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 Vienna test systemالسرعة اإلدراكية بداللة منظومة فيينا 
 وعالقتيا بالضرب الساحؽ القطري بالكرة الطائرة

 د جنػاف ناجي الجبػػوري ـ.    
 جامعة بغداد / كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة

jennarami@yahoo.com 
 رب الساحؽالكممات المفتاحية : السرعة االدراكية ، منظومة فينا ، الض

 ممخص البحث 
عالقػػػة االرتبػػػاط بػػيف السػػػرعة اإلدراكيػػػة بداللػػة منظومػػػة فيينػػػا ودقػػػة ىػػدؼ البحػػػث الػػػى تعػػرؼ     

الضػػػرب السػػػاحؽ فػػػي الكػػػرة الطػػػائرة لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الرابعػػػة فػػػي كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػـو 
رعة اإلدراكيػػة بداللػػة الجادريػػة، أمػػا فػػرض البحػػث ، فكانػػت ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط بػػيف السػػ-الرياضػػة

منظومة فيينا ودقة الضرب الساحؽ في الكرة الطائرة لدى طالب المرحمػة الرابعػة فػي كميػة التربيػة 
، لمالءمتو لمشكمة البحث وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفيالجادرية ، -البدنية وعموـ الرياضة

 ( ViennaTest system) اتمنظومػة اختبػار وتـ وصػؼ العينػة واألدوات المسػتخدمة المتمثمػة ب
ىػو ذلػؾ الجػزء الػذي  امػا عينػة البحػث ولكونو أكثر المناىج مالئمػة لطبيعػة مشػكمة البحػث وأىدافػ

اذ تمثػؿ مجتمػع البحػث  يمثؿ مجتمع األصؿ  واألنمػوذج الػذي يجػري عميػو الباحثػة  مجمػؿ عممػو
، اذ بمػػغ  )2015-2014 (قسػػـ االلعػػاب الفرديػػة لمعػػاـ الدراسػػي -عمػػى طػػالب المرحمػػة الرابعػػة

( طالبػًا، امػا العينػة فقػد تػـ اخػذ شػعبة واحػدة مػنيـ اذ تػـ اختيارىػا عػف طريػؽ 173مجتمع البحػث)
( 6وتػػػـ اسػػػتبعاد ) اً ( طالبػػػ26اجػػػراء القرعػػػة اذ وقػػػع االختيػػػار عمػػػى شػػػعبة واحػػػدة اذ كػػػاف عػػػددىا)

 SPSSاإلحصػػائية اسػػتخدمت الباحثػػة الحقيبػػة طػػالب الرتباطػػاتيـ الخارجيػػة وعػػدـ التػػزاميـ. لقػػد 
في ضوء النتائج التي توصػمت الييػا اسػتنتجت  ليذا البرنامج الستخراج البيانات الخاصة بالبحث،

الباحثة باف ىناؾ عالقة ارتباط معنوية بيف السرعة االدراكية ودقػة الضػرب السػاحؽ القطػري لػدى 
عػػػة بغػػػداد ،واوصػػػت بعػػػض طمبػػػة المرجمػػػة الرابعػػػة فػػػي كميػػػة التربيػػػة البدنيػػػة وعمػػػـو الرياضػػػة /جام

الباحثػػػة فػػػػي التركيػػػز عمػػػػى اسػػػػتخداـ البػػػرامج الحديثػػػػة والمحوسػػػػبة كاسػػػتخداـ الفحوصػػػػات الدقيقػػػػة 
والمتمثمػة بمنظومػػة فينػػا والمعنيػػة بػػالفحص والقيػػاس والتشػػخيص قبػػؿ القيػػاـ بعمميػػة التػػدريب لكونيػػا 

قبؿ الشػروع بعمميػة تساعد في اكتشاؼ االخطاء وضعؼ الجوانب المعرفية واالدراكية لدى الطمبة 
 التدريب.
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Speed cognitive system in terms of the Vienna Vienna test system 
And their relationship to beat overwhelming Qatari plane ball 

Researcher m. Dr. Janan Naji al-Jubouri 
College of Physical Education and Sport Sciences / University of Baghdad 

Key words: cognitive speed, system Vienna, beating the overwhelming 
Research Summary 

