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يف في أماكف يمتاز األداء المياري في لعبة الكرة الطائرة بالسرعة والمباغتة وتحرؾ البلعب    
الكرة وتحركات زمبلئو  واتجاىات مختمفة والمتابعة المستمرة لحركة عيني البلعب في تتبع مسار

وتتميز ىذه المعبة أيضا  ،وتحديد موقع الشبكة وتحركات الفريؽ المنافس أيضا في الفريؽ
مياري وسرعة بمياراتيا المتتالية والمتسمسمة والتي تتطمب مستوى عاليا مف الدقة في االداء ال

االنتباه والتركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة واالبتعاد عف التخبط والعشوائية في االداء لذلؾ وجب 
تقاف الميارة  عمى المختصيف والمدربيف االىتماـ بالرؤية البصرية لزيادة نسبة المبلحظة الدقيقة وا 

قع العبي الكرة الطائرة ، المطموبة لموصوؿ إلى تحقيؽ أفضؿ النتائج التي تساعد في النيوض بوا
 لذلؾ وجب االىتماـ والتوفيؽ ما بيف الجيازيف العصبي والعضمي بصورة دقيقة وشاممة .

وتتجمى أىمية البحث باستخداـ تمرينات المثيرات البصرية في تطوير قدرات البلعبة عمى   
المباراة والقدرة  إثناءفي تحقيؽ أفضؿ مستوى مف خبلؿ تطوير قابميتيا في قوة التركيز البصري 

 اف مشكمة البحث تبمورت بوجود ضعؼ كبيرعمى التصرؼ بسرعة ودقة ألداء الواجب الحركي، و 
في دقة ميارة األعداد في الفرؽ النسوية بشكؿ خاص والتي ال تحتؿ مستوى متقدـ سواء عمى 

ركيز ولعؿ السبب يرجع في ذلؾ إلى ضعؼ قوة الت الصعيد العربي أو اإلقميمي أو الدولي،
البصري لدى البلعبات بسبب قمة االىتماـ بالوسائؿ واألجيزة الحديثة والتي تعنى باستخداـ 
المثيرات البصرية لتطوير القدرات البصرية وال سيما قوة التركيز البصري مف قبؿ المدربيف في 

 تدريبيـ والذي يعتمد فقط عمى الوسائؿ التقميدية  .
خاصة عمى وفؽ المثيرات البصرية في تطوير قوة التركيز  وىدؼ البحث إلى إعداد تمرينات   

تعرؼ تأثير التمرينات رة الطائرة ،كما ىدؼ البحث الى البصري ودقة ميارة اإلعداد لبلعبات الك
الخاصة عمى وفؽ المثيرات البصرية في تطوير قوة التركيز البصري ودقة ميارة األعداد لبلعبات 

بحث ببلعبات نادي الشباب الرياضي لمموسـ الرياضي والبالغ الكرة الطائرة، وتمثمت عينة ال
ولغاية  16/8/2015مف لممدة( العبات ،وتـ استكماؿ إجراءات البحث 10عددىف )
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،وتمثؿ المجاؿ المكاني في القاعة المغمقة في مدرسة اليرموؾ التابعة إلى المديرية  20/5/2016
قسـ النشاط الرياضي والمدرسي، ومركز البحوث – الرصافة الثانية–العامة لتربية محافظة بغداد 

الباحثاف باف لمتمرينات الخاصة عمى وفؽ المثيرات البصرية  تالنفسية في جامعة بغداد، واستنتج
التأثير االيجابي في تطوير قوة التركيز البصري ودقة ميارة األعداد لبلعبات نادي الشباب 

األجيزة واألدوات عمى وفؽ المثيرات البصرية الرياضي فضبل عف ضرورة االىتماـ باستخداـ 
 والتي تعمؿ عمى تطوير قوة التركيز البصري ودقة ميارة األعداد لبلعبات الكرة الطائرة.
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Abstract 

Skill performance in volleyball is recognized by speed, surprise, 

movement in different directions, consistent tracking of the ball, teammates, the 

net, opponent team. It is also recognized by consecutive skills that demand a 

high extent of accuracy and skill performance, focus, attention to details, and 

avoiding blundering and  random performance. So, it is necessary for the 

trainers and experts to pay attention to sight to increase accurate observation 

and mastering the required skills to achieve the best results and the 

development of volleyball players. It is also necessary to pay attention and 

coordinate accurately and comprehensively between the nervous and muscular 

systems.  

The significance of the study lies in using visual stimulators in 

developing the abilities of the female players to achieve the best level by 

developing visual focus during the match, and the ability to act fast and 

accurately in fulfilling physical duties. The problem of the study lies in the 

weakness in the accuracy of setting skill of female teams that do not take the 

lead on Arab, region, and the globe. The reason behind that might be the lack 

of visual focus of the female players due to the lack of attention of the trainers 

that use traditional methods rather than modern methods and devices that use 

visual stimulators to develop visual abilities. This study aims at preparing 

special exercises using visual stimulators in developing visual focus and 

accuracy of setting skill of female volleyball players. It also aims at 

investigating the effect of special exercises using visual stimulators in 
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developing visual focus and accuracy of setting skill of female volleyball 

players. The sample of the study consisted of the female players of the Al Sabab 

Sport Club that consists of 10 players. The research procedures were 

conducted from 16/8/2015 to 20/5/2016. The place of the study was the court of 

Al Yarmouk  School that is affiliated from Bagdad Directory of Education – 

Rasafah 2 – Department of Physical and Academic Activity as well as 

Psychological Research Center from the University of Baghdad. It was 

concluded that  special exercises using visual stimulators has a positive effect 

in developing visual focus and accuracy of setting skill of the female volleyball 

players of  Al Shabab Sport Club. It is necessary to use the sets and devises 

that use visual stimulators that develop visual focus and the accuracy of setting 

skill.     
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 :المقدمة  – 1
ظمة والمرموقة والتي ازداد متابعييا حوؿ تعد لعبة الكرة الطائرة واحدة مف األلعاب الفرقية المن    

العالـ بشكؿ كبير في السنوات األخيرة ،وقد شيدت ىذه المعبة تطورا ممحوظا نتيجة استخداـ 
الطرؽ والوسائؿ الحديثة في عممية التدريب والتي ساعدت البلعب في الوصوؿ إلى أعمى 

 المستويات.
ىذا التطور نظرًا لما تحتاجو مف قدرات بدنية  وتعد الميارات الفنية اليجومية جانب ميـ في   

وحركية وعقمية، وتعد ميارة اإلعداد مف الميارات اليجومية واف إتقانيا يساعد الفريؽ في خوض 
 المباريات بصورة جيدة وبالتالي الحصوؿ عمى نقاط الشوط والفوز بالمباراة.

لية ودقة في األداء نتيجة لمتغير ويتطمب أداء ىذه الميارة الفنية اليجومية قوة تركيز عا   
المستمر في مواقؼ المعب المختمفة واف ىذه المتطمبات تحتاج إلى التغيير المستمر في التمرينات 
وباستخداـ احدث األجيزة التدريبية والوسائؿ المساعدة ليا، مما يساعد في تطوير القدرات 

 المرتبطة بتمؾ الميارات لموصوؿ إلى األداء األمثؿ.
ويمتاز األداء المياري في لعبة الكرة الطائرة بالسرعة والمباغتة وتحرؾ البلعبيف في أماكف    

واتجاىات مختمفة والمتابعة المستمرة لحركة عيني البلعب في تتبع مسار الكرة وتحركات زمبلئو 
اراتيا في الفريؽ وتحديد موقع الشبكة وتحركات الفريؽ المنافس أيضا، كما وتتميز ىذه المعبة بمي

المتتالية والمتسمسمة والتي تتطمب مستوى عاليا مف الدقة في األداء المياري وسرعة االنتباه 
 والتركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة واالبتعاد عف التخبط والعشوائية في األداء.

