تأثير تقنية )) ((CogniPlusفي تطوير االنتباه المنقسـ ودقة اإلرساؿ المواجو مف
األعمى (التنس) لدى بعض طالبات المرحمة الرابعة

ـ.د جناف ناجي الجبوري

ا.ـ.د اشراؽ عمي محمود

جامعة بغداد-كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة
jennanrami@yahoo.com

ممخص البحث بالمغة العربية
اشتمؿ الممخص عمى مقدمة البحث وأىميتو ،إذ تطرقت الباحثتاف إلى دور المختبرات النفسية الحديثة

كإحدى أىـ أدوات عمـ النفس الحديث الذي تبمور مف خالؿ المنظومات النفسية االلكترونية اذ صممت

لمجاالت عممية متنوعة وعدت مف أدوات الفحص والتشخيص النفسي .وتطرقت أيضا الى لعبة الكرة الطائرة

التي تعد مف األلعاب الرياضية التي شيدت تطو ارً ممحوظاً وكبي ارً إذ أصبحت اآلف وفي العديد مف دوؿ العالـ

تحتؿ المراتب األولى مف حيث ممارستيا واجتذاب عدد كبير مف الالعبيف والمشاىديف ليا ،وذلؾ لما تمتاز
بو مف إيقاعات سريعة ومتابعة وتبادالت مستمرة بيف الميارات اليجومية والدفاعية لما تحتويو ىذه مف

طابع يتسـ بدقة األداء الفني وسرعتو.وتركزت أىمية البحث في تأثير منظومة )) ((Cogniplusالعالجية

والتي تعد مف المنظومات والبرامج المحوسبة الحديثة والمتطورة التي تعنى بتطوير الجوانب النفسية والمعرفية

واالدراكية ومنيا مظاىر االنتباه ودقة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) لدى بعض مف طالبات المرحمة

الرابعة لمعاـ الدراسي (ٕٗٔٓ )ٕٓٔ٘-اما مشكمة فتركزت فقداف أو قمة تركيز االنتباه في أثناء عممية تعمـ
الطالبات لمميارات األساسية أو تطوير دقة أدائيا ،وىذا ينعكس عمى تنفيذىف لمواجبات في أثناء تنفيذىـ

لمخطط اليجومية في وبالتالي عدـ قدرتيف عمى امتالؾ الحموؿ لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي والميـ في عممية
تعمميف ىذه الميارات وتطوير دقة أدائيا مف خالؿ االعتماد عمى البرامج الحديثة والمحوسبة والمتطورة مف

اجؿ تحقيؽ افضؿ النتائج والمستويات.ؿ اما اىداؼ البحث فتركزت حوؿ:
ٔ -تطوير بعض مظاىر االنتباه باستخداـ برنامج تدريبي محوسب

))((cogniplusطالبات المرحمة

الرابعة لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ.ٕٓٔ٘-

ٕ -تطوير دقة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) باستخداـ برنامج تدريبي

محوسب

)) ((cogniplusلدى طالبات المرحمة الرابعة لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ.ٕٓٔ٘-وفروض البحث
كانت-:

ٔ -التعرؼ عمى تاثير البرنامج التدريبي المحوسب)) ((cogniplusفي تطوير بعض مظاىر االنتباه
لدى طالبات المرحمة الرابعة لمعاـ الدراسي ٕٕٗٔٓٓٔ٘.-

ٕ -التعرؼ عمى تاثير البرنامج التدريبي المحوسب)) ((cogniplusفي تطوير بعض مظاىر الدقة لدى
طالبات المرحمة الرابعة لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ.ٕٓٔ٘-

كما وتطرؽ الباحثة إلى الجوانب النظرية والمشابية والتي ليا عالقة بمتغيرات بحثيا.

واستخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي لمالءمتو لمشكمة البحث ،وتـ وصؼ العينة واألدوات المستخدمة

المتمثمة بمنظومة اختبارات )  ، (ViennaTest systemوتـ تعريؼ المتغيرات وكذلؾ الوسائؿ اإلحصائية
والمتمثمة باستخداميا لمحقيبة اإلحصائية .ومف خالؿ ىذه الدراسة توصؿ الباحثتاف الستنتاجات عديدة وكانت

 والتقػػػػػػػػػنية المعرفية،)Vienna test system( اف استخداـ التقنيات الحديثة كمنظومة فيينا:أىميا

) ساعدت في الحصوؿ عمى النتائج الدقيقة والحقيقية لمتغيرات الدراسة التي كافCogniPlus(االدراكػػػػػػػػية
.مف الصعب قياسيا بنفس الدقة والمصداقية باستخداـ الوسائؿ التقميدية التي كانت تتبع في السابؽ
اف البرنامج التدريبي والمحوسب ساعد في تطوير مستوى االنتباه المنقسـ لدى المجموعة التجريبية