The research aims to identify the correlation between speed cognitive function of 
Vienna system and precision multiplication landslide in volleyball at the fourth stage 
students in the Faculty of Physical Education and Sport Sciences-Jadiriyah, a the 
imposition of the search, there was correlation between the speed of cognitive 
function of Vienna system and accurately hit the overwhelming relationship volleyball 
at the fourth stage students in the Faculty of Physical Education and sport 
Sciences-Jadiriyah the researcher descriptive approach to its relevance to the 
problem of the research has been adopted, the sample description and tools used of 
system tests (ViennaTest system) the most appropriate curriculum for being the 
nature of the research problem and research objectives, "is that part which 
represents the origin and model being the researcher community overall work "as 
representing the research community on students stage Alrabah- section individual 
games for the academic year) 2014-2015 (, reaching the research community (173 
students), while the sample was taken, and one division of them as have been 
selected through the draw as it was selected as one division, as was their number 
(26) students were excluded (6) students for their links Foreign lack of commitment. 
I have used a researcher statistical bag SPSS for this program to extract own 
research data, in light of the findings concluded researcher that there was a 
significant correlation between the speed of cognitive and accuracy beating 
overwhelming Qatari some Almrgelh fourth student in the Faculty of Physical 
Education and sport Sciences / University of Baghdad relationship, the researcher 
recommended to focus on the use of modern software and computerized, such as 
using precision of system in us and the concerned examination, measurement and 
diagnostic tests before an operation training for being a help in the discovery of 
mistakes and poor cognitive and cognitive aspects of the students before starting the 
training process. 
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 المقدمة:-1
يشيد عصرنا الحاضر نيضة عممية وتكنولوجية واسعة أفرزت لنا العديد مف الوسائؿ     

والتقنيات الحديثة التي أسيمت وبشكؿ فعاؿ في تطوير وتحديث جوانب عدة مف المجاالت في 
يف الحياة المختمفة . والحديث عف التقنية في ىذا العصر بالذات أصبح الشغؿ الشاغؿ لحياة مياد

الكثيريف في تمؾ المجاالت اذ  لـ ينحصر مفيوميا كما يرى البعض في تنوع األجيزة ووسائميا 
وال في اتساع نطاؽ برمجيا فقط . بؿ أخذت االتجاىات الحديثة توظيفيا واستخداميا بما يخدـ 

طور مجاؿ الذي تعمؿ بو نظرًا لما تممكو تمؾ التقنيات مف أىمية بالغة تتماشى مع مراحؿ التال
مف محاور ومرتكزات العممية  التي ىي سمة مف سماتو وعنصر أساسي مف مكوناتو ومحور ىاـ

"وتعد منظومة فيينا مف أىـ منظومات المختبر النفسي  التربوية والتعميمية في الوقت الراىف .
اصر، والمختبر)الجَواؿ( وتعد أيضًا إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجاؿ الفحص المع

ويمكف عف طريقيا تطبيؽ مختمؼ أنواع الفحوص  القياس والتشخيص النفسي المدعـ بالحواسب ،
واالختبارات عف طريؽ تطوير وتوظيؼ أحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمف ىذه المنظومة 

حاسوب ىنا، ويوفر لنا أعمى النسب الممكنة مف الدقة والموضوعية. ويوفر لنا أيضًا إذ يعطينا ال
يمكنو قياس قيـ ال يمكف قياسيا بطريقة الورقة والقمـ و تقويمًا لنتائج االختبار خاليًا مف األخطاء، 

ة التقميدية إذ صنعت منظومة اختبارات فيينا لمفحص والقياس والتشخيص النفسي وُأِعَدت بطريق
تجعؿ مف استخداـ االختبارات النفسية المعقدة بسيطة ومريحة وذلؾ عف طريؽ تطوير وتوظيؼ 

 Schuhfriedأحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمف ىذه المنظومة )
CogniPlus،98،2010) "  وتعّد السرعة اإلدراكية إحدى القدرات العقمية البارزة  والنشاط

نتباه، واإلدراؾ، وبما أف المعرفة ومعالجتيا واكتسابيا وتنظيميا الذىني المستخدـ في عمميات اال
فادة منيا تشكؿ الحجر األساس الذي يحكـ النشاط اإلنساني تخزينيا وتطويرىا وتوظيفيا واالو 

ويوجيو نحو مثير معيف، لذا فقد وجو عمماء النفس المعرفي اىتمامًا خاصًا لمعمميات العقمية 
اه والتركيز وسرعة االدراؾ كونيا تساىـ في إعادة حالة التوازف الحيوي )كاإلدراؾ الحسي واالنتب

 (. 5:2013:)كاظـالبيئة الخارجية المحيطة بو" و ما بيف الفرد 
وتعد لعبة الكرة الطائرة مف األلعاب الرياضية التي شيدت تطورًا ممحوظًا وكبيرًا إذ أصبحت     

ب األولى مف اذ  ممارستيا واجتذاب عدد كبير مف اآلف وفي العديد مف دوؿ العالـ تحتؿ المرات
الالعبيف والمشاىديف ليا، وذلؾ لما تمتاز بو مف إيقاعات سريعة ومتابعة وتبادالت مستمرة بيف  

. وتؤدي طابع  يتسـ بدقة األداء الفني وسرعتوالميارات اليجومية والدفاعية لما تحتويو ىذه مف 
إتقاف الميارات األساسية وتطويرىا في الكثير مف األلعاب العمميات العقمية دورًا ميمًا في  

والفعاليات الرياضية ومنيا لعبة الكرة الطائرة ،ومف ىذه العمميات ىو سرعة االدراؾ الذي يعد 
واحدًا مف ىذه العمميات الميمة والتي تعمؿ عمى نجاح تطبيؽ الميارات المختمفة كما تساعد عمى 
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ت الفردية والجماعية و ميارة الضرب الساحؽ ىي مف الميارات وضع الحموؿ السريعة لمميارا
نتباه الافي  اً التي تتطمب سرعة ادراكية كبيرة كما تتطمب حمواًل سريعة مف قبؿ الالعب وتركيز 

