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نتباه لدى العبي الكرة الطائرة يعد من أهم األمور إلإن االهتمام الجيد بمظاهر ا      

تركيز عليها من قبل المدربين والمختصين في عتبار والإلالتي يجب أن تؤخذ بنظر ا

مجال لعبة الكرة الطائرة. وذلك ألنها تؤثر وبشكل إيجابي في رفع كفاءة الالعب 

الفنية والمهارية وتحسين درجة االنتباه لدى العبي الكرة الطائرة بشكل عام 

 والالعب الحر بشكل خاص.

نتباه إلالبدني في بعض مظاهر اير الجهد ـمعرفة تأث :وـدف من الدراسة هـكان اله 

 لدى الالعب الحر في الكرة الطائـرة .

بعدم ثبات طريقة اللعب فيها ، حيث تتميز  وبما إن لعبة الكرة الطائرة تتميز      

االت الدفاعية ـبداية تداول الكرة لغاية الفوز بالنقطة من الح ذب منـبتغير حاالت اللع

لذا يتطلب من  ع ومفاجئ طيلة فترات اللعب ,إلى الحاالت الهجومية وبشكل سري

نتباه خالل األشواط إلر درجة عالية من اليقظة واـن وباألخص الالعب الحـالالعبي

جل تحقيق األداء األمثل للفوز في النقطة وبالتالي الفوز أأو المباراة وذلك من 

 بالشوط الى أن يتم الفوز في المباراة.

ى عينة من العبي الدرجة الممتازة بالكرة وقد تم إجراء التجربة عل     

 ة.ـة العمديـختيارهم بالطريقإم ـين تـ( العب8ة )ـدد أفراد العينـرة.حيث بلغ عئـلطاا



حصائيآ إة ـأ دالـى وجود فروقـج الدراسة إلـل من خالل نتائـم التوصـد تـوق     

دي لعينة ـار البعـبدي ولصالح االختـي والبعـث في االختبارين القبلـدى عينة البحلـ

 ث.ـالبح

هتمام والتركيز من قبل : ضرورة اإل ات منهاـوأوصت الباحثة بعدة توصي   

اه من خالل إعطاء تمارين تعمل على تنمية ـر االنتبـالمدربين والمختصين بمظاه

 .وتطوير تلك المظاهر لـدى الالعب الحر في الكرة الطائـرة

 

Abstract 

 

The Effect of Physical Effort On Some                              

Attention Aspects Of The Libro In Volleyball 

Asst. Instructor_ Jinan Naji Al Jubuori 

 

Coaches and experts in the field of volleyball should take 

into consideration the important role of attention on the 

libro's performance. Attention positively affects the player's 

level of performance as well as his skill and artistic 

efficiency. Improving the players attention will eventually 

lead to a development in all these aspects. 

The aim of the research is to identify the effect f physical 

effort on the libro's attention. Because the sport of volleyball 

is a highly changing sport, games move from defense to 

offence in seconds, players and libros in particular should be 

equipped with attention.  

The subjects of the research were  



(8) players. The data was collected, treated using proper 

statistical methods and the results showed that there are 

significant statistical differences between the pretests and 

posttests in favor of the posttests. The researcher came up 

with many recommendations and the most important one 

was giving exercises that teaches players how to concentrate 

and develop their attention in volleyball.  

 

 

    

 الباب األول: 

 التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث 1-1

طائرة على درجة كفاءة الالعب في تعتمد طبيعة األداء المهاري في لعبة الكرة ال    

وتوظيفها خططيآ وفنيآ ونفسيآ لألرتقاء بالمستوى   أداء المهارات األساسية 

المطلوب في المباراة . وبالرغم من صغر مساحة ملعب الكرة الطائرة فإن ذلك يضع 

على الالعب مسؤولية كبيرة من خالل توافر لياقة بدنية وجهد بدني عالي ، 

تركيز انتباهه وتغطية الملعب بسرعة عالية عندما يحتاج منه موقف  إلىباإلضافة 

اللعب ذلك, سواء كانت هذه المواقف هجومية أم دفاعية
(1) . 

 

غير وتتغير وفقآ لت ل النقطة الواحدةتتميز بتكرار مواقف اللعب خال إنهاحيث        

الطائرة تتكون  ولعبة الكرةمواقف اللعب من عملية الدفاع الى الهجوم وبالعكس .

من مجموعة من الحركات يطلق عليها المهارات الفنية األساسية أو المبادئ 

راة تعتبر مشابهة ية والتطور لالعبيبن أثناء المبااألساسية . وإن الكفاءة الفن
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 .71,ص1991، دار الفكر العربي ، 1: طقانون  -تحليل –تدريب  –تعليم  –الكرة الطائرة تاريخ علي مصطفى طه ؛ 

 



لكفاءة الموسيقيين أو الفنانين ، والبراعة المكتسبة بعد ساعات طويلة من التدريب 

يملك تعريفه في كيفية اداء التحرك الصحيح والجيد في السريع والتطور الفني 

ظروف معينة في وقت مفترض،واصبح من الواضح إن الكمال المطلوب لهذه 

المتطلبات هي عملية تدريبية ذات مدى لفترة طويلة وكما يتطلب عددآ ضخمآ من 

ن إالتكرارات الصحية والتي تنفذ تحت ظروف يتم صنعها بواسطة الكادر التدريبي و

نتاج متغير ومؤثر في إتطور الحركات او التحرك الفني لالعبين في المباراة هو 

الفني بواسطة الالعبين يعتبر  األداء الفني لالعب.إن الوصول إلى هذا التطور

المؤثر األكبر فاعلية فيها هو المدرب
 (1)

التكتيكية -رة للحركة الفنيةوإن افضل صو.

