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ممخص البحث بالمغة العربية

تضمنت الدراسة خمسة أبواب :خصص االول منيا لمقدمة البحث وأىميتو إذ أشار الباحث الى اعتماد

الطرائق واألساليب العممية التدريبية خصوصاً ما يتصل بالتدريب الذىني في مراحل اإلعداد والمنافسات كافة

يضمن تحقيق األىداف بوقت وكمفة وطاقة أقل ،خصوصاً بعد إذ ظيرت العالقة بين العموم الرياضية المختمفة

بشكل أكثر وثاقة وقوة وتداخل من جية ،واكتشاف أنماط جديدة لمتأثير المتبادل من جية أخرى .كما تضمن

مشكمة البحث والتي تمثمت بالتساؤل :ىل ان التمرينات الذىنية الخاصة ستسيم في رفع مستوى االنتباه
المركز لدى عينة البحث؟ وتضمنت أىداف البحث :اعداد تمرينات ذىنية لتطوير االنتباه المركز لدى بعض
العبي نادي الشباب لمكرة الطائرة .كما افترض الباحث وجود فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبار

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية .أما الباب الثاني فأشتمل عمى الدراسات النظرية والسابقة ،إذ تطرق
الباحث الى استخدام التكنولوجيا المحوسبة في مجال عمم النفس الرياضي ومنظومة اختبارات فيينا واالنتباه

في المجال الرياضي والعديد من الموضوعات ذات الصمة ،ىذا وتضمنت الدراسات السابقة عرض ومناقشة
دراسة زمان الكناني ( ،)2012أما الباب الثالث فاشتمل عمى منيجية البحث واجراءاتو الميدانية ،فاعتمد
الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث ،واجرى بحثو عمى العبي نادي الشباب لمكرة الطائرة ،وقام

بشرح منظومة ( )VTSاأللكترونية المستخدمة لقياس االنتباه المركز وتفاصيل التجربة الرئيسة وصوالً الى

األساليب اإلحصائية المستخدمة .أما الباب الرابع فيشتمل عمى عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا بعد

معالجتيا احصائياً باستخدام برنامج معالجة البيانات ( ،)SPSSليتوصل الباحث الى مجموعة من
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات أدلى بيا في الباب الخامس.
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The study aimed to prepare an mental- skillful exercises in the development of
Concentration attention according to the (VTS.s system) for some players in AlSahbab volleyball club. However, the researchers used the experimental
approach (Equal groups design) with pre and post-tests. The research sample
involved Alshabab volleyball players. The researchers explained the importance

of the electronic VTS system used to measure focused attention and details of the
main experiment to the statistical methods used.

 -1التعريف بالبحث

1-1مقدمة البحث وأىميتو:
إن لمتدريبات الذىنية والنفسية الدور األبرز لممدربين في حسم المباريات في مختمف االلعاب ،لذا

كان لعمم النفس دو ارً بالغ األىمية في العموم الرياضية التعميمية والتدريبية ،إذ دخمت دراسات عمم النفس
الرياضي في جميع مفردات الوحدة التعميمية والتدريبية الرياضية سواء في القاعات الدراسية أو المالعب،

وفي مرحمة م ا قبل اإلعداد (مرحمة االنتقاء) وفي مرحمتي اإلعداد العام والخاص ومرحمة المنافسات والمرحمة
االنتقالية.

وانطالقاً من تمك المكانة المتميزة لعمم النفس الرياضي في صناعة االنجاز الرياضي ،تجد أن عمماء

التكنولوجيا والتقنيات االلكترونية قدموا لممجتمع الرياضي بأفراده ومؤسساتو الحكومية وغير الحكومية ،أروع
االبتكارات التكنولوجية المرتبطة بالكومبيوتر ،والتي توافر عشرات االختبارات لقياس العديد من عوامل القدرة

الذىنية مثل إختبار التتبع البصري الخاص بقياس االنتباه المركز الخاص بااللعاب الجماعية.

وتكمن أىمية البحث في استعمال الباحث اختبار محوسب متطور وىو اختبار ) (signalلقياس االنتباه
المركز عمى وفق منظومة اختبارات فيينا  Vienna Test Systemلبعض العبي نادي الشباب لمكرة
الطائرة ،وتطويره في تمرينات ذىنية مصاحبة لمتمرينات الميارية الخاصة ببعض الميارات الفنية في لعبة

الكرة الطائرة.

 2-1مشكمة البحث :يحاول الباحث من خالل بحثو االجابة عمى التساؤل اآلتي:
ىل لمتمرينات الخاصة تأثير في تطوير االنتباه المركز لدى عينة البحث؟ خصوصاَ وان الباحث سيستخدم
وسائل قياس حديثة ودقيقة وذات معامالت عممية عالمية متخصصة في االلعاب الفرقية.

3-1

أىداف البحث :يحاول الباحث من خالل بحثو تحقيق األىداف اآلتية:

-1اعداد تمرينات ذىنية مصاحبة لمميارية في تطوير االنتباه المركز لبعض العبي نادي الشباب في لعبة
الكرة الطائرة.

-2التعرف إلى الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لعينة البحث.
4-1

فرض البحث :يفرض الباحث الفرض اآلتي:

-وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي في االنتباه المركز لدى عينة البحث.

 5-1مجاالت البحث :وقد شممت مجاالت البحث:

 1-5-1المجال البشري :العبي نادي الشباب لمكرة الطائرة.

 2-5-1المجال الزماني :الفترة من 2016/ 4 /2م لغاية 2016/ 7 /1م.
 3-5-1المجال المكاني :قاعة المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية.

 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 1-2الدراسات النظرية:

تطور المختبرات النفسية)26-22 : 7( :
 1-1-2لمحة تاريخية عن ّ
يعد المختبر النفسي من الموضوعات القديمة قدم عمم النفس بفروعو وميادينو المختمفة ،إذ تم تصميم أول
ّ
أداة (جياز) بوصفيا جزء من أول مختبر نفسي مسجل رسمياً من العالم (فرانسيز غالتون Francis

 )Galtonفي عام 1822م التي سميت بصفارة غالتون ، Galton Whistleوىي أداة خاصة بقياس
ثم تبع ذلك صناعة واختراع العديد من
ّ
الترددات المختمفة لمصوت وأثرىا في الضغوط التي ّ
يتعرض ليا الفردّ .
األدوات واألجيزة...ومنيا األجيزة الخاصة بفحص التآزر الحركي البصري مثالً وفحص شدة وقوة العضالت...