لذلؾ وجب عمى المختصيف والمدربيف االىتماـ بالرؤية البصرية لزيادة نسبة المبلحظة الدقيقة    
تقاف الميارة المطموبة لموصوؿ إلى تحقيؽ أفضؿ النتائج التي تساعد في النيوض بواقع العبي و  ا 

الكرة الطائرة، لذلؾ وجب االىتماـ والتوفيؽ ما بيف الجيازيف العصبي والعضمي بصورة دقيقة 
مـ أو وشاممة ."ويعد التركيز احد الميارات النفسية اليامة لمرياضييف فيو أساس لنجاح عممية التع

التدريب أو المنافسة في إشكاليا المختمفة، فتشتت االنتباه أو عدـ التركيز يؤثر سمبيًا عمى األداء 
،واف الكثير مف الرياضييف يرجعوف سبب انخفاض مستوى أدائيـ في المنافسة إلى فقداف 

 (94: 2014)حسيف : .التركيز"

يرات البصرية في تطوير قدرات البلعبة ومف ىنا تتجمى أىمية البحث باستخداـ تمرينات المث    
إثناء المباراة في عمى تحقيؽ أفضؿ مستوى مف خبلؿ تطوير قابميتيا في قوة التركيز البصري 

والقدرة عمى التصرؼ بسرعة ودقة ألداء الواجب الحركي، فضبًل عف فتح مجاالت لبحوث 
نظـ وممارسة تمرينات المثيرات تطبيقية جديدة تمكف مف تحديد فوائد ممارسة النشاط الرياضي الم

 البصرية واإلدراكية والتعميمية والتي بدورىا تساعد عمى تطوير دقة ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.
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في دقة ميارة اإلعداد في الفرؽ النسوية بشكؿ  ف مشكمة البحث تبمورت بوجود ضعؼ كبيروا    
ربي أو اإلقميمي أو الدولي، ولعؿ خاص والتي ال تحتؿ مستوى متقدـ سواء عمى الصعيد الع

السبب يرجع في ذلؾ إلى ضعؼ قوة التركيز البصري لدى البلعبات بسبب قمة االىتماـ 
بالوسائؿ واألجيزة الحديثة والتي تعنى باستخداـ المثيرات البصرية لتطوير القدرات البصرية وال 

عتمد فقط عمى استخداـ الوسائؿ سيما قوة التركيز البصري مف قبؿ المدربيف في تدريبيـ والذي ي
 التقميدية.

لذلؾ كاف مف الضروري استخداـ التمرينات الخاصة التي يتضمف احتوائيا عمى المثيرات    
عف عامؿ الدقة لمميارات اليجومية إيمانا  البصرية ألجؿ تطوير قوة التركيز البصري فضبلً 

 فعالية.بأىميتيا والطموح لموصوؿ إلى المستويات العميا بيذه ال
وىدؼ البحث إلى إعداد تمرينات خاصة عمى وفؽ المثيرات البصرية في تطوير قوة التركيز    

ىدؼ البحث إلى تعرؼ تأثير التمرينات و البصري ودقة ميارة اإلعداد لبلعبات الكرة الطائرة، 
بلعبات الخاصة عمى وفؽ المثيرات البصرية في تطوير قوة التركيز البصري ودقة ميارة اإلعداد ل

الكرة الطائرة، وتمثمت عينة البحث ببلعبات نادي الشباب الرياضي لمموسـ الرياضي والبالغ 
مف  لممدة(، وتـ استكماؿ إجراءات البحث  2016 – 2015( العبات ) 10عددىف )

، وتمثؿ المجاؿ المكاني في القاعة المغمقة في مدرسة  20/5/2016ولغاية  16/8/2015
قسـ النشاط  –الرصافة الثانية  –ى المديرية العامة لتربية محافظة بغداد اليرموؾ التابعة إل

 الرياضي والمدرسي، ومركز البحوث النفسية في جامعة بغداد .
 :إجراءات البحث - 2
 :منيج البحث 2-1

تـ استخداـ المنيج التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة ذات االختباريف القبمي والبعدي        
 لطبيعة البحث.لمبلمتو 

  :عينة البحث 2-2
اشتممت عينة البحث عمى العبات نادي الشباب الرياضي بالكرة الطائرة لمموسـ الرياضي        

( العبات وجاء اختيار الباحثة لمعينة بالطريقة  10( والبالغ عددىف )  2016 – 2015) 
لتواء لممتغيرات التي توثر في ومف اجؿ أف تكوف العينة متجانسة تـ استخدـ معامؿ اال ،العمدية

األداء المياري والتي شممت ) الطوؿ، والكتمة، والعمر التدريبي، والعمر الزمني ( إذ استخدمت 
( مما يدؿ 3)±الباحثة قانوف معامؿ االلتواء وظيرت النتائج غير دالة إحصائيا ومحصورًا بيف 

 (.   1)  عمى تجانس العينة في تمؾ المتغيرات كما مبيف في الجدوؿ 
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 يبيف تجانس عينة البحث في المتغيرات )الطوؿ، الكتمة، العمر الزمني، العمر التدريبي( (1الجدوؿ )

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

حجـ 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الوسيط المعياري

معامؿ 
 االلتواء

 سـ الطوؿ 1
 
10 

168.600 4.742 169.500 - 0.569 

 0.089- 62.000 6.697 61.800 كغـ الكتمة 2

 0.385 17.050 1.557 17.250 سنة العمر الزمني 3

 2.121- 3.000 0.707 2.500  سنة العمر التدريبي 4

 
 :وسائؿ جمع المعمومات واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث 2-3
 :وسائؿ جمع المعمومات 2-3-1
والمختصيف في ترشيح اختبار دقة ميارة استبانو استطبلع أراء الخبراء ، المقاببلت الشخصية    

استبانو استطبلع أراء الخبراء والمختصيف في بياف مدى صبلحية األجيزة واألدوات ، األعداد
استبانو استطبلع أراء الخبراء والمختصيف في ترشيح وتحديد التمرينات وفؽ المثيرات ، التدريبية
في بياف مدى صبلحية الوحدات وتوزيع  استبانو استطبلع أراء الخبراء والمختصيف، البصرية

المصادر العربية ، فريؽ العمؿ المساعد، استمارة تسجيؿ البيانات،التمرينات ضمف البرنامج
 االختبارات والقياسات .           ، واألجنبية

  :األجيزة المستخدمة في البحث 2-3-2
يابانية الصنع   Sonyنوع كاميرا فوتوكراؼ ، 1يابانية الصنع عدد   Sonyكاميرا فيديو نوع     
جياز لقياس الوزف )صيني ، 1عدد  dullحاسبة شخصية البتوب صيني المنشأ نوع ، 1عدد 

 ،.المناشأ(
   -كما تـ استخداـ االجيزة االتية :    
 .  (SchuhfriedGmbh : 2010 : 3)جياز فحص إدراؾ المحيط: 2-3-2-1

التركيز البصري( إذ تـ اعتماد الجياز العائد  تـ استخداـ جياز إدراؾ المحيط لقياس )قوة     
( Jorg Prielerو)جورج بريمر( Schuhfrid gernotإلى منظومة اختبارات فيينا لشركة)شوفريد

ىو جزء مف منظومة ، و ( مؤسسي شركة شوفريد النمساويةWerner Bauerو)ويرنر بوير
وجودة في المختبر النفسي ، والمVienna Test Systemاختبارات فيينا المدعمة بالحواسيب 

التابع لمركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية في رئاسة جامعة بغداد، الذي يعد أوؿ مختبر 
نفسي معاصر مف نوعو في العراؽ ، و يعد ىذا الجياز مف أحدث وسائؿ فحص إدراؾ المحيط 
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لشعور بالمثيرات إذ يستخدـ لفحص إمكانيات المفحوص عمى إدراؾ أو اعمى مستوى العالـ، 
النابعة مف المحيط المجاور لو واستيعابيا ويعّد قياسًا موضوعيًا دقيقًا لحقؿ أو مجاؿ اإلدراؾ 
البصري أيضًا. وليذا الغرض يقوـ الجياز بشّد انتباه المفحوص في مركز مجاؿ رؤيتو، إذ يجب 

ـّ إرساؿ محفزات ضوئية محيطية يتوجب أف  عميو القياـ بتمريف متابعة الحركة. في الوقت ذاتو يت
إضافيًا عمى  USPيوّلد المفحوص ردود فعؿ تجاىيا. وتتطّمب ىذه الوحدة منفذًا تسمسميًا 

 الحاسوب لغرض ربطيا.
تـّ تصميـ ىذا االختبار لتقيـ إدراؾ ومعالجة المعمومات المرئية الخارجية. إذ يعّد اإلدراؾ و     

فعاليات التي يمارسيا البشر واآلالت معًا وخاصة في البصري الجيد ضرورة بالنسبة لمعديد مف ال
 المجاؿ الرياضي.

وقد عممت الباحثتاف كتاب تسييؿ ميمة لمركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية لغرض      
 إكماؿ إجراءات بحثيا.

 جياز المثير الضوئي : 2-3-2-2
مثير الضوئي، يحتوي الجياز ىو عبارة عف جياز ببلستيكي شفاؼ يسمح بإظيار لوف ال      

عمى ثبلثة مصابيح مختمفة األلواف ) احمر، اصفر، ازرؽ ( يتـ التحكـ بيا عف طريؽ نقطة 
كيربائية موصولة بسمؾ عف طريؽ الضغط عمى احد األزرار الكيربائية، يوضع  الجياز عمى 

ي الفريؽ وبعد مسطبة بالقرب مف الخط الجانبي في الممعب بالقرب مف مسطبة االحتياط لبلعب
وضع قطع مف الفمكس ذات ألواف مختمفة تشبو ألواف المثير الضوئي يتـ تشغيؿ احد نقاط المثير 

فيتـ التوجيو لئلرساؿ أو اإلعداد أو الضرب الساحؽ عمى المركز  اً معين اً الضوئي لكي تعطي لون
 (.1حسب لوف المثير الضوئي وكما موضح في الشكؿ )بالمطموب و 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح جياز المثير الضوئي   1)شكؿ
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 :جياز القائـ الحديدي ذو األطواؽ ذات المثير الضوئي 2-3-2-3
ىو جياز يتكوف مف مربع كبير يحتوي بداخمو عمى أربعة مربعات صغيرة ، كؿ مربع منيا       

سـ ، وكؿ مربع مف ىذه  60تـ وضع طوؽ حديدي بداخمو عمى شكؿ دائرة قطرىا حوالي 
الصغيرة تـ صبغو بموف معيف ) احمر، اصفر، ازرؽ ، اخضر( ثـ وضع عمى كؿ  المربعات

طوؽ مثير ضوئي بموف مشابو لموف الطوؽ المذكور، ويتـ التحكـ بو عف طريؽ إيصاؿ تيار 
كيرباني الذي يتكوف مف أربع نقاط كيربائية، ويتـ التحكـ بارتفاع ىذا الجياز عف طريؽ عتمة 

وفقُا لمقتضيات التمرينات . ويكوف محموؿ عمى أربع عجبلت لكي  حسب االرتفاع المطموب بو 
مكانية نقمو مف مكاف إلى أخر، يمكف العمؿ بو عف طريؽ إضاءة أحد األطواؽ  تسيؿ حركة وا 
بعد وضعو في المكاف المناسب فعند عممية اإلرساؿ مثبل يقوـ المدرب بوضع الجياز في المركز 

ساحة وعند تشغيؿ المثير الذي يحتوي عمى الموف األحمر يتـ ( في الجية المقابمة مف ال3رقـ )
اإلرساؿ إلى داخؿ الحمقة التي يضاء فييا الموف األحمر وىكذا بالنسبة إلى باقي الحمقات ويمكف 

 (2استخداـ ىذا الجياز في ميارة اإلرساؿ واإلعداد والضرب الساحؽ وكما موضح في الشكؿ )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از القائـ الحديدي ذو األطواؽ ذات المثير الضوئي( يوضح  جي2شكؿ )
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  :جياز  الحمقة الميزرية 2-3-2-4
سـ يتـ وضع شريط الصؽ فسفوري حوؿ 60ىو عبارة عف حمقة حديدية مدورة قطرىا حوالي    

الجزء الداخمي لمحمقة ومف ثـ توضع عمييا نشرة ضوئية ليزرية ذات لوف واحد ) احمر، ازرؽ، 
 (3ربطيا بمحولة كيربائية ثـ إيصاليا بالتيار الكيربائي ، وكما موضح في الشكؿ )اخضر ( يتـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح جياز الطوؽ الميزري3شكؿ )
 األدوات المستخدمة في البحث  2-3-3

شريط الصؽ عريض مموف عدد ، شريط قياس لقياس الطوؿ والمسافة، ممعب كرة الطائرة القانوني
 .  4عدد  شريط الصؽ عريض شفاؼ، 6
وفؽ المثيرات البصرية والتي تـ استعماليا في أداء التمرينات عمى تـ استخداـ األدوات اآلتية و 

 واالختبارات  . 
، (5( كما في الشكؿ )6شواخص ممونة عدد )، (4( كما في الشكؿ )6كارتات ممونة عدد )

قانونية ممونة نوع كرات ، (6( كما في الشكؿ )12عدد )   mikasaكرات قانونية ممونة نوع 
Molten   (6( كما في الشكؿ ) 13عدد) ، (  36سـ عدد ) 150مساطر خشب ممونة قياس

مكعبات ممونة ) ، (8( كما في الشكؿ ) 12ـ عدد ) 1فمكس مموف قياس ، (7كما في الشكؿ )
مضارب منضدة ، (9سـ كما في الشكؿ )  28سـ وارتفاع 25سـ وعرض 34كارتوف ( بطوؿ 

أطواؽ ، (11( كما في شكؿ ) 10قبعات ممونة عدد )، (10( كما في الشكؿ ) 6 مموف عدد )
فانيبلت ، (13( كما في الشكؿ ) 6بالونات ممونة عدد ) ، (12( كما في الشكؿ ) 6ممونة عدد) 
 (.14( كما في الشكؿ ) 10ممونة عدد) 
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 ( شواخص ممونة   5شكؿ )  ( كارتات ممونة                                  4شكؿ )
 
 
 
 
 

 
 

 ( مسطر خشب ممونة7( كرات ممونة                              شكؿ  )6شكؿ )                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صناديؽ ممونة9( فمكس مموف                                     شكؿ  )8شكؿ )                
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 ( قبعات ممونة11( مضارب ممونة                               شكؿ )10شكؿ )          

                 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بالونات ممونة13( أطواؽ ممونة                                  شكؿ )12شكؿ )                 
 

                                  
                                                                                         

 
 

 
                                 

 
 (  فانيالت ممونة14شكؿ )
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 :ترشيح االختبارات 2-4
داـ مجموعة مف االختبارات لغرض " جمع بغية تحقؽ أىداؼ البحث وقياس متغيراتو تـ استخ    

المعمومات عف السموؾ الذي تنوي قياسو ، بيدؼ الوصوؿ إلى مقارنة الفرد مع غيره أو مقارنة 
 (207:2004الفرد مع نفسو في ضوء سمـ معيف أو مقاييس محددة ")الحموز:

 :اختبار إدراؾ المحيط 2-4-1
بشيء مف التفصيؿ اذ يقيس ىذا االختبار عدة  سوؼ تتناوؿ الباحثتاف اختبار إدراؾ المحيط   