ذهني من خالل اإلدراك والوعي التكتيكي وعلى هو عملية نقل العنصر التفكيري ال

رأسها التفكير السليم المثمر المستقل. ومن خالل التفكير الخالق ينتج عنه حلول 

فعلية ملموسة من خالل روح معنوية عاليةوكفاح قوي مع الخصم لكي تتمكن من 

 استغالل نقاط ضعفه ونقصه،هذه التهيئة تجاه الخصم والتي تتم اثناء التدريب

والتي تمكن الالعب القدرة على حل مشاكله بنفسه اثناء المباراة.
(2) 

) توزيع  وإن ذلك يحتم على الالعب مهمة توافر مظاهر اإلنتباه وأهمها :       

نتباه(، لما لهذين المظهرين اهمية كبيرة في تحقيق األداء إلنتباه ( و )تحويل اإلا

لالعب الحر خصوصآ،وذلك من خالل كرة الطائرة عمومآ والاألمثل لدى العبي ا

 دفاعه عن الملعب والتهيؤ للهجوم الناجح من خالل توفر هذين  المظهرين.

هتمام المدربين والمختصين إدم وجدت الباحثة عدم تركيز وـمن خالل ما تق       

ل ـنها تعمألوذلك  , ة منهمـفي مجال لعبة الكرة الطائرة بمظاهر األنتباه إال نسبة قليل

الملعب أوفي في المطلوب  تحقيق األداءى رفع كفاءة الالعب الحر وكيفية عل

هتمام والتأكيد على إعطاء تمارين تعمل على تطوير مظاهر إلالمباراة، حيث يجب ا

  :  األنتباه ومنها
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ج واألرتقاء ـل النتائـق أفضـ) توزيع األنتباه ( و )تحويل األنتباه ( من أجل تحقي

 بالمستوى المطلوب.

 مشكلة البحث 1-2

هتمام الجيد بمظاهر األنتباه ومنها )توزيع األنتباه ( و )تحويل االنتباه ( إلا إن     

عتبار من قبل المدربين إلتؤخذ بنظر ا نأ،يعد من أهم األولويات التي يجب 

, وذلك ألن لعبة الكرة الطائرة تتميز بتغير  الطائرة ةوالهتمين في مجال لعبة الكر

وإن عدم ثبات  ة طيلة فترات الشوط أو المباراة،عب الهجومية والدفاعيمجريات الل

ن ذلك التغير المفاجئ في إلموقف ، وا لطبيعة اللعب فيها تتغير تبعآ أداءطريقة 

الهجوم يتطلب درجة عالية من التركيز واألنتباه من  إلىطريقة اللعب من الدفاع 

عتبر محور الفريق الذي عن قبل العبي الفريق وخصوصآ الالعب الحر الذي ي

عداد لبناء الهجوم الناجح حديد الدفاع عن الملعب والتهيؤ واإلطريقه سيتم ت

وهكذا فإن المعلومات  والفعال للفوز بالنقطة ومن ثم الفوز بالشوط أو في المباراة.

التكتيكية والتوقعات المستقبلية عن ما سوف يعمل الخصم في موقف جديد مفترض 

سرعة استجابة ودقة الحركة مع ما سيهئه خبرة الالعبين المؤثرة في  من هنا تبرز

الالعب اثناء المباراة.
(1) 

دم ترى الباحثة من خالل تجربتها الميدانية كالعبة سابقة ـومن خالل ما تق     

نتباه من قبل هتمام والتركيز على مظاهر اإلإلوكمدرسة لمادة الكرة الطائرة عدم ا

 إن دريب ،وذلك لكونـن في مجال لعبة الكرة الطائرة خالل التالمدربين والمختصي

دى الالعب الحر في ـل هذه المظاهريجابي في تنمية إؤثر وبشكل ي الجهد البدني

وذلك ,  يل االنتباه ()توزيع األنتباه و تحو : هذه المظاهر هي ومن الكرة الطائرة

يات في مجال هذه المستو أفضل إلىرتقاء بمستوى الالعب الحر جل اإلأمن 

 .ةـــاللعب
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 أهداف البحث 1-3

مظاهر األنتباه )توزيع االنتباه ـ تحويل  ير الجهد البدني في بعضمعرفة تأث 

 رة .ــــرة الطائــــاألنتباه( لدى الالعب الحر في الك

 فروض البحث 1-4

 (تباهاألن ـ تحويلمظاهر األنتباه )توزيع األنتباه  ؤثرفي بعضي الجهد البدني ان 

                                    . ةرــــالطائرة ـــــالك فيلدى الالعب 

 مجاالت البحث 1-5    

بالكرة   ازة ـة الممتـة الدرجـي أنديـن بعض العبـمتض   المجال البشري: 1-5-1        

 . (2010 ــ  2009م )ــــــرة للموسـلطائا

تبر الفسلجة الرياضية في كلية التربية قاعات ومخ   المجال المكاني: 1-5-2

 داد/الجادرية.ـــــالرياضية ـ جامعة بغ

  2/  1ــة ــولغايــ2009  /  11/  23رة من ـــــللفت  المجال الزماني: 1-5-3         

 م. 2010/

    

 الباب الثاني  

 -الدراسات النظرية والمشابهة: -2

 -الدراسات النظرية: 2-1

 :ـ stress)اإلجهاد( ينــالبد دــالجه   1ـ1ـ2

 هو اإلستجابة الفسيولوجية للجسم الى المتطلبات البنية والنفسية والبيئية.

كٌل منا يتعرض في حياته اليومية الى مختلف المتغيرات سوواء كانوت جيودة او غيور 

ثال على ذلك : الحصوول علوى عمول جيود كالترقيوة مجيدة ، مفرحة او غير مفرحة،ك

األداء البوودني كإسووتخدام والتغيوورات فووي طبيعووة الفشوول فووي اإلمتحووان او النجوواح او 

برنووامج توودريبي او الحميووة عوون الطعووام وتنظوويم الغووذاء . كوول هووذه المفارقووات لهووا 

وسوولبي , ولكوون كووٌل منووا عليووه ان يووتمكن بووالتحكم بهووذه المتغيوورات او دورإيجووابي 



لحد الطبيعي يوؤدي إلوى عليها .حيث ان اإلرهاق والقلق فوق ا اإلنفعاالت والسيطرة

 المرض او الوفاة.