مف اجؿ وضع الحموؿ المناسبة لمحاالت التي تحدث في المباراة فقبؿ أداء الحركات يجب  اً عالي
قؼ غرض حصوؿ الالعب عمى وضع جيد يساعده في ادراؾ المو التركيز عمى األداء ودقتو ل

تعرؼ استخداـ تقنية عالية وجديدة ومحوسبة وىي منظومة فيينا  ألداء الميارات بشكؿ متقف، و 
(Veinna test Systim )  وىي تقنية تعنى بالفحص والقياس والتشخيص والعالج  بديال

رقة والقمـ لالرتقاء بالمستوى المطموب في موضوعيا عف المقاييس التقميدية وىي مقاييس الو 
المستقبؿ القريب في جميع المؤسسات التربوية والتعميمية والمجاؿ الرياضي عمى وجو 

دراسة ىذه المشكمة والتي حظيت بالتقنيات والوسائؿ التربوية وليذا ارتأت الباحثة  الخصوص.
صيف والميتميف ماـ بالغ مف قبؿ المختالحديثة والمستخدمة في العممية التربوية والتعميمية باىت

، ألىمية الدور الذي يمكف أف تمعبو في تطوير وتحسيف األساليب التقميدية القديمة بالتربية والتعميـ
قدرة بأنيمفيوـ السرعة اإلدراكية  رؼيع. و المتبعة في العممية التعميمية بجوانبيا اإلدارية والتعميمية

ي مجاؿ األبحاث الرياضية وفي عدد غير محدد مف األلعاب عقمية ومف المفاىيـ التي ظيرت ف
لى فترة قريبة تعتمد في برامجيا التدريبية المعطاة لالعبيف عمى الجوانب  الرياضية التي كانت وا 
البدنية والميارية والخططية متجاىميف وبشكؿ غير مقصود القدرات العقمية وطرؽ تنميتيا بداللة 

يثة ومنيا منظومة فيينا لمفحص والقياس والتشخيص. ولما كانت المنظومات او التقنيات الحد
لعبة الكرة الطائرة مثار اىتماـ الكثير مف محبييا الذيف اىتموا بدراستيا وتطويرىا اتجيت 
دراساتيـ الحديثة إلى المنظومات المحوسبة والحديثة إيمانًا منيـ بالبحث عف وسائؿ لقياس ىذه 

مف خالؿ ممارسة ودراسة الباحثة لمادة الكرة الطائرة وكذلؾ االطالع المعبة وفؽ ىذه التقنيات. و 
حسب عممو ال توجد دراسة تطرقت إلى متغير السرعة االدراكية بعمى المصادر ذات العالقة و 

جراء مقارنة بيف ىذه القدرة والتي تنصب في النياية  في مجاؿ التربية البدنية وعموـ الرياضة وا 
تكمف  المياري والمتمثؿ بميارة الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة مف ىناإلى رفع مستوى األداء 

األسئمة، ما ىي السرعة االدراكية لدى طالب المرحمة الرابعة ؟  فمشكمة البحث في اإلجابة ع
ومف ىنا برز ىدؼ  وىؿ توجد عالقة ارتباط بينيا وبيف ميارة الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة ؟

باط بيف السرعة االدراكية بداللة منظومة فيينا ودقة الضرب الساحؽ في تعرؼ عالقة االرتالبحث 
ىناؾ عالقة ارتباط بيف ،فكانت  فرض البحثأما  الكرة الطائرة لدى طالب المرحمة الرابعة،

السرعة االدراكية بداللة منظومة فيينا ودقة الضرب الساحؽ في الكرة الطائرة لدى طالب المرحمة 
 الجادرية.-بية البدنية وعمـو الرياضةالرابعة/ كمية التر 
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 تحديد المصطمحات: 1-1
القدرة التي تتطمب السرعة والدقة في وقت واحد وفي إدراؾ التفاصيؿ البصرية  السرعة االدراكية:

 (.138:1987:وما بيف األشكاؿ مف تشابو أو اختالؼ )أبو حطب 
ات المختبر النفسي "وىي مف أىـ منظوم :   Vienna test systemمنظومة فيينا

المعاصر، والمختبر )الجَواؿ( وتعد أيضا إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجاؿ القياس 
والتقييـ والتشخيص النفسي المدعـ بالحواسب ،ويمكف عف طريقيا تطبيؽ مختمؼ أنواع الفحوص 

ذه المنظومة" واالختبارات عف طريؽ تطوير وتوظيؼ أحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمف ى
 (.65 :2012 :)الصالحي

وتعرؼ الدقة بأنيا: "مقدرة الفرد في السيطرة عمى حركاتو اإلرادية لتوجيو شيء نحو شيء  الدقة:
 (.299 :1988 :آخر" )حسنيف