وغيرىا ،أما (ويمييمم فونت 1832 )Wilhelm Wundtم–1920م فقد قام بتصميم وتأسيس أول مختبر
نفسي وذلك في عام 1879م في جامعة اليبزج  Leipzigفي ألمانيا ،الذي أكتسب سمعة لكونو األكبر

واألفضل تجيي ازً في العالم ذلك الوقت ،والذي أصبح بعدىا معيا ارً لمختبرات عمم النفس العممية في جميع أنحاء

العالم ،وبمرور الوقت وبحمول عام  ،1900أصبح ىنالك أكثر من ( )100مئة مختبر نفسي قد تم تأسيسو
في دول العالم المختمفة ،أما اليوم وبعد مرور أكثر من قرن بقميل بعد أن بدأ (فونت) مختبره في اليبزج،

أصبح عمم النفس التجريبي أحد أىم وأكثر المواضيع المدروسة في الجامعات الغربية.

 2-1-2المختبر النفسي المعاصر وأىدافو)27 : 7( :

قاام (ويميايمم فونات 1832 )Wilhelm Wundtم–1920م بتصاميم وتأسايس أول مختبار نفساي وذلاك فاي
عام 1879م في جامعة اليبزج  Leipzigفي ألمانياا ،الاذي أكتساب سامعة لكوناو األكبار واألفضال تجييا ازً فاي

العالم ذلك الوقت ،والاذي أصابح بعادىا معياا ارً لمختبارات عمام الانفس العممياة فاي جمياع أنحااء العاالم ،وبمارور
الوقت وبحمول عام  ،1900أصبح ىنالك أكثر مان ( )100مئاة مختبار نفساي قاد تام تأسيساو فاي دول العاالم
المختمفة ،أما اليوم وبعد مرور أكثر من قرن بقميل بعد أن بدأ (فونت) مختباره فاي اليبازج ،أصابح عمام الانفس

التجريبي أحد أىم وأكثر المواضيع المدروسة في الجامعات الغربياة .ويشايد المختبار النفساي المعاصار تطبياق

متعاددة ،مساتعينة بالتقادم الحاصال باالثورة الصاناعية
أساليب وتقنيات وبارامج وأدوات واختباارات نفساية حديثاة
ّ
تاتم عممياة
والتطور في تكنولوجيا الحاساوب وتقنياات المعموماات ،وعاالم االنترنيات الالمحادود...إذ ال يمكان أن ّ

متخصصاة فاي عمام الانفس بفروعاو ومياديناو المختمفاة إال بامتالكاو أدوات
تطوير أي مركز أو مؤسساة بحثياة
ّ
المتقادم فاي مجاال
ووسائل حديثة وأن يكاون لدياو إطاالع كامال عماى أىام التطاورات الحاصامة فاي بمادان العاالم
ّ

ويعد المختبر النفسي في مركز الدراسات التربوياة واألبحااث النفساية ،أول مختبار
الفحص والتجريب واالختبارّ .
نفسي معاصار مان نوعاو فاي العاراق ،إذ يختماف عماا سابقو مان مختبارات كانات غاياتياا األسااس مجارد إجاراء
التجارب والبحوث والدراسات المختبرية فحسب ،أما المختبر الحالي فيستيدف إرسااء قواعاد عممياة رصاينة فاي

مجاالت (الفحص ،والتشخيص ،والعالج ،والتأىيل المعرفي) ،عن طرياق اساتعمال المنظوماات الخبيارة واألجيازة

المختبريااة الموجااودة حاليااااً ،فضااالً عااان إجااراء التجااارب والبحاااوث والدراسااات المختبرياااة والتطبيقيااة المتعمقاااة

بمجاالت عديدة([ .)31 : 7أماا أىاداف المختبار النفساي فتنساجم ماع مياام عمام الانفس الرياضاي والتاي مان
بينيا(رفع مساتوى الرياضاي ،تطاوير السامات الشخصاية لمرياضاي ،الصاحة النفساية ،ثباات مساتوى الرياضاي،

الكشف عن المواىب الرياضية والمساىمة في إرساء أسس البحث العممي في التربياة الرياضاية) (-23 : 18

 .)28إذ ييااادف المختبااار إلاااى إجاااراء وتطبياااق مختماااف الفحاااوص واالختباااارات والمقااااييس النفساااية والعقمياااة

واختبارات ومقاييس الذكاء واختبارات االستعدادات المينية واالختباارات الساريرية التشخيصاية واختباارات المياقاة

البدنياااة والعقمياااة لمرياضااايين وقاااوة تحمااال الضاااغوط والمواقاااف الضااااغطة ،والتااادريب عماااى اساااتعمال األسااااليب
والوسااائل الحديثااة فااي االسااترخاء ،والتأماال ،والتاانفّس الصااحيح ضاامن فاارع عماام الاانفس الرياضااي ،وغيرىااا(: 7

.)32-31

 3-1-2استخدام الحاسوب في المختبر النفسي المعاصر:
شاع استخدام الحاسوب في تطبيق االختبارات النفسية مناذ بادايات عاام ( )1959مناذ أول برناامج وضاع

المتعدد األوجو لمشخصية عمى الحاسوب أعدتو عيادة ماايوMayoClinic
الختبار ( )MMPIاختبار مينيسوتا
ّ

( .)40 : 7وأعدت أنظمة الحاساوب اآللياة Automated Computer Systemsبصاورة متكامماة لتفساير
الصفحات النفساية لالختباارات والمقااييس النفساية عان طرياق الحاساوب مباشارة ومان الممكان إيجااد عادد مان

ىاااذه األنظماااة فاااي الكتاااب السااانوية لالختباااارات والمقااااييس العقمياااة ( .)502 : 24وتكمااان أىمياااة اساااتعمال
الحاسوب في تقميل أو الحد نيائياً من األخطاء ،وكذلك قابمية االختبارات المبرمجة عمى الحاساوب لمتعامال ماع

بيانااات كثياارة جااداً ،واألىميااة األخاارى تكماان فااي تقمياال تااأثير الفاااحص وتحياازه عنااد تفريااغ البيانااات وتسااجيل
افر استعمال الحاسوب أعمى النسب الممكنة من الدقة والموضوعية ،بطريقة تجعل من استعمال
الدرجات ،إذ يو ُ
االختبااارات النفسااية المعقواادة والمع ومقااة بساايطاً ومريحااا ،كمااا يمكنااو قياااس قاايم ال يمكاان قياساايا باختبااار الورقااة

والقمم (.)7 : 8

التخصصية الحديثة(:)55 : 7
 4-1-2المنظومات النفسية والعالجية
ّ
ىناك خمس منظومات نفسية حديثة متوفرة ىي:

.1منظومة اختبارات فيينا (الفحص والتقييم النفسي)

.2منظومة الكوجني بمَس (التدريب والتأىيل المعرفي)

Vienna Test System

Cogni Plus

.3منظومة البيوفيدباك (التغذية الراجعة الحيوية) العالجية الخبيرة Biofeedback 2000 x-pert
.4منظومة الريياكوم (الفحص والتدريب والتأىيل المعرفي) RehaCom
.5منظومة البوليغراف لكشف الكذب Polygraph System

 5-1-2االنتباه:

 1-5-1-2مدخل في االنتباه)96 :14( :
اختمفت تصورات الباحثين والمنظرين حول موضوع االنتباه اختالفاً شديداً سواء في مجال عمم النفس العام أو
في المجال الرياضي بوجو خاص ،ذلك أن مدارس عمم النفس المختمفة كانت ليا مواقف متباينة من موضوع

االنتباه حيث اىتمت بعض المدارس بدراستو وأىممتو بعض المدارس األخرى ،ومن ذلك أن المدرسة البنائية
األلمانية االستنباطية اعتبرت إن االنتباه موضوع أساسي في عمم النفس وأقامت دراسات اإلحساس عمى
أساس االنتباه  ،وكانت البنائية ترى أن االنتباه ىو تركيز الشعور في شيء ما نعاينو بواحدة أو أكثر من

الحواس ،كما اىتمت المدرسة الوظيفية األمريكية بموضوع االنتباه كإحدى الوظائف التكيفية لمكائن الحي،
واالنتباه عند ىذه المدرسة ىو عممية انتقائية يركز فييا الشعور لبعض المثيرات التي تحيط بنا في البيئة.

فيو صمة بين الكائن الحي وبيئتو ،وىناك العديد من اآلراء والنظريات الوضعية في المدارس النفسية

والسموكية العالمية ،ولكن كان الرأي األخير من بين تمك المفاىيم المتكاثرة قد اجتذب نظر واىتمام الباحث
ومفاده :فكرة انتقاء المثيرات التي تعتبر من التحميالت الموضوعية التي تشير الى أن الطاقة االستيعابية لمفرد

اقل من المادة الواردة إليو من خالل النوافذ أو القنوات الحسية (واالحساسية) المختمفة والتي عبر عنيا
الباحث في احد التقارير بأجيزة اإلدخال في الحاسبة االلكترونية .من ىنا يكون االنتباه بمثابة البوابة الثانية

أو المصفاة أو الفمتر الذي يسمح لبعض ىذه المادة بالوصول الى الفرد ويستبعد بقية ىذه المادة أو يتجاىميا

بحي ث تمر مرور الكرام فال ينتبو الشص إلييا ،والفروق الفردية (تكوينية كانت أو وراثية أو مكتسبة) في حجم
الطاقة االستيعابية تمعب الدور األساس في تحديد كم ونوع االنتباه.

 2-5-1-2مفاىيم وتعاريف االنتباه:

يميز في
ّ
يعد االنتباه الميزان بين سائر العمميات العقمية ،إذ من دونو ال يستطيع اإلنسان أن يتعمّم أو ّ
ٍ
فإن أفكاره تتفاعل مع المحيط الذي حولو.
شيء ما ،فعندما ينتبو اإلنسان إلى ما حولو ّ
واالنتباه ىو -:

 "-العممية العقمية أو المعرفية التي توجو وعي الفرد نحو الموضوعات المدركة"(.)55 : 19

 عممية تركيز العقل عمى موضوع من بين موضوعات مختمفة أو عمى فكرة معينة من بين العديد مناألفكار"(.)173 : 17

الميمة "(.)49 : 23
 صفة نفسية ميمة تقوم عمييا أغمب العمميات العقمية والجسميةّ
 -نوع من التييؤ يشير بصورة خاصة إلى تكيفات حسية أو عقمية تساىم في إحداث استجابات إدراكية أو

حركية أو تتداخل فييا "(.)143 : 15

جالء "(.)116 : 16
 أجزاء معينة من خبرة بحيث تصبح ىذه أجزاء أكثرً
 -تركيز الذىن تركي ازً شعورياً عمى شيء موضوعي أو فكرة تتصل بشيء موضوعي ،أو التركيز عمى فكرة

مجردة "(.)177 : 10

 مصفاة لتصفية المعمومات عند نقاط مختمفة في عممية اإلدراك "(.)88 : 6يعرفو ( رعد رمضان) نقالً عن (انتصار يونس) " عمل أولى لمتكيف من جانب الفرد يقود إلى المعرفةالصحيحة المثبتة أليو "(.)7 : 2

 -االنتباه يسبق اإلدراك ويعد لو ،أي انو ييىء الفرد لإلدراك  ،فإذا كان االنتباه يرتاد ويتحسس ،فان اإلدراك

يكشف ويتعرف "(.)16 : 5

أن ىذه التعاريف تنطبق عمى االنتباه في عمم النفس العام ،إالّ أ ّنيا ال تنطبق عميو تماماً كأحد مواضيع عمم
ّ
فإن الباحث يتفق مع
النفس الرياضي ،أل ّنيا لم تتطرق إلى االستجابات الحركية وعممية األداء ،وعميو ّ

التعاريف اآلتية:

" فيو العممية األولى لنجاح عممية التعميم أو التدريب أو المنافسة "(.)21 : 11

 " -قدرة الفرد عمى أداء النشاط الحركي ومعرفة ما يحدث "(.)25 : 21

ألن
تكيف حركي عقمي معاً لشيء من األشياءّ ،
 يعرفو ( فاضل حسين) نقالً عن ( محمد مختار) بأنو " ّتكيف عقمي في اختيار
االنتباه تصاحبو ردود أفعال تعمل عمى ّ
كف جميع الحركات التي ال تالئم الموقف ،وىو ّ

وكف في آن واحد "(.)12 : 12
ّ
 " -القدرة عمى التركيز عمى الرموز المرتبطة في البيئة ،واالحتفاظ بيذا التركيز طوال مدة المنافسة "(: 13

.)172

 "-تييئة الفرد لجميع حواسو كي يستقبل المثيرات "(.)48 : 22

 "-العممية التي يقوم الرياضي من خالليا بتركيز انتباىو عمى شيء محدد عن طريق استخدام أعضاء الحس

المختمفة "(.)33 : 9

" تييؤ ذىني من قبل الرياضي وىو مفتاح اإلدراك ،إذا أراد الرياضي أن يؤدي حركة ما فعميو أن يعيرىا قدراًمن االنتباه "(.)13 : 4

ويمكن تمخيص مفيوم االنتباه بما يمي(-: )40 : 20

-1اجتذاب الفرد لشيء معين.