 إلستجابة الفسيولوجية للتعب :ـا    2ـ1ـ2

التعوووب أو الضوووغك قووود يكوووون فسووويولوجيآ أو نفسووويآ فوووي فعاليوووات رفوووع األثقوووال        

حة وتغيور درجوات الحورارة والتعورض للمرتفعوات العاليوة اوالسوب والهروله والوركض

( (physiogical stressot وجية وتسومىفسيول عن سطح البحر كلها لها إستجابة

أما اإلستجابة النفسية فيمكن ان تكون مثآل الرسوب في اإلمتحان وفاة احد المقربين 

او احد افراد العائلة.
(1) 

 الجسم اليفرق بين التعب و اإلجهاد البدني والنفسي :ـ  3ـ 1ـ 2

 The figghtor fligh)يمكن ان تسمى هذه اإلستجابة الجسمية )      

Respenseتتميزمن الناحية الفسيولوجية باألمور التالية حيث زيادة وأرتفاع  حيث

 في نسبها:ـ

 . نبض القلب.1

 . إزدياد معدل التنفس الطبيعي.2

 . درجة الحرارة.3

 . جريان الدم إلى العضالت.4

 . التعرق.5

 . إزدياد اإلستخدام األوكسجيني.6

 . الشد العضلي.7

سوواف فووي تحفيووز أو الوسوويك فووي تحريووك الجهوواز العصووبي هووذه المتغيوورات هووي األ

نسوبة إسوتخدام الودهون  giycocori colde  السومبثاوي والغودة الدرقية،لوذا فوإن

.ترتفع والشحوم قد
(2)
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 التمارين والجهد البدني:ـ 4ـ 1ـ 2

التمرينات تعتبر من المحفزات السريعة والحادة،لذا تؤدي إلى إستجابة سريعة       

ريان الدم واإلستهالك ، ضغك الدم،التنفس،جمثال ذلك: نبض القلب -وحادةايضآ

والتمرينات تلعب دورآ رئيسيآ في تخفيف التعب واإلجهاد النفسي  .األوكسجيني

تفاديآ للتأثير الفسيولوجي حيث أن الضغك والتعب الذهني والشعور به قد يؤدي إلى 

لبدنية تؤدي إلى اإلقالل من حدة واثبت علميآ بأن ممارسة التمارين ا .الكآبه والقلق

 المراض النفسية لدى األفراد وذلك لألسباب التالـيــــــة:ـ

 ممارسة بعض التمرينات. . تغيير طبيعة الروتين اليومي والحياة اليومية من خالل1

 . التمرينات تقلل من حدة الغضب والخوف والضجر والملل.2

يوية مما يؤدي إلى التخفيف من الحالة . التمرينات تؤدي الى تغييرات كيمائية ح3

النفسية.
(1) 

الباحثة أن تلخص مفهوم الجهد البدني او التمرينات  من خالل ماورد ذكره تستطيع

ته في تحريك الجهاز العضلي والعصبي عند اقدرة الرياضي وإمكاني البدنية بانه:

ى نتائج إيجابية او اداء المجهود البدني. وإن زيادة الجهد البدني أو نقصانه يؤدي إل

ي يجب أن يكون الجهد البدني الموضوع يتناسب وامكانيات الرياضي ا سلبية

 البدنية والفنية والمهارية.

 -:الالعب الحر وخصائصه الفنية  5ـ 1ـ  2

   ((
أن الالعب الحر هو العب دفاع خاص إذ يتميز بالمهارات الدفاعية وخاصة   

ملعب وتغطية الهجوم ، وال يشترك بالهجوم أو في استقبال اإلرسال الدفاع عن ال

الصد ويجب أن يمتلك لياقة بدنية خاصة بالحركات الدفاعية ويتسم بالقدرة 

الالهوائية الالكتيكية للجزء األسفل من الجسم، إضافة إلى ذلك معرفة خططية 

جيدة بالخصائص الهجومية للفريق المنافس وينحصر أداوه في الساحة الخلفية 

، وغير مسموح له بتنفيذ أي ضربة هجومية من أي مكان في الملعب في  للملعب

وال يجوز له ، حالة ما إذا كانت الكرة بكامل استدارتها فوق الحافة العليا للشبكة 

                                                 
(1)

 .612-617،صالمصدر ال،لبقفاضل سلطان شريده الخالدي؛ 



الصد أو محاولة الصد أو اإلرسال ويسمح له بالدخول للمباراة في أي وقت وبدل 

مله ال تحتسب من التبديالت أي العب في الصف الخلفي ، والتبديالت التي تش

العادية وعددها غير محدد بشرط أن يتم تداول الكرة بين كل تبديل أخر ، تكون 

منطقة التبديل الخاصة به محصورة بين خطي الهجوم ونهاية الملعب ، ذلك عندها 

تكون الكرة خارج اللعب وقبل أن يطلق الحكم صافرته ببدء ضربة اإلرسال وعليه 

( فإنه  4تكون بلون مغاير للفريق وعندما يصل إلى المركز رقم ) ارتداء فانيلة 

يجب أن يخرج ويعاد اشتراك الالعب األصلي بدال عنه 
))(2)

 

 الواجبات الخططية الالعب الحر:.   6ـ  1ـ  2

إن استخدم الالعب الحر وإشراكه في اللعب ليس بالعملية السهلة للمدربين ، إذ   

في اللعب إلى خطك خاصة الن عمل هذا الالعب  يجب أن تخضع عملية إشراكه

يختلف عن بقية أعضاء الفريق ، لذلك تحتاج هذه العملية إلى درجة عالية من الفهم 

واإلدراك والتفكير للمدرب مرتبطة مع خطك الفريق وفي المكان المناسب في 

أيضا  الملعب ، معرفة جيدة إلمكانيات الفريق المهارية والخططية وللفريق المنافس

ويتطلب من الالعب الحر التفاهم والترابك مع أعضاء الفريق لكي يعطي المستوى 

المطلوب وتأدية المهام المكلف بها داخل الساحة 
((
وكقاعدة فإن الالعب الحر يدخل  

الوصول إلى مركز رقم    ( وعند  1اللعب بعد اإلرسال بدل الالعب في مركز رقم ) 

ب األصلي ، أن الوظيفية األساسية لالعب الحر هي ( يتم التغيير مع الالع 4) 

االستقبال في جميع المواقع في المنطقة الخلفية 
 ( ))1 ). 