ىي عبارة عف" ضرب الكرة بإحدى اليديف بقوة لتعديتيا بالكامؿ فوؽ  ميارة الضرب الساحؽ:
(، واليدؼ مػف 99 :2011الدليمي:لفريؽ المنافس بطريقة قانونية" )الشبكة وتوجيييا إلى ممعب ا

الضرب الساحؽ ىػو الحصوؿ عمى نقطة مػف نقاط المباراة، إذ "ىو السالح األىـ في تحقيؽ 
فضال  عف انو "أحدى الوسائؿ الرئيسة والميمة في إحراز  ،(72 :1999 :نقطة لمفريؽ") حمادة

يا مف الممسة الثالثة لمفريؽ ويؤثر فييا عامالف ىما القوة  والتوجيو النقاط وغالبًا ما يكوف استعمال
 (.76-75: 2001 :السيدو )زغموؿ 

جراءاتو الميدانية: -2  منيجية البحث وا 
 منيج البحث وعينتو: 2-1

 1997 :أف المنيج " ىو الطريقة التي ينتيجيا الفرد حتى يصؿ إلى ىدؼ معيف )خطابية    
باحثة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية لمالمتو طبيعة مشكمة استخدـ ال(" لذا 189:

يو ذلؾ الجزء الذي يمثؿ مجتمع األصؿ  ف" البحث سعيا" لتحقيؽ أىداؼ البحث، أما عينة البحث
" اذ تمثؿ مجتمع البحث عمى طالب المرحمة واألنموذج الذي يجري عميو الباحثة  مجمؿ عممو

( 173(، اذ بمغ مجتمع البحث)2015-2014لفردية لمعاـ الدراسي) قسـ االلعاب ا -الرابعة
اذ تـ اختيارىا عف طريؽ اجراء القرعة اذ وقع  ؛اما العينة فقد تـ اخذ شعبة واحدة منيـ طالبًا،

( طالب الرتباطاتيـ 6وتـ استبعاد ) اً ( طالب26االختيار عمى شعبة واحدة اذ كاف عددىا)
 الخارجية وعدـ التزاميـ . 

 :وسائؿ جمع المعمومات واألجيزة المستخدمة 2-2
 :وسائؿ جمع المعمومات  2-2-1

، فريؽ العمؿ المساعد ، شبكة اإلنترنيت العالمية، المصادر والمراجع العربية واألجنبية    
المقابالت الشخصية إذ تعد المقابالت الشخصية مف أدوات البحث  ، التجربة االستطالعية
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حصوؿ عمى أنواع معينة مف المعمومات الميمة الستغالليا في البحث الميمة التي يكوف ىدفيا ال
 العممي لغرض التشخيص والعالج،

 :األجيزة واألدوات المستخدمة 2-2-2
عدد  Sonyكإمرة تصوير ديجتاؿ نوع ، ( Vienna Test systemمنظومة اختبارات )    
 .HPحاسبة نوع ، (4أقراص ليزرية )، (1)
 ختبارات المستخدمة:            توصيؼ األجيزة  واال 2-3- 2
 امػاكفتعّد االختبارات أحد الوسائؿ العممية الحديثة لحؿ المشكمة التػي نقػوـ مػف خالليػا بتعػّرؼ  

الضػػػعؼ والقػػػوة لػػػدى أفػػػراد العينػػػة المسػػػتخدمة، وعميػػػو سػػػتقـو الباحثػػػة باسػػػتخداـ أجيػػػزه واختبػػػارات 
  .حديثة جدًا ومعاصرة في المختبر النفسي

 :األولىاة البحث أد 2-2-3-1
 (:DAKT – Perceptual Speedالسرعة اإلدراكيةاختبار)
لغرض قياس السرعة اإلدراكية، اعتمدت الدراسة الحالية عمى االختبار المسمى اختبار     

، الذي (DAKT)الذي يسمى اختصارًا بػ:  Differential Attention Test)االنتباه التفريقي )
يفػػا ىاغماف )(Oswald Bratfischفتش أعّده كؿ مف أوزوولد براد (. في Eva Hagman(، وا 

(، وقد صمـ ىذا االختبار خصيصًا 2001( بشكؿ ورقي، أما الحاسوبية عاـ )1991عاـ )
(، أي بمعنى قياس (Perceptual Speed and Accuracyلقياس السرعة اإلدراكية والدقة 

 ؾ.( يوضح ذل1كمية وجودة االنتباه والتركيز والشكؿ )
 
 
 
 

 
 

 يبيف اختبار السرعة اإلدراكية ضمف منظومة اختبارات فيينا. (1شكؿ ) 
عممًا أف ىذا االختبار ىو جزء مف منظومة اختبػارات فيينػا المدّعمػة بالحواسػب والموجػود فػي     

المختبػر النفسػي التػػابع إلػى مركػػز البحػوث النفسػػية فػي جامعػة بغػػداد الػذي يعػػّد أوؿ مختبػر نفسػػي 
ف نوعو في العراؽ؛ إذ يعّد ىذا الجياز مف أحػدث وسػائؿ الفحػص والقيػاس والتشػخيص معاصر م

 عمى مستوى العالـ. (Psychological Assessment)والتقييـ النفسي 
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 األساس النظري الذي يعتمد عميو اختبار السرعة اإلدراكية: 2-2-3-2
( الذي Differential Attention Testاعتمدت الباحثة عمى اختباِر االنتباه التفريقي )   

 Perceptual(، ألنو يعّد اختبارًا غير لفظي لقياس السرعة االدراكية )DAKTيسمى اختصارًا )
Speed( والدقة )Accuracy ـّ تعريؼ السرعة االدراكية أنيا القدرة عمى تمييز التفاصيؿ (، ويت

ر ذات العالقة. ويتـ النظر بسرعة في ظؿ ظروؼ بيئية ادراكية مربكة وتفريقيا عف المواد غي
لمشبو بيف عدد األخطاء واألداء الكمي عمى أنو مقياس لمدقة. وقد قامت األبحاث المعدة عف 
القدرة العقمية باستعماؿ التحميؿ العاممي بتشخيص وتحديد العامؿ االدراكي الذي يشتمؿ عمى 

تبار السرعة اإلدراكية ( فإنو يركز عمى قياس اخ (DAKTعامؿ السرعة األساسي أما  اختبار 
 Thurston, 1938, meili,1944) andوالدقة، اذ قامت بحوث الذكاء الكالسيكية مثؿ 

Guilford, 1956, Jager,1967 )  بتحديد وبشكؿ واضح  العامؿ أإلدراكي المنفرد، الذي
ب يحتوي عمى عامؿ السرعة الميـ لمسرعة االدراكية، وىي التي تشتمؿ عمى األداء الذي يتطم

تمييز سريع لمتفاصيؿ، ومف ناحية التطبيؽ لف يكوف المقياس الكمي لمسرعة االدراكية كافيًا، 
 .والشيء الميـ المساوي لذلؾ يتمثؿ في وجود األداء أي معدؿ دقة األداء الكمي

 وصؼ االختبار:
يفػػػا ىاكمػػػاف Oswald Bratfischُاِعػػػّد االختبػػػار مػػػف قبػػػؿ )أوسػػػولد بػػػراتفتش       Eva، وا 

Hagman في معيد تطوير عمـ الػنفس الصػناعي فػي ستوكيولـ/السػويد، وقػد أصػدارت النسػخة )
التػي فييػا ، أما النسخة الحاسوبية 1991( وبشكؿ ورقي عاـ (DAKTاألصمية السويدية الختبار 

( فػػي  Harald Jansonتمثػؿ طفػػرة وتقػدمًا آخػػر لالختبػار وذلػػؾ بالتعػاوف مػػع )ىارولػد جانسػػف 
ـّ إصػػػدارىا فػػػي عػػػاـ  قسػػػـ عمػػػـ الػػػنفس فػػػي ، ويكػػػوف اليػػػدؼ مػػػف 2001جامعػػػة سػػػتوكيولـ التػػػي تػػػ

االختبار ىو اختبار األفراد واالستشارات المينية والتشخيص والتقيػيـ، أمػا المجػاالت األخػرى التػي 
خاصػػة عمػػـ نفػػس المالحػػة والطػػرؽ، وعمػػـ بتسػػتعمؿ  ىػػذا االختبػػار فتتمثػػؿ بعمػػـ الػػنفس المػػروري و 

يػتـ اسػتعمالو أيضػًا فػي تػدريب و  ،س العصػبي، وعمػـ الػنفس اإلكمينيكػيلنفالنفس العسكري، وعمـ ا
  السيكولوجييف في الجامعات والكميات.

 تسجيؿ الدرجات :
يعػػػػّد عػػػػدد الفقػػػػرات المحمولػػػػة بشػػػػكؿ صػػػػحيح مقياسػػػػًا لمسػػػػرعة االدراكيػػػػة، أمػػػػا نسػػػػبة األخطػػػػاء     

يظير لنػا مػنيج النتػائج و اسًا لمدقة، المحسوبة مف المجموع الكمي لمفقرات المحمولة فيي تشّكؿ مقي
الدرجات الخاـ والدرجات المعيارية لكؿ اختبار فرعي، فضػاًل عػف االختبػار ككػؿ ، ويػتـ اسػتعماؿ 

(  بشػػػكؿ رئػػيس لقيػػػاس السػػػرعة والدقػػة اإلدراكيػػػة. أي نوعيػػة و التركيػػػز واالنتبػػػاه (DAKTاختبػػار 
فػػػس انتقػػػاء وتصػػػنيؼ األفػػػراد، ويتػػػألؼ وكميتيمػػػا، واف المجػػػاؿ الػػػرئيس لمتطبيػػػؽ يكمػػػف فػػػي عمػػػـ ن
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( مف ثالثة اختبػارات فرعيػو تحتػوي عمػى فقػرات مختمفػة )أرقػاـ، حػروؼ، أشػكاؿ( (DAKTاختبار 
  وتنصب الميمة في تعريؼ وتحديد الفقرات األساسية كالسرعة والدقة قدر اإلمكاف.

 أشكاؿ االختبار:
( ،ويمكف تطبيؽ كؿ مف ىذيف S2، و S1ف ليذا االختبار وىما )امتقارب الفيوجد شك    

( S2( يمثؿ الشكؿ المطموب لالختبار و )الشكؿ S1الشكميف بشكؿ منفصؿ، كما أف )الشكؿ 
يمثؿ الشكؿ المختصر لالختبار وىو األقؿ عددًا مف الفقرات التي تستعمؿ  عادة لمتابعة 

 . المفحوصيف عند إعادة االختبار مرة ثانية
 ىيكمية االختبار:

مف ثالثة مقاييس ثانوية تحتوي عمى فقرات مختمفة ىي: )األرقاـ، والحروؼ، االختبار  يتكّوف    
واألشكاؿ(. ويتـ عرض عموديف أثنيف يضماف خمسة مجاميع مف األرقاـ أو الحروؼ أو 
األشكاؿ، وفي كؿ صؼ يوجد مجموعة واحدة أو أكثر مف مجاميع األرقاـ والحروؼ أو 

ود األيسر. وميمة المفحوص ىنا ىو تعّرؼ الفقرات الحرجة األشكاؿ، وبشكؿ مرتب عمى العم
في أسرع وقت وأدؽ ما يمكف.. وتتمحور الميمة عمى تحديده وفي العمود األيمف  ىاوتحديد

، واف جميع ىذه األجزاء كافة  مجاميع األرقاـ أو الحروؼ أو األشكاؿ المحددة في العمود األيسر
( دقائؽ فقط لإلجابة عف كؿ 3أنو يسمح لممفحوص بػ ) ( فقرة، عمماً 250الثالثة تتكوف مف )

  ( دقائؽ لمتعميمات ولمتدريب عمى حؿ تمؾ الفقرات.4جزء مع إضافة ما يقارب )
 مّدة تطبيؽ االختبار:

( دقائؽ. مع 3إف المّدة الزمنية المطموبة لتطبيؽ كؿ مقياس ثانوي مف االختبار ىي حوالي )    
متعميمات ولحؿ الفقرات الخاصة بالتدريب عمى تطبيؽ االختبار، ( دقائؽ ل4إضافة ما يقارب )

( دقيقو الف 21كؿ مفحوص يتـ اختباره لمفرده إذ يكوف الوقت الكمي لكؿ مفحوص ىو )عمى 
 . االختبار متكوف مف ثالثة مقايس ثانوية
 التعميمات ومرحمة التدريب والتطبيؽ:

ت ومرحمة تدريب خاصة بو، وذلؾ لكي إف كؿ جزء مف أجزاء االختبار يحتوي عمى تعميما
يصبح المفحوص متآلفًا مع المياـ المناطة بو ويجب إنياء مرحمة التدريب دوف أي أخطاء وقبؿ 

  تفعيؿ مرحمة االختبار.
 مرحمة االختبار:

وفي مرحمة االختبار يتـ عرض المياـ بنفس الطريقة التي يتـ مف خالليا مرحمة التدريب     
  ىناؾ أي تغذية استرجاعية  فيما إذا كاف الجواب صحيحًا أو خاطئًا. ومع ذلؾ لف يكوف

 :االختبارات الميارية في لعبة الكرة الطائرة 2-2-3-4
 اختبار دقة األداء لميارة الضرب الساحؽ بالكرة الطائرة :االختبار األوؿ: 
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 (.248:1988:اختبار قياس دقة اداء الضرب الساحؽ القطري )حسنيف  -
 :  قياس دقة الضرب الساحؽ لمناطؽ محددة . مف االختبار الغرض -
( ، كػػرات 1: ممعػػب الكػػرة الطػػائرة القػػانوني ويخطػػط كمػػا ىػػو فػػي الشػػكؿ ) األدوات المسػػتخدمة -

( ، شػػػػريط الصػػػػؽ ممػػػػوف لتقسػػػػيـ الممعػػػػب المقابػػػػؿ لالعػػػػب المختبػػػػر إلػػػػى مثمثػػػػيف 5طػػػػائرة عػػػػدد )
 ( أمتار.3ناطؽ قياس كؿ منطقة منيا )عمى ثالث متساوييف ثـ يقسـ المثمث الداخمي م
 مواصفات األداء: - 

 بعد األداء يقـو المختبر بالضرب الساحؽ المستقيـ نحو المثمث الداخمي لجية الشبكة .    
  -: شروط األداء -
 . لكؿ مختبر خمس محاوالت 
 . يمـز أف يكوف االعداد جيدا في كؿ محاولة 
 : تحسب الدرجات بداللة مكاف سقوط الكرة 
 ( درجات .3) Aالمنطقة األولى  -1
 ( درجة .1) Bالمنطقة الثانية  -2
 ( درجات .5) C المنطقة الثالثة -3
 خارج ىذه المناطؽ يحصؿ المختبر عمى )صفر( . -4
يسجؿ لممختبر الدرجات التي حصؿ عمييا في المحاوالت الخمس  - التسجيؿ : -

                                             ( درجة  .       45أي اف الدرجة النيائية ليذا االختبار ىي )
    خطوات تنفيذ البحث: 2-2-3
ترشػػػيح أىػػػـ الميػػػارات  األساسػػػية لالختبػػػػارات المياريػػػة الخاصػػػة بدقػػػة األداء الػػػدفاعي بػػػػالكرة -1

 الطائرة  المتعمقة بمتغيرات البحث.
باؿ اإلرسػاؿ بػػالكرة إجػراء التجربػة االسػػتطالعية لالختبػارات المياريػة الخاصػػة بدقػة ميػارة اسػػتق-2

 لمتأكد مف مالءمتيا لعينة البحث وإلجراء التعديالت إذا اقتضت الحاجة.وذلؾ الطائرة  
إجػػراء التجربػػة االسػػتطالعية الخاصػػة باالختبػػارات والقياسػػات النفسػػية لمسػػرعة االدراكيػػة بداللػػة -3

 .Vienna testمنظومة فيينا 
وفػؽ عمػى سػية لمتغيػر السػرعة االدراكيػة لعينػة البحػث ة النفراء القياسات واالختبارات الرئيسػإج-4

 . منظومة فيينا لمفحص والقياس والتشخيص
 إجراء االختبارات الرئيسية لدقة  لميارة استقباؿ اإلرساؿ لعينة البحث.-5
 تحميؿ النتائج عبر استخداـ الوسائؿ اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة المشكمة.-6
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 ية:التجربة االستطالع2-2-5
" تعػػد التجربػػة االسػػتطالعية مػػف أىػػـ اإلجػػراءات المطموبػػة والضػػرورية ، وذلػػؾ لغػػرض تأشػػير     

متطمبات العمؿ العممي الدقيؽ والخالي مف الصعوبات واإلجػراءات غيػر االقتصػادية فػي الجيػديف 
ريخ لذلؾ قامت الباحثة بأجراء تجربة استطالعية بتا(  30: 1988 :المادي والبشري ") المرجاني

-عمى عينو مف طالبات المرحمة الرابعة مػف كميػة التربيػة البدنيػة وعمػـو الرياضػة 23/11/2014
الجادريػػة وىػػف مػػف خػػارج عينػػة البحػػث األصػػمية وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى المعوقػػات التػػي تواجػػو سػػير 

 التجربة الرئيسة ومدى صالحية األجيزة المستخدمة في التدريب ..الخ .
 يدانية:اجراءات البحث الم 2-2-6

بعد االنتياء مف تييئة أداتي البحث لغرض التحّقؽ مف أىدافو، بدأ تطبيؽ تمؾ األداتيف عمى     
( كما ذكر آنفًا في عينة البحث، وقد استغرؽ التطبيؽ حوالي 20عينة البحث الحالي البالغة )
ـ، إذ كاف 31/12/2014ـ لغاية يوـ االربعاء الموافؽ1/12/2014شيرًا كاماًل مف يوـ االثنيف 

( مفحوصًا باليوـ الواحد ،وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختباريف نيائيًا  تجمع 5ػػ  4يطبؽ مف)
بيانات نتائج فحوصات أفراد العينة كافة في الوقت نفسو و عند االختبار يتـ عرض النتيجة 

المفحوصيف  لممفحوص فورًا عمى شاشة الجياز او المنظومة وعندئذ يتـ خزنيا لحيف انتياء جميع
تطبيؽ االختبار عمى جميع افراد العينة التي ذ يقـو الباحثة بعد االنتياء مف مف االختبار نيائيًا، إ

 والذي فيو درجتو  لكؿؿ تقرير خاص بكؿ مفحوص يتـ اخذىا فورا مف المنظومة عمى شك
معمومات وجميع ال، وبيذا التقرير تذكر نتيجة االختبار اختبار مف متغيرات البحث الحالي

ف الذيف تـ رفضيـ مف قبؿ الجياز لألسباب التي ذكرت سابقًا  و . أما المفحوصالخاصة  لكؿ فرد
لـ يظير ليـ تقرير نيائيًا؛ وذلؾ ألف نتائجيـ كانت مزيفة ولـ يطبقوا التعميمات بشكميا الصحيح، 

ـّ تحميؿ النتائج باستعماؿ بر  0وبيذا يتـ رفض المفحوص مف البداية نامج الحقيبة وبعدىا يت
 MS-Excel(، فضاًل عف برنامج اإلكسؿ SPSSاإلحصائية لمعموـ االجتماعية والنفسية )

المكتبي. بعد االنتياء مف ذلؾ تـ اجراء االختبارات الميارية)اختبار الضرب الساحؽ القطري( 
في كمية  وذلؾ عمى ممعب الكرة الطائرة الداخمي 4/1/2015بالكرة الطائرة في يـو االحد الموافؽ 

 الجادرية.-التربية البدنية وعمـو الرياضة
 :الوسائؿ اإلحصائية 2-2-7

 . ( الستخراج البيانات الخاصة بالبحثspssاستخدمت الباحثة البرنامج االحصائي )      
 ومناقشتيا:  ياعرض النتائج وتحميم-3

 لقد تمت المناقشة عمى أساس ىدؼ البحث الموضوع ومنيا كاآلتي :    
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 ياوتحميم عرض نتائج اختباري السرعة االدراكية ودقة الضرب الساحؽ القطري3-1
  :ومناقشتيا
قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ  الختباري السرعة االدراكية واختبار الضرب الساحؽ  (2جدوؿ )

 القطري لعينة البحث قيد الدراسة.
 معامؿ االلتواء ع الوسيط س وحدة القياس المتغيرات ت
 0.456- 4.686 39.210 38.382 دقيقة عة االدراكيةالسر  1
 0.011 3.888 34.500 34.200 درجة الضرب الساحؽ القطري 2

 
عالقة االرتباط ونسبة الخطأ بيف متغيري السرعة االدراكية الضرب الساحؽ  (3جػػػػػػدوؿ )
 القطري

 الضرب الساحؽ القطري المتغيرات

 السرعة االدراكية
 **636.- معامؿ االرتباط
 001. نسبة الخطأ

     
( نتائج اختبارات )دقة ميارة الضرب الساحؽ القطري، السرعة 2،3يبيف الجدوليف )    

إذ بمغت قيمة  اإلدراكية( عمى التوالي اذ  أظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية ليذيف االختباريف،
( 3.888،4.686قداره)( وبانحراؼ معياري م34.200، 38.382الوسط الحسابي لممتغيريف )

مما يدؿ عمى وجود ( ، 001.وبنسبة خطأ قدره ) (0.636)عمى التوالي، وبمعامؿ ارتباط مقداره 
فروؽ معنوية في نتائج االختباريف لعينة البحث. وبالتالي نجد إف الداللة معنوية وىذا مؤشر 

ويعزو الباحثة  راكيةدقة ميارة الضرب الساحؽ القطري، السرعة اإلدعمى وجود عالقة الختباري 
ولتفسير ىذه النتيجة يبدو لمباحثة أف طمبة المرحمة الرابعة إلى إف  ىذا االرتباط بيف المتغيرات

يتمتعوف بسرعة إدراكية ودقة فوؽ المتوسط ضمف المدى الطبيعي وىذا يعني أف العينة مف  
المرحمة مف العمر طمبة الجامعة  ىـ فئة واعية ومثقفة ذات مستوى عممي متقدـ وتعد ىذه 

: 2010 :مرحمة حب التطمع والبحث واالستكشاؼ والتعمـ وىذا ما يتفؽ مع دراسة )كاظـ عبد
( "إذ يزداد نشاط الفرد وتزداد السرعة اإلدراكية 53: 2011: ( وتتفؽ أيضا مع دراسة)عبيد65

دراكيا بالشكؿ  السميـ"، وىنا وكذلؾ يزداد حب الفضوؿ في التعامؿ مع المثيرات المحيطة بيـ وا 
قد اتضح لمباحثة أف عينة ىذا البحث تتوفر لدييـ سرعة إدراكية ودقة وىذا ما أكدتو نتائج 

: 2011:و)عبيد  (87: 3013: الدراسة الحالية ونتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة )كاظـ عبد
في ىذه (، التي تؤكد عمى أف" الطالب كمما تقدـ  في المراحؿ الدراسية أو تقدـ بالعمر 112

المرحمة )مرحمة الشباب( يزداد لدييـ  مستوى السرعة اإلدراكية، ويبدو أف السبب في ذلؾ يعود 
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دراكًا  الى تراكـ الخبرات والنضج وغيرىا ،إذ إف طمبة المرحمة الرابعة يكونوف أكثر نضجًا ووعيًا وا 
 مف أقرانيـ في المراحؿ األخرى".

 الخاتمة:-4
صػػمت الييػا اسػػتنتجت الباحثػػة بػاف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػاط معنويػػة بػػيف فػي ضػػوء النتػائج التػػي تو     

السرعة االدراكية ودقة الضرب الساحؽ القطري لدى بعض طمبػة المرجمػة الرابعػة فػي كميػة التربيػة 
البدنية وعموـ الرياضة /جامعة بغداد ،واوصت الباحثة في التركيػز عمػى اسػتخداـ البػرامج الحديثػة 

فحوصػػػػات الدقيقػػػػة والمتمثمػػػػة بمنظومػػػػة فينػػػػا والمعنيػػػػة بػػػػالفحص والقيػػػػاس والمحوسػػػػبة كاسػػػػتخداـ ال
والتشػػػخيص قبػػػؿ القيػػػاـ بعمميػػػة التػػػدريب لكونيػػػا تسػػػاعد فػػػي اكتشػػػاؼ االخطػػػاء وضػػػعؼ الجوانػػػب 

 المعرفية واالدراكية لدى الطمبة قبؿ الشروع بعممية التدريب.
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