متغيرات ىي )مجاؿ الرؤية الكمي، واالنتباه المنقسـ، قوة التركيز البصري، ورد الفعؿ البصري، 
والنضج االنفعالي( ويعد اختبار قوة التركيز البصري جزء مف منظومة اختبار فيينا لقياس إدراؾ 

 المحيط البصري . 
اختيار اختبار إدراؾ المحيط بعد االطبلع المباشر عمى منظومة اختبار قامت الباحثتاف ب     

فيينا وأجيزتيا ومف ضمنيا جياز اختبار إدراؾ المحيط ومف خبلؿ االستعانة باألدبيات الخاصة 
بالشكؿ الدقيؽ الجياز  اتعرفاف تسار المباشر استطاعت الباحثتاف االستف فضبًل عفباالختبار 

ار ومدى مصداقية النتائج التي يتـ الحصوؿ عمييا، ويعد اختبار إدراؾ وكيفية إجراء االختب
المحيط مف االختبارات المتطورة والمحوسبة المستخدمة في مجاؿ عمـ النفس الرياضي والخاضع 
لمعايير وشيادة الجودة العالمية ، ولعدـ وجود اختبار محوسب يقيس ىذه المتغيرات ولكونو 

استخداـ ىذا االختبار لمواكبة التطور الحاصؿ في استخداـ  تافاحثاالختبار األوؿ أرادت الب
األجيزة واالختبارات المحوسبة في مختبرات عمـ النفس الرياضي باعتبارىا اختبارات دقيقة 

 وموضوعية تعطي نتائج دقيقة عند القياس أكثر دقة مف اختبارات الورقة والقمـ . 
   (Schuhfried : 2010 : 15-19) مواصفات اختبار إدراؾ المحيط: 2-4-1-1

عند تييئة المفحوص لبلختبار ينبغي أف يكوف مستوى جموسو بحيث تكوف عينياُه بمستوى        
واحد مع العبلمات الخضراء الموجودة إلى يميف ويسار إطار وحدة جياز إدراؾ المحيط. لذا فأف 

ذه الحاؿ. وبالطريقة ذاتيا ينبغي وجود منضدة أو كرسي قابؿ لتعديؿ االرتفاع يعّد ضرورة في ى
أف يكوف جموس المفحوص بحيث يكوف رأسو)الموقع األفقي لمنتصؼ العيوف( مواجيًا لمنتصؼ 
اإلطار)المؤشر بالموف األزرؽ الموجود عمى اإلطار( أي بمعنى أف يكوف رأسو بالضبط في 

لمحيط مف أف الصفيحة ينبغي أيضًا التأّكد عند تركيب وتييئة جياز إدراؾ او منتصؼ الجياز، 
المعدنية)القاعدة المربعة التي تحمؿ جياز إدراؾ المحيط والموضوعة عمى المنضدة( أف تكوف 
ضمف مستوى حافة المنضدة، وأف شاشة الحاسوب تكوف متوسطة ومتمركزة ضمف اإلطار 

 ( .15المعدني المربع لمجياز. وكما موّضح في الشكؿ )
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 .المحيط إدراؾ لجياز الصحيح والوضع داداإلع( 15)شكؿ 
( 180أما بالنسبة لممفحوصيف األكثر كتمة، فمف غير الممكف عادة قياس مجاؿ الرؤيا إلى )     

درجة؛ وىذا بسبب كونيـ سوؼ يجمسوف بعيدًا عف شاشة الحاسوب وبالتالي ستكوف عيونيـ 
أنو ال يمكف لمجاؿ اإلبصار موضوعة ما بعد نيايات الجناحيف. وفي مثؿ تمؾ الحاالت، ف

 بعيدًا جدًا عف شاشة الحاسوب(.األقصى أف يقاس)ىذا ينطبؽ عمى كّؿ األفراد الذيف يجمسوف 
جبلس المفحوص بالطريقة المبلئمة، سيتحرؾ مثير ضوئي  الذي       وعند البدء بالفحص وا 

حدوث التغيرات(  وبسرعة محّددة سمفًا)عند –طريؽ انبعاث إشارات تبرز في الجياز يحدث عف
أما المثير الحرج الذي يبرز في أثناء المدد الزمنية الفاصمة فيو الذي يجب أف يتفاعؿ معو 

 قدمو عمى األرض. المفحوص عف طريؽ الضغط عمى دواسة القدـ الموضوعة تحت 
والنظر إلى شاشة الحاسوب وتركيز انتباىو إلى مركز الشاشة  إذ يقـو المفحوص بالجموس     

سـ(، وعند تحّرؾ المفحوص أقؿ أو أكثر مف  60– 40تي ينبغي أف يبتعد عنيا مسافة ما بيف)ال
المسافة المسموح بيا سوؼ يظير تنبيو عمى شاشة الحاسوب لتنبيو المفحوص لمرجوع ضمف 
المدى القياسي لمفحص، وبعد ذلؾ يقيس لنا الجياز زاوية مجاؿ رؤية المفحوص الكّمي، كما في 

  ( 16الشكؿ )
          

     
 
 
 

 
 يوضح إحدى المفحوصات ضمف عينة البحث وىي تقوـ بتطبيؽ اختبار التركيز البصري( 16شكؿ )
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 :مراحؿ االختبار 2-4-1-2
ـّ تطبيقو ضمف منظومة اختبارات فيينا        ومنيا أداة البحث )قوة  VTSإف كؿ اختبار يت

 :بما يأتيالتركيز( يمر بثبلث مراحؿ رئيسة يمكف إيجازىا 
ـّ ىنا إعطاء المفحوص تعميمات ومعمومات Instructions Phaseمرحمة التعميمات.1 : يت

ضرورية خطوة فخطوة عف االختبار وعما سوؼ يواجيو المفحوص مف مثيرات أو أسئمة وغير 
ذلؾ. وعف كيفية استعماؿ لوحة المفاتيح الشاممة فضبًل عف كيفية استعمالو لدواسات القدـ 

يمكف استعماؿ لوحة المفاتيح أو دواسات القدـ باليد والقدـ اليمنى، أو اليد والقدـ و وىكذا.. 
 حسب رغبة المفحوص.باليسرى و 

ـّ فييا Practice Phase مرحمة التمريف.2 : وىي المرحمة التي تتبع مرحمة التعميمات، ويت
ضيحية الفعمية، تمريف المفحوص عمى كيفية االستجابة لبلختبار عف طريؽ بعض األمثمة التو 

( دقائؽ، 5فإذا قاـ المفحوص بارتكاب ثبلثة أخطاء أو إذا لـ يقـ بأية استجابة نيائيًا ضمف مّدة)
فأف مرحمة التمريف سوؼ تتوقؼ ويقوـ البرنامج بالطمب إلى المفحوص بالرجوع إلى الفاحص 

إلجراءات المناسبة، لتمقي مزيد مف التعميمات. عندىا يمكف لمطّبؽ االختبار)الفاحص( أف يتخذ ا
ـّ التأّكد مف  إّما بإعادة المرحمة برمتيا مف جديد، أو العودة إلى مرحمة التعميمات وىكذا، وبذلؾ يت
ـّ القياـ باالختبار الفعمي إال بعد أف يتبيف أف المفحوص قد فيـ واستوعب التعميمات  أنو ال يت

 بدقة.
بع مرحمة التمريف مباشرة، التي ينبغي : وىي المرحمة التي تتTest Phaseمرحمة االختبار.3

فييا استعماؿ المقبض الدّوار الموجود في لوحة االستجابة الشاممة)األنفة الذكر( مع استعماؿ 
ـّ تنبيو المفحوص عمى عدـ استعماؿ بدواسة القدـ اليمنى أو اليسرى و  حسب الرغبة، عمى أف يت

 كمتا الدواستيف في آف واحد.
ـّ إظيار شاشة مساعدة تطمب منا إما إظيار نتائج الفحص وبعد االنتياء مف      االختبار يت