  وان خطك إشراكه قد تنوعت تبعاً لخطك اللعب المستخدمة وهي كاألتي : 

استبدال الالعب الحر مع أي العب أخر ضمن الالعبين األصليين داخل  . 1    

 تبعاً لحاالت اللعب وموقف الفريق خالل المباراة . الخلفية الملعب وفي المنطقة 

ين االرتكاز عند الطريقة األخرى هي أن الالعب الحر يستبدل بدل الالعب . 2

(  4)  مز رقفي المرك مباشرة ولغاية صعودهم إلى خك األماميخسارتهم اإلرسال  

 وذلك لألسباب آالتية : 

                                                 
(6)

 .  9. ص   1991. قطر : التعدي ت في قانون  لعبة الكرة الطائرة طري للكرة الطائرة . االتحاد الق 

)2)THE COACH . LBID. P. 15 . 



ملعب يكون ضعيفاً في االستقبال والدفاع عن ال أ .  يكون الالعب االرتكاز دائماً  

 .الخلفية بطيء الحركة في     الساحة

ب . العبو االرتكاز تكون لديهم واجبات كثيرة أمام الشبكة , لذلك يحتاجون إلى 

توقفات مؤقتة للراحة واستعادة الشفاء ثم معاودة اللعب
 

على الرغم من واجبات 

خاصة باستقبال اإلرسال والدفاع عن الملعب ،  الالعب الحر الرئيسية وهي دفاعية

إال أن هناك واجبات خططية ثانوية أخرى يمكن االستفادة منها ولقد سمحت بها 

التعديالت الخاصة بالالعب الحر حيث يمكن أن يقوم باألعداد من المنطقة الخلفية 

.للهجوم 
 

نافس أو عندما في حالة دفاع الالعب المعد إلحدى كرات الهجوم من الفريق الم 

تكون الكرة بعيدة عن متناول الالعب المعد مثل الكرات الحرة البعيدة ، بذلك يعطي 

نمطاً جديداً من خطك اللعب والتي يمكن أن تؤدي إلى تفوق الفريق ولهذا يجب على 

المدربين تدريب الالعب الحر على مهارة األعداد لالستفادة منها ، وهذه الوظيفة 

في الملعب إضافة إلى الالعب المعد  لحر ستجعله العباً أساسيا الجديدة لالعب ا
 (1)

. 

 األنتبـــــاه :ـ  2ــ1ــ2

يلعووب األنتبوواه دورآ مهمووآ فووي حيوواة األنسووان لمسوواهمته فووي التعوورف علووى البيئووة      

وتكيفووه وإتصوواله بهووا . بحيووث يعوود موون األسووس التووي يقوووم عليهووا مختلووف العمليووات 

يفكوور فووي أي ن اإلنتبوواه ال يسووتطيع اإلنسووان أن يووتعلم أو يتووذكر أوالعقليووة العليووا. فبوودو

شيئ, فلكي يتعلم األنسان شيئآ يجب أن ينتبه أوآل ,ثم يدركه , وبذلك فإن اإلنتباه فوي 

, وإن عملية اإلنتباه تختلف من شخص آلخر ، حيوث يوجود المجال الرياضي مهم جدآ

المهوارات آخر.وإن درجة إتقان  مقارنة بشخص شخص لديه درجة عالية من اإلنتباه

بقدرة الفرد على تركيز  ترتبك أيضآ هالت التدريب فقك , بلالحركية الترتبك فقك بمؤ

الواعي في التحكم في المهارات الحركية والقدرة على اإلسهاماإلنتباه 
(1)

.   

 

                                                 
 .   9. ص  المصدر ال،ابق ( االتحاد القطري للكرة الطائرة .1)
(1)

 .690، ص1916: ) القاهرة ، دار المعارف (  1محمد ح،ن ع وي؛ علم التدريب الرياضي ، ط 



"فاإلنتباه" يعني حالة تسبق األداء وتتكيف المهارات وفق تجربة الفرد نحو النشواط 

الممارف
(2)

. 

ويعتبوور إسووتثارة وتوجيووه لتركيووز العمليووات العقليووة مربوووط بحاسووتين همووا :حاسووتي) 

البصر والسمع(، وهي مهمتان فوي جميوع الحركوات الرياضوية، ويعتمود اإلنتبواه علوى 

ويتوأثر بشوكل  يتطور منة خالل التكورار والتجربوةشدة المثير وحجمه وتكراره، حيث 

نتبوواه عنوودما تكووون إلاليسووتطيع ا ة وألن الكووائن الحوويسوولبي بحوواالت اإلجهوواد الشووديد

الجهاز العصبي في حالة تعب شديد
(3)

. 

إهتموام الباحثة من خالل ماورد ذكره أن اإلنتباه هو العملية العقلية التي توجوه  وترى

 من المواضيع. الفرد او الرياضي نحو موضوع معين دون غيره

االنتباهمظاهر  2-1-3
(4)

  
 

 اه .ــم اإلنتبــحج   

 .االنتباه( حدة )شدة   

 اه.ــز اإلنتبــتركي 

 اه.ــاء اإلنتبــإنتق 

 اه.ـــات اإلنتبـــثب 

 اه.ــع اإلنتبـتوزي 

 اه.ــتحويل اإلنتب 

 .االنتباهتشتت  

التطورق الوى المظهورين الوذين توم تحديودهم مون قبول الخبوراء المختصوينوسيتم 
*
فوي  

 فس الرياضي.الكرة الطائرة وعلم الن اختباراتمجال 

 

 

                                                 
(6)

 .54-55(،ص2002:)الدار الجامعية للطباعة والنشر،الموصل،أصول التعلم الحركي(  وجيه محجوب،أحمد بدري؛ 
(1)

 .616،ص6006:)القاهرة،دار الفكر العربي(،1محمد ح،ن ع وي؛علم النفس التدريب والمناف،ة الرياضية،ط 
(2)