.ٔ

: وجاءت التوصيات عديدة منيا.مف عينة البحث

االىتماـ باستخداـ البرامج التدريبية المحوسبة والمتمثمة بمنظومة الكوجني بمس والمعنية الى جانب البرامج. ٕ
التدريبية المتبعة مف قبؿ المدربيف والمعنييف بمجاؿ التدريب اذ ال يمكػف الفصػؿ فيمػا بينيػا لكونيػا تسػير جنبػا

.الى جنب مع بعضيا البعض لتحقيؽ التدريب االمثؿ واالرتقاء بالمستوى المطموب لتحقيؽ افضؿ النتائج

The impact of ((CogniPlus)) technology in the development of the divided
attention and accuracy of transmission fronting the top (tennis) with some
students fourth stage
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Abstract
The role of psychological researchers to modern laboratories as one of the most
important tools of modern science that has emerged through electronic systems
psychological self as it designed a variety of scientific fields Promised
psychological screening and diagnostic tools. She also addressed a game of
volleyball, which is one of the sports that has seen a remarkable development
and great as are now in many countries of the world occupies the first rank in
terms of exercise and attract a large number of players and spectators to her,
and that what distinguished him from the fast rhythms and continuous follow-up
and exchanges between the skills offensive and defensive to the content of this
from the character of a technical performance accurately. The importance of
research on the impact of system ((Cogniplus)) treatment, which is one of the
systems and programs computerized modern and sophisticated that deal with
the development of psychological and cognitive aspects, cognitive and including
aspects of attention and precise opposite of the Supreme transmitter (Tennis )
with some of the students the fourth stage of the academic year (2014-2015) The
problem were focusing loss or lack of focus of attention during the learning
process of the students basic skills or improve its performance accuracy, and this
is reflected on they could carry of duties in the course of carrying out offensive
plans and thus their inability to own solutions to achieve the main objective and
important in teaching them these skills and improve their performance accuracy
process by relying on modern software and computerized and sophisticated in
order to achieve the best results. The objectives of the research were focusing on:
1. develop some semblance of attention by using a computerized training
program ((cogniplus)) stage IV students for the academic year 2014-2015.
2. Development of the Supreme fronting the transmitter accuracy (tennis) using

a computerized training program ((cogniplus)) students at the fourth stage of the
academic year 2014-2015.
Hypothesis search was: 1. identify the impact of computerized training program ((cogniplus)) in the
development of some aspects of attention to the students of the fourth stage of the
academic year 2014-2015.
2. identify the impact of computerized training program ((cogniplus)) in the
development of some semblance of accuracy at the fourth stage students for the
academic year 2014-2015.
The researcher also touched on the theory and similar aspects which have a
relationship variables examined.
The researchers used experimental method for its relevance to the problem of
the research, the sample was described and the tools used system of tests (Vienna
Test system), was the definition of variables, as well as statistical methods and
the use of statistical bag. Through this study reach researchers for many
conclusions it was most important: that the use of modern technologies as a
Vienna system (Vienna test system), and technical cognitive (CogniPlus) helped
to get the exact results and true to the variables of the study, which was difficult
to measure the same accuracy and credibility using conventional means It was
followed in the past.
1. The computerized training program and helped develop the level of attention
divided among the experimental group of the research sample. It came several
recommendations, including:
2.Using computerized and of CogniPlus system and relevant training programs
as well as established training programs by trainers and stakeholders in the field
of training, as it cannot be separated with each other for being go hand in hand
with each other to achieve the optimal training and upgrading the level required
to achieve the best results.

التعريؼ بالبحث-ٔ

-:ٔمقدمة البحث واىميتو-ٔ
.مع التقدـ اليائؿ في العموـ المختمفة الذي رافؽ االكتشافات المذىمة في عالـ الحاسوب وتكنموجيا المعمومات

اذ اصبح عمـ النفس في مقدمة العموـ التي توظؼ التكنولوجيا في تفسير الظواىر ودراسة االحداث التي

يعيشيا االنساف عؿ وفؽ برامج وادوات متقدمة تحاكي التطورات التي حصمت في عمـ التشريع وفسمجة
 وما تقتنيو الحاسوب والمختبرات.الدماغ البشري ودراسة قدراتو العقمية والمعرفية الكامف منيا والظاىر
العممية اال جزء مف ىذا التقدـ اذ باتت الحواسيب المتطورة اىـ مايميز المختبرات العممية الحديثة في دوؿ
العالـ المتطور والتي شممت مؤخ ار المختبرات النفسية الحديثة كاحدى اىـ ادوات عمـ النفس الحديث الذي

تبمور مف خالؿ المنظومات النفسية االلكترونية اذ صممت لمجاالت عممية متنوعة وعدت مف ادوات الفحص
 وتعد لعبة الكرة الطائرة مف األلعاب الرياضية التي شيدت تطو ارً ممحوظاً وكبي ارً إذ.والتشخيص النفسي

أصبحت اآلف وفي العديد مف دوؿ العالـ تحتؿ المراتب األولى مف حيث ممارستيا واجتذاب عدد كبير مف

الالعبيف والمشاىديف ليا ،وذلؾ لما تمتاز بو مف إيقاعات سريعة ومتابعة وتبادالت مستمرة بيف الميارات

اليجومية والدفاعية لما تحتويو ىذه مف طابع بتسـ بدقة األداء الفني وسرعتو.