-2االنتباه مربوط بالحواس وخاصة السمع والبصر.

-3قدرة الرياضي عمى أداء حركات رياضية بدون التفكير بعمميات أخرى.
-4تكيف الرياضي مع األداء.

-5االنتباه يتطور خالل التجربة.
-6استثارة وتوقف العمميات العقمية.

-7في حالة األوتوماتيكية يتجانس المركز العصبي مع العضالت ويسبب ردود فعل متجانسة تؤدي إلى
تطوير االنتباه.

 3-5-1-2أنواع االنتباه -:
وقد قسم االنتباه وفقاً لنوع مثيراتو إلى -:

 .1االنتباه التمقائي:ن الفرد ينتبو إلى المثير رغماً عنو ،ويتضح ىذا النوع من االنتباه إلى لجوء المعمم في بعض

األحيان إلى رفع الصوت أو الضرب عمى المنضدة أو السبورة لجمب انتباه الطالب في حالة إحساسو بفقدانيم

التركيز معو(.)228 : 1

 .2االنتباه االنتقائي  :ىو انتباه الفرد إلى شيء ييتم بو ويميل إليو ،ومن األمثمة عمى ذلك انتباه الفرد لمباراة
كرة القدم باعتبارىا لعبة شيقة لو(.)126 : 3

 .3االنتباه أإلرادي :ىو االنتباه الذي يقضي من الفرد بذل جيد قد يكون كبي ارً كانتباىو إلى محاضرة أو إلى
حديث جاف أو ممل يدعوا إلى الضجر(.)117 : 16

وصنف شحاتو االنتباه الى تسعة انواع نذكرىا بدون الخوض في التفاصيل)106-102 : 14( :

 .1االنتباه االنتقائي .selective
 .2االنتباه التمقائي .voluntary

 .3االنتباه اإلرادي التعمدي .involuntary
 .4االنتباه االعتيادي .habitual

 .5االنتباه القسري .compulsory
 .6االنتباه المركز .focused
 .7االنتباه الموزع .divided

 .8االنتباه لمخطر .sustained

 .9االنتباه المشتت .dispersive

 1-3-5-1-2االنتباه المركز focused

 ىو القدرة عمى عزل جزء من المحيط لغرض تثبيت االنتباه عمى مثير او أكثر وان مفتاح ىذه القدرة ىو
الحفاظ عمى التركيز ضد المشتتات(.)18 : 26

 وذكر (محمد شحاتة ربيع) (:)103 : 14

انو في االنتباه المركز يكون الشخص مطالباً بتوجيو انتباىو إلى عدد قميل من المثيرات أو قنوات المعمومات.

 2-2الدراسات السابقة:
1-2-2

دراسة زمان صالح الكناني (2012م):

عنوان الدراسة :تأثير برنامج تدريبي محوسب في تطوير عتبة تحمل رد فعل اإلجياد النفسي لدى بعض
العبي أندية دوري النخبة -بغداد -لكرة القدم.

أىدف الدراسة:

التعرف عمى عتبة تحمل رد فعل االجياد النفسي لدى بعض العبي أندية دوري النخبة -بغداد لكرة القدم
.1
ّ
باستخدام منظومة .VTS
 .2استعمال البرنامج التدريبي المحوسب الفيجيمنس  Vigilanceلتطوير عتبة تحمل رد فعل االجياد النفسي
لدى عينة البحث.

التعرف عمى تأثير استخدام البرنامج التدريبي المحوسب  Vigilanceفي تطوير عتبة تحمل رد فعل االجياد
.3
ّ
النفسي لدى عينة البحث.
فرض الدراسة :وجود فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي في عتبة تحمل رد فعل

االجياد النفسي لدى عينة البحث.

عينة الدراسة :بعض العبي أندية بغداد المشاركة في دوري النخبة العراقي لكرة القدم لمموسم -2011

2012م.

أىم االستنتاجات :ان االختبار المحوسب  DTضمن منظومة  VTSتمكن من تحديد عتبة تحمل رد فعل
االجياد النفسي لالعبي االندية ضمن عينة البحث الرئيسة بدقة عالية مقارنة باختبارات الورقة والقمم ،ألنو

اختبار نفسي تفاعمي.

-3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:

1-3منيج البحث :استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة ذات االختبار
القبمي والبعدي ،لكونو يالئم طبيعة مشكمة البحث.

2-3مجتمع البحث وعينتو:

يتمثل مجتمع األصل بأندية بغداد المشاركة في دوري الشباب لمكرة الطائرة ،تم اختيار نادي الشباب كعينة

تجريبية بطريقة عمدية ألسباب موضوعية منيا رغبة وتفاعل إدارة ومدربي والعبي النادي عند مفاتحتيم
بموضوع البحث وشرح أىميتو وما يوفره من بيانات ومعمومات تدعم الجياز الفني ،إذ بمغ عدد العبي

المجموعة التجريبية ( )8العبين كعينة رئيسة نيائية.

 3-3الوسائل واألدوات واألجيزة المستخدمة:
 1-3-3وسائل جمع المعمومات:
استعان الباحث بما يمي:


المصادر والمراجع العربية واألجنبية.



شبكة المعمومات العالمية (االنترنت).



االختبارات المستخدمة.



الوسائل اإلحصائية.



ممعب كرة طائرة.

 2-3-3األدوات المستخدمة:


مسطبة ارتفاع  1متر عدد .3



كرة طائرة عدد .25



أشرطة تحديد مناطق المعب.



صافرة عدد .2



ساعة توقيت عدد.2

3-3-3األجيزة المستخدمة:

1-3-3-3منظومة اختبارات فيينا )77-58 : 7( Vienna test system



التعريف بالمنظومة:

تعد منظومة اختبارات فيينا لمقياس والتقييم النفسي ،إحادى المنظوماات التاي تنتجياا شاركة شاوفريد النمسااوية

المحمول(الجاوال)،
المعادة عماى الحاساوب ،إحادى أىام منظوماات المختبار النفساي المعاصار ،والمختبار
األصل
ّ
ّ
التااي يطمااق عمييااا اختصااا ارً منظومااة  .vtsوتعااد أيض ااً إحاادى اإلج اراءات العالميااة الرائاادة فااي مجااال الفحااص
والتقييم والتشخيص الطباي والنفساي المادعم بالحواساب  ،ويمكان عان طريقياا تطبياق مختماف أناواع الفحاوص
واالختبارات والمقاييس عن طريق تطوير وتوظيف أحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمن ىاذه المنظوماة ،إذ

يعطينا استعمال الحاسوب ىنا ،ويوفر لنا أعمى النسب الممكنة من الدقة والموضوعية ،ويوفر لناا أيضااً تقييمااً
لنتائج االختبار خال من األخطاء ،كما يمكنو قياس قيم ال يمكن قياسيا بطريقة اختبار الورقة والقمم التقميدياة.