 .110, ص 1999القاهرة, مركز الكتاب للنشر( ,  :)1محمد العربي شمعون؛ علم النفس الرياضي والقياس النف،ي، ط 
*
  

 جامعة ال،ليمانية/كلية التربية الرياضية. -أ.د   نوري ابراهيم الشوك.إختبارات وقياس الكرة الطائرة .1

 الجادرية. -جامعة بغداد /كلية التربية الرياضية-أ.د  ثريا نجم. إختبارات وقياس الكرة الطائرة .6

 الوزيرية. -كلية التربية الرياضية للبنات-هيم.علم النفس الرياضي؟ جامعة بغدادأ.د  خالدة ابرا .1



 :ـ  االنتباهتوزيع  4ـ1ــ2

يقصد به " هو قدرة الالعب علوى توجيوه إنتباهوه نحوو اكثور مون مثيور فوي وقوت       

واحد أو توجيه إنتباهه نحو إستيعاب وفهم أكثر من معلومة من مصوادر مختلفوة فوي 

تباهوه وقت واحد، مثال على ذلك: قيام الالعوب المهواجم فوي الكورة الطوائرة بتوزيوع ان

 .ما بين الالعب الذي يقوم بعملية الصد والشبكة وملعب المنافس

 :ـ  االنتباهتحويل   5ـ1ـ2

يقصوود بتحويوول اإلنتبوواه"هو قوودرة الالعووب علووى سوورعة توجيووه إنتباهووه موون مثيوور     

معين الى آخر. ومن أمثلة ذلك:الالعب المدافع في الكرة الطائرة الوذي يوجوه إنتباهوه 

فس الوذي يقووم بوأداء الضوربة السواحقة ثوم سورعة تحويول إنتباهوه نحو الالعوب المنوا

نحو العب منافس آخر يؤدي الضربة السواحقة فعوآل كنتيجوة لعمليوة الخوداع مون قبول 

 .الفريق المنافس وبالتالي قدرته على صد هذه الضربة الساحقة

ون وإن عمليووة تحويوول اإلنتبوواه موورتبك بمرونووة العمليووات العقليووة وإن الووذين يزاولوو 

انتباههمنشاطات مختلفة يتمتعون بإمكانيات كبيرة بعملية تحويل 
(1)

. 

 البا

 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -3

 -منهـــج البحـــث :  1ــ 3

 ختيار المنهج المالئم وبما ان المونهج الوصوفيإتلزم الباحث في  إن طبيعة المشكلة  

أو موقوف او مجموعوة مون  علقة بطبيعة الظاهرةيتضمن دراسة الحقائق الراهنة المت

النوواف او مجموعووة موون األوضوواع
(1).

وذلووك لمالئمتووه  وصووفياسووتخدام الموونهج ال تووم 

 لطبيعة الدراسة.

 

 

                                                 
(1)

 .611محمد ح،ن ع وي؛ المصدر ال،ابق ,ص  
(1)

 . 21ص 1911:( اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية(, 1غريب محمد سيد احمد؛تصميم وتنفيذ البحث اإلجتماعي ،ط 



 -عينــة البحـــث  : 2ــ  3

شملت عينة البحث العبي اندية بغداد للدرجة الممتازة بالكرة الطائرة , حيث بلغ 

 اختيارهم بالطريقة العمدية. ( العبين ، وقد تم8عددهم )

 

 -البحــث  : واألجهزة المستخدمة في دواتواأل الوسائل 3ــ  3

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية.

 ستمارة اختبار.إ

 المقابالت واإلستشارات .

 الوسائل اإلحصائية.

 إستمارة تفريغ البيانات.

ر اإلنتباه لدى الالعب الحر إستمارة إستبيان لتحديد اهم اإلختبارات الخاصة بمظاه

 في الكرة الطائرة.

 . (Q & Qيدوية نوع  ) ساعة توقيت

 ( .1(، عدد)hp( نوع )pontiume 3جهاز حاسوب   )

 جهاز الخطو لهود جكنز وسكوبك.

 

 إجراءات البحث الميدانية 5 -3

صة بموضوع الدراسة، تم عرض اهر اإلنتباه والخاظمن اجل تحديد أهم م    

( على مجموعة من الخبراء 1إستبيان الموضحه في الملحق رقم)إستمارة 

ضمن إختصاصاتهم )الكرة الطائرة،علم النفس الرياضي ،اإلختبارات  ، والمختصين

حققت  بعد ذلك تم جمع البيانات وفرزها واألخذ من بين المظاهر التي .والقياف (

بة الكرة الطائرةوكما بما يتالئم وأهميتها لالعب الحر في لع ( فما فوق(80%نسبة 

 (.1هو موضح في الجدول رقم)

 

 



 (1الجدول )

 

 ت

 

 مظاهر اإلنتباه

 

 النسب المئويه

 

 المظاهر المرشحة

 

1 

 

 توزيع اإلنتباه

 

%80 

 

  

 

2 

 

 تركيز اإلنتباه
50 % 

 

 

3 

 

 ثبات اإلنتباه
30 % 

 

 

4 

 

 حدة )شدة اإلنتباه(
40 % 

 

 

5 

 

 إنتقاء اإلنتباه
20% 

 

 

6 

 

 اإلنتباهتحويل 
95 % 

 

  

 

7 

 

 حجم اإلنتباه

 

15% 

 

 

8 

 

 تشتت اإلنتباه

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 



 -اإلختبارات الخاصة بمظاهر اإلنتباه: 3-5-1

إختبار توزيع اإلنتباه بإستخدام الحاسوب -أوآل :
(1)

. 

( xويعتبر من النماذج الشائعة،وهو عبارة عن مجموعة من حروف تمثل حرف )   

( حروف منتشرة بصورة عشوائية داخل مستطيل يتكون 4ها )باللغة اإلنكليزية عدد

تحويل  -) ثبات اإلنتباه : وهي ( مربعآ. ويقيس هذا اإلختبار ثالثة ابعاد12من )

 توزيع اإلنتباه(.  -اإلنتباه

 :ـ طريقة األداء .1

 تعرض هذ اللوحة من خالل جهاز الحاسوب ولمدة ثانية واحدة.  .1

( xصورة طبق األصل لمواقع العالمات ) المختبر ان يرسميطلب من الالعب  .2

 التي كانت في اللوحة األصلية.