وتؤدي العمميات العقمية دو ارً ميماً في إتقاف الميارات األساسية وتطويرىا في الكثير مف األلعاب والفعاليات
الرياضية ومنيا لعبة الكرة الطائرة ،ومف ىذه العمميات ىو تركيز االنتباه الذي يعد واحداً مف ىذه العمميات

الميمة والتي تعمؿ عمى نجاح تطبيؽ الميارات المختمفة كما تساعد عمى وضع الحموؿ السريعة لمميارات

الفردية والجماعية فكثير مف الحاالت تتطمب حموالً سريعة وتركيز انتباه عالي مف اجؿ وضع الحموؿ المناسبة

لمحاالت التي تحدث في المباراة فقبؿ أداء الحركات يجب التركيز عمى األداء ودقتو لغرض حصوؿ الالعب
عمى وضع جيد يساعده في أداء الميارات بشكؿ متقف ،فاإلرساؿ في الكرة الطائرة ىي مف الميارات التي

تتطمب تركيز االنتباه.

وتكمف اىمية البحث في تأثير منظومة )) ((Cogniplusالعالجية والتي تعد مف المنظومات والبرامج
المحوسبة الحديثة والمتطورة التي تعنى بتطوير الجوانب النفسية والمعرفية واالدراكية ومنيا االنتباه المنقسـ

ودقة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) لدى بعض مف طالب المرحمة الرابعة لمعاـ الدراسي (ٕٗٔٓ-

ٕ٘ٔٓ) وذلؾ لتحقيؽ أداء ونتائج أفضؿ عمى الصعيد النفسي والمياري ،اذ تعوؿ الباحثة اف تحؿ

المنظومات الحديثة والمحوسبة التي تعنى بالفحص والقياس والتشخيص والعالج بديال موضوعيا عف
مقاييس الورقة والقمـ في المستقبؿ القريب في جميع المؤسسات التربوية والتعميمية لالرتقاء بالمستوى

المطموب.

ٔٔ-مشكمة البحث-:
تعتقد الباحثتاف اف مؤسساتنا التعميمية والتربوية النفسية بشكؿ خاص تفتقر الى مؤثرات نفسية متخصصة
تحوي اختبارات ومقاييس حديثة عمى قدر عاؿ مف المصداقية والموضوعية األمر الذي ادى الى ضعؼ األداء
الذي انعكس عمى مستوى االنجاز الرياضي عمى الرغـ مف االىتماـ المفرط مف القائميف عمى العممية
الرياضية وحجـ اإلمكانات المادية والبشرية التي بذلت لتطوير األلعاب الرياضية في البمد السيما لعبة الكرة

الطائرة  ،وذلؾ باالعتماد عمى التقنيات النفسية المحوسبة الذي سيدعـ العامؿ النفسي ويعد الرقـ األكثر

أىمية في معادلة الفوز او الخسارة عند الرياضييف بشكؿ عاـ ولعبة الكرة الطائرة عمى وجو الخصوص.

ويعد تركيز االنتباه مف العمميات العقمية التي ينتج عنيا رد فعؿ جيد فأداء مختمؼ الميارات يتطمب تركيز

االنتباه ،فاإلرساؿ يتطمب التركيز عمى مكاف الالعب الضعيؼ في الفريؽ المنافس أو المكاف الذي فيو ثغرة

دفاعية ،كذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لمضرب الساحؽ وحائط الصد ،إذ تتطمب عممية تعمـ ىذه الميارات توافر

قدرة تركيز االنتباه.

ومف خالؿ متابعة الباحثتاف لموحدات التعميمية لمادة الكرة الطائرة ضمف مقرر الصؼ الرابع في كميات التربية

الرياضية الحظت وجود مشكمة يعاني منيا المتعمموف وىي فقداف أو قمة تركيز االنتباه في أثناء عممية
تعمميـ لمميارات األساسية أو تطوير دقة أدائيا ،وىذا ينعكس عمى تنفيذىـ لمواجبات في أثناء تنفيذىـ

لمخطط اليجومية في وبالتالي عدـ قدرتيـ عمى امتالؾ الحموؿ لتحقيؽ اليدؼ الرئيسي والميـ في عممية

تعمميـ ىذه الميارات وتطوير دقة أدائيا مف خالؿ االعتماد عمى البرامج الحديثة والمحوسبة والمتطورة مف

اجؿ تحقيؽ افضؿ النتائج والمستويات.

ٖٔ-اىداؼ البحث
ٔ ٔ-ٖ-تطوير االنتباه المنقسـ باستخداـ برنامج تدريبي محوسب
المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة الجادرية.

) ((cogniplusلدى طالبات

لمعاـ الدراسي ٕٕٗٔٓٓٔ٘.-

ٕٔ-ٖ-تطوير دقة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) باستخداـ برنامج تدريبي

محوسب

)) ((cogniplