تدريبية مع كل 
 . ةللقسم الرئيسي للوحدة التدريبي ألنموذج. وفي ما يلي توضيح المخصص لكل تمرين

   -القسم الرئيسي :
عطاءتدريب المهارة هو القسم الذي يتم فيه       (60ومدته ) تمرينات الرؤية البصرية وا 

ومن ثم  الوحدة التدريبية  ألداءتمرينات الرؤية البصرية المخصصة تم فيه شرح وي، دقيقة
                                                 

  مساعد الدكتور عادل عبد الرحمى صديق الصالحي .الاالستاذ 

 ( 12الملحق) 



 واجراءاته امليدانية      منهجية البحث  الباب الثالث ......

 

113 

، إذ يتم داء بصورة صحيحةاأللتوضيح طريقة  للتمرين من قبل المدربعرض نموذج 
ووقت راحة  ائق( دق10)وحدة تدريبية يكون زمن كل تمرين خمسة تمارين في كل إعطاء

 .  تاندقيق وآخربين كل تمرين 
 : اآلتيةالنقاط  مراعاةالباحث على ضرورة  أكدوقد 

 لكل العب . لألداء اآلنيةالتغذية الراجعة  إعطاء .1

 تكرار خالل الوقت المحدد للتمرين الواحد . أكثر نالالعبي أداء .2

 الصعب .إلى رينات من السهل التم بجعطاءالتدرج  مبدأة امراع .3

ن و ة كي ال يشعر الالعبمراعاة التنوع بجعطاء التمرينات خالل الوحدة التدريبي .4
 بالملل .

 بين التمرينات .ايجابية لراحة ان تكوت ا مراعاة .5
 

 (7جدول )ال

 وتوقيتاتها والنسبة المئوية لكل جزء تدريبيةيبين أقسام الوحدة ال

الزمن خالل وحدة  التدريبيةأقسام الوحدة 
 الواحدة ةالتدريبي

( 24مجموع الزمن )
 تدريبيةوحدة 

النسبة 
 المئوية

 لقسم اإلعداديا

 5.55 د 120 د 5 المقدمة

 11.11 د 240 د  10 العام اإلعداد

 5.55 د 120 د  5 الخاص اإلعداد

شرح وتطبيق تمرينات الرؤية  القسم الرئيسي
 66.66 د 1440 د  60 البصرية

 11.11 240 د  10 تمارين تهدئة القسم الختامي

 %100 د 2160 د  90 المجموع
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 تبارات البعدية : االخ 12- 3
االختبارات  بججراءقام الباحث ، من تطبيق تمرينات الرؤية البصريةبعد االنتهاء     

شباب محافظة ديالى بالكرة  فريقمن  اً ( العب13)نة البحث البالغ عددهاالبعدية على عي
لية ارات القباالختبالزمانية والمكانية التي استخدمت في توفير ظروف  مراعاةمع الطائرة 

والمصادف  (الخميس)المحيط في يوم إدراكاجري اختبار  إذ، ولنفس فريق العمل المساعد
اختبارات القدرات  إجراء، وتم يةالنفس واألبحاثفي مختبر الدراسات التربوية (3/4/2014)

في القاعة (5/4/2014في يوم)السبت( والمصادف) األساسيةاختبارات المهارات و الحركية 
 ة الشباب والرياضة في محافظة ديالى .المغلقة لمديري

  
 الوسائل اإلحصائية : 13 – 3

تم استخدام الوسائل  إذ،  ( ( spssللعلوم النظرية  اإلحصائيةاستخدم الباحث الحقيبة     
 : الستخراج النتائج التالية 

مربع كاي )كا -
2

. ) 

 الوسط الحسابي . -

 االنحراف المعياري . -

 معامل االلتواء . -

- T.test   . للعينات المرتبطة 

 .نسبة التطور -

 %100×  40÷ عدد اإلصابات الصحيحة =   (1) معادلة حساب االنتباه المنقسم -

                                                 
 . 2009 , P18 (op . cit ), G . Prieler , J .&Bauer ,WSchuhfried ,  )1

( 
  



        عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها     ......  ابعرالباب ال
116 

 : عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
وفق البيانات التي تم  ،تضمن هذا الباب عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها     

من خالل االختبارات القبلية والبعدية، للتعرف على حقيقة الفروق  ،الحصول عليها
 على عينة البحث.  ةالمطبق تمرينات الرؤية البصرية تأثيروعلى 
 هابيانية، من أجل عرض وأشكالفي جداول  عينة البحث نتائج وتم وضع      

تحقيق  إلىلغرض الوصول وتعزيزها بالمصادر العلمية مناقشتها  م  ث   ن  وم   هاوتحليل
والمؤشرات العلمية  األدلةتحليل المعلومات يعني استخراج  إن" إذ، البحث أهداف

عدم قبول  أود على قبول ــؤكوت األسئلة إجابةي تبرهن على ــالكمية والكيفية الت
 .(1)"فروضه

 : ، وتحليلهانة البحثلعي القبلي والبعدي دراك المحيطإ اختبارعرض نتائج  1 – 4
 (8)الجدول 

 لعينة ونسبة التطور المعيارية لالختبار القبلي والبعدي واالنحرافاتنتائج األوساط الحسابية  يبين
 المحيط إدراك اختبارالبحث في 

 

 ت
 راالختبا

وحدات 

 القياس
 ن

 البعدي بارتاالخ القبلي بارتاالخ
 

نسبة 

 ع + س   ع + س   التطور

 زاوية مجال الرؤية الكلي 1

13 

171.815 4.598 173.723 4.252 1.110 

 4.517 5.398 55.153 5.484 52.769 زاوية التركيز البصري 2

 4.133 6.018 83.346 6.878 80.038 درجة االنتباه المنقسم 3

 1.187 0.923 1.941 2.461 درجة النضج االنفعالي 4
62.49

4 

 6.231 0.561 0.690 0.077 0.733 ثانية زمن رد الفعل 5

                                                           

 .11( ص 1995 ، مكتبة العبيكان ،)الرياض : المدخل الى البحث في العلوم السلوكية ؛ صالح حمد العساف 1))
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لالختبار القبلي  االوساط الحسابية واالنحرافات المعياريةقيم  (8)يبين الجدول     
بلغ الوسط  إذ البحث، لعينة المحيط إدراكختبار لمتغيرات ا ونسبة التطور والبعدي

 واالنحراف المعياري (171.815)مجال الرؤية الكليل الحسابي لالختبار القبلي

 واالنحراف المعياري (173.723)بينما كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي(،4.598)

 الوسط الحسابي لالختبار القبلي للتركيز البصري ،وبلغ(1.110وبنسبة تطور)(4.252)

 ، بينما كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي(5.484)المعياريواالنحراف  (52.769)

وقد بلغ الوسط الحسابي (،4.517)وبنسبة تطور( 5.398)واالنحراف المعياري(55.153)
، بينما كان الوسط الحسابي (6.878)، واالنحراف المعياري(80.038) لالنتباه المنقسم

(، 4.133) ، وبنسبة تطور(6.018)واالنحراف المعياري،(83.346)لالختبار البعدي 
، بينما (1.941) واالنحراف المعياري (2.461)وبلغ الوسط الحسابي للنضج االنفعالي
، وبنسبة (1.187) واالنحراف المعياري (0.923)كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي

واالنحراف  (0.733)فكان  زمن رد الفعللالوسط الحسابي  ماأ، (62.494)تطور
واالنحراف  ،(0.690)بينما كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي ،(0.077) المعياري
 (21)و (20)و (19)و (18) الشكالوا (،6.231وبنسبة تطور) ،(0.561) المعياري

  وضح ذلكت (22)و
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 (18شكل)ال

 لعينة البحث ؤية الكليمجال الر  الختبارين القبلي والبعدي متغيريوضح األوساط الحسابية ل
 

 
 (19شكل)ال

 لعينة البحث التركيز البصري الختبارين القبلي والبعدي متغيريوضح األوساط الحسابية ل
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 (20شكل)ال

 لعينة البحث االنتباه المنقسم لالختبارين القبلي والبعدي متغيريوضح األوساط الحسابية 
 

 
 (21شكل)ال

 لعينة البحث النضج االنفعالييوضح األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي متغير 
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 (22شكل)ال

 لعينة البحث زمن رد الفعل الختبارين القبلي والبعدي متغيريوضح األوساط الحسابية ل
 

 (9الجدول )
والداللة المعنوية بين  ونسبة الخطأ سوبةالمح (Tوقيمة ) لمعياريةا نحرافاتواال االوساط يبين فروق

 المحيط إدراك اختبارالقبلي والبعدي لعينة البحث في  االختبارين

 

 ت

 

 االختبار

 البعدي االختبار القبلي االختبار

 ع ف فس  
( Tقيمة )

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ
 ةالدالل

 ع + س   ع + س  

 معنوي 0.000 7.554 0.910 1.907 4.252 173.723 4.598 171.815 مجال الرؤية الكلي 1

 معنوي 0.000 8.949 0.960 2.384 5.398 55.153 5.484 52.769 التركيز البصري 2

 معنوي 0.001 4.640 2.570 3.307 6.018 83.346 6.878 80.038 االنتباه المنقسم 3

 معنوي 0.000 5.734 0.967 1.538 1.187 0.923 1.941 2.461 النضج االنفعالي 4

 معنوي 0.002 4.200 0.038 0.042 0.561 0.690 0.077 0.733 زمن رد الفعل 5
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( T)وقيمة ،الحسابية واالنحرافات المعيارية األوساطقيم فروق (9)جدول ال بيني
 ةالقبليالمحيط  إدراكغيرات اختبار لمتالداللة ومستوى  ،الخطأنسبة و ، المحسوبة

، (1.907)لمجال الرؤية الكليالحسابية  األوساطبلغ فروق  إذ ،البحث لعينة ةوالبعدي
 (7.554) ( المحسوبةT)قيمة ت، وبلغ(0.910)فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق 

البعدي ، مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي و (0.000)وبنسبة خطأ 
للتركيز الحسابية  األوساطوقد بلغ فروق ، ولصالح االختبار البعدي عينة البحثل

( T)قيمةوبلغت ، (0.960)فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق (2.384) البصري
، مما يدل على وجود فروق معنوية بين (0.000)وبنسبة خطأ  (8.949) المحسوبة

الحسابية  األوساطختبار البعدي، وبلغ فروق االختبار القبلي والبعدي ولصالح اال
وبلغت ، (2.570)فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق ،(3.307) لالنتباه المنقسم

، مما يدل على وجود فروق معنوية (0.001)وبنسبة خطأ  (4.640)( المحسوبةT)قيمة
فروق  ولصالح االختبار البعدي، وبلغ لعينة البحثبين االختبار القبلي والبعدي 

، فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق (1.538)ج االنفعاليضللنالحسابية  األوساط
، مما يدل على (0.000)وبنسبة خطأ  (5.734) ( المحسوبةT)قيمةوبلغت ، (0.967)

ولصالح االختبار  لعينة البحثوجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي 
، فيما بلغ االنحراف (0.042) لزمن رد الفعلابية الحس األوساطالبعدي، وبلغ فروق 

 (0.002)وبنسبة خطأ  (4.200) ( المحسوبةT)قيمةوبلغت ، (0.038)المعياري للفروق
ولصالح  لعينة البحثمما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ،

  . االختبار البعدي
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  لعينة البحثالقبلي والبعدي  راك المحيطدإاختبار مناقشة نتائج   1 – 1 – 4

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية في  (9)يتضح من الجدول      
. ويعزو ت البعدية وهذا يحقق الفرض األولولصالح االختبارامجال الرؤية البصرية 
لتركيز  لكوذتمرينات الرؤية البصرية المستخدمة في البحث  إلىالباحث تلك الفروق 

، التدريب أوالتمرينات على حاسة البصر كونها من الحواس المهمة في عملية التعلم 
، مرتكزا لرفع طاقة العبي الرياضة أن  البصر يعد" (2008)محمود عبد المحسنيرى  إذ

. ولحاسة البصر  وال يقل دوره عن دور العضالت والعظام والجهاز التنفسي....الخ
وذلك من خالل عرض نماذج على المتعلم والمتدرب  والتدريب، دور مهم في التعليم

 .   (1)" التوصل إليهاحتى يكون له صورة للحركة ويحاول 
كما يرى الباحث بأن تمرينات الرؤية البصرية المستخدمة ساعدت في إدراك      

، ويتفق في ذلك  هاءأداالالعب لمحيطه البصري وتحديد نوع التحركات التي يستطيع 
مهم في عملية تأدية  أن حاسة البصر لها دور   "يرى إذ (2002محمد حسن زكي)

المهارات السيما الهجومية فعن طريقها يستطيع الالعب معرفة مكانه بالنسبة للخصم 
ها، ويدرك الالعب عن طريق هذه الحاسة ءوتحديد نوع التحركات التي يستطيع أدا

ن لتمرينات (2)" خاذ الموقف المناسبتحركات الفريق المنافس وبالتالي يستطيع ات ، وا 
عبين المباشر في تطوير مجال الرؤية البصرية وزيادة مقدرة الال األثرالرؤية البصرية 

امتالك الالعب  إنعلى"   Iván González)2011)على تفسير المعلومات ويؤكد

                                                           