 :ـطريقة حساب الدرجات .2

 اب الزمن المستغرق في وضع العالمات.سيتم ح  .1

( يوضح 1. والشكل )عدد العالمات الصحيحة المطابقة مع اللوحة األصلية  .2

 ذلك.

             

 

 X    X 

    X 

  X   

                                                      

 (1)الشكل  

 يوضح إختبار توزيع اإلنتباه بإستخدام الحاسوب

 

                                                 
(1)

 .111ه , صمحمد العربي شمعون؛ مصدر سبق ذكر 



إختبار بوردن أنفيموف والخاص بتحويل اإلنتباه -ثانياً :  
  :(1)

 

ختبارات الشوائعة فوي مجوال إختبوارات علوم الونفس، وهوو عبوارة عون اإل  وهو من    

ثالثوووة أبعووواد وهي:)ثبوووا  س هوووذا اإلختبوووار مجموعوووة مووون الحوووروف اإلنكليزيوووة،ويقي

 0تركيز اإلنتباه( -تحويل اإلنتباه -اإلنتباه

 طريقة األداء:ـ  .3

 عتمد على تغيير الحروف المطلوب شطبها مفردة أو مفردة أو مزدوجة.ي  

 يطبق اإلختبار خالل دقيقتين.

ف ثانية أو أربع مجموعات من الحرو 30يتم تغيير الحروف المطلوب شطبها كل 

 ,BXCK, BCXH…ext.      NAE ,ينفي اإلختبار الذي يستغرق دقيقت

EAN 
*

 

 . يكون الشطب في إتجاهين من األعلى إلى األسفل ,ومن اليسار إلى اليمين

 يتوقف الالعب عن شطب اإلشارات بعد اإلنتهاء من الوقت المحدد مباشرة.

 -ه:ــــــــيحتسب تحويل اإلنتباه عن طريق المعادلة التالي

 

                                                                                                         

                           M + O + H                                                          

  

  تحويل اإلنتباه =                        

                                            3              

 -حيث إن :

          M الفرق بين =BC   30األولى والثانية خالل  األولى والثانية )خالل 

 ثانية(.

          M  =N1)  - N2.) 

          H   الفرق بين  =EA .الثانية والثالثة 

                                                 
(1)

 . 111-111محمد العربي شمعون؛ المصدر ال،ابق ، ص 
*
 ( .1انظر الملحق رقم ) 



          H  ( =N3 – N2.) 

          O   =.الفرق بين التوقف الثالث والرابع 

          O  ( =N4 – N3 .) 

 

إختبار الجهد البدني 2ـ 5ـ 3
 :ـ

إختبار هود جكنز وسكوبك للخطوة   
(1)

. 

( ، يتم فيه اإلختبار من  14بوصة ) 18رة عن مقعد مصمم بإرتفاع عباوهو      

بار الخطوة وبمعدل خالل الصعود والنزول بالرجلين وذلك بالتعاقب ولهذا سمي بإخت

 ( خطوة في الدقيقة.24)

 :ـ األدوات واألجهزة المستخدمة .4

 ( .46بوصة ) 18مقعد إرتفاعه  

 ساعة توقيت. 

 :ـاإلجراءات  .5

 دقائق. 3فترة دوام األداء )اإلختبار( هي  

 :ـطريقة األداء  .6

يقف المختبر في مواجهة المقعد الخشبي، وعندما تعطى إشارة  البدء يقوم     

 3, ولمدة  ( خطوة في الدقيقة24د والهبوط على المقعد الخشبي بمعدل )بالصعو

 دقائق دون توقف.

 التجربـــة اإلستطالعيــــــــــة:ـ  6ـ  3 

م. وذلك  2009/  1/ 8  الموافق  األحد  أجرت الباحثة التجربة اإلستطالعية يوم     

الجادرية على عينة  في مختبر الفسلجة الرياضية في كلية التربية الرياضية في

عند إختيار عينة  العبين من الذين لم يشاركو في التجربة الرئيسية   3مكونة من 

الباحثة بتطبيق اإلختبارات التي تم ، إذ قامت  البحث وقبل البدء بالتجربة الرئيسية

 وذلك لغرض :ـ إختيارها في موضوع الدراسة

                                                 
(1)

 .69-692محمد نصر الدين رضوان ؛ المصدر ال،ابق  ، ص  



 تبارات .معرفة الزمن المستغرق عند تنفيذ اإلخـــ   1  

 دى مالئمة اإلختبارات لعينة البحث.ـــ  م 2  

التأكد من فريق العمل المساعدـــ  3  
*
. 

 التجربـــــــة الرئيســـــــــية :ـ  7ــ  3

وكذلك صالحية  بعد أن تم التأكد من صالحية اإلختبارات المرشحة للتطبيق     

في يوم الخميس الموافق سية الجهزة واألدوات المستخدمة تم تطبيق التجربة الرئي

 على النحو التالــــــــــي :ـوذلك  2009/ 1/  12

دقيقتين بعد اإلنتهاء من اإلختبار مباشرة تم تنفيذ إختبار )تحويل اإلنتباه( ولمدة 

 ولكل العب.

 إعطاء الجهد البدني :ـ

ني لكل تم إعطاء الجهد البد بعد اإلنتهاء من تطبيق اإلختبارين النفسيين مباشرة، 

شرحه  جهاز الخطوة لهودجكنز وسكوبك والذي تم دقائق على   ( 3العب ولمدة )

 آنفآ.

 اإلختبارات البعدية :ــ

توزيع ـ تحويل اإلنتباه( (م تطبيق اإلختبارات النفسية الخاصة بمظاهر اإلنتباه ت

حيث سعت الباحثة في مراعاة تطبيق  والتي تم إجراؤها في اإلختبارات القبليه.

ختبارات تحت نفس الظروف التي تمت في اإلختبارات القبلية من حيث المكان اإل

 والزمان والوقت المستغرق بكل إختبار.

 

 

 

   

 

                                                 
*
 -فريق العمل الم،اعد: 

  إختصاص الكرة الطائرة. -. أ. م.د ح،ين سبهان صخي/ أستاذ م،اعد كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد 1

والعبة المنتخب الوطني  -جامعة بغداد إختصاص الكرة الطائرة -.م.م  بيدا  خضر بهنام/ مدرس م،اعد في كلية التربية الرياضية6

 بالكرة الطائرة حالياً.



 الوسائل اإلحصائية :ــ 9ـ 3

 ( :ـspssتم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية وباإلستعانة بالحقيبة اإلحصائية )   

 .الوسك الحسابي 

 .اإلنحراف المعياري 

 تبار إخt)للعينات المتناظرة ) . 

 ( إختبارt.للعينات الغير متناظرة والمتساوية بالعدد ) 

 البــاب الرابـــع

 عرض وتحليل ومناقشة التنائج :_ -4

( للمجموعة ةوالبعدي ة) القبلي ةعرض ومناقشة نتائج متغيرات الدراس 1ـ4 

 التجريبية :_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2)جــدول )

 )للمجموعةالدراسة بين القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات  يوضح داللة الفروق

 التجريبية(

 

 

 

 ت

 

 

 المتغيرات

 

 اإلختبار القبلي

 

 

 اإلختبار البعدي

 

 

 مج ف

 

 

مج ح
2
 

 ف

 

 

قيمة 

 ت*

 

 

الداللة 

 ع   ف ع ف اإلحصائية

 

1 

 

 اختبار

توزيع 

 اإلنتباه

 

1.091 

 

.7366 

 

3.402 

 

.5096 

 

 

2.311 

 

.3278 

 

7.050 

 

 دال

 

2 

 

 اختبار

تحويل 

 اإلنتباه

 

1.263 

 

 

 

.4752 

 

3.612 

 

.4846 

 

 

 

2.348 

 

.1593 

 

14.74 

 

 دال 

 

( وبمستوى دالله 14عند درجة حريه ) 2,14)* قيمة )ت( الجدوليه )

(0,05). 

ن) القبلوووي ( وجوووود فوووروق دالوووه احصوووائيآ بوووين القياسوووي2يتضوووح مووون الجووودول )

بة سووذلوك لكوون قيمة)ت(المحت توزيوع اإلنتبواهفوي إختبوار  للمجموعوة والبعدي(

 .0,05)وبدرجة  حريه ) , (2,14) رمن الجدولية والبالغةكبكانت ا

 

 

 

 

 



 (3) دول رقمــج

داللة الفروق بين القياف القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة ) للمجموعة  يوضح 4 -2  

 (  ضابطةال

 

 

 المتغيرات

 

 اإلختبار القبلي

 

 

 ياإلختبار البعد

 

 

 مج ف

 

 

مج ح
2
 

 ف

 

 

قيمة 

 ت*

 

 

الداللة 

 ع   ف ع ف اإلحصائية

 

 اختبارتوزيع اإلنتباه -1

 

.8688 

 

.715

5 

 

.3855 

 

.5096 

 

 

.3575 

 

.2731 

 

1.309 

 

 غيردال

 

تحويل اختبار -2

 اإلنتباه

 

1.235 

 

 

 

.484

6 

 

 

3.612 

 

.4358 

 

 

 

.6438 

 

.1617 

 

3.982 

 

 دال      

 

( وبمستوى داللة 14( عند درجة حرية )2,14)ت( الجدولية )قيمة *        

(0,05. ) 

البعوودي ( وجووود فووروق دالووه احصووائيآ فووي القيوواف القبلووي و3يتضووح موون الجوودول )

ي جميووع متغيوورات الدراسووة ,وذلووك لكووون جميووع قوويم )ت( فووالضووابطه  ةلمجموعوول

رجوة حريووه ( عنوود د2,14المحتسوبه كانوت أكبوور  مون قيمووة )ت( الجدوليوه والبالغوة )

عووودا فوووي إختبوووار تحويووول اإلنتبووواه حيوووث أظهووورت (,  0,05( وبمسووتوى داللوووه )14)

ر مون الجدوليوة والبالغوة صوغفروقآمعنوية وذلك لكوون قيموة )ت( المحتسوبة كانوت أ

 .0,05)(. وبدرجة  حريه )2,36)

 

 

 



 (4جدول رقم )

 تينوعلمتغيوورات الدراسووة ) للمجموو البعووديالقيوواف  فوويداللووة الفووروق  يوضووح3-4  

 (والضابطة التجريبية

 

 

 ت

 

 

 ت راـالمتغي

 

 المجموعة التجريبية

 

 

 المجموعةالضابطة

 

 

 قيمة ت*

 

 الداللةاإلحصائية

 

 ف

 

 ع

 

 ف

 

 ع

 

1

  

 

 اإلنتباه إختبارتوزيع

 

3.402 

 

.5096 

 

.5113 

 

.3855 

 

 

12.797 

 

 دال

 

2 

 

 تحويل اإلنتباهإختبار

 

3.612 

 

 

.4846 

 

.5913 

 

.4358 

 

 

13.112 

 

 دال

     

( وبمستوى داللة 14( عند درجة حرية )2,14*   قيمة )ت( الجدولية )        

(0,05. ) 

لمجموعتين البعدي ل ئيآ في القياف( وجود فروق داله احصا4يتضح من الجدول )

ميع قيم )ت( ي جميع متغيرات الدراسة ,وذلك لكون جفوالضابطه  ةالتجريبي

( عند درجة حريه 2,14)ت( الجدوليه والبالغة ) من قيمةالمحتسبه كانت أكبر

 (. 0,05( وبمستوى دالله )14)

 

 

 

 

 



 (5جدول رقم )

 (الضابطةداللة الفروق بين القياف البعدي لمتغيرات الدراسة ) للمجموعة  يوضح

                

 

ت

   

 

 

 المتغيرات

 

 االختبار القبلي

 

 

 االختبار البعدي     

 

 

 قيمة ت*

 

 حصائيةالداللةاإل

 ع ف ع ف

 

1 

 

إختبارتوزيع 

 اإلنتباه

 

. 8688 

 

.7155 

 

.5113 

 

 

. 3855 

 

.613 

 

 دال

 

2 

 

تحويل إختبار

 اإلنتباه

 

1.2350 

 

.4846 

 

.5913 

 

.4358 

 

.120 

 

 دال

( وبمستوى داللة 14( عند درجة حرية )2,14*   قيمة )ت( الجدولية )     

(0,05. ) 

فروق داله احصائيآ في القياف القبلي والبعديبين ( وجود 5يتضح من الجدول )

المجموعتين التجريبيه والضابطه قي جميع متغيرات الدراسة ,وذلك لكون جميع 

( عند درجة 2,14قيم )ت( المحتسبه كانت أكبرمن قيمة )ت( الجدوليه والبالغة )

 (. 0,05( وبمستوى دالله )14حريه )

 مناقشـــة النتائــج :.  2ـ  4

( يتضح بأنه متغيرات الدراسة 2،3،4ول )من خالل ما تم عرضه في الجد من      

اظهرت فروقآ معنوية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

والضابطة ولصالح القياف البعدي في جميع متغيرات الدراسة. وتعزو الباحثة 

المستقرة لدى الالعبين أدى  بب في ذلك الى القدرة باإلحتفاظ إلى الحالة النفسيةسال

المظاهر المهمة  نالى تحسين أداؤهم وذلك لكون توزيع اإلنتباه وتحويل اإلنتباه م

ظ به لفترة زمنية مناسبة سيؤدي إلى تحسين الذا فإن اإلحتف واألساسية لإلنتباه ,

 الحركي المراد تنفيذه.وقدرته على تحسين الواجب  إستجابة الرياضي



( "بأن قدرة الفرد على اإلحتفاظ بتوزيع 1976ذكره )موسى  وهذا يأتي مع ما

.النشاط وشدته" اإلنتباه تعتمد على السرعة المناسبة ألداء النشاط وكذلك حجم
(1)

 

ة لعبة الكرة الطائرة تتطلب من الالعب ان عوتعزوالباحثة ذلك ايضآ الى طبي     

لواجب الحركي المراد تنفيذه يركز إنتباهه نحومثير معين وإختيار المثير المناسب وا

بما يتناسب والموقف المحدد.وهذا بدوره يتطلب عملية تدريب منظمة وهادفة 

وتكيفها مع وبتكرارات عديدة لكي يخدم إستجابة األجهزة العضليية والحسية 

 الواجب الحركي المراد تنفيذه أثناء تأدية المهارة الحركية .

بأن  " (Grtzeretzmeyetec 1974  (هوهذا يأتي مطابقآ مع ماورد ذكر     

اإلنتباه وتركيزه يؤدي إلى تأخير سرعة اإلستجابة وبالتالي تشتت القوى مما 

 يتسبب في فشل األداء وها يعني تذبذب اإلنتباه
(2)

( في 3(عدا ما جاء في الجدول 

 . "إختبار توزيع اإلنتباه حيث لم تظهر فروقآ معنوية في نتائج اإلختبار

و الباحثة السبب في ذلك إلى أن ضعف تركيز اإلنتباه كان ضعيفآ بسبب وتعز     

الهدف من اإلختبار كذلك الوقت المحدد الثقة الزائدة بالنفس وعدم التركيز على 

باإلختبار كان قليآل مما ادى إلى عدم التركيزعلى إستمارة اإلختبار في الوقت المحدد 

 لذلك اإلختبار. 

عدم التركيز على أداء مهارة   ( "بأن2007ذكره )عريبي وهذا يأتي مطابقآ مع ما

إنما يشتت اإلنتباه إلى عوامل أخرى ,ألن اللحظة المفترض بها تركيز اإلنتباه على 

الهدف وطريقة األداء المهاري والسيطرة على الكرة والمكان والمنافس وعدم 

ة إلصابة هدف ققمحراق فكره وإضاعة الفرصة التالسماح لمشتتات اإلنتباه من إخ

 "وإن تركيزالالعب على أفكار سلبية تسببها إضاعة تلك الفرصة الفريق المنافس.

(3)
. 

 

 

                                                 
(1)

 .606,ص 1917موسى عبدهللا ؛ المدخل الى علم النفس، مكتبة الخانجي ، القاهرة ,  
(6)

 Gyetzeretzmeyetec Strak Athlies and ed the G.V. mas by Company , 1974 ,P.26   . 
(1)

 .6002-6002,ص 6001: )بغداد المكتبة الوطنية)الفهرسة أثنا  النشر (,1أحمد عريبي عودة ؛ المدرب وعملية اإلعداد النف،ي , ط 



 ـ اإلستنتاجات والتوصيات :ـ5 

 اإلستنتاجات :ـ1ـ  5

لى اإلستنتاجات إمن خالل ماتم عرضه وتحليله ومناقشته سابقآ نتم التوصل     

 التاليـــــــة :ـ

 الجهد البدني عد ممارسةض مظاهر اإلنتباه بعب تأثيرآ واضحآ فيكان هناك  .1

توزيع اإلنتباه في اإلختبارين القبلي والبعدي لدى عينة البحث في إختبار 

 للمجموعة التجريبية.

 ن هناك تأثيرآ واضحآ قبل  وبعد ممارسة الجهد البدني.كا .2

 

 التوصيات :ـ  2ـ  5

ني خالل الوحدات اإلهتمام بمظاهر اإلنتباه بإستخدام الجهد البد ضرورة .1

 التدريبية والتعليمية.

ضرورة اإلهتمام بمظاهر اإلنتباه وباألخص )توزيع اإلنتباه وتحويل   .2

 التدريبية لالعب الحر في لعبة الكرة الطائرة . عداد البرامجإ( في اإلنتباه 

إجراء دراسات وبحو  مشابهه وتكميلية لمظاهراإلنتباه اإلخرى من    .3

 ـ حدة ـ تركيز اإلنتباه (. )توزيع ـ حجم ـ ثبات 
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