عمى شاشة الحاسوب مباشرة أو طباعتيا عمى الطابعة، ويشمؿ التقرير المعمومات الديموغرافية 
-Tوالدرجات المعيارية  Raw Scoresفضبًل عف درجاتو الخاـ كافة الخاصة بالمفحوص 

Scores والزائيةZ-Scores  النسبي والتسمسؿPR-Percentile Rank  لكؿ فقرة مع الزمف
االختبار التفصيمي باالستناد عمى  Profileاالختبار، مع إظيار بروفيؿ  فالمستغرؽ لئلجابة ع

 (.17الدرجات المعيارية وكما موّضح في الشكؿ )
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 يط.( مقطع مف أحد النماذج التوضيحية لبروفيؿ نتائج اختبار إدراؾ المح17لشكؿ )ا
عممًا أف البروفيؿ )لمحة الحياة( يعّد تمثيبًل بيانيًا لمدرجات المعيارية لبلختبار؛ ويمكف عف     

طريقو موازنة أداء المفحوص بسيولة مع عّينات معيارية مختارة. وتشير المنطقة الرمادية إلى 
في المنطقة  انحراؼ معياري واحد. أما الدرجات الموجودةالمدى المتوسط ، وتغّطي المتوسط 

البيضاء في الجانب األيسر فتعّد ضمف المستوى دوف المعّدؿ، أما تمؾ الموجودة في المنطقة 
ـّ اإلشارة إلى درجة المفحوص و البيضاء في الجانب األيمف فتعّد ضمف المستوى فوؽ المعّدؿ.  تت

أداء  بنقطة. أما المدى المؤّشر إلى يسار ويميف ىذه النقطة فيشير إلى المدى ضمف أيّ 
%( أي نسبة خطأ 95لممفحوص، آخذيف مسألة الثبات بنظر الحسباف ضمف مستوى ثقة  ) 

أما المتغيرات التي يمكف قياسيا ضمف اختبار إدراؾ المحيط المقاس بجياز فحص ، (0.05)
( ضمف منظومة اختبارات فيينا فيمكف توضيحيا كما Peripheral Perception)إدراؾ المحيط 

 يأتي:
   Main variables (Schuhfried : 2009 : 18) تغيرات الرئيسةأ . الم
 مجاؿ الرؤية Field of vision: 
 زوايا الرؤية Visual anglesاليميف / اليسار( : مف( 

 : Control variable ب. متغير السيطرة
 )مؤّشر عف قوة التركيز البصري( Tracking deviation االنحراؼ عف تتبع األثر*      
 :Subsidiary variables تغيرات المساعدة اإلضافيةالمج. 
 عدد اإلصابات الصحيحة Number of hits  مف اليميف / واليسار( )مؤشر(

 عف قوة االنتباه )االنتباه المنقسـ( :
 عدد ردود األفعاؿ الميممة Number of omitted reactions: 
 عدد ردود األفعاؿ غير الصحيحة Number of incorrect reactions .

 )مؤشر عف قمة النضج االنفعالي(:
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 متوسط زمف رّد الفعؿ لممثير Median reaction time to stimuli  / اليميف(
 اليسار(:

 :متوسط زمف رّد الفعؿ الكّمي لممثير 
 :االختبارات الميارية 2 -2-4

تـ االطبلع عمى العديد مف المصادر لغرض أعداد استبانة تحتوي عمى مجموعة مف     
ختبارات الختيار المبلئـ منيا لموضوع البحث وعينتو، وفي ضوء اآلراء التي جمعت تـ اال

% ( فما فوؽ، فيما أىممت االختبارات التي لـ تحقؽ ىذه  75اختيار االختبار الذي حقؽ نسبة ) 
 (294:  2001النسبة اختبار دقة اإلعداد البعيد عف الشبكة : ) إبراىيـ ،مرواف عبد المجيد : 

 ( .4( نحو مركز ) 2بار قياس دقة ميارة اإلعداد البعيد مف الشبكة مركز ) اخت
( 2( مف مركز ) 4: قياس دقة ميارة اإلعداد البعيد مف الشبكة ) مركز  الغرض مف االختبار

 ( .4نحو )
: ممعب كرة الطائرة مقسـ كما بالشكؿ ، شريط لتحديد األىداؼ، شريط  األدوات المستخدمة

 ت . كرا 10قياس، 
  ( المنطقة 4: يقوـ المدرب بتوجيو الكرة لممختبر فيقوـ بإعدادىا نحو مركز )  مواصفات األداء

 ) أ ( 
 : لممختبر ثبلث محاوالت :  شروط التسجيؿ

 نقاط لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ) أ(  4 -
 نقاط لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ) ب (  3 -
 نقطة لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ) ج (  2 -
 قطة لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ) د ( ن 1 -
 ) صفر  ( عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطؽ .  -
 عند سقوط الكرة عمى خط مشترؾ بيف منطقتيف تحسب درجة المنطقة األعمى . -
 تمغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني . -
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 المدرب :  $                        المختبر : &
 
 
 
 
 
  

 (18شكؿ )
 يوضح اختبار اإلعداد

  -التجربة االستطبلعية : 2-4-3
    
(  5تـ إجراء التجربة االستطبلعية عمى مجموعة مف عينة البحث األساسية والمتكونة مف )   

العبات إذ تـ اختيارىف عشوائيًا وبطريقة القرعة، إذ تـ  إجراء التجربة االستطبلعية الختبار 
 . 29/1/2016ينات المصممة وتـ تنفيذ التجربة االستطبلعية وبتاريخ ميارة اإلعداد ولمتمر 

 إعداد التمرينات الخاصة وفؽ المثيرات البصرية : 2-4-4
بغية تحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثتاف بتصميـ مجموعة مف التمرينات الميارية عمى        

ة )اإلعداد( وذلؾ بعد االطبلع وفؽ المثيرات البصرية لتطوير قوة التركيز البصري ودقة ميار 
عمى مجموعة مف المصادر العممية  ، وتـ استخداـ مجموعة مف األدوات والوسائؿ التدريبية في 
أداء ىذه التمرينات، اذ تـ تصميـ ىذه األدوات والوسائؿ باالعتماد عمى المثيرات البصرية والتي 

في تصميميا عمى استخداـ مصابيح  شممت األلواف البراقة باإلضافة إلى األدوات التي اعتمد
شكاؿ جديدة مثيرة  ونشرات ضوئية لغرض إثارة  انتباه البلعبات بصريًا، إذ استخدمت ألواف وا 
ومشوقة بغية تطوير قوة التركيز البصري ومناطؽ الدقة لميارة اإلعداد ألجؿ خمؽ استجابات 

ماف سبلمة ىذه األجيزة واألدوات مشابية لبلستجابات الحاصمة في مواقؼ المباراة المتغيرة، ولض
مف حيث تصميميا لتحقيؽ اليدؼ الذي وضعت مف اجمو عممت الباحثة عمى عرض ىذه 
األجيزة واألدوات التدريبية في استبانة عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ التعمـ 

 الحركي والتدريب الرياضي والكرة الطائرة  .
 االختبارات القبمية : 2-4-5

إف االختبارات "ىي وسائؿ التقويـ والقياس والتشخيص والتوجيو في المناىج والبرامج          
والخطط المختمفة لجميع المستويات والمراحؿ العمرية ، فيي تقوـ بدور مؤثر وتشير بوضوح الى 
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(، 267: 1997)عبد الحميد وحسانيف:  مدى التقدـ والنجاح في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة "
تـ إجراء االختبارات القبمية عمى المتغيرات قيد البحث ، فقد تـ إجراء االختبار القبمي لقوة  فقد

في جامعة بغداد /  31/1/2016التركيز ضمف منظومة اختبارات فينا في يوـ األحد المصادؼ 
مختبر الدراسات التربوية واألبحاث النفسية بعد إجراء وحدة تعريفية عف الجياز وشرح كيفية 

مديرة مركز األبحاث لممختبر النفسي، وقد اجري  )*(جراء االختبار مف قبؿ األستاذة المختصة ا
في قاعة النشاط الرياضي  1/2/2016اختبار دقة ميارة اإلعداد في يوـ االثنيف بتاريخ 

 والمدرسي لتربية الرصافة الثانية في مدرسة اليرموؾ األساسية ، وقد تـ تنفيذ االختبارات بمساعدة
 فريؽ العمؿ المساعد. 

 (:التجربة الرئيسة ) تطبيؽ التمرينات الخاصة باستخداـ المثيرات البصرية 2-4-6
بعد إجراء االختبارات القبمية لممتغيرات قيد البحث والتي شممت )قوة التركيز البصري، دقة    

عبات نادي وفؽ المثيرات البصرية عمى العمى ميارة اإلعداد( تـ تنفيذ التمرينات الخاصة 
وبأشراؼ مباشر مف قبؿ الباحثتاف ، خبلؿ )*(الشباب الرياضي ومف قبؿ المدرب المختص 

. إذ 16/4/2016ولغاية  2/2/2016( ولممدة مف  2016 – 2015الموسـ التدريبي ) 
( وحدات تدريبية في األسبوعيف األوؿ  3( وحدة تدريبية وبمعدؿ )  24استغرؽ تطبيؽ المنيج ) 

( دقيقة، 90بمعدؿ وحدتاف في األسابيع الباقية ، وكاف زمف الوحدة التدريبية الواحدة )والثاني و 
 ( دقيقة  60إما تطبيؽ التمرينات كاف في الجزء الرئيسي مف الوحدة التدريبية بزمف قدره ) 

 :االختبارات البعدية 2-4-7
في مختبر  2016/  4 / 24تـ اجري اختبار قوة التركيز البصري في يـو األحد والمصادؼ     

الدراسات التربوية واألبحاث النفسية / جامعة بغداد وتـ إجراء اختبار ميارة اإلعداد اليجومية في 
في القاعة المغمقة لمنشاط الرياضي والمدرسي لتربية  2016/ 4/ 22يوـ الجمعة بتاريخ 

 الرصافة الثانية في مدرسة اليرموؾ األساسية في محافظة بغداد . 
  :الوسائؿ اإلحصائية 2-4-8

 .(  spssتـ استخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمـو النظرية )          
 
 
 
 

                                                           
أ.ـ.د. ىدى جميؿ ، ) مديرة مركز االبحاث ( النفسية والتربوية في جامعة بغداد . )*(      

بية رياضية . بكالوريوس تر  –تـ تنفيذ الوحدات مف قبؿ .. األستاذ طارؽ ناظـ مطشر  )*(    
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 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا - 3
 :عرض نتائج اختبار قوة التركيز البصري لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا 1 – 3
 :وتحميميا عرض نتائج اختبار قوة التركيز البصري لعينة البحث 1 – 1 – 3

( يبيف نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبار 2جدوؿ )
 القبمي والبعدي الختبار قوة التركيز البصري

 اإلحصائية المعالجات
 
 االختبارات

وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبمي
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 اريالمعي

الخطأ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

اختبار قوة التركيز 
 0،882 2،789 64،000 1،888 5،971 48،900 10 درجة البصري

( المحسوبة ونسبة Tيبيف فروؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (3جدوؿ )
 باريف القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار إدراؾ المحيط الخطأ والداللة المعنوية بيف االخت

 المعالجات اإلحصائية
 

 االختبارات

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي 
 لمفروؽ

االنحراؼ 
المعياري 
 لمفروؽ

الخطأ 
نسبة  Tقيمة  المعياري

 الداللة الخطأ

 معنوي 0،00 11،661 1،295 4،095 15،100 درجة اختبار قوة التركيز البصري

( أف نسبة الخطأ أقؿ مف مستوى الداللة المحسوب مما يدؿ وجود 3يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )
 فروؽ معنوية في االختبارات البعدية لمتغير قوة التركيز

 :مناقشة نتائج اختبار قوة التركيز البصري لعينة البحث 3-1-2
والبعدية في اختبار قوة  ( وجود فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية3يتضح مف الجدوؿ )    

التركيز البصري ولصالح االختبارات البعدية، وتعزى أسباب تمؾ الفروؽ إلى تمرينات الرؤية 
البصرية المستخدمة في البحث وذلؾ لتركيز التمرينات عمى حاسة البصر كونيا مف الحواس 

البصر يعد مرتكزا  أفَّ (" 23: 2008الميمة في عممية التعمـ أو التدريب، إذ يرى )عبد المحسف: 
لرفع طاقة العبي الرياضة، وال يقؿ دوره عف دور العضبلت والعظاـ والجياز التنفسي....الخ . 
ولحاسة البصر دور ميـ في التعميـ والتدريب، وذلؾ مف خبلؿ عرض نماذج عمى المتعمـ 

 التوصؿ إلييا.والمتدرب حتى يكوف لو صورة لمحركة ويحاوؿ 
ينات الرؤية البصرية بشكؿ متنوع وبوجود البلعب الزميؿ والبلعب المنافس إف استخداـ تمر      

تحتـ عمى البلعب االستجابة ألكثر مف متغير خبلؿ أداء ىذه التماريف ويؤدي ذلؾ إلى تطوير 
( إذ 18: 2011قدرة الرياضي عمى تقسيـ انتباىو نحو متغيرات معينة ويتفؽ مع ذلؾ )الزاممي: 
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رات األساسية بوجود المنافس يؤدي إلى أف يكوف تنفيذىا مشابيا لممنافسة يرى" أّف أداء الميا
 ويكوف أداؤىا أوتوماتيكيا وبذلؾ يتفرغ الجياز العصبي لمتركيز عمى مثيرات أخرى  .

لتمرينات الرؤية البصرية المستخدمة في الدراسة األثر الكبير في تطوير التركيز البصري  فأ    
ت مختمفة األلواف مما ساعد عمى حدوث رد فعؿ جيد ومف ثـ استجابة مف خبلؿ استخداـ مثيرا

( "بأنو كمما كاف التركيز عاليا لدى البلعبيف 37: 2011حركية جيدة، إذ يرى )نوري وآخروف:
َـّ  كانت الدقة في تنفيذ الميارات ىجومية جيدة ، والتركيز يساعد عمى حدوث رد فعؿ جيد وِمْف َث

 استجابة حركية جيدة "
ولقد اىتمت التمرينات بتطوير التركيز مف خبلؿ وضع المتغيرات التي تساعد عمى تدريب     

( إف " التركيز ىو تدريب العيف عمى رؤية أدؽ 39: 2013العيف وىذا ما يراه )الربيعي: 
التفاصيؿ واالستمتاع بمعانييا. والعيف ليست مجرد عضو استقباؿ الضوء ورؤية المحيط 

رىا أكبر مف ذلؾ بكثير. فالرؤية ىي عمؿ ميـ وبموغيا ال يتطمب موىبة أو الخارجي، ألف دو 
 إبداعًا بؿ تدريبًا وتركيزًا ووعيًا ألىمية ىذا الدور" 

 :عرض نتائج اختبار دقة ميارة اإلعداد لعينة البحث وتحميميا ومناقشتيا 2 – 3
 :عرض نتائج اختبار دقة ميارة اإلعداد لعينة البحث وتحميميا3-2-1

يبيف نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لالختبار  (4جدوؿ )
 القبمي والبعدي الختبار ميارة اإلعداد

 اإلحصائية المعالجات
 
 االختبارات

وحدة 
 القياس

عدد 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبمي
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 اريالمعي