 . 23، ص مصدر سبق ذكره محمود عبد المحسن ؛ (1)
درية ، مكتبة ومطبعة : ) اإلسكن تقويم –تطبيق  –تدريس  –طرق تدريس الكرة الطائرة تعليم زكي محمد حسن؛  ((2

 . 62ص (2002اإلشعاع الفنية ، 
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دراكهاقدرة على تفسير المعلومات  أكثرلمجال رؤية واسع يكون  عطاء وا  ستجابة اال وا 
 . (1)الحركية المطلوبة بدقة وجودة عالية"

الباحث الفروق المعنوية بين االختبارات القبلية والبعدية التي ظهرت في ويعزو       
تركيزها ، وذلك من خالل مرينات الرؤية البصرية المستخدمةت إلىاالنتباه المنقسم 

بتقسيم انتباهه بين الالعب  الالعب المعد يقوم فمثال، األحداث على إدراك العديد من
االنتباه للمسافة مع الزميل  فضاًل عن والالعب الضارب للضربة الساحقةالمنافس 

 أكدهالمباراة وهذا ما  أثناءالتي قد تحصل  األخطاءوبالتالي تمكن الالعب من تجاوز 
(P.S.Silva2008) " أكثر أواالنتباه المنقسم يمكن الالعب من متابعة تحركات اثنين 

استخدام  إن، كما يرى الباحث (2)من الالعبين وتغطية المنطقة التي يشغلونها "
تمرينات متنوعة بوجود الالعب الزميل والالعب المنافس تحتم على الالعب 

تطوير قدرة  إلىمن متغير خالل أداء هذه التمارين ويؤدي ذلك  ألكثراالستجابة 
 (2011) محمد الزامليويتفق مع ذلك الرياضي على تقسيم انتباهه نحو متغيرات معينة

يكون تنفيذها مشابها  أن إلىبوجود المنافس يؤدي  األساسيةالمهارات  أداء ن  أيرى"  إذ
وبذلك يتفرغ الجهاز العصبي للتركيز على مثيرات  وتوماتيكياأ هاؤ داأللمنافسة ويكون 

 .(3)" أخرى
التي  األساسيةم من العوامل والتدريب المنتظالحالة النفسية االيجابية  إنكما      

تمكن الالعبين من التميز والتفوق على منافسهم وارتفاع مستوى انجازهم العقلي 
                                                           

(1) Iván González García& Luis Casáis Martínez ; Comparison of the visual attention and 
visual field in athletes depending on their expertise level on their expertis, International 
Journal of Sport Science, ISSN: 18853137 , 2011, 7, 23, p127 .  

                                                                                                         المكتبة االفتراضية         
(2) P.S. Silva & L.E. Ribeiro-do-Valle, Evidence for divided automatic attention ; Braz J 
Med  Biol Res, February 2008, Volume 41(2) 159-169 . 

  يةالمكتبة االفتراض  
جسمية ( لدى العبي  -عالقة بعض القدرات العقلية في بعض المتغيرات )النفس ( محمد على حسين هاشم الزاملي ؛ (3

  18 ص ( 2011، 3، العدد 11المجلد  ،:)مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية منتخب جامعة ديالى بخماسي كرة القدم
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                                    أن  إذ"الواجب الحركي بدقة وكفاءة عاليةتنفيذ  إلىوالذهني مما يؤدي 
وأداء عدد من  مثيرمن األفراد ذوي القدرة العالية على تقسيم انتباههم على أكثر 

 أداء ، ويميلون نحو تحقيقوثقة بالنفس المهمات في آن واحد، يتمتعون بطموح عال  
، فضاًل عن الميل لالنتباه ةالفعاليات بصورة متقن أداء في الدقة ، والحرص على مميز

 .(1)" األداءالدقيقة في  نحو التفاصيل والجزئيات
الكبير  األثرؤية البصرية المستخدمة في الدراسة لتمرينات الر  ن  أويرى الباحث      

مما ساعد على  األلوانفي تطوير التركيز البصري من خالل استخدام مثيرات مختلفة 
 (2011)صباح نوري واخرونيرى  إذ، ل جيد ومن ثم استجابة حركية جيدةحدوث رد فع

المهارات هجومية كلما كان التركيز عاليا لدى الالعبين كانت الدقة في تنفيذ  بأنه"
، ( 2)استجابة حركية جيدة " م  ث   ن  جيدة ، والتركيز يساعد على حدوث رد فعل جيد وم  

المهمة التي تأخذ بالحسبان وتساعد  األمورعملية التركيز من  ن  أكما يرى الباحث 
المهارات لتحقيق هذه المهارة ودقتها عند تنفيذ  اإلراديةعلى السيطرة على الحركات 

 لألداءتكوين الصورة الالزمة  العمليات العقلية تعمل بدورها على ن  أل؛ ميةالهجو 
التركيز يعد  إنعلى"  (1955كامل راتب أسامة)، ويؤكد واختيار لحظة التنفيذ األمثل
 أوفي نجاح عملية التعلم  األساسالعامة للرياضيين فهو  األساسيةالمهارات  إحدى

 .(3)ختلفة " الم أشكالهاالتدريب والمنافسة في 
ولقد اهتمت التمرينات بتطوير التركيز من خالل وضع المتغيرات التي تساعد      

التركيز هو تدريب العين على إن "  (2013)عفراء حسينعلى تدريب العين وهذا ماتراه 
الضوء  استقبالليست مجرد عضو بمعانيها. والعين  واالستمتاعرؤية أدق التفاصيل 

                                                           

, 1973 ,p.147, , New JerseyAttention and Effort Kahenman .D:     (1 ) 
 . 37ص( 2011مطبعة النور، :)بغداد،1ط.   زةالمبادئ النظرية في تعلم المبار ؛  (وآخرون)صباح نوري حافظ  ((2

 . 361(ص 1955اهرة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، : ) الق 1.ط علم النفس الرياضيأسامة كامل راتب ؛  (3)
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، ألن دورها أكبر من ذلك بكثير. فالرؤية هي عمل مهم جيورؤية المحيط الخار 
  (1)" يتطلب موهبة أو إبداعًا بل تدريبًا وتركيزًا ووعيًا ألهمية هذا الدور وبلوغها ال

التدريب والمنافسة  أثناءعلماء النفس الرياضي بأهمية التركيز البصري  أشادوقد      
المتغيرات المحيطة  إدراكفي  يةأهموضرورة تدريب الالعبين عليه لما له من 

قمة   بأنهالتركيز  أهمية " (2000 وخالد)عكلة ، إذ يصف المباراة مدةبالالعب طول 
، لذلك يجب مراعاة تعويد الالعبين (2)االستعداد التعبوي في ظروف التدريب واللعب " 

في ظروف على تركيز االنتباه في التدريب لتنمية قدرة الالعب على االحتفاظ بتركيزه 
 المباراة الصعبة . 

هتم الباحث من خالل تمريناته بتطوير زمن رد الفعل نتيجة لحركات اكما      
الهجوم المفاجئة والسريعة التي تتطلبها اللعبة وخاصة في مرحلة الشباب وهذا مايراه 

القرارات التي تتخذ بشأن اختيار الحركة تكون مهمة ، وهذا  إن"  (2002)وجيه محجوب
كما انه يتطور  أخرى إلىمن مهارة  أهميتهتمد على رد الفعل الذي تختلف يع

 إن، كما (3)"على قدرة الحواس باستقبال المثيربالتدريب والممارسة كذلك يعتمد 
المحيط البصري من خالل  إدراكالتمرينات اهتمت بتقليل زمن رد الفعل بتطوير 

 Maman Paul and)لهأشار ما ، وهذا مكان الالعب المنافس وموقع الكرة إدراك

other2011) "لجة المعلومات نتيجة لتعزيز الربط العصبي االتطور في مع ن  أذ يرى إ
من خالل تدريب الرؤية  إذ، محيط الخارجي واالستجابة الحركيةالحسي لل اإلدراكبين 

                                                           

استخدام تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البصرية والقوة االنفجارية وأثرها بمستوى عفراء حسن حمزة الربيعي ؛  ((1
، كلية التربية  ، جامعة بغداد : )رسالة ماجستيردقة مهارة الضربة الساحقة األمامية لفئة الناشئين للريشة الطائرة 

 39( ص 2013الرياضية للبنات ، 
ملم  7.62عالقة تركيز االنتباه بدقة الرمي في البندقية اآللية عيار عكلة سليمان ألحوري وخالد عب المجيد ؛  (2)

 . 205(ص 2000،  20، العدد  6)جامعة الموصل ، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ، المجلد :
 . 50، ص  2002،  سبق ذكره مصدر؛  وجيه محجوب ((3
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وقد  ،(1) "تتحسن دقة االستجابة ودقة تقييم الموقع البصري نتيجة لتقليل زمن رد الفعل
لالعب الحسي من خالل القدرة المعرفية  اإلدراكاستخدم زمن رد الفعل البصري لتقييم 

 الرؤية جاليجمع المعلومات البصرية من الم الالعبالن وذلك ، الكرة الطائرة
االستجابة للمحفزات البصرية الطرفية  إن"  (1020Soich)ويرى البصري المحيطي 

 العين بين التنسيق الجيدإن ، (2) "األداءفي دقة  اً ممه اً وقت ممكن تلعب دور  أسرعفي 
 البصري الفعل رد سرعة على الكرة الطائرة يعتمد العبي ألداء القدمو  العينو  واليد

 .(3)الواجب الحركي  ألداءالدقيقة   الحركية واالستجابة
الدور لقد اهتم الباحث من خالل تمريناته بتنمية النضج االنفعالي والذي يعد له       

، ويرى لألشياء إدراكهحالة الفرد االنفعالية تؤثر في  إن إذ، للمحيط إدراكناالمهم في 
بطرائق تتفق  األشياءإدراك  إلىتقودهم  األفراد انفعاالت" إن (2009احمد عزت)

 .(4)وحاجاتهم "
فعالي من نولقد راعت التمرينات المستخدمة في الدراسة الحالية لمجال النضج اال     
، انفعاالتهمالسيطرة على  مراعاةالل تعرض الالعبين لمجهودات ذهنية وبدنية مع خ

في  المفاجئوالتغير  األداءالتي تمتاز بسعة  األلعابولكون لعبة الكرة الطائرة من 
، كل ذلك يتطلب سرعة إدراك العالقات في مواقف اللعب المختلفة مركبات اللعب

، ية تساعد الالعب على تحقيق الفوزعال ايجاببدرجة انفوالتعامل مع هذه المواقف 
                                                           

(1) Maman Paul and other ; ROLE OF SPORTS VISION AND EYE HAND COORDINATION 
TRAINING IN PERFORMANCE OF TABLE TENNIS PLAYERS, Faculty of Sports Medicine & 

Physiotherapy, Guru Nanak Dev University, Amritsar ,Punjab, India, 2011, p112 .            
 (2) Soichi Ando Kyoto; The effects of exercise on reaction time to visual stimuli 
peripheral , Japan, Kyoto University School of Nursing provinces Medicine,2010,p2            

(3) Sebastian Schwab & Daniel Memmert; THE IMPACT OF A SPORTS VISION TRAINING 
PROGRAM IN YOUTH FIELD HOCKEY PLAYERS, University of Uludag: Journal of Sports 

Science and Medicine ISSN: 13032968 , 2012 ,Volume: 11 , 4 , P,: 626.                        
 المكتبة االفتراضية

 . 145( 2009ر ناشرون وموزعون ، : )عمان ، دار الفك علم النفس أصولاحمد عزت راجح ؛  ((4
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االنفعاالت الميسرة " هي االنفعاالت المعتدلة والمناسبة  ن  أ ( 2012مانيحامد سل)ويرى 
سلبية والتي تساعد الرياضي على التفكير  أوالشدة بصرف النظر عن كونها ايجابية 

األهداف تحقيـــق الصحيح وبذل الجهد المطلوب لمواجهة الموقــف التنـــافسي و 
 . (1)" المنشودة

، لعينة البحث القبلي والبعدي اختبارات القدرات الحركيةعرض نتائج  2 – 4
 . وتحليلها 

 (10الجدول )
 لعينةالمعيارية لالختبار القبلي والبعدي  واالنحرافاتنتائج األوساط الحسابية  يبين

  القدرات الحركية اختباراتالبحث في 
 

 

 ت
 االختبار

 

حدات و

 القياس
 ن

 البعدي االختبار القبلي االختبار
 

 نسبة التطور

 ع + س   ع + س  

  ثانية الرشاقة 1

13 

16.697 1.192 14.484 0.764 15.278 

 9.037 0.580 5.665 0.761 6.177 ثانية التوافق 2

 

بلي قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين الق (10)يبين الجدول      
بلغ الوسط الحسابي لالختبار  إذوالبعدي الختباري الرشاقة والتوافق لعينة البحث، 

بينما كان الوسط الحسابي  ،(1.192)واالنحراف المعياري( 16.697) القبلي للرشاقة
 أما ،(15.278)وبنسبة تطور( 0.764) ، واالنحراف المعياري(14.484)لالختبار البعدي

بينما كان الوسط  ،(0.761)، واالنحراف المعياري (6.177)الوسط الحسابي للتوافق
 وبنسبة تطور (0.580)واالنحراف المعياري ،(5.665)البعديالحسابي لالختبار 

 يوضح ذلك. (23)والشكل   (9.037)

                                                           