كمااا صاانعت منظومااة اختبااارات فيينااا لمفحااص والتقياايم النفسااي وأعاادت بطريقااة تجعاال ماان اسااتعمال االختبااارات
النفسية المعقدة والمعمقة بسيطاً ومريحاً وذلك عن طريق تطوير وتوظيف أحادث ماا توصامت إليياا التكنولوجياا

ضمن ىذه المنظومة.

مميزات المنظومة :تتميز منظومة اختبارات فيينا بعدة مميزات منيا:





تعد المنظومة منتجاً حديثاً عالي الجودة.

تعد منظومة مركزية أساسية ألي مركز أو مختبر نفسي معاصر.

يمكن حمل المنظومة بسيولة في حقيبة خاصة أعدت ليذا الغرض ،إلجراء االختبارات خاارج المختبار

النفسي ،لتصبح إحدى منظومات المختبر النفسي المحمول (الجوال).



يمكن تشغيميا وتطبيق مختمف االختبارات فييا بمغات عدة ،كما يتوافر البرناامج األساساي لممنظوماة



استقبال وارسال البيانات من والى منظومات أو برمجيات أخرى مثل الحقيبة

بثمان لغات مختمفة ،وأن العديد من االختبارات متوافرة بحدود أكثر من  24لغة مختمفة منيا لغتنا العربية.




اإلحصائية  Spssأو برنامج . Ms-Excel

إنشاء تمقائي لمتقارير فو ارً بعد االنتياء من تطبيق االختبارات.

من المنظومات األمينة صحياً وطبياً ومطابقة لممواصفات المعيارية الدولية.

مكونااات المنظومااة :تتكااون منظومااة اختبااارات فيينااا ماان برنااامج (نظااام) أساسااي  ،basic softwareوأداة
ّ
الحماية  ،dongleومجموعاة الفحاوص واالختباارات التاي نرغاب فاي اساتعماليا ،إذ ياتم ىناا االختياار مان باين

أكثر من  130اختبار ،وبالمغة التي نريدىا لمتطبيق.
خطوات العمل عمى المنظومة:




لمتعرف عمى كيفية العمل عمى المنظومة ،يمكن أن نجمل ذلك بالخطوات اآلتية:

أوالً :إدخااال بيانااات المفحااوص الكاممااة مااع تاااريل الحالااة :وذلااك ضاامن شاشااة إدخااال معاادة لياذا

الغرض ،يتم إدخال كل ما لو صامة بالمفحوصاين ،ليتكاون لادينا بناك معموماات متكامال يمكان الرجاوع إلياو عناد

الحاجة.


ثانيااً :اختيااار نااوع االختبااار :تحتااوي منظومااة  vtsعمااى مجموعااة متكاممااة ماان االختبااارات الحديثااة

والمعاصارة فااي مجااال الفحااص والتشاخيص والتقياايم النفسااي ،فينالااك االختباارات التشخيصااية واختبااارات خاصااة

بالضااغوط فض االً عاان اختبااارات األطفااال فااوق عماار  4ساانوات وغيرىااا ماان االختبااارات التااي تعماال عمااى تقنيااة
الوسائط المتعددة والمستندة عمى أحدث تكنولوجيا.



ثالثاااً :تطبياااق االختبااار :بعاااد االنتياااء مااان إدخااال بياناااات المفحااوص واالنتيااااء ماان عممياااة انتقااااء

االختبارات المراد تطبيقيا ،تتم المباشرة بتطبيق االختبار وجياً لوجو أمام شاشاة الحاساوب مباشارة ( الحاساوب
الثابت أو المحمول) وحسب المختبر النفسي فيما إذا كان ثابتاً أو جواالً.



رابعاااً :تقياايم االختبااار :بعااد أن يكماال المفحااوص إجابتااو عاان االختبااار ،تقااوم منظومااة  vtsبتقيااايم

االختبااار تمقائي ااً ،ولاادى الفاااحص اإلمكانيااة بااأن يشاااىد النتااائج عمااى شاشااة الحاسااوب أو أن يقااوم بطباعتيااا

مباشرة عمى أي طابعة متوفرة ،وتعارض نتاائج االختباار بصاورة موحادة عماى ىيئاة جاداول ومقااطع ،ماع األخاذ

بنظر الحسبان عوامل الجنس والعمر والتحصيل العممي وعوامل أخرى ،كما يمكن الحصول عمى بياناات النتاائج

عمى شكل نسب مئوية وقيم تائية( tالدرجة التائية المعيارية) ،و /أو قيم زائية(zالدرجة الزائية) وغيرىا.


خامساااً :عااارض وطباعاااة نتاااائج االختباااار :تعااارض نتااائج االختباااارات بصاااورة واضاااحة عماااى شاشاااة

الحاسوب ،ويمكن طباعتيا حااالً بعاد االنتيااء مان جمساة االختباار كماا أشارنا فاي الخطاوة الساابقة ،كماا يمكان
تصدير النتائج مباشرة إلى برامج معالجة الكممات  ،word processingكما يمكن تخزين النتائج ومعالجتيا

بالبرامج اإلحصائية الشائعة مثل  Spssو.Excel

 4 -3االختبارات المستخدمة:

 1-4-3اختبار تحري

االشارة)98-97 : 7( : SIGNAL

المفصال لممحفازات المعقّاادة
مساتندة عماى نظرياة التحاّاري عان اإلشاارة ،إذ يقا ّايم ىاذا االختباار التساجيل البصااري
ّ
مدة من الزمن.
تحت ضغوط الوقت عمى مدى أطول ّ

اليدف من االختبار :قياس قدرة االنتباه المركز.

التطبيق:

تقييم االنتبااه االنتقاائي طويال األماد ،يقايس االختباار التماايز البصاري مان اإلشاارات ذات الصامة داخال إشاارات

غير ذات صمة .وىو مناسب لالستعمال مع األطفال ابتداءاً من عمر سبع سنوات ولمستويات متعددة.