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

اختبار دقة ميارة 
 اإلعداد

 0،396 1،252 9،300 0،367 1،160 4،700 10 درجة

( Tيبيف فروؽ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري وقيمة ) (5جدوؿ )
 البعدي لعينة البحث في اختبار ميارة اإلعدادالمحسوبة والداللة المعنوية بيف االختباريف القبمي و 

 المعالجات اإلحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي 
 لمفروؽ

االنحراؼ 
المعياري 
 لمفروؽ

الخطأ 
نسبة  Tقيمة  المعياري

 الداللة الخطأ

 معنوي 0،000 11،500 0،400 1،265 4،600 درجة اختبار دقة ميارة األعداد
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 :نتائج اختبار دقة ميارة اإلعداد لعينة البحث مناقشة 3-2-2
، لدقة ( والتي تبيف الفروؽ ما بيف االختبارات القبمية والبعدية5مف خبلؿ مبلحظة الجدوؿ )    

معنوية لصالح االختبارات البعدية ليذه الميارة ويعزى سبب ذلؾ  ميارة اإلعداد، ظيرت فروؽ
البصرية والتي كاف ليا األثر االيجابي في تطوير دقة وفؽ المثيرات عمى إلى التمرينات الخاصة 

ميارة اإلعداد، إذ تضمنت ىذه التمرينات عمى واجبات ركزت عمى تطوير إدراؾ المحيط متمثبل 
بتحديد مواقع الزمبلء والمنافسيف فضبل عف تحديد مناطؽ دقة أكثر أىمية داخؿ ممعب كرة 

عمى أداء العبي الكرة الطائرة، واف القدرة عمى تحديد  الطائرة، إذ أف لسرعة اإلدراؾ فاعمية مؤثرة
ىذه المواقع تؤثر عمى دقة تنفيذ العديد مف الميارات، فبلعب الكرة الطائرة يتميز دائما بتوجيو 
تركيزه البصري إلى أىداؼ أو عبلمات مميزة داخؿ الممعب ألجؿ ضماف تحقيؽ نقطة مباشرة 

ذا ما تضمنتو التمرينات المصممة عمى وفؽ المثيرات والسيما عند أداء ميارة اإلعداد، وى
البصرية والتي أكدت عمى قوة التركيز البصري عمى أماكف محددة مف خبلؿ األلواف البراقة التي 

( والذي يبيف بأف 135: 2014تميزت بيا جميع أدوات التمريف، إذ يتفؽ ذلؾ مع دراسة )حسيف: 
ارسة تمرينات الرؤية البصرية والتي تعمؿ عمى "تطوير أدراؾ المحيط البصري مف خبلؿ مم

تطوير دقة األداء المياري فضبل عف القدرة عمى تنظيـ تحركات الفريؽ في ضوء رؤية تحركات 
 المنافس والثغرات الموجودة في الممعب". 

( "بأف التمرينات البصرية ليا فاعمية في  Tarek & Osama2013: 463أكد ذلؾ )و     
داء المياري وتحسيف القدرة البصرية وقادرة عمى التغمب عمى الصعوبات تحسيف مستوى األ

البصرية المرتبطة بنوع الرياضة وخاصة لعبة الكرة الطائرة بسبب صغر حجـ الممعب وعدد 
 البلعبيف وتحركاتيـ"

تعزى أسباب التطور االيجابي في دقة ميارة اإلعداد إلى تمرينات المثيرات البصرية و    
 فاعؿ آثرأللواف، إذ ركزت ىذه التمرينات عمى أىمية الرؤية البصرية والتي كاف ليا باستخداـ ا

في تطوير عامؿ الدقة، إذ احتوت ىذه التمرينات في تطبيقيا عمى أجيزة وأدوات ذات ألواف 
متعددة وبراقة مختمفة األحجاـ واإلشكاؿ شممت )الفمكس، الكارتات، الصناديؽ، المضارب، 

ر، القبعات، الفانيبلت، الكرات الممونة، جياز المثير الضوئي، جياز الحمؽ الشواخص، المساط
الميزري، جياز القائـ الحديدي ذو األطواؽ الميزرية الممونة( إذ تميزت جميع ىذه األدوات بألواف 
تحفز الرؤية البصرية واستخدمت ألداء واجبات حركية  مطموب تنفيذىا مف قبؿ البلعبات تتعمؽ 

طؽ دقة مف خبلؿ وضع ىذه األدوات الممونة في مناطؽ محددة داخؿ الممعب لجعميا بتحديد منا
أىداؼ لمدقة عند أداء ميارة اإلعداد، كؿ ىذه التمرينات ساعدت عمى تطوير الرؤية البصرية 
وزيادة كفاءة الجياز البصري والسيما حاسة اإلبصار، إذ يعد النظاـ البصري احد األنظمة 
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د عميو بشكؿ كبير لتوفير المعمومات عف البيئة المحيطة ومف ثـ استخداـ تمؾ الميمة والذي نعتم
 فيالمعمومات البصرية التخاذ القرار بخصوص الحركة، إذ يقدـ الجياز البصري ثبلث وظائؼ 

األقؿ في عبلقتو باألداء الحركي تشمؿ "االستقباؿ الحسي الداخمي أي معمومات حسية داخمية 
جزء المعني بو واالستقباؿ الحسي والخارجي وىي المعمومات المستقبمة مف عف طبيعة الحركة وال

خارج الجسـ واالستقباؿ الحسي العميؽ مف خبلؿ تقديـ الجياز البصري معمومات عف وضع 
 (163: 2013) عبدالحافظ: الجسـ في البيئة باستخداـ أبعاد الزمف والقوة واالنسيابية لمتحكـ بالحركة"

( عمى أىمية عامؿ اإلبصار ألداء الواجبات الحركية إذ 107: 2016: يؤكد )عباسو      
"يتطمب األداء الحركي الجوانب البصرية ألدراؾ جميع المتغيرات وسعة التعامؿ معيا بشكؿ 
صحيح لتجنب األخطاء والعتبار حاسة البصر الحاسة األساسية لرد الفعؿ وأداء الواجب 

  الحركي"

اليجابية في االختبارات البعدية لدقة ميارة اإلعداد متفقة مع دراسة     جاءت ىذه النتائج او       
( ، إذ أكد عمى أىمية التمرينات الخاصة المتنوعة والحديثة والتي 107: 2014)سمماف: 

مكانية توجيييا  مكانية التحكـ بالكرات المرسمة وا  ساعدت البلعبيف في تطوير قدراتيـ الميارية وا 
ة بعد سماعيـ إشارة أو احد المثيرات السمعية والبصرية، واف استخداـ إلى المناطؽ الصحيح

األدوات المساعدة ذات األشكاؿ واأللواف واألحجاـ تتيح لممدرب وضع عدة متغيرات ومؤثرات 
عند تطبيؽ التمرينات لتساعد البلعب عمى زيادة إدراكو لحركة الكرة وموقع البلعب الزميؿ األمر 

أكد أف استخداـ تمؾ األجيزة و القدرات الميارية بصورة صحيحة وايجابية،  الذي يؤدي إلى تطوير
واألدوات بصورة صحيحة وعممية يساىـ في تطوير دقة الميارات الفنية فييا لؤللعاب الفرقية 

 وبعض األلعاب الفردية. 
 :الخاتمة -4

ة عمى وفؽ في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث فقد أستنج إف لمتمرينات الخاص    
المثيرات البصرية التأثير االيجابي في تطوير قوة التركيز البصري ودقة ميارة اإلعداد لبلعبات 
نادي الشباب الرياضي بالكرة الطائرة، وتـ التوصية بضرورة تطبيؽ التمرينات الخاصة عمى وفؽ 

االىتماـ  المثيرات البصرية لتطوير قوة التركيز البصري بالكرة الطائرة فضبل عف ضرورة
باستخداـ األجيزة واألدوات عمى وفؽ المثيرات البصرية والتي تعمؿ عمى تطوير قوة التركيز 