 . 328( ص 2012ر ، ش: )دمشق ، دار العرب ودار النور للن 1ط . النفس الرياضيعلم حامد سليمان حمد ؛  (1)
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 (23)شكلال

 لعينة  يوضح األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي الختبارات القدرات الحركية
 البحث

 (11)ل الجدو 
ونسبة الخطأ والداللة المعنوية  ( المحسوبةT)وقيمة نحرافاتاالو  االوساط يبين الفروق
 القدرات الحركية اختباراتالقبلي والبعدي لعينة البحث في  االختبارينبين 

 

 بارتاالخ ت

 البعدي االختبار القبلي االختبار

 ع ف فس  
( Tقيمة )

 المحسوبة

 

نسبة 

 الخطأ

 

 الداللة

 ع + س   ع + س  

 معنوي 0.000 19.347 0.971 2.213 0.764 14.484 1.192 16.697 الرشاقة  1

 معنوي 0.000 6.072 0.304 0.512 0.580 5.665 0.761 6.177 التوافق 2

 
 

 قيمةو قيم فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية،  (11)يبين الجدول
(T)ات الرشاقة والتوافقلمتغيرات اختبار الداللة ، ومستوى ونسبة الخطأ، المحسوبة 

، فيما (2.213)للرشاقة الحسابية  األوساطفروق بلغ  إذ ،القبلية والبعدية لعينة البحث



        عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها     ......  ابعرالباب ال
129 

وبنسبة  (19.347)( المحسوبةT)قيمة توبلغ، (0.971)بلغ االنحراف المعياري للفروق 
نة لقبلي والبعدي لعي، مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار ا(0.000)خطأ 

 (0.512) للتوافقالحسابية  األوساط، وقد بلغ فروق البحث ولصالح االختبار البعدي
( 6.072)( المحسوبةT)قيمة توبلغ، (0.304)فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق

، مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي (0.000)وبنسبة خطأ 
 تجريبية ولصالح االختبار البعدي .للمجموعة ال

 

  لعينة البحث القبلي والبعديالقدرات الحركية  ختباراتامناقشة نتائج  1 – 2 – 4

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية  (11)يتضح من الجدول       
فروق ، ويعزو الباحث تلك الوهذا يحقق الفرض الثاني قيد البحث األساسيةللمهارات 

الجهاز  خدامواستالحركي  اإلحساساهتمت باستثمار  البصرية تمرينات الرؤية ن  أ إلى
التمرينات التي تعتمد  خداموذلك باست، جل التحكمأالعصبي المركزي والمحيطي من 

 ن  أإذ يرى"  (2010)يعرب خيون، ويتفق مع هذا الرأي مباشر على حاسة البصر بشكل
افق والرشاقة والتوازن والدقة تعتمد بشكل مباشر على مثل التو  ةالقدرات الحركي

 .(1)" ز العصبي المركزي والمحيطي االجه خدامالحركي واست اإلحساساستثمار 
 أو األرضتغيير وضع جسمه بسرعة على  إلىن العب الكرة الطائرة يحتاج إ     

تي كان فيها التمرينات المعدة راعت ذلك من خالل التمرينات ال ، لذا فانفي الهواء
، إذ يجب على الالعب الضارب رؤية تلك المتغيرات من متغير)مدافع، العب( أكثر

يحاول الالعب تغيير وضع  أنمما قد يستدعي  األمثلاالختيار  إلىبدقة واالستجابة 
، إذ يرى للمتغيرات وتحقيق الهدف المطلوب في الهواء تالفياً  أو األرض علىجسمه 

الرشاقة هي القدرة على تغيير وضع الجسم بسرعة على  ن  أ"  (2014)وسام وسامر
بالجهد المبذول في ودقة وتعمل على االقتصاد  بانسيابيةفي الهواء  أو األرض

                                                           

 .  22ص،  مصدر سبق ذكرهيعرب خيون ؛   (1)
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أهمية كبيرة لالعبي الكرة الطائرة نظرا  لخصوصية اللعبة الرشاقة  خذ، وتأ(1)الحركات "
واستخدام المركبات وصغر حجم الملعب وحركات الالعبين أثناء عمل التقاطعات 

الهجومية في المراكز األمامية والخلفية خصوصا وان الكرة الطائرة الحديثة اتجهت 
إلى استخدام مبدأ التفوق العددي في الهجوم إلرباك دفاعات الهجوم فان ذلك يتطلب 
سرعة عالية في الحركة من خالل الوقفة الصحيحة لالعب والتركيز وتوقع حركة 

الواجب  ألداءوسرعة استجابة من خالل استخدام اقل زمن لرد الفعل الزميل والمنافس 
" الرشاقة أولى القدرات  ن  أإذ يرى  (2001)مروان عبد المجيد الحركي وهذا يتفق مع 

قفة الصحيحة في و الحركية الالزمة لالعبي الكرة الطائرة فهي تعني التوقع والتركيز وال
المكان المناسب قبل التحرك وزمن رد الفعل والسرعة الحركية في اتجاه غير متوقع 

   .( 2)أثناء اللعب "
وشكل ون وحجم لالباحث تغيير  أعدهالقد راعت تمرينات الرؤية البصرية التي       

حجمها في  ثابتةتبعًا لتغير بعدها عن العين على الرغم من كونها أشياء  األشياء
ن ذلك قد ساهم في تطوير ولونها وشكلها ، والتوافق البصري والتوافق العام اإلدراك، وا 

الفرد على رؤية الشيء بنفس الحجم  إمكانية" إن  (2005)نبيل محمود شاكرإذ يرى 
غم من ر باليسمى ثبات الحجم أي أنه  بغض النظر عن بعد المسافة فأنه يرى منها ما

 (3)دون تغيير "  األصليأبعد فأننا نستمر ندركه بحجمه  مسافة إلىتحريك الجسم 
المهاري  األداءالباحث في  أعدهاتمرينات الرؤية البصرية التي  واهتمت ذلككو       

، ويؤكد تطور التوافق الحركي إلى أدىوالحركي في وقت واحد وبشكل انسيابي مما 
أنواع من الحركات  إدماجرد على التوافق هو قدرة الف إن"  قائالً  (1997)أبو العال ذلك 

                                                           

:  1. ط الرياضيةالتعلم الحركي وتطبيقاته في التربية البدنية و وسام صالح عبد الحسين وسامر يوسف متعب ؛  (1)
 55(ص2014)بيروت ، دار الكتب العالمية ، 

 .  229، ص  مصدر سبق ذكرهموان عبد المجيد ؛  ((2
 (2005، المركزية ، المطبعة:)ديالى1. طالحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم علم؛ نبيل محمود شاكر (3)
 .  16ص
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، اً راقي اً عضلي اعصبي وهو يعتبر عمالً  األداءفي قالب واحد تتسم باالنسيابية وحسن 
الحركي  األداءالمخية حتى يتم  اإلشاراتيتطلب مستوى عالي من التحكم في 

 . (1)المختلف بالشكل الدقيق " 
توافق بين العين والجسم تمرينات الرؤية البصرية عملت على تطوير ال إن      

 األساسيةالمهارات  أداءالتوافق الجيد في  ن  ألالعبي الكرة الطائرة ويرى الباحث 
بدون رؤية بصرية جيدة ومعالجة دقيقة للمعلومات  ال يحدثوخاصة الهجومية منها 

وهذا يتضح من خالل قدرة الالعب المرسل على تقدير المسافة بين الكرة البصرية 
، وقدرة الالعب المعد على تحديد الضرب أثناءونقطة التقائها باليد  لألعلى عند رميها

الوجه  أمامعن الشبكة ووضع اليدين  هاالمسافة بين اليدين عند التقاء الكرة وبعد
التوافق  إلىالعب الضرب الساحق يحتاج  ن  أ فضاًل عن، الكرة بدقة عالية ألعداد

سافة واتجاه الكرة واالرتقاء في الوقت المناسب عالي بين العين والجسم لمعرفة المال
الرؤية البصرية الجيدة " أن   (2011)محمد لطفي لمالمسة الكرة لتجنب األخطاء ويرى 

، فتظهر مهارات الكرة الطائرة ألداءتحسن من التوافق بين العين والجسم وهي مهمة 
على تقدير مسافة رمي مرسل في الهواء والقدرة الفي تحديد نقطة تالقي الكرة مع يد 

بالمسافة الفاصلة بين اليدين  واالحتفاظ، إرسالهاوبعدها عن الجسم قبل  ألعلىلالكرة 
ام مقدمة الوجه والقدرة على وضع اليدين مباشرة أم إلعدادها الكرةلحظة مالمسة 

تحديد سرعة ودوران وقوس اتجاه الكرة وتحديد نقطة  فضاًل عن، بالقرب من الجبين
     ( 2)لكرة في الهواء أثناء أداء الضرب الساحق"مقابلة ا
      

                                                           

( 1997)القاهرة ، دار الفكر العربي،  1. ط اضي األسس الفسيولوجيةالتدريب الري؛ احمد عبد الفتاحأبو العال  ((1
 . 205ص
: )القاهرة ، مركز الكتاب  1. ط الطابع البصري المميز في الكرة الطائرة رؤية تدريبية( محمد لطفي السيد حسنين ؛ (2

  . 147ص (2011للنشر ، 
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لعينة القبلي والبعدي  األساسية المهارات أداءدقة اختبارات عرض نتائج  3 – 4
 .، وتحليلها  البحث

 (12)الجدول 
 ةالمعيارية لالختبار القبلي والبعدي لمجموع واالنحرافاتنتائج األوساط الحسابية  يبين

 األساسيةالمهارات دقة اداء  تاختباراالبحث في 
 

 االختبار ت

 

وحدات 

 القياس

 ن

 البعدي االختبار القبلي بارتاالخ
 

نسبة 

 ع + س   ع + س   التطور

  اإلرسال 1

 الدرجة 

 

13 

18.153 3.387 24.538 2.875 35.173 

 31.934 1.846 12.076 1.951 9.153 األعداد 2

 28.246 4.661 65.307 3.522 50.923 الضرب الساحق 3

     

قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبارين القبلي  (12)الجدول ن ييب       
بلغ الوسط الحسابي لالختبار  إذلعينة البحث،  األساسيةوالبعدي الختبارات المهارات 

ط بينما كان الوس ،(3.387) واالنحراف المعياري( 18.153) اإلرسالالقبلي لمهارة 
 وبنسبة تطور( 2.875)، واالنحراف المعياري(24.538) الحسابي لالختبار البعدي

 ،(1.951) ، واالنحراف المعياري(9.153) األعداد، والوسط الحسابي لمهارة (35.173)
  (1.846) واالنحراف المعياري ،(12.076) بينما كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي

، (50.923)فكان وسط الحسابي لمهارة الضرب الساحقال أما (،31.934وبنسبة تطور)
، (65.307)بينما كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي ،(3.522)واالنحراف المعياري
 يوضح ذلك. (24)والشكل  ،(28.246، وبنسبة تطور)(4.661)واالنحراف المعياري
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 (24)شكلال

 األساسيةالمهارات دقة اداء تبارات الخيوضح األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي 
 لعينة البحث

 
 (13)الجدول 

والداللة المعنوية بين (المحسوبة T)وقيمة  المعيارية نحرافاتاالو  فروق االوساطيبين 
 األساسيةالمهارات دقة اداء  اختباراتالقبلي والبعدي لعينة البحث في  االختبارين

 

 ت
 االختبار

 عديالب االختبار القبلي االختبار

 ع ف فس  
( Tقيمة )

 المحسوبة

 

نسبة 

 الخطأ

 

 الداللة
 ع + س   ع + س  

 معنوي 0.000 10.375 2.218 6.384 2.875 24.538 3.387 18.153 اإلرسال 1

 معنوي 0.000 11.047 0.954 2.923 1.846 12.076 1.951 9.153 األعداد 2

 معنوي 0.000 12.734 4.073 14.384 4.661 65.307 3.522 50.923 الضرب الساحق 3
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 وقيمة ،الحسابية واالنحرافات المعيارية األوساطقيم فروق  (13)جدول يبين ال           
(Tالمحسوبة) ،ةالقبليالمحيط  أدراكلمتغيرات اختبار الداللة ، ومستوى ونسبة الخطأ 

 اإلرسالمهارة الحسابية ل األوساطمتوسط فروق بلغ  إذ ،البحث لعينة ةوالبعدي

 ، وبلغ مقدار قيمة الفروق(2.218)، فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق(6.384)

، مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار (0.000)وبنسبة خطأ  (10.375)
 األوساط، وقد بلغ متوسط فروق نة البحث ولصالح االختبار البعديالقبلي والبعدي لعي

 توبلغ، (0.954)فيما بلغ االنحراف المعياري للفروق (2.923) عداداأللمهارة الحسابية 
، مما يدل على وجود فروق (0.000)وبنسبة خطأ ( 11.047) ( المحسوبةT)قيمة

ولصالح االختبار البعدي، فيما بلغ  لعينة البحثمعنوية بين االختبار القبلي والبعدي 
فيما بلغ االنحراف  (14.384)الضرب الساحقلمهارة الحسابية  األوساطمتوسط فروق 

، (0.000)وبنسبة خطأ( 12.734)( المحسوبةT)قيمة توبلغ ،(4.073)المعياري للفروق
مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 ولصالح االختبار البعدي .
 

والبعدي  القبلي ساسيةاألالمهارات  أداءدقة  اختباراتمناقشة نتائج  1 – 3 – 4
 .لعينة البحث

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية  (13)من الجدول بينيت      
تمرينات الرؤية  إلى، ويعزو الباحث تلك الفروق قيد البحث األساسيةللمهارات 

ركزت التمرينات على  إذ، ولصالح االختبار البعدي في البحث خدمةالبصرية المست
 األساسيةبعض المهارات  أداءالمحيط ودوره في دقة  إدراكالرؤية البصرية في  ميةأه

، فالقدرة ثرة في أداء العبي الكرة الطائرةاعلية مؤ ف اإلدراكوان لسرعة ، قيد البحث
 وتحديد مواقع الزمالء والمنافسين في الملعب بدقة تؤثر في دقة إدراكعلى سرعة 

يراعي عند ضرب  أن، فالعب الكرة الطائرة يجب اتوسرعة تنفيذ العديد من المهار 
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وأماكن توزيعهم في الملعب الكرة ارتفاع الشبكة وارتفاع سقف القاعة وبعد الالعبين 
 إذ، لعينة البحث خدمةالتمرينات المستلية عفا الى ، ويعزو الباحث سبب ذلكوغيرها

يق المزيد من الفهم الذي يساعد الالعب في تحق اإلدراكتعمل التمرينات على تنمية 
المهارات الحركية في مواقف اللعب  أداءالمهارات مما يجعله ينجح في  أداءلطبيعة 

 اإلحساس " إذ تعد عملية،العينة أفرادالتي تعرض لها  اتالمختلفة من خالل التمرين
، فعن الت المهمة لرفع االنجاز الرياضيفي المجال الرياضي من المؤه واإلدراك

لدى الالعب، إذ تمكنه من  واإلدراك اإلحساسيطور قابلية  أنيمكن  طريق التدريب
 أداء، ويمكن مالحظة ذلك من خالل ظهور مهارته في األداء الحركيالسيطرة على 

 .(1)"بشكل مميزالحركة 
المحيط البصري من خالل ممارسة تمرينات الرؤية البصرية  إدراكإن تطوير      

القدرة على تنظيم تحركات الفريق  فضاًل عنمهاري ال األداءتعمل على تطوير دقة 
تطوير  عالوة على، افس والثغرات الموجودة في الملعبفي ضوء رؤية تحركات المن

" بان التمرينات (Tarek&Osama3013)مع القدرات العقلية والتكتيكية وهذا يتفق
وقادرة صرية المهاري وتحسين القدرة الب األداءالبصرية لها فاعلية في تحسين مستوى 

التغلب على الصعوبات البصرية المرتبطة بنوع الرياضة وخاصة لعبة الكرة الطائرة 
 . (2")بسبب صغر حجم الملعب وعدد الالعبين وتحركاتهم  

 إليصالهالمسافة والقوة الالزمة لوتصورًا  إدراكاتتطلب من الالعب  إلرسالان مهارة إ     
 اإلرسالنجاح  إلىصية من العوامل التي تؤدي المناسب وتعد هذه الخا المكان إلى

                                                           

: )بغداد ، مطابع التعليم العالي ،  في مجال التدريبعلم النفس الرياضي مبادئه وتطبيقاته (  قاسم حسن حسين ؛ (1
 . 94( ص 1990

(2)Tarek Mohamed Gaber &Osama Ibrahim Emara; The impact of an educational program 
using visual exercises on the visual capacity and some individual offensive skills in 

soccer , Hurghada, Sport Science in the Heart of the Arab Spring,2013 ,p463     
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ن يتحسن التصور الحركي انه عن طرق زيادة التمري"(1987)ماينل، ويؤكد ودقته
 . (1)ويتكامل "

الكرة المرسلة ، " فبعد استقبال مهمة في حاالت اللعب األعدادمهارة  إنكما       
الالعب المعد  إلىوصول الكرة ل األداءفي مان الدقة ، واللذان يحت  والدفاع عن الملعب

وتقدير اتجاه  اإلتقانمن خالل تقدير المسافة للتمريرة التي تتطلب درجة عالية من 
الالعب  إن"  (1996 )المصطفىذلك  وأكد، (2)" إليهالكرة والمكان الذي سوف ترسل 

تحديد المكان المناسب الستقبال الكرة وكيفية التصويب  اإلدراكيستطيع عن طريق 
 .(3)لتمرير وغيرها من مواقف اللعب " وا
على دور حاسة البصر  أدائهاالتمرينات التي وضعت اعتمد الالعب في  إنكما      

العصبية للجهاز العصبي المركزي  اإلشارات إرساللكي تصبح هي المسؤولة عن 
المهارات  تطوير إن إذ، الحركات المطلوبة ألداءالذي يقوم بالتالي وبتوجيه الجسم 

جل رفع مستوى أتدريبية فعالة من  وأساليب بالكرة الطائرة عمل متواصلة الهجومي
الحركية ومساعدة الالعب على معالجة بعض  المهاراتالمهاري وتطوير  األداء

 ن  أ"  إلى(1997 وآخرون)خاطر الحركي للمهارة ويشير  باألداءنواحي القصور المرتبطة 
تكون  ن  أوبنفس الكفاءة تتطلب طويلة  مدةلم لع أداءالتدريب الكتساب القدرة على 

 .(4)فترات الممارسة طويلة " 
إن المعلومات البصرية التي يتلقاها الالعب من محيطه يكون لها الدور      

 إدراك إن، إذ ةاالمبار  أثناءالمطلوب  لألداءبطبيعة االستجابة المناسبة  األساسي

                                                           

، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  الموصلعبد علي نصيف )جامعة  (ترجمة)،  التعلم الحركي( كوت ماينل ؛ (1
 .  26ص (1987

: )جامعة ، كلية  طائرةحركي( لدى العبي الكرة ال -)الحس  اإلدراكتصميم وتقنين اختبارات ( عامر جبار السعدي ؛ (2
 . 127( ص 2002،  األولالتربية الرياضية ، مجلة التربية الرياضية ،المجلد الحادي عشر ، العدد 

 139ص (1996 ،والتوزيع ) دار روائع الفكر للطباعة والنشر: 2.طالتطور الحركي؛ ( عبد العزيز عبد الكريم المصطفى(3

 .  

 . 42( ص1997: )اإلسكندرية ، دار المعارف ،  سات في العلم الحركيدرااحمد محمد خاطر )وآخرون( ؛  ((4
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لشبكة ومكان الالعب الضارب والمنافس المناسب وبعده عن ا لمكانهالالعب المعد 
" (Barry2004)لتحقيق الفوز في المباراة وهذا يتفق مع  األساسيةمن المتطلبات 

يتوقف عل نوعية المعلومات البصرية المدخلة  الالعبالذي يقوم به  الحركي العمل
ة الجسم كما يحدث في حالة قيام الالعب باإلعداد باستخدام مهار  انن تقودا،فالعين

قدميه حتى ال يقع في  اتأكد من مكان تواجد كلتالفعليه  ألرأسالتمرير من أعلى فوق 
الكرات لبناء هجوم  إلعداد، وان العبء الذي يقع على الالعب المعد (1)" خطا قانوني

ناجح يتطلب رؤية بصرية جيدة لمتابعة جميع المتغيرات التي تحصل في الملعب لذا 
الرؤية على كال الملعبين لمشاهدة الكرة  توزيعه إلىفان" الالعب المعد يحتاج 

عدادوالزمالء والمنافسين   أو األماميةسواء في المناطق  الالعبين إلىالكرات  وا 
من معلومات صانعي  (% 90) إن إذالخلفية وهذا ما يطلق عليه بالرؤية المحيطية 
 . (2)اللعب )المعدين( مصدرها الرؤية المحيطية " 

 ونقالً  اً ارة الضرب الساحق فهي من المهارات الهجومية التي تتطلب تناسقمه وأما     
وحسب ظروف من الحركة  أوالذراع سواء كانت من الثبات  إلىمن القدم  اً حركي
، وهذا التناسق والنقل الحركي يحتاج من الالعب إدراك الحركة بكاملها للوصول اللعب
ضرب مناسبة للكرة البد من تنسيق ، ولغرض الحصول على قوة اآلليةالدرجة  إلى

العمل العضلي للوحدات الحركية والتي تبدأ بعضالت قوة القفر للرجلين وتنتهي 
" إن إذ اللعب  وظروفقدر معين من القوة بما يتناسب  أنتاجبعضالت الكف لغرض 

، المستمرة ضرورية في عملية التعلمالممارسة وبذل الجهد بالتدريب والتكرارات 
عامل مساعد وضروري في عملية تفاعل لالعب مع المهارة والسيطرة على  والتدريب

                                                           

Vision  , Positive Effects of a Visual Skills Development Program; Barry Seiller )1(
Science, 2004 , p279-280 .                                                                                  

  . 142، ص مصدر سبق ذكره( محمد لطفي السيد حسنين ؛ (2
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متتابع سليم وزمن  أداءفي حركاته وتحقيق التناسق بين الحركات المكونة للمهارة 
تقانهامناسب والتدريب المستمر وحده يزيد من تطور المهارة   .(1)" وا 

ن استخدام التمرينات المناسبة في الوحدات التدري      تخدم التعلم  أنبية يمكنها وا 
متعددة  إدراكيةالحركي جيدا من خالل اختيار التمرين الذي فيه متطلبات  اإلدراكي

 :أي حركة على نقطتين هما أداءيعتمد  إذ أدائهمن خالل  اإلدراكويساهم في نمو 
الحركية  األفعالمجموعة من  إلى( درة على تفسير هذه المدركات، والقاإلدراك)دقة 
" المتطلبات الحركية المتعددة نأ إلى (1992)محمد حسن عالوي ، ويشيرافقيةالتو 

تنمية الحواس المختلفة وتنمية  فييسهم بقدر كبير  األدواتللتمرينات واستخدامها 
الفرد الخبرات الحركية  إكساب، ويعمل على الجسم أجهزةالقدرة الوظيفية لمختلف 

  (2)الحركية "  إلدراكيةاترقية القدرات  إلىالمتعددة مما يؤدي 
      

 

                                                           

: )البصرة ، جامعة البصرة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، التعلم الحركي نجاح مهدي شلش وأكرم محمد صبحي ؛  ((1
 . 130( ص1975

 . 93( ص 1992: )القاهرة ، دار المعارف ،  3.ط موسوعة األلعاب الرياضيةمحمد حسن عالوي ؛  (2)
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 والتوصيات االستنتاجات  -5

  االستنتاجات: 5-1

ؤاليجاااا يّتااايّتدااا يرّؤلرؤ ّّؤلتااار يرّقيااالّؤل  ااا ّلتمريناااالّؤلر يااارّؤل  اااريرّنّ إ .1
  الكرةّؤلدائرةّ.لالع ينّؤلش ابّؤلم يدّ

ؤاليجااا يّتاايّتداا يرّ  اا ّّلتاار يرؤقياالّؤل  اا ّلتمرينااالّؤلر ياارّؤل  ااريرّّنّ إ .2
 .لالع ينّؤلش ابّ الكرةّؤلدائرةؤلقلرؤلّؤل ركيرّ)ؤلرشاقرّ ؤلت ؤتق(ّ

ؤاليجااا يّتاايّتداا يرّ  اا ّّؤلتاار يرقياالّؤل  اا ّلتمرينااالّؤلر ياارّؤل  ااريرّّنّ إ .3
 ؤلضاااربّؤلساااا ق(ّلالع اااينّؤلشااا ابّّ ؤإلعااالؤلّؤإلرساااا ساسااايرّ)ؤلمهاااارؤلّؤأ

  الكرةّؤلدائرة.

ّلاااارّل رّؤسااااايّتاااايّتداااا يرتمرينااااالّؤلر ياااارّؤل  ااااريرّّ اساااات لؤ ؤلتاااالريبّّإنّ  .4
 ؤلقلرؤلّؤل  ريرّلالع ينّؤلش ابّ الكرةّؤلدائرةّ.ّألؤءمست ىّ

ضاامنّّؤلم اايدّإلرؤ ؤل  اا  ّع اااّنتااائةّلقيقاارّماانّ ااال ّؤساات لؤ ّؤ ت ااارّ .5
 ّّ.ّّ)م ت ريًا(جهزةّمنظ مرّؤ ت ارّتينناّأ
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 :  التوصيات 5-2

 ّ.ضر رةّتد يقّتمرينالّؤلر يرّؤل  ريرّع اّؤلالع ينّؤلش ابّ الكرةّؤلدائرة .1

ّدااا يرّلقااارّؤلؤءتهتماااا ّ ت  يااا ّل رّتمريناااالّؤلر يااارّؤل  اااريرّتااايّتضااار رةّؤال .2
  الكرةّؤلدائرةّ.ل ش ابّساسيرّؤلمهارؤلّؤأ

ع اااّتداا يرّؤلقاالرؤلّّماا ؤلرياضاايرّؤل لي اارّؤلتاايّت ّ ؤأجهاازةل ؤلّؤساات لؤ ّؤأ .3
 .ّؤلش ابّ الكرةّؤلدائرةّؤل  ريرّلالع ين

  ااااارمّيقااااا  ّ تقااااا ي ّؤل ظاااااائ ّ ؤلقااااالرؤلّؤل  اااااريرّّ  اااااائيأضااااار رةّتااااا ؤترّ .4
 لالع ينّ   رةّعامرّ الع يّؤلكرةّؤلدائرةّ   رةّ ا رّ.