المجاااالت الرئيسااة لمتطبيااق :عماام نفااس المااوظفين (انتقاااء وتصاانيف األفاراد) ،عماام نفااس الطياران ،عماام الاانفس

اإلكمينيكي والصحي ،عمم النفس الرياضي ،عمم النفس التربوي.
األساس النظري:

تحاري اإلشاارة لجارين  Greenوساويتس  )1966( Swetsتصاف فيام
تحاري اإلشاارة (مرادفاة لنظرياة ّ
نظرية ّ
متغياارة بشااكل مسااتمر (خمفيااة صاااخبة) فيااي غياار معنيااة فقااط لتمااايز اإلشااارات
اإلشااارة الضااعيفة عمااى خمفيااة ّ
البصاارية لنااوع معااين وىااو القريااب ماان عتبااة اإلدراك وبشااكل عااام فانااو يعطااي س اؤال .تحاات أي ظاارف يمكاان
لمشخص أن يكشف وجود إشارة ضعيفة عماى خمفياة اإلشاارات غيار ذات صامة أو باين إشاارات أخارى يمكان أن
تشوش عمى اإلشارة ذات الصمة .كما أن ىناك ارتبااط وثياق باين نظرياة القا اررات اإلحصاائية .كماا أن رد الفعال

(إشارة بارزة) أو (عدم وجود إشارة) ال ينظر لو كقضية ذات حساسية لمفروق لكن كمشكمة في اتخااذ القا اررات،

يجب أن يقرر بين بديمين لإلجابة المختمفة االحتماالت.

تطبيق االختبار:
يااتم عاارض النقاااط عمااى الشاشااة بأكمميااا ،وبطريقااو شاابو عش اوائية الاابعض ماان النقاااط تختفااي وأخاارى تظياار،
ويتطمب من المستجيب الكشف عن مجموعة من المثيرات المتنوعة وذلك باالساتجابة عان طرياق الضاغط عماى

وتتكون ىذه المجموعة من المثيرات المتنوعة من أرباع
المفتاح المطموب في لوحة االستجابة كمما يحدث ذلك،
ّ
نقاط وتشكل شكالً مربعاً.
أشكال االختبار:

 :S1قياسي (إشارات بيضاء عمى خمفيو سوداء).

 :S2القياسي المعكوس (إشارات سوداء عمى خمفيو بيضاء).
 :S3اكتشاف اإلشارة القصير.

 :S4إشارات متوازنة (تقييم اإلىمال).
التسجيل (تصحيح استجابات المفحوص):

إن المتغيرات الرئيسة المحسوبة ىي أعداد ردود األفعال الخاطئة والمتأخرة والصحيحة كمقيااس لمادى موثوقياة

عممية الكشف ،والكشف عن متوسط وقت السرعة.

الثبات:

لممتغير عدداً من ردود األفعال الصحيحة والمتأخرة ،تقسام نصاف معاامالت الثباات (الطريقاة الفردياة) باين ر

 0774و ر 0785تم الحصول عميو ،وذلك اعتماداً عمى شكل االختبار وعينة المقارنة .لمكشاف عان متوساط
الوقت ،الثبات يحسب بنفس الطريقة ما بين ر

الصدق:

 0778و ر

0784

يمكن أن تفترض بسبب جوانب قياس األداء يمكن أن تشاكل معاايير لتركياب اإلشاارة عماى وفاق نظرياة الكشاف

عن اإلشارة ،دراسات المجموعات المتطرفة أظيرت نتائج جيده جداً أيضاً.
المعايير:

أشكال االختبار  :S1-S3العيناة المعيارياة تكاون باين ن
النوع والعمر والتعميم.

 :S4معايير متوافرة لممرضى العصابيون ىنا ن

 76إلاى ن
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مدة االختبار:
ّ
مابين  14و  20دقيقة (بضمن ذلك التدريب واالختبار الفعمي) ،اعتماداً عمى شكل االختبار المط ّبق.

 5-3إجراءات البحث الميدانية:
 1-5-3االختبار القبمية:

اجرى الباحث االختبار القبمي عمى عينة البحث الرئيسة بتاريل  2016/4/2لغاية 2016/4/9م ،من الساعة

( )2بعد الظير وحتى الساعة ( )5:30عص ارً في قاعة المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية ،وقام الباحث
بتدوين وتثبيت جميع الظروف المتعمقة باالختبار من حيث الزمان والمكان واألجيزة وطريقة تنفيذ االختبار

وذلك لتييئة الظروف نفسيا أو ما يشابييا عند إجراء االختبار البعدي.

 2-5-3التجربة الرئيسة:

 1-2-5-3اعداد التمرينات الذىنية:
قام الباحث باعداد بعض التمرينات الذىنية المصاحبة لمتمرينات الميارية والتي تيدف الى تطوير االنتباه

المركز وقد استخدم الباحث مجموعة من االدوات والمتحكمات االلكترونية المرتبطة باالجيزة الضوئية لغرض

تطوير ىذه العممية المركبة من مجموعة عمميات وقدرات عقمية وميارية تعزز دقة االداء المياري وبعض

الميارات الفنية بالكرة الطائرة .ممحق ()1

 2-2-5-3تطبيق التدريب الذىني:

بعد االنتياء من اجراء االختبار القبمي بواسطة جياز االردوينو قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسة والبدء
بتطبيق التمرينات الذىنية عمى عينة البحث لمفترة من  2016/4/10م ولغاية 2016/6/20م .إذ تم فييا

تدريب أفراد العينة التجريبية بشكل منتظم ومتسمسل ،إذ قام الالعبون بتطبيق التمرينات بشكل متدرج ضمن

المنياج التدريبي اليومي المخصص ليم من قبل المدرب.

 3-5-3االختبارات البعدية :بعد أن أكممت المجموعة التجريبية الفترة المخصصة لتطبيق التمرينات
ضمن المنياج التدريبي لمفريق ،تم إجراء االختبارات البعدية بتاريل  2016/6/22م لغاية  2016/7/1م.

في قاعة المركز الوطني لرعاية الموىبة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة ،وحرص الباحث عمى إجراء
االختبارات البعدية في ظروف مشابية لالختبارات القبمية.

 10-3الوسائل اإلحصائية:
تم استخدام األساليب اإلحصائية الضرورية في معالجة النتائج واختبار فرضية البحث ،فالوسائل اإلحصائية

تساعد الباحثين في وصف البيانات واستخالص االستنتاجات لكميات كبيرة من البيانات ،واستخدم الباحث

الوسائل اإلحصائية المناسبة في برنامج معالجة البيانات اإلحصائية ( ،)Spssالستخراج العديد من القيم:

كالوسط الحسابي  -االنحراف المعياري  -معامل االلتواء – متوسط الفروق  -الخطأ المعياري لمفروق –
قيمة (ت) المحسوبة  .من خالل استخدام اختبار ()T-test

ومعالجة البيانات االحصائية.

لممجاميع المتناظرة ضمن برنامج تحميل

-4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

 1-4عرض وتحميل نتائج الفروق القبمية والبعدية (لممجموعة التجريبية) في اختبار االنتباه

المركز  SIGNALمنظومة (:)VTS

قام الباحث بتحميل بيانات البحث لمعرفة الفروق القبمية والبعدية وذلك باستعمال اختبار ( )tلمعينات

المرتبطة وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول ( )1والشكل (:)2

الجدول ()1

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )tلالختبار القبمي والبعدي لإلنتباه المركز SIGNAL
منظومة)(VTS

المتغيرات

االختبار القبمي

االختبار البعدي

ف
َ

ف ىا

قيمة ت

المعنوية

نوع

س

ع

س

ع

المحسوبة

الحقيقة

الفرق

اختبار

االنتباه
المركز

SIGNAL

39.590 .41993 16.62500 1.92261 68.6250 1.51186 52.0000

 .000معنوي

منظومة
()VTS

معنوي ≤  0.05عند درجة حرية (.)7
ماان خااالل الجاادول ( )1نجااد انااو فااي اختبااار (االنتباااه المركااز) كااان الوسااط الحسااابي فااي االختبااار القبمااي

بقيمة ( )52.0000وباانحراف معيااري قادره ( )1.51186فاي االختباار البعادي فكاان الوساط الحساابي بقيماة

( )68.6250وباااانحراف معيااااري قااادره ( )1.92261وعناااد حسااااب قيماااة ( ت) ظيااارت بقيماااة ()39.590

وبمعنوية حقيقية قدرىا ( )0.00وىي (اصغر) مان ( )0.05عناد درجاة حرياة ( )7وىاذا يادل عماى ان الفارق
(معنوي) .والشكل االتي يوضح ذلك:
80
70
60
50
اختبار االنتباه المركز  SIGNALمنظومة
()VTS

40
30
20
10
0
االختبار القبلي

االختبار البعدي

الشكل ()1

يوضح االوساط الحسابية لالختبار القبمي والبعدي في اختبار اإلنتباه المركز  SIGNALمنظومة)(VTS

 2-4مناقشة نتائج الفروق القبمية والبعدية (لممجموعة التجريبية) في اختبار االنتباه المركز

 SIGNALمنظومة (:)VTS

لمااااا كاناااات قيمااااة ( )Tالمحتساااابة (اكباااار) ماااان قيمااااة ( )Tالجدوليااااة ،وان مسااااتوى الخطااااأ كااااان اقاااال ماااان

( )0705فياااذا يعناااي انناااا نااارفض فرضاااية العااادم ونقبااال بالفرضاااية البديماااة التاااي تااارى ان تمريناااات الرؤياااة
البصاااارية المصاااااحبة لمتمرينااااات البدنيااااة ليااااا أثرىااااا الواضااااح فااااي تطااااوير االنتباااااه المركااااز .وياااارى الباحااااث

ان تااادريبات الرؤياااة البصااارية ىاااي احااادى مياااارات الاااتعمم المعرفاااي  .التاااي اصااابحت خبااارات تدريبياااة تاااؤدي
دورىااااا فاااااي اعااااداد و تيياااااأت بااااارامج حركيااااة متعاااااددة ماااان خاااااالل الخبااااارة والممارسااااة فاااااي اداء المياااااارات
الحركياااااة المصاااااحوبة بتماااااارين الروياااااة البصااااارية وتعكاااااس الخبااااارات المتراكماااااة واساااااتراتيجيات العممياااااات

العقمياااة كاالنتبااااه والتركياااز والحفاااظ فاااي الاااذاكرة و تقاااع تحااات سااايطرة الالعاااب وبالتاااالي عممااات عماااى رفاااع
مساااتوى ادراك الالعباااين فاااي اختياااار االنتبااااه وتطاااور انتقااااء االنتبااااه اذ" أن المثيااارات الكثيااارة موجاااودة فاااي
الشااااعور (االحساااااس) اال أنيااااا لاااام تاااادخل بشااااكل مناسااااب إلااااى خباااارة الشااااخص ألنااااو لاااام يكاااان ميتمااااا فااااي

تساااجيل ىاااذه المثيااارات وتمييزىاااا وادراكياااا "( .)111 : 25وىاااذا ماااا عممتاااو تااادريبات الرؤياااة البصااارية فاااي

المقااادرة البصااارية وبالتاااالي عممااات عماااى رفاااع مساااتوى ادراك الالعباااين فاااي اختياااار االنتبااااه وتطاااور انتقااااء

االنتباه و لذلك كانت النتائج منطقية .

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:

من خالل النتائج التي توصل إلييا الباحث خمص إلى االستنتاجات اآلتية:

.1

إن االختبارات المحوسبة ضمن منظومة ( )VTSتمكنت من قياس االنتباه المرّكز لدى عينة البحث

.2

إن التمرينات الخاصة ليا تأثير إيجابي كبير في تطوير االنتباه المركز لدى أفراد عينة البحث ،وفقاً

بشكل دقيق.

لبيانات اختبار ( )SIGNALالعالية الدقة.

 2-5التوصيات:

في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل إلييا وما خمص إليو الباحث من استنتاجات يوصي باآلتي:

.1

ضرورة استخدام الباحثين االختبارات المحوسبة مثل اختبار ( )SIGNALوباقي االختبارات الرياضية

.2

عمى المدربين االىتمام بتطوير الجانب النفسي الذىني عند الالعبين (قياساً وتدريباً) بقدر اىتماميم

.3

يمكن لمدربي المنتخبات الوطنية لمفئات العمرية تطبيق ىذه التمرينات بعد تغيير المساحة والوقت

عالية الدقة ضمن منظومة اختبارات فيينا ( )VTS. SPORTفي دراسات وابحاث عمم النفس الرياضي.

في الجوانب البدنية والميارية والوظيفية.
وتقميل الصعوبات والشروط االضافية.

المصادر
.1
.2

جمال حسين االلوسي؛ عمم النفس العام ،جامعة بغداد ،مطبعة وزارة التعميم العالي والبحث العممي.

رعد رمضان؛ تأثير تمرينات تركيز وتحويال االنتبااه لتطاوير أداء بعاض المياارات األساساية لالعباي

سالح الشيش ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.2004 ،

.3

.2010

ساامي محساان الختاتنااة (وآخارون)؛ مبااادئ عماام الاانفس ،ط ،1عماان ،دار المساايرة لمنشاار والتوزيااع،

.4

ساااىرة رزاق كاااظم؛ تااأثير برنااامج تعميمااي فااي تطااوير بعااض الماادركات الحسااية ومسااتوى األداء فااي

.5

السيد عمي وفائقة محمد؛ اضطراب االنتبااه لادى األطفال(أسابابو وتشخيصاو وعالجاو) ،ط ،1القااىرة،

.6

صالح حسن احمد؛ سيكولوجية اإلبداع والشخصية،ط ،1عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع2008 ،

الجمناستك اإليقاعي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.2000،
مكتبة النيضة المصرية.1999 ،

.7

عاادل عبااد الاارحمن صااديق الصااالحي وآخاارون؛ المختبار النفسااي أسسااو ،مكوناتااو ،تطبيقاتااو العمميااة

والعممية ،ط( :1بغداد ،مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية.)2012 ،

.8

عااادل عبااد الاارحمن صااديق الصااالحي؛ دراسااة مقارنااة بااين طريقتااي تطبيااق اختبااار مينيسااوتا المتعا ّادد

األوجااااو لمشخصااااية  MMPIالتقميديااااة وباسااااتعمال الحاسااااوب ،رسااااالة ماجسااااتير غياااار منشااااورة ،الجامعااااة
المستنصرية /كمية اآلداب.1997،

.9

عبد العزيز عبد الكريم؛ التطور الحركي لمطفل ،ط ،2الرياض ،دار روائع لمطباعة والنشر.1996 ،

.10

عمر حسن مساد؛ سيكولوجية اإلبداع ،ط ،1عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.2010 ،

.11

فاخر عاقل؛ عمم النفس ،ط ،7بيروت ،دار العمم لمماليين.1981 ،

.12

فاضل حسين؛ بعض أنواع القمق ومظاىر االنتباه وعالقتيما بمستوى أداء حكام الدرجة األولى باالكرة

الطائرة في العراق ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.2005 ،

.13

محمد العربي شمعون؛ التدريب العقمي في المجال الرياضي ،القاىرة ،دار الفكر العربي.1996 ،

.14

محمااد شااحاتو ربيااع؛ المرجااع فااي عماام الاانفس التجريبااي ،ط،1عمااان ،دار المساايرة لمنشاار والتوزيااع،

.2009
.15

مااروان أبااو حااويج وساامير أبااو مغمااي؛ الماادخل إلااى عماام نفااس التربااوي ،ط ،1عمااان ،دار اليااازوري

العممية لمنشر والتوزيع.2004 ،

.16

مصاااطفى بااااىي(وآخرون)؛ العممياااات العقمياااة العميا(نظريات.تحميالت.تطبيقاااات) ،ط ،1القااااىرة ،دار

.17

مصطفى حسين ومحمود صديقة محمد؛ مظاىر االنتباه لدى العبي بعض األنشطة الرياضية (دراساة

األحمدي لمنشر.2004 ،

مقارنة) ،جامعة حموان ،العدد األول ،المجمة العممية لمتربية الرياضية.1989،

.18
.19

نزار الطالب وكامل لويس؛ عمم النفس الرياضي ،ط( :2بغداد ،دار الكتب لمطباعة والنشر.)2000،

ىااالل عبااد الكااريم؛ عماام الاانفس الرياضااي فااي الااتعمم االنجاااز القياااس النفسااي ،ط ،1بغااداد ،المكتبااة

الرياضية.2010 ،

.20

.2000

وجياااو محجاااوب( وآخااارون)؛ نظرياااات الاااتعمم والتطاااور الحركاااي ،ط ،2بغاااداد ،دار الكتاااب والوثاااائق،

.21

وجيو محجوب؛ عمم الحركة – التعمم الحركي ،بغداد ،بيت الحكمة.1989،

.23

يوسااف عبااد األمياار؛ واقااع الناحيااة النفسااية الرياضااية عنااد العبااي الدرجااة األولااى بكاارة القاادم ،رسااالة

.22

يعرب خيون؛ التعميم الحركي بين المبدأ والتطبيق ،بغداد ،مكتب الصخرة لمطباعة.2002 ،

ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية.1984،

Anastasi, Anne: Psychological Testing, 4th ed, Collier Macmillan

24.

Lyle . E Bourne & others (1981) cognition processes 2nd prentice – Hul

25.

Schuhfried GmbH, (2013): Vienna TEST SYSTEM Sport: Sport

26.

International Editions, New York, 1976.
Newgtersey.

Psychological Assessment & Biofeedback. Vienna – Austria.

المالحق
ممحق ()1

أنموذج من التمرينات الذىنية التي أعدىا وطبقيا الباحث ضمن التدريب الذىني لنادي الشباب
أسم التمرين :تركيز االنتباه الفراغي وسرعة تغيير االتجاه.

ىدف التمرين :تطوير االنتباه المركز والقدرة عمى صد الضرب الساحق.

عدد الالعبين 5 :العبين.

األدوات المستخدمة( :شبكة ،منصة عدد  ،3كرات عدد .)6

مدة التمرين 15 :دقيقة.

المساحة المطموبة :ممعب كامل.

طريقااااة أداء التماااارين( :يقااااوم المماااارن برمااااي الكاااارة الااااى الالعااااب رقاااام ( )1الااااذي يسااااتقبل الكاااارة ليوصااااميا
الااااى الالعااااب المعااااد رقاااام ( )2والااااذي يقااااوم بتييئااااة الكاااارة الااااى الالعااااب المياااااجم رقاااام ( )3ليقااااوم بالضاااارب
الساااااحق ماااان حالااااة الوقااااوف عمااااى المنصااااة الخاصااااة بالالعااااب المياااااجم ،ليقااااوم الالعااااب رقاااام ( )4بصااااد

الكاااارة ،وتكاااارار ىااااذا التماااارين ماااان الجيااااات الثالثااااة (اليمااااين واليسااااار والوسااااط) .ويحااااق لمماااادرب إضااااافة
صااااعوبات اخاااارى وتفاصاااايل تناسااااب امكانيااااة الالعبااااين ومسااااتوى انسااااجاميم وتفاااااعميم .كمااااا فااااي الشااااكل

()2

شكل ( )2يوضح تمرين تركيز االنتباه الفراغي وسرعة تغيير االتجاه  5العبين