 البصري ودقة ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.
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 والمراجع: المصادر
 عماف ،مؤسسة الوراؽ لمنشر 1.ط الموسوعة العممية لمكرة الطائرةابراىيـ ،مرواف عبد الحميد؛(

 . 2001والتوزيع ،
  بغداد، مطبعة 1. ط  المبادئ النظرية في تعمـ المبارزةحافظ ، صباح نوري )وآخروف( ؛(:

 ( .2011النور،
 النجؼ االشرؼ :دار 1حسيف ، عمي يوسؼ ؛دراسات متقدمة في عمـ النفس الرياضي .ط(

 ( . 2014الضياء لمطباعة ،
  ائؿ لمطباعة والنشر ، : )عماف ، دار و  1، ط تصميـ التدريسالحموز ، محمد  عواد ؛

 ـ( . 2004،
  الربيعي ، عفراء حسف حمزة ؛ استخداـ تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البصرية

والقوة االنفجارية وأثرىا بمستوى دقة ميارة الضربة الساحقة األمامية لفئة الناشئيف لمريشة 
 ( . 2013مبنات ، ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ل : )رسالة ماجستيرالطائرة 

            الزاممي ، محمد عمى حسيف ىاشـ ؛ عبلقة بعض القدرات العقمية في بعض المتغيرات
جسمية ( لدى العبي منتخب جامعة ديالى بخماسي كرة القدـ:)مجمة القادسية  -)النفس 

 ( . 2011، 3، العدد 11لعمـو التربية الرياضية ، المجمد 
 تمرينات خاصة باستخداـ بعض األجيزة واألدوات المساعدة ،اوس سعدوف ؛ تأثير سمماف

لتطوير سرعة االستجابة الحركية والدقة لبعض الميارات الفنية في الكرة الطائرة لبلعبيف 
 ( .2014رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد،كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة ،)الشباب، 

 قتو بدقة أداء ميارة الضربة األمامية بتنس عباس ،عمار جبار ؛ مجاؿ الرؤية البصري وعبل
جامعة ديالى كمية التربية البدنية  24، )المجمد الثامف العدد  مجمة عموـ الرياضةالكراسي ، 

 .2016وعمـو الرياضة ، ـ(
 األردف ،جيينة  لسموؾ الحركي مف التعمـ إلى األداءعبد الحافظ ،عبد الباسط مبارؾ ؛ ا( :

 (. 2013لمنشر والتوزيع ،
  عبد الحسف ، محمود ؛ تأثير تدريب الرؤية البصرية عمى لبلعب المدافع الحر في الكرة

  (2008الطائرة:)أطروحة دكتوراه غير منشورة، مصر، جامعة المنيا، كمية التربية الرياضية، 
 المياقة ومكوناتيا و األسس النظرية ،  عبد الحميد ، كماؿ وحسانيف ، محمد صبحي ؛

 ـ ( .  1997: ) القاىرة ، دار الفكر العربي ،  1، طني ،  طرؽ القياس األعداد البد
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  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  

 Schuhfried , G . Prieler , J .&Bauer ,W. PP- Peripheral Perception 
Manual ,Version ,24 , Modling , March . 2009 ,  

 SchuhfriedGmbh:Vienna Test System : Psychological Assessment 
Catalogue , oedling , Austria , 2010   
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 نموذج مف التمرينات عمى وفؽ المثيرات البصرية   
( يرمي المدرب  6( المدرب في مركز )  2،  3( البلعبوف بيف المركزيف )  4يوضع جياز حامؿ االطواؽ في مركز ) -1

 يف.) اعداد (  الكرة الى البلعب المعد فيقـو المعد بأرساليا الى الطوؽ بعد اضاءتو يكرر التمر 
 
 
 
 
 
 

ترسـ اربعة مربعات عمى الحائط كؿ مربع يموف بموف مشابية لموف كرة طائرة تقؼ البلعبة عمى مسافة معينة مف -2
     الحائط يقؼ المدرب اماـ البلعبة وعند رمي الكرة الممونة يجب عمى البلعبة اعدادىا الى المربع المشابية لموف الكرة .

 ) اعداد ( . 
 
 
 
 
 
 
( عند اضاءتو لموف  3( المعد في المركز )  6نضع المثير الضوئي قرب القائـ اماـ البلعب المدرب في المركز ) -3

( اما االزرؽ فيتـ االعداد ) الى  2( اما اضاءة االحمر فيتـ االعداد الى المركز )  4االصفر يتـ االعداد الى المركز ) 
 ( سريع .  ) اعداد (  3المركز ) 

 
 
 
 
 
 
 

( المثير الضوئي اماـ المعد قرب القائـ تكوف  6( مدرب مركز )  3( البلعبوف مركز ) 4،2األطواؽ في المركزيف )-4
االطواؽ بوضع افقي عمى األرض لحظة إضاءة الجياز يقـو المدرب برمي الكرة الى المعد ليقـو باعدادىا الى الطوؽ 

 المشابية لموف االضاءة . ) اعداد ( 
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 2016دقيقة         التاريخ: السبت   /   /    /  90السبوع االوؿ : الوحدة االولى                 الزمف ا

اقساـ الوحدة 
 التدريبية 

 الوقت
 المالحظات  التشيكالت  الفعاليات 

 دقيقة  20

 شرح التمرينات وتييئة االدوات والممعب  د  5 المقدمة 

 

 

االحماء العاـ 
 د 15 والخاص

ىرولة تمرينات تمطية العضالت وتمرينات السرعة 
   والتوافؽ والرشاقة 

 القسـ الرئيسي 

 د 60
تمرينات 
االرساؿ 
 االعداد 
الضرب 
الساحؽ 
 المركب 

( يرتدوف  6 – 5 – 1ثالثة العبات في المركز ) 
دريسات مشابية اللواف المثير الضوئي العبوف 

ضوئي يوضع خمؼ مرسموف في الممعب االخر المثير ال
المرسؿ يستدير المرسؿ لمشاىدة اضاءة المثير الضوئي 
ثـ يمتؼ لتوجيو الكرة الى الالعب المشابية دريسو لموف 
الضوء . مالحظة : يغير الالعبوف مراكزىـ قبؿ استدارة 
االعب . ) ارساؿ ( .. و مدرب خمؼ خط االرساؿ يحمؿ 

ؼ خط كارتات ممونة الالعبوف في الجية المقابمة خم
االرساؿ يقسـ الممعب الى ستة مربعات ممونة مشابية 
لموف الكارتات يقوـ المدرب برفع كارت بشكؿ عشوائي 
عمى الالعب ارساؿ الكرة الى المربع المشابية  لموف 

 الكارت . ) ارساؿ ( 
 

ترسـ اربعة مربعات عمى الحائط كؿ مربع يموف بموف 
مسافة معينة مشابية لموف كرة طائرة تقؼ الالعبة عمى 

في الحائط يقؼ المدرب اماـ الالعبة وعند رمي الكرة 
الممونة يجب عمى الالعبة اعدادىا الى المربع المشابية 

 لموف الكرة . ) اعداد ( . 
           نفس التمريف يؤدي بأربعة العبيف او خمسة العبيف .    

 ) ضرب ساحؽ ( 
ة عدد يقسـ الفريؽ الى مرسؿ ومعد وكابس كرات ممون

( ممونة بالواف متعددة ويقسـ الممعب االخر الى ستة 6)
الواف مشابية لموف الكرات يقوـ المرسؿ بأرساؿ احدى 
الكرات الى الجية المقابمة يقـو العب باستقباليا مف 
االعمى الى المعد ثـ يقـو المعد بأعدادىا الى الضارب 

( ليقوـ بضربيا الى المربع 4-2في المركزيف )
 ة لموف الكرة .)مركب(المشابي

  

   تماريف التيدئة واالسترخاء د 10 القسـ الختامي 