تايّّاًّأساسايّؤًّ ج ا ّؤلتالري الّؤل  اريرّجازءّؤجارؤءّت ادّل رمّل  اينضر رةّ .5
 .ؤل ياةّؤلي ميرّ

تييناااّتاايّم ت اا ّّؤ ت ااارؤلإلرؤ ّؤلم اايد(ّضاامنّمنظ ماارّّؤ ت ااار)ّؤساات لؤ  .6
,ّلماّلرّمنّ القّ ّ  االّّياضرّ ل  رّؤلكرةّؤلدائرةّ شك ّ ادؤلّرؤأل ابّ

 عاٍ ّجلًؤّتيّقيايّماّ ضعّمنّأج رّ.ّ

  رىّ الكرةّؤلدائرةّ.جرؤءّلرؤسالّمشا هرّع اّؤلمهارؤلّؤأإ .7

ّؤجرؤءّلرؤسالّمشا هرّع اّؤل ابّ ت اليالّؤ رىّ. .8
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 المصادر :

 :  المصادر العربية .1

  الكريم .القرأن 
 منشاة اإلسكندرية:) المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية؛ احمد سالمة  براهيمإ ،

 (2000المعارف،
 (2004)القاهرة، الدار العالمية للنشر، : أعرف نفسك علم النفس للجميع؛ مطاوع براهيمإ 
  القاهرة ، دار :1. ط الفسيولوجية األسسيب الرياضي التدر أبو العال احمد عبد الفتاح ؛(

 ( 1997، الفكر العربي
 دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية): محاضرات في علم النفس العام؛ حمد عبد الخالقأ ،

 ( 1990للنشر ، 
  (2009ار الفكر ناشرون وموزعون ، )عمان ، د:أصول علم النفس احمد عزت راجح ؛ 
 إصابات  –تدريب   -الكرة الطائرة مهارات وصبحي احمد قبالن ؛ حمد عيسى البوريني أ 

 ( 2011العربي للنشر والتوزيع ،  :) عمان ، مكتب المجتمع 1. ط
  فاعلية التدريبات البصرية على بعض المهارات الهجومية لناشئي احمد رضا احمد ؛

 (2013للبنين ،  ية التربية الرياضيةل)رسالة ماجستير ، جامعة بنها ، ك: تنس الطاولة
 دار المعارفاإلسكندرية):دراسات في العلم الحركي؛ (وآخرون)حمد محمد خاطرأ ، ،

1997 ) 
  ليبيا ، الدار العربية للنشر والتوزيع  2. ط المرجع في الصحة النفسيةأديب الخالدي ؛ (:

 ،2002  ) 
 للطباعة : ) بغداد، مكتب عدنان 1. طعلم النفس المعرفي؛ أروة محمد ربيع الخيري

 (2012، والنشر
 دار الفكر العربي للطباعة ، ) القاهرة:1.ط علم النفس الرياضي؛ سامة كامل راتبأ

 (1997، والنشر
 مركز الكتاب للنشر، : )القاهرة1. طالرعاية الطبية لالعبي الكرة الطائرة؛ أسامة رياض ،

2005) 
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 ر للطباعة والنشر:)عمان، دار الفك 2ط موسوعة الكرة الطائرة؛ أكرم زكي خطايبة ،
1996 ) 

 اإلسكندرية، منشأة المعارف الكرة الطائرة دليل المعلم والمدرب والالعب؛ ألين وديع فرج(:
 (   1990، للنشر

 جامعة :اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضي؛ و حسام محمد هيدان ياد حميد رشيدأ(
 (  2011ديالى ، المطبعة المركزية ، 

  التقدير الكمي لمساهمة أهم القدرات الحركية في دقة أداء بعض ؛ يالعبيد إبراهيمباسم
)رسالة ماجستير، جامعة :المهارات الفنية لالعبي المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة

 (   2010، ديالى، كلية التربية الرياضية
  ذراع الذهني وبعض القدرات الحركية لل اإلجهاد إسهامنسبة بيداء طارق عبد الواحد ؛

: )رسالة ماجستير، جامعة واليد في اداء التشكيلة الحركية على جهاز حصان الحلق
 (  2013، بغداد، كلية التربية الرياضية للبنات

  جنان ناجي زوين ؛( تأثير التقنية المعرفية االدراكيةCogniPlus في تطوير النضج )
اء الدفاعي لالعبين االنفعالي وبعض المتغيرات الفسيولوجية المصاحبة ودقة االد

 ( 2013، عة بابل ، كلية التربية الرياضية، جام: )اطروحة دكتوراهالشباب بالكرة الطائرة
 ني في ولتعام التعلوب ابأسلس يدرلتر اتأثي س؛لياروق افار اظنتطرود و امد حمازم حا

علوم ) مجلة الرافدين لل:رةائطلرة ابالكس لتنل اسارة ارمهام في تعلق لقلوى  امستض خف
 ( 2010،  53، العدد  16د الرياضية ، المجل

 دمشق، دار العرب ودار النور للنتر1ط. علم النفس الرياضي؛ حامد سليمان حمد(: ،
2012 .) 

 تأثير تدريب الرؤية البصرية  في تطوير مظاهر االنتباه ؛ حسين علي كنبار العبــودي
:)رسالة ماجستير، الجامعة  نوبعض المهارات  الهجومية بكرة القدم لالعبين الناشئي

 ( 2009، كاية التربية الرياضية ، المستنصرية
  دمشق ، دار العرب ودار نور حوران  التعلم الحركيخليل ابراهيم سلمان الحديثي ؛( :

 ( 2013للنشر 
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 )المباريات  إدارةالكرة الطائرة تاريخ . مهارات . خطط . ؛ رياض خليل خماس)وآخرون
 ( 2012غداد ، مطبعة الكلمة الطيبة ، : ) ب 1.ط والتدريب

  تقويم –تطبيق –تدريس –طرق تدريس الكرة الطائرة تعليمزكي محمد حسن؛: 
 ( 2002، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، )اإلسكندرية

 المصرية المكتبة  ،اإلسكندرية:) في الكرة الطائرة األلعابصانع  محمد محمد حسن؛ زكي
 (  2004، للطباعة والنشر والتوزيع

 المكتبة  ،اإلسكندرية) :مهارات الرؤية البصرية للرياضيين؛ زكي محمد محمد حسن
 (  2004، المصرية للطباعة والنشر

 الذهني وعالقته باالنتباه المنقسم لدى طلبة جامعة بغداد اإلجهاد؛ زهراء جواد كاظم: 
 (2013، عة بغداد ، كلية التربية ابن رشد، ماجستير ، جام)رسالة

 أثر منهج تعليمي باستخدام جهاز المحاكاة ؛ كاصد حسن سرى(wii)   لتطوير بعض
ة بغداد ، كلية التربية ، جامع)رسالة ماجستيرالقدرات الحركية لتالميذ بعمر ثمان سنوات

 (2012، الرياضية
 ( 2001، :)عمان، دار زهران للنشر والتوزيعالكرة الطائرة ؛ سعد حماد الجميلي 
  ار زهران للنشر ، د)عمان:الكرة الطائرة واإلعداد المهاري والخططي؛ سعد حماد الجميلي

 ( 2013والتوزيع ،
 الموصل: الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق؛ عد محمد قطب و لؤي غانم الصميدعيس( 

 ( 1985، مديرية مطابع الجامعة ، 
 القاهرة 1ط .الحسي البصري والسمعي اإلدراك؛ سيد علي سيد احمد وفائق محمد بدرلأ( :

 (2001، مكتب النهضة المصرية للنشر ، 
 دار العرب ودار ، :) دمشق وتطبيقاته أفكارهالتدريب الرياضي ؛ صالح شافي العائذي

 ( 2011، نور للنشر
 جامعة  االسس العلمية الحديثة للتقويم في االداء الحركي؛ صالح السيد حسين قادوس(:

 ( 1993، نينالرياضية للب التربية، كلية الزقاقيق
  الرياض، مكتبة العبيكان، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصالح حمد العساف؛(:

1995) 



 146 

 )بغداد، مطبعة 1. ط المبادئ النظرية في تعلم المبارزة؛ صباح نوري حافظ )وآخرون(:
 ( 2011النور،

 دة بناء وقيا –تدريب –يمالكرة الطائرة تعل؛ طارق حسن رزوقي و حسين سبهان صخي
) النجف االشرف ، مطبعة  :1. ط قواعد اللعبة –انواع الكرة الطائرة  –التغذية –الفريق

 (2011الكلمة الطيبة ، 
  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع )عمان:1. ط منهجية البحث العلمي؛ إبراهيمعامر ،

 ،2012 )  
 حركي( لدى  -لحساختبارات االدراك االدراك )ا تصميم وتقنين؛ عامر جبار السعدي

، مجلة التربية الرياضية ،المجلد :)جامعة، كلية التربية الرياضيةالعبي الكرة الطائرة
 (2002لحادي عشر ، العدد االول ، ا
 تأثير تمرينات مقترحة في تنمية القدرات الحركية وتعلم بعض ؛ عادل عباس ذياب

، األساسية، كلية التربية يالىدكتوراه ، جامعة د أطروحة): بكرة القدم األساسيةالمهارات 
 ( 2013قسم التربية الرياضية ، 

 المحيط وعالقته باإلجهاد الذهني إدراك؛ وآخرون()د الرحمن صديق الصالحيعادل عب 
 ( 2012، 93، العدد  )بحث منشور ، جامعة بغداد ، مجلة العلوم التربوية والنفسية:
 جهينة األردن): األداء إلىالتعلم  السلوك الحركي من؛ عبد الباسط مبارك عبد الحافظ ،

 ( 2013، للنشر والتوزيع
  االجهزة الطبية لمعاهد التعليم التقني؛ حمن محمود الرحيم وحسين علي غلومعبد الر: (

 (  2001 ،بغداد
 عمان، دار :1. طفسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة؛  بد الستار جبار الضمدع(

 ( 2000، الفكر للطباعة والتوزيع
  دار روائع الفكر للطباعة ):2. ط التطور الحركيعبد العزيز عبد الكريم المصطفى؛

 (  1996، والتوزيع والنشر
 دار الفكر)عمان:1ط . علم النفس المعرفي )النظرية والتطبيق(؛ عدنان يوسف العتوم ، ،

2004) 
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 صرية استخدام تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات الب؛ عفراء حسن حمزة الربيعي
لفئة الناشئين  األماميةبمستوى دقة مهارة الضربة الساحقة  وأثرهاوالقوة االنفجارية 

 ( 2013، الرياضية للبنات ، كلية التربية، جامعة بغدادماجستير ةرسال): للريشة الطائرة
 )بغداد، مطبعة الجامعةالتكنيك الفردي في الكرة الطائرة؛ عقيل الكاتب)وآخرون (: ،

1979  ) 
 مطبعة التعليم ) بغداد:الكرة الطائرة التكتيك والتكنيك الفردي؛ (الكاتب )وآخرون عقيل ،

  (  1987، العالي
 عالقة تركيز االنتباه بدقة الرمي في البندقية ؛ عب المجيد لدعكلة سليمان الحوري وخا

، 6فدين للعلوم الرياضية، المجلد ، مجلة الرا)جامعة الموصل: ملم 7.62االلية عيار 
 ( . 2000، 20عدد ال
 بعض المهارات ء بعض القدرات البصرية وعالقتها بأدا ؛علي حسين هاشم الزاملي

)مجلة :الهجومية والدفاعية لدى العبي منتخب جامعة القادسية بخماسي كرة القدم
مجالت ) 190ص (2012)اذار (1العدد) (12مجلد) ،القادسية لعلوم التربية الرياضية

 ( .قيةاالكادمية العلمية العرا
 جامعة ):االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي؛ علي سلوم جواد الحكيم

 ( 2004، القادسية، الطيف للطباعة
 حرمي –طبيقية في التربية الرياضية بدنياالختبارات الت؛ الطرفي علي سلمان عبد– 

 ( 2013، : )بغداد، مكتب النورمهاري
 1. ط(قانون –تحليل –تدريب –تعليم –يخالكرة الطائرة ) تار ؛ علي مصطفى طه (:

 ( 1999، ار الفكر العربي للطباعة  والنشر، دالقاهرة
 عمان، دار المسرة للنشر والتوزيع1ط.علم النفس أساسيات؛ غالب محمد المشيخي(: ،

2013) 
 تمرينات توافقية في بعض الوظائف البصرية واالنجاز  تأثير؛ غصون ناطق عبد الحميد

دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية للبنات،  أطروحة:)اية الترابلدى العبي رم
2010 ) 
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 مؤسسة اإلسكندرية:)التدريب العملي الحديث في كرة اليد؛ فتحي احمد هادي السقاف ،
 (2010حور الدولية للنشر، 

 للنشر والتوزيع أسامة، دار )عمان:1ط.علم النفس المعرفي؛ فخري عبد الهادي ، 
2010). 

 جامعة ديالى، مطبعة 1.ط  مفاهيم عامة في التعلم الحركي؛ فرات جبار سعد اهلل(:
 (2008، المتنبي

 بغداد، علم النفس الرياضي مبادئه وتطبيقاته في مجال التدريب؛ قاسم حسن حسين(:
 ( 1990، مطابع التعليم العالي

 (  2005، لعالي) العراق، مطبعة التعليم ا: موضوعات في التعلم الحركي؛ قاسم لزام 
  مديرية دار ، ترجمة عبد علي نصيف )جامعة الموصل، التعلم الحركي؛ ت ماينلر كو

 ( 1987الكتب للطباعة والنشر،
 (كلين.هـ.أيكسرون وفراش سكافس)سلسلة االكتشاف وآخرون(؛فريق كمونه) ترجمة

 (  1990، :) الموصل، مطابع التعليم العالي الرياضي الكرة الطائرة
  دار :) القاهرة2. ط مدخل علم النفس؛ (آخرونافيدوف. ترجمة سيد طواب و)ل. دلندا ،

 ( 1983، ماكجروهيل للنشر
 اربيل:1. طواالختبار في المجال الرياضي اإلحصاء؛ )وآخرون(لؤي غانم الصميدعي( ،

2010 ) 
 تأثير اللعب المباشر على وفق تفضيل النمذجة الحسية في مستوى ؛ مجاهد حميد رشيد

 أطروحة) :واللعب واالحتفاظ لمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرةاألداء 
 (2009، دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية

  القياس النفسي في التربية الرياضية ؛ حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوانمحمد
 ( 1979، :) القاهرة، دار الفكر العربي1. طوعلم النفس الرياضي

 (1992، ، دار المعارف)القاهرة :3.ط موسوعة االلعاب ارياضيةحمد حسن عالوي ؛ م 
 القاهرة، دار الفكر :علم نفس التدريب و المنافسة الرياضية؛ محمد حسن عالوي(

 ( 2002، العربي
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 مركز الكتاب للنشر، :)القاهرة7. طمدخل في علم النفس الرياضي؛ محمد حسن عالوي ،
2009 ) 

 عمان، دار المسيرة للنشر 1. طالمرجع في علم النفس التجريبي؛ محمد شحاته ربيع(:
 (2011، والتوزيع

 القاهرة، دار الفكر :2. ط  التقويم والقياس في التربية البدنية؛ محمد صبحي حسنين(
 ( 1987، العربي

 1ط. العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس األسس؛ محمد صبحي وحمدي عبد المنعم : 
 ( 1997، )القاهرة ، مركز الكتاب للنشر

 القاهرة :6.ط 1.جالقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية؛ محمد صبحي حسانين(
 (  2004، ، دار الفكر العربي

  بغداد :2. طالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي؛ إبراهيممحمد رضا( ،
 ( 2009الترجمة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر و 

 في بعض المتغيرات عالقة بعض القدرات العقلية ؛ اشم الزامليمحمد على حسين ه
:)مجلة بخماسي كرة القدم القادسية( لدى العبي منتخب جامعة جسمية -)النفس

 (  2011، 3، العدد 11القادسية لعلوم التربية الرياضية ، المجلد 
 قدرة على اتخاذ القرار ادى ضباط الشرطة االتزان االنفعالي وال؛ محمد كمال محمد

 ( 2010، ، غزة ، كلية التربيةاإلسالمية، الجامعة : )رسالة ماجستيرالفلسطينية
 1. طالطابع البصري المميز في الكرة الطائرة رؤية تدريبية؛ محمد لطفي السيد حسنين :

 (. 2011، )القاهرة، مركز الكتاب للنشر
  االنفعالي وعالقته بكل من السرعة االدراكية والتفكير  االتزان؛ محمد إسماعيلمحمود

: )رسالة ماجستير، جامعة غزة، أالبتكاري لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة غزة
2006 ) 

 تأثير تدريب الرؤية البصرية على لالعب المدافع الحر في الكرة ؛ محمود عبد الحسن
، المنيا، كلية التربية الرياضية، جامعة أطروحة دكتوراه غير منشورة، مصر):الطائرة
2008  ) 
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  القاهرة، دار :)التطبيقات العملية(لمرجع الشامل في التدريب الرياضيا؛ إبراهيممفتي(
 ( 2013، الكتاب الحديث

  جامعة ديالى، المطبعة المركزية:1. طعلم النفس المعرفي؛ ألنعيميمهند عبد الستار( ،
2014 ) 

 دار الضياء النجف االشرف:)1. طت في العلم الحركيساسياأ؛ عبد زيد الدليمي ةناهد ،
  .41( ص  2008، للطباعة والنشر

 تأثير تمرينات التوافق الحركي في تطوير دقة بعض ؛ (وآخرون)ناهدة عبد زيد الدليمي
كة المعلومات العالمية ، شب:)بحث منشور مهارات الكرة الطائرة وعالقتها بتركيز االنتباه

 (2014، االنترنيت
 ديالى ، مطبعة  1. ط معالم الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية؛ بيل محمود شاكرن (:

 ( 2007المتنبي ، 
 ديالى، 1. طعلم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيم؛ نبيل محمود شاكر(:

 (2005، المطبعة المركزية
 بصرة، دار ال ، جامعةالبصرة: )التعلم الحركي ؛نجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي

 ( 1975، الكتب للطباعة والنشر
 درا :)جامعة الموصل1. ط التعلم الحركي؛ نجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي ،

 ( 2000، الكتب للطباعة والنشر
 النجف االشرف ، دار : مبادئ التعلم الحركي نجاح مهدي شلش ومازن عبد الهادي ؛ (

 (2010، نشرالضياء للطباعة وال
 لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها األساسيةالمبادئ (؛آخرونصيف و)نجالء عباس ن 

 ( 2012، :)بغداد ، مطبعة الموال1. ط
  بغداد ، :ها إبداعهاؤ العمليات العقلية بنانصير صفاء محمد و عبد الوهاب غازي ؛ (

 (  2006بيت الحكمة للطباعة والنشر ، 
  بحاث لكتابة األبحاث في التربية دليل النوري إبراهيم الشوك ورافع صالح فتحي ؛

 ( 2004: ) بغداد ، مطبعة دار الشهد ،  الرياضية
 (1990:)جامعة بغداد ، التحليل الفيزيائي والفسلجي للحركات الرياضية؛ وجيه محجوب 
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 (2001، دار المناهج ، )عمان: 1. ط البحث العلمي ومناهجه أصول؛ وجيه محجوب 
 (2002،ار الفكر للطباعة النشر والتوزيع، د)عمان:1.طفسيولوجيا التعلم؛ محجوب وجيه 
  التعلم الحركي وتطبيقاته في التربية ؛ صالح عبد الحسين وسامر يوسف متعبوسام

 (2014، : )بيروت، دار الكتب العالمية1. ط البدنية والرياضية
 (2006)بغداد،مطبعة المستقبل،:الكرة الطائرة وكرة الشاطئ؛ (ولهان حميد هادي)وآخرون  
 مطبعة الكلمة الطيبة،  :)بغداد،2.طالتعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق يعرب خيون؛  

2010  ) 
 :األجنبيةالمصادر  - 2
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 (1الملحق )

 استمارة استبانه لتحديد القدرات الحركية لالعبي الكرة الطائرة

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم .

 تحية طيبة 

المحيط وبعض  إدراكتمرينات الرؤية البصرية في تطوير  تأثير" في النية إجراء البحث الموسوم       
وهو جزء من متطلبات نيل درجة  " بالكرة الطائرةللشباب  األساسيةالمهارات أداء حركية ودقة القدرات ال

دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية في مجال تخصصكم 
 ألجراء البحث .مة ءمالاالكثر راجين تحديد القدرات الحركية 

 مع الشكر واالمتنان.                                                         

 مالحظة :

  ( أمام القدرة الحركية  √يتم التحديد بوضع عالمة ) مةءمالاالكثر . 
 . يرجى أبداء أي مالحظة ترونها مناسبة تخدم البحث 

  سنة(19- 17)بأعماراشتملت عينة البحث على العبي الشباب بالكرة الطائرة 
                                                                                                                                الدكتوراه طالب                                                   

 حسنين ناجي حسين

 اسم الخبير :

 اللقب العلمي :

 االختصاص :

 مكان العمل :

 خ    :التاري

 التوقيع :
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 أكثر مالءمة مالءمة القدرات الحركية ت

   سرعة االستجابة الحركية 1

   التوازن 2

   التوافق 3

   الرشاقة 4

   الدقة 5

   االنسيابية 6

   التوقع 7

   المرونة 8

 المالحظات :

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 
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 (2الملحق )

 استمارة استبانه ترشيح اختبار القدرات الحركية لالعبي الكرة الطائرة

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم .

 تحية طيبة 

المحيط وبعض  إدراكتمرينات الرؤية البصرية في تطوير  تأثير" في النية إجراء البحث الموسوم       
وهو جزء من متطلبات نيل درجة  بالكرة الطائرة "للشباب  األساسيةرات الحركية ودقة المهارات القد

مية في مجال تخصصكم دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة عل
 ألجراء البحث .ة مءمالاالكثر اختبار للقدرات الحركية راجين ترشيح 

 مع الشكر واالمتنان.                                                         

 مالحظة :

  ( أمام اختبار القدرة الحركية  √يتم التحديد بوضع عالمة )االكثر مالئمة . 
 . يرجى أبداء أي مالحظة ترونها مناسبة تخدم البحث 

  ة(سن19-17)بأعماراشتملت عينة البحث على العبي الشباب بالكرة الطائرة 
                                                                                                                                الدكتوراه طالب                                                                

 حسنين ناجي حسين

 اسم الخبير :

 اللقب العلمي :

 ختصاص :اال

 مكان العمل :

 التاريخ    :

 التوقيع :
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 أكثر مالءمة مالئم اسم االختبار لقدرةأنواع ا ت

 الرشاقة 1

   م 30الجري الزكزاكي مسافة اختبار 

   . الجري المكوكياختبار 

   م ثالث مرات 9× 3الجري المكوكي اختبار 

   متعدد الجهاتالجري اختبار 

 التوافق 2

   نط الحبل رختباا

   رمي واستقبالها الكرات رختباا

   الدوائر المرقمة رختباا

   اختبار القدرة على التوافق الكلي للجسم

 المالحظات : 

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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 (3الملحق)

 انه لتحديد المهارات األساسية في لعبة الكرة الطائرةاستمارة استب

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم .

 تحية طيبة 

تمرينات الرؤية البصرية في تطوير ادراك المحيط وبعض  تأثير" في النية إجراء البحث الموسوم       
وهو جزء من متطلبات نيل درجة  بالكرة الطائرة "للشباب  األساسيةارات المه أداءالقدرات الحركية ودقة 

دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية و نظرا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية في مجال تخصصكم 
 ألجراء البحث .مة ءمالاالكثر  األساسيةراجين تحديد المهارات 

 كر واالمتنان.مع الش                                 

 مالحظة :

  ( أمام المهارة  √يتم التحديد بوضع عالمة ) البحث  إلجراءمة ءمالاالكثر. 
 . يرجى أبداء أي مالحظة ترونها مناسبة تخدم البحث 
  سنة(19- 17)بأعماراشتملت عينة البحث على العبي الشباب بالكرة الطائرة 

                     ب الدكتوراه                                                                                                                  طال                                           
 حسنين ناجي حسين

 اسم الخبير :

 اللقب العلمي :

 االختصاص :

 مكان العمل :

 :     التاريخ

 : التوقيع
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 مةءأكثر مال مالئم اسيةالمهارات األس ت

   اإلرسال 1

   استقبال اإلرسال 2

   األعداد 3

   الضرب الساحق 4

   حائط الصد 5

   الدفاع عن الملعب 6

 

 المالحظات :

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 
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 (4ملحق )

 المهارات األساسية في لعبة الكرة الطائرةباستمارة استبانه لترشيح االختبارات الخاصة 

 األستاذ الفاضل ...................................... المحترم .

 تحية طيبة 

ط المحأأي إدراكتمرينأأات الرؤيأأة البصأأرية فأأي تطأأوير  تأأأثير" فييي النييية إجييراء البحييث الموسييوم           
وهيو جيزء مين متطلبيات  بأالكرة الطأائرة "للشأباب  األساسأيةالمهأارات  أداءوبعض القدرات الحركيأة ودقأة 

نييل درجيية دكتيوراه فلسييفة فييي التربيية الرياضييية و نظييرا لميا تتمتعييون بييه مين خبييرة ومكانيية علميية فييي مجييال 
 ددة المهارات األساسية المحب، راجين ترشيح االختبارات الخاصة  تخصصكم راجين

 مع الشكر واالمتنان .                                                                  

 مالحظة :

  ( أمام المهارة  √يتم التحديد بوضع عالمة ) مةءمالاالكثر. 
 . يرجى أبداء أي مالحظة ترونها مناسبة تخدم البحث 
  سنة(19- 17)بأعماراشتملت عينة البحث على العبي الشباب بالكرة الطائرة 
 

                                                                                                   الدكتوراه      طالب                                                                           
 حسنين ناجي حسين

 اسم الخبير :

 اللقب العلمي :

 االختصاص :

 مكان العمل :

 : التوقيع



 163 

 

 أكثر مالءمة مالئم اسم االختبار أنواع المهارات ت

1 

 

 

 

 اإلرسال

   اختبار دقة اإلرسال.

   اختبار دقة اإلرسال الطويل .

   اختبار دقة اإلرسال للنقاط الصعبة .

   اختبار دقة اإلرسال القصير .

 اإلعداد 2

   ن األعلىاختبار دقة اإلعداد م

   اختبار دقة اإلعداد القريب من الشبكة

   (6( نحو مركز )2اختبار دقة مهارة اإلعداد من مركز )

( 2اختبار دقة مهارة اإلعداد القريب من الشبكة مركز )
   (3نحو مركز )

3 
الضرب 
 الساحق

   اختبار دقة الضرب الساحق القطري .

   (6( نحو مركز )4مركز ) اختبار دقة الضرب الساحق من

   اختبار قياس دقة مهارة الضرب الساحق القطري والخطي

   اختبار دقة الضرب الساحق الخطي

 المالحظات :
   

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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 (5ملحق )

 ذة الذين أجرى الباحث معهم المقابالت الشخصيةيمثل أسماء األسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية  علم النفس الرياضي / الكرة الطائرة  أ.د  علي يوسف 1

 ة التربية الرياضيةجامعة بغداد / كلي التدريب الرياضي / الكرة الطائرة طارق حسن رزوقي أ.د  2

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية الرياضية علم النفس الرياضي أ.د غازي صالح محمود 3

 علم النفس االكلينيكي أ.م.د عادل عبد الرحمن صديق 4
جامعة بغداد / مركز الدراسات التربوية 

 النفسية  واألبحاث

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية ئرةالتدريب الرياضي / الكرة الطا أ.م.د حسين سبهان 5

 مديرية صحة النجف االشرف  طب وجراحة العيون   د .  ضياء السيد جواد 6

 مديرية صحة بغداد  طب وجراحة العيون   د .بكر عبد الوهاب رشيد 7

 مديرية صحة بغداد  طب وجراحة العيون   د . خلدون احمد شهاب  8

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية تدريب الرياضي / الكرة الطائرةال م . م باسم ابراهيم 9
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 (6ملحق )

 لتحديد القدرات الحركية وترشيح اختباراتها  والمختصينأسماء السادة الخبراء 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية  علم النفس الرياضي / الكرة الطائرة أ.د  علي يوسف 1

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية التدريب الرياضي / الكرة الطائرة أ.د  طارق حسن رزوقي 2

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات / مبارزةالتدريب الرياضي  أ.د  فاطمة عبد مالح 3

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية قياس / الكرة الطائرةاختبارات و  حكمت فاضل أسماءأ.م .د  4

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية التعلم الحركي / الكرة  الطائرة أ.م .د بسمة نعيم 5

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات التعلم الحركي / الكرة  الطائرة أ.م .د لمى سمير حمودي  6

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية التدريب الرياضي / الكرة الطائرة ن سبهانأ.م.د حسي 7

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية التعلم الحركي / الكرة  الطائرة أ.م  ثائر رشيد حسن 8

 للبنات جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية اختبارات وقياس / الكرة الطائرة م . د نعيمة زيدان خلف 9

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية التدريب الرياضي / الكرة الطائرة إبراهيمم . م باسم  10
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 (7ملحق )
 وترشيح اختباراتها  بالكرة الطائرة األساسية أسماء السادة الخبراء والمختصين لتحديد المهارات

 
 
 
 
 
 

 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية علم النفس الرياضي / الكرة الطائرة أ.د  علي يوسف 1

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية اختبارات وقياس / الكرة الطائرة حكمت فاضل أسماء أ.م .د 2

 ربية الرياضيةجامعة ديالى / كلية الت التعلم الحركي / الكرة  الطائرة أ.م .د   بسمة نعيم 3

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات التعلم الحركي / الكرة  الطائرة لمى سمير حمودي أ.م .د 4

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية التدريب الرياضي / الكرة الطائرة أ.م.د حسين سبهان 5

 معة ديالى / كلية التربية الرياضيةجا التعلم الحركي / الكرة  الطائرة أ.م  ثائر رشيد حسن 6

 جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية للبنات اختبارات وقياس / الكرة الطائرة م . د نعيمة زيدان خلف 7

 جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية التدريب الرياضي / الكرة الطائرة إبراهيمم . م باسم  8

 ية الرياضية / تدريب رياضيالترب بكالوريوس خالد صالح فتاح 9
لشباب بالكرة لمدرب المنتخب الوطني 
 الطائرة

 التربية الرياضية / تدريب رياضي بكالوريوس احمد حسين عبد 10
محترف للمنتخب الوطني للرجال  مدرب

 بالكرة الطائرة
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 (8الملحق )

 المحيط( إدراكنا )اختبار يمية لمنظومة اختبار فياليوضح شهادة الجودة الع
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 (9ملحق )
 تم عرض تمرينات الرؤية البصرية عليهم أسماء السادة الخبراء والمختصين الذين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي واللقب العلمي ت

 مديرية صحة النجف االشرف طب وجراحة العيون د .  ضياء السيد جواد 1

 مديرية صحة بغداد طب وجراحة العيون د .بكر عبد الوهاب رشيد 2

 إبراهيمم . م باسم  3
التدريب الرياضي / الكرة 

 الطائرة
جامعة ديالى / كلية التربية الرياضية المساعد 

 لمدرب المنتخب الوطني للرجال األول

 احمد حسين عبد 4
التربية  بكالوريوس

 الرياضية / تدريب رياضي
مدرب  محترف للمنتخب الوطني للرجال بالكرة 

 الطائرة

 خالد صالح فتاح 5
التربية  بكالوريوس

 الرياضية / تدريب رياضي
 مدرب المنتخب الوطني لشباب بالكرة الطائرة
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 (10ملحق )

  فريق العمل المساعد أسماء      
 مكان العمل االسم ت
 النفسية األبحاثو لدراسات التربوية ا جامعة بغداد /مركز أ.م.د عادل عبد الرحمن صديق 1
 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  أ.م ثائر رشيد حسن 2
 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  م. م باسم ابراهيم  3
 وزارة التربية / مديرية النشاط الرياضي م.م جنان محمد نوروز 4
 جامعة ديالى /كلية التربية األساسية م.م نصير حميد كريم 5
 جامعة ديالى /كلية التربية األساسية انعبد اللطيف غيدم.م فؤاد  6
 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى  حبيب قدوري م.م رافد 7
 ، مدرب عينة البحث وزارة التربية / مديرية النشاط الرياضي م.أ سعد عبد الكريم 8
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية محمد م.أ محمد جاسم 9
 لشباب والرياضةامديرية  م.أ علي رضا 10
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 (11الملحق )

 الرؤية البصرية  ريناتتمنماذج من يوضح 

ويرقم  أقسام أربعة إلىم ملعب المنافس س( يق4-3 -2 -1) أرقام إلىم الكرات يترق .1
مواقعها في  إلى بأرقام زوجية وفرديةالمرسلون بإرسال الكرات المرقمة  ونيتوجه الالعبو 

 ملعب المنافس .

 
 
، برتقالي، ، اخضرنصف الملعب يحملون لوحات ملونة)احمر، اصفرالعبين في  خمسة .2

اللوحات  المرسلونمع كرات ملونة بنفس لون اللوحات يشاهد سلون مر  العبون، سمائي(
اللوحات وقبل  ألوانكرة مشابهة ألحد لكل واحد منهم ويعطى الالعبون الملونة ثم يستدير 

باتجاه الكرة  إلرسالالالعبون المرسلون ثم يستدير ، يغير الالعبون مراكزهم اإلشارة
 . وهكذا يعاد التمرين مع تغيير المراكز كل مرة كراتهم وبالتتابعاللوحة المشابهة للون 
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 )6)ملونة مع أرقام (6)ربعات في نصف ملعب الكرة الطائرة، ثم توزع عليهام (6)ترسم  .3
 (1)بارتفاع ةق خشبييداصن ةثالثى علن يثالث العب، يقف المراكز أرقامكرات بنفس 

المنطقة  إلىبأسرع ما يمكن  إرسالهاالالعبون المرقمة يحاول  اتالكر  ممتر عند استالمه
 . المشابهة لرقم الكرة
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داخل المربعات ليقوم  األرضمع وضع بالونات ملونة مثبتة على  (3)نفس التمرين .4
 الكرات الملونة عليها . بإرسال ونالالعب

 
 

 أحرفملونة بداخلها  أطواق أربعةم من الحائط مثبت عليه (5الالعب على مسافة)قف ي .5
جانب المرسل ويحمل كارتات  إلى المدرب، يقف ة ملونة بارتفاع الشبكة القانونيانكليزي

، عند رؤية على الحائط األطواقانكليزية مشابهة للتي وضعت داخل  أحرفتحتوي على 
 .الطوق الذي يحتوي على نفس الحرف رة باتجاه مركزالكارت يقوم الالعب بإرسال الك
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 األحرفالصوتي بدل الكارت الذي يحتوي على  اإليعازمع استخدام (5التمرين رقم) نفس .6
 االنكليزية .

 
 

يستدير الالعب ليرسل  اإلشارةظهرهم باتجاه الملعب عند  اإلرسالستة العبين عند خط  .7
يتم تغيير مراكز و ، دي سترة ملونة بنفس لون كرتهيرت الكرة الملونة باتجاه زميله الذي

 . إرسالبعد كل ين الالعب
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( سمائي ،،اخضر)احمر، برتقالي، ازرق خمسة العبين في الساحة لكل العب سترة بلون .8
 (4)مركزن بالضرب الساحق في و القائم نو الالعب األخرفي الملعب ، و بالدفاع يقومون

)احمر، لدى المدرب خمس كرات بنفس اللون( 6)( والمدرب بمركز3الرافع بمركز)
المعد ليقوم  إلىب برمي الكرة الملونة ، سمائي( يقوم المدر  اخضر برتقالي، ازرق،

السترة الملونة  يالكابس يقوم الكابس بضرب الكرة باتجاه الالعب ذ إلىبإعدادها 
 . دافعين مراكزهم بعد كل ضربة ساحقة الم نالالعبيويغير المشابهة للكرة 

 
 

 

( سمائي، برتقاليضر، ، اخاحمر، اصفر، ازرق)ستة مربعات ملونة إلىيقسم الملعب  .9
 6والمدرب عند المركز 3معد عند المركز (4 –2مجموعتين المراكز) إلىيقسم الالعبين 

المعد  إلىيتم رمي الكرات  اإلشارةعند  لمربعاتا ألوانمجموعة من الكرات الملونة بنفس 
يقوم الالعبون بضرب الكرة الملونة باتجاه المربع المشابه للون الكرة  الكابسين إلىليعدها 

 ويستمر التمرين .
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يقسم الالعبون على المراكز  (6)والمدرب في مركز (3و2)يقف المعد بين مركز .10

نة كل العب كبس خلفي لدى المدرب كرات ملو  (1( ومركز)3 – 2 – 4)األمامية
( كرته برتقالي والعب 3حمر والعب مركز)ألون كرته  (4مختص بلون فالعب مركز)

يقوم المدرب برمي الكرات  ةخلفي كرته سمائي (1)راء والعب مركزكرته خض (2مركز)
 .كبسها في الجهة المقابلة ليتحرك الالعب الذي يكون لون كرته مشابهة لمركزه 
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 ،يسمائ في الساحة يلبسون قبعات ملونة)احمر، اصفر، ازرق، اخضر، ستة العبين .11
يقوم كل  صافرة() اإلشارةواألسفل عند  األعلىبرتقالي( يقوم الالعبون بلعب الكرة من 

ه في الجهة المقابلة عبر المشابه للون قبعت األخرالعب بضرب الكرة باتجاه الالعب 
 .الشبكة 

 
، كرات ملونة)احمر، اصفر، ازرق أربعمع  (6)مركزفي  مدربالو  (3)مركزفي معد  .12

الصفراء و لكبس الكرة الحمراء باالتجاه القطري  (4)لالعبون عند المركزبرتقالي( يقف ا
  . (4)البرتقالي الكبس مركزو  (6)الزرقاء الكبس بمركزو باالتجاه المستقيم 
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مربعات كل ثالثة ملونة بلون واحد)احمر، اصفر، تسعة  إلىيقسم نصف الملعب  .13
( والعبان 3في مركز) المدرب الساحة يقف ألوان( لدى المدرب كرات ملونة بنفس ازرق

الثانية ترمى بشكل و  ةترمى عالي األولى،درب برمي ثالث كرات ميقوم ال (4في مركز)
يطلب من الالعب لعب  (2)في المركز ةالثالثة فترمى عالي أما (3متوسط في مركز)

عب )يراعى في التمرين عندما يؤدي الالداخلها ةالمشابه للمربعات الثالث الكرة ذات اللون
الخلف والكبس  إلىوالرجوع  (3الخلف والكبس في) إلىالرجوع  (4مركز) الكبس في

 ويستمر التمرين( . (2)في

 
 

 اإلشارةستة العبين في الساحة كل العب يمسك كرة ويرتدي نظارة سوداء داكنة عند  .14
 سقوطعلى  التأكيدمع الملعب المقابل  إلىوكبسها  األعلى إلىيقوم الالعب برفع الكرة 

 .الكرة ضمن المساحة القانونية للملعب
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( اء، زرقاء، صفر اء( يلبسون سترات ملونة)حمر 5 - 6 – 1)ين في المراكزالعب ثالثة .15

ملونة بنفس لون  مكعبات ةثالث وأمامهم وثالثة العبين على خط الوسط وموازيًا للشبكة
طرة على الكرة بعمل سي ونيقوم الالعب)عن الالعبين (سم 30على بعد) سترات الالعبين

 يالالعب ذ إلىثم يستدير ليعد الكرة  المكعباتحد أما يمكن ليمس  أعلىثم رفعها 
ر الالعبين ، يراعى تغييا يستمر التمرين ألكثر من محاولةالسترة المشابهة للمكعب وهكذ

 .( مراكزهم في كل محاولة
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ة وتكون األربعدوائر صغيرة في الجهات  أربعترسم عليها  كرة طائرة بيضاء .16
بنفس لون الدوائر  أهداف أربعة(وترسم على الجدار ، اخضر، ازرق)احمر، اصفربألوان

لترتد باتجاه  األرضالمدرب يقوم المدرب بضرب الكرة في  أمام، يقف الالعب على الكرة
الهدف المشابه  إلىالالعب يقوم الالعب بإعداد الكرة  أمام، فالدائرة التي تظهر الالعب

 ة .للون الدائر 

 
   

يقفون في المنطقة  ()ازرق، اخضر، برتقاليملونة أطواقالعبين يحملون  ةثالث .17
كرات  ثالثالعبين بنفس الملعب قرب الشبكة يحملون  ةثالثالخلفية من الملعب يقابلهم 

بشكل عشوائي  األطواقيتحرك الالعبون حاملو  اإلشارةعند  األطواقملونة بنفس لون 
عند  األعلىالالعبون حاملو الكرات سيطرة على الكرة من  داخل ساحتهم بينما يعمل

 الثانية يقوم كل العب من المعدين بإعداد الكرة باتجاه الطوق المشابه للون الكرة  اإلشارة
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مع قيام الالعبين بالسيطرة على الكرة والتحرك باتجاه الالعبين  (17)نفس التمرين .18

نية يقوم كل العب من المعدين بإعداد الكرة الثا اإلشارةالملونة وعند  األطواق يحامل
 باتجاه الطوق المشابه للون الكرة .
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لدى المدرب صندوق كرات ملونة  (6( والمدرب في مركز)3لالعب في مركز)يقف ا .19
يكون كل لون كرتين يطلب من  أن( يراعى )احمر، اصفر، ازرق، اخضرألوانبأربع 

( والخضراء 3( والزرقاء لمركز)2ء لمركز)والصفرا (4الكرة الحمراء لمركز) أعدادالالعب 
 . ، يرمي المدرب الكرات المتتالية وبسرعة ليقوم الالعب باإلعداد( خط خلفي1لمركز)

 
 

 األسفل إلىوثالثة  األعلى إلىمربعات على الحائط واحد في الوسط وثالثة  (7ترسم) .20
حروف باللغة  (6سم داخلها)المربعات الستة فتر  أمابحيث تشكل مربع الوسط يبقى فارغ 

)مقوى( مربعة الشكل أوراقاالنكليزية وتلون يقف المدرب بجانب الالعب ووفي يده ستة 
وعند  األعلى إلىالكرة  ي على الحائط يقوم الالعب بإعدادمرسوم عليها نفس الحروف الت

ه للكارت داخل المربع المشاب إلىالمدرب احد الكارتات يقوم الالعب بإعداد الكرة  أظهار
 ويستمر التمرين .
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 بصرية بأدوات متنوعةالرؤية ال تمريناتنماذج من 

يجلس الالعب على منضدة عليها ورقة ومرسوم بها شكالن يوجد بينهما اختالفات ومع  .1
 . األداء أثناءعلى عدم رمش العين  التأكيدالبدء عليه تحديد هذه االختالفات مع  أشارة

احد  إلىويطلب منه النظر  أشكال أو أرقام أوعليه حروف  اً مكتوب اً يمسك كل العب قلم .2
ثم يتم  ،اً ثابت الرأسيكون  أنبالعين والذراع ممدودة على  األشكال أو األرقام أوالحروف 

 ( أسفل،  أعلى،  أيسر، وسط ،  أيمن)في االتجاهات وتبعديها األنف إلىتقريب الذراع 

حائط بمستوى النظر يقف الالعب على كارت يحتوي على دائرة سوداء تلصق على ال .3
للجانبين ولألعلى واألسفل مع تركيز النظر على الدائرة وسط  الرأسيحرك  (م1)بعد

 الورقة الملصقة على الحائط
التي تحتوي على كرتين بطرفها ومكتوب على كل كرة حرف باللغة  العصا تدوير .4

والحرف على  نىجهة اليملاوعلى الالعب تحديد الحرف على ، الالعب أمامكليزية ناال
 على ثبات الرأس   الحفاظمع  ىجهة اليسر ال
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الذي يحمل بيده عصا تحتوي على ثالثة يقوم المدرب برمي كرة ملونة باتجاه الالعب  .5
 يبدأ في صد الكرة الملونة بنفس اللون المثبت على العصا . ، ثمألوان

 وفتين تدريجيا لزيادة الصعوبة. ( مع تقليل الزمن بين كل كرتين مقذ5نفس التمرين رقم )  .6

وبامتداد البصر وعلى الالعب  األنف أعلى( ملونه 5)به كرات تنس حبلوضع  يتم .7
          على التواليتحديد كل لون 

يحتوي على خمس كرات تنس على كل كرة حرف من حروف  بحمل طوق الزميل يقوم .8
عب المتدرب تحديد كل حرف ، ويقوم الزميل بتدوير الطوق وعلى الالاالنكليزيةاللغة 
 .عدم تحريك الرأس معبدقة 

، كرات ملونة في طرفيها وفي الوسط بحمل عصا خشبية تحتوي على ثالث الالعب يقوم .9
مع عدم تحريك  ألوانهاالكرات وتحديد  إلىبتدوير العصا الخشبية والنظر  الالعبويقوم 
   الرأس

واحدة  بلون مختلفكرة  افي طرفي كل عص تانخشبي تانبمسك عصا الالعب يقوم .10
بتدوير  بفرد الذراعين جانبا ثم يقوم يقوم الالعبو  ،ىفي اليسر  وواحدةفي اليد اليمنى 

  ذراعكل ل فقط األعلىفي التي مع ثبات الرأس وعلى الالعب تحديد لون الكرة  ينو العصا

ئط على الحا ةق المقوى مثبتمن الور  ةلوح أمامالعبين يقفون بوضع االستعداد  (6) .11
ن ببصرهم على و ، يركز الالعبالحكام إشاراتمن  أشارةعشوائيًا وتحت كل رقم  ةمرقم

الحكم المثبتة  إشارةاللوحة المرقمة وعندما يرمي المدرب كرة التنس على اللوحة يتم ذكر 
 تحت الرقم .

كرات ملونة باتجاه الالعب وفي منتصف  أربعيقوم المدرب برمي طوق يحتوي على  .12
المدرب والالعب يذكر المدرب لون معين على الالعب مسك الكرة ذات  المسافة بين

  اللون المحدد .
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 (12الملحق )

 يبين تقسيم تمرينات الرؤية البصرية في الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية

 األسابيع

 تمارين الرؤية البصرية المساعدةتمارين الرؤيـــــــــة البصرية  الوحدات  التدريبية

 رقم الوحدة
الزمن الكلي 
 للجزء الرئيسي

 الزمن الكلي التكرار الرقم
الراحة بين 

 اتالتكرار
الراحة بين 
 التمرينات

 اإلعداد اإلرسال
الضرب 

 الساحق
 زمن التمرين

 والتكرار

وقت الراحة 

 بين التمارين

 االول

 االولى
 دقيقة 60

1 2 

 دقيقة 1 ثانية 30 دقيقة 8

 9 16 3و 1

د أقصى  10
 تكرار

 قيقةد 2

3 5 

 11 19و 16 3 5 2 دقيقة 60 الثانية
3 5 

 14و 11 17 4 5 4 دقيقة 60 الثالثة
2 5 

 الثاني

 4 5 دقيقة 60 الرابعة

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 12 20 4و 2

د أقصى  10
 تكرار

 دقيقة 2

6 3 

 2 1 دقيقة 60 الخامسة
 3 7 10 18و 19 3

 دقيقة 60 السادسة
8 5 

 9و 14 16 2 5 9

 الثالث

 4 10 دقيقة 60 السابعة

 ثانية 30 دقيقة 8
 

 دقيقة 1
 

 12 20 7و 1

د أقصى  10
 تكرار

 دقيقة 2

9 5 

 11 15و 17 4 6 11 دقيقة 60 الثامنة
12 6 

 9و 10 18 2 3 7 دقيقة 60 التاسعة
12 6 

 الرابع

 5 8 دقيقة 60 العاشرة

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 14 19 1و 5

د أقصى  10
 تكرار

 6 11 دقيقة 2

 12 17و 20 7 4 10 دقيقة 60 ةالحادي عشر
4 5 
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 ةالثانية عشر
5 4 

 9و 13 15 6 3 6

 الخامس

 5 2 دقيقة 60 ةالثالثة عشر

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 10 18 3و 4

د أقصى  10
 تكرار

 دقيقة 2

3 5 

 8 19و 16 5 5 4 دقيقة 60 ةالرابعة عشر
2 5 

 14و 11 16 2 2 1 دقيقة 60 ةالخامسة عشر
3 5 

 السادس

 2 1 دقيقة 60 ةالسادسة عشر

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 13 20 1و 7

قصى د أ 10
 تكرار

 دقيقة 2

7 3 

 4 5 دقيقة 60 ةالسابعة عشر
 12 15و 17 4

6 3 

 5 8 دقيقة 60 ةالثامنة عشر
 10و 9 18 6

9 5 

 السابع

 6 11 دقيقة 60 ةالتاسعة عشر

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 8 19 5و 3

د أقصى  10
 تكرار

 دقيقة 2

12 6 

 5 9 دقيقة 60 العشرون
 11 16و 20 7

10 4 

 حاديال
 والعشرون

 4 5 دقيقة 60
 13و 14 15 2

6 3 

 الثامن

 5 8 دقيقة 60 الثاني والعشرون

 دقيقة 8
 دقيقة 1 ثانية 30

 9 18 4و 1

د أقصى  10
 تكرار

 دقيقة 2

11 6 

 5 4 دقيقة 60 عشرونالثالث وال
 12 19و 17 6

10 4 

 3 7 دقيقة 60 الرابع والعشرون
 8و 10 20 5

12 6 
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 نموذج لوحدة تدريبية 
  2/2/2014/ األحد/التاريخ  دقيقة  90الزمن :                                                                        األسبوع /  االول     : الوحدة االولى 

 الوقت أقسام الوحدة التدريبية
 المالحظات التشكيالت الفعاليات

 دقيقة 20 القسم التمهيدي
 الوقوف تهيئة االدوات شرح بسيط للتمرينات  د 5 المقدمة

 
  

 اإلعداد العام و الخاص
 

 د 15
 

وتمارين خاصة باللعبة المرونة وتمرينات القوة والسرعة  توتمريناهرولة  
  دام الكرة خباست

 

 د 60 القسم الرئيسي
 بدون الكرة
 اإلرسال
 اإلعداد

 الضرب الساحق
 

  ية البصرية ؤ ات الر تمرين
  3و1تمرين رقم  -
   3و  1التمارين رقم  -
  16التمرين  -
   9التمرين  -

 
 

 

 د 10 القسم الختامي
 

   تمارين التهدئة واالسترخاء  
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 نموذج لوحدة تدريبية
 2/2014/ 4الثالثاء/ التاريخ / دقيقة  90الزمن :                                                                     الثانيةاألسبوع /  االول     : الوحدة 

 الوقت أقسام الوحدة التدريبية
 المالحظات التشكيالت الفعاليات

 دقيقة 20 القسم التمهيدي
 الوقوف تهيئة االدوات شرح بسيط للتمرينات  د 5 المقدمة

 
  

 اإلعداد العام و الخاص
 

 د 15
 

وتمارين خاصة باللعبة المرونة وتمرينات القوة والسرعة  توتمريناهرولة  
  الكرة مباستخدا

 

 د 60 القسم الرئيسي
 بدون الكرة
 اإلرسال
 اإلعداد

 الضرب الساحق

  تمرينات الروية البصرية 
  3و2تمرين رقم  -
 3التمارين رقم  -
    19و  16التمرين  -
   11التمرين  -

 
 

 

 د 10 القسم الختامي
 

   ارين التهدئة واالسترخاء  تم
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 نموذج لوحدة تدريبية
 6/2/2014الخميس/ التاريخ / دقيقة  90الزمن :                                                                    الثالثةاألسبوع /  االول     : الوحدة 

 الوقت أقسام الوحدة التدريبية
 المالحظات التشكيالت الفعاليات

 دقيقة 20 القسم التمهيدي
 الوقوف تهيئة االدوات شرح بسيط للتمرينات  د 5 المقدمة

 
  

 اإلعداد العام و الخاص
 

 د 15
 

وتمارين خاصة باللعبة المرونة وتمرينات القوة والسرعة  توتمريناهرولة  
  الكرة مباستخدا

 

 د 60 القسم الرئيسي
 بدون الكرة
 اإلرسال

 عداداإل
 الضرب الساحق

  تمرينات الروية البصرية 
  2و 4تمرين رقم  -
   4التمارين رقم  -
 17التمرين  -
   14و  11التمرين  -

 
 

 

 د 10 القسم الختامي
 

   تمارين التهدئة واالسترخاء  

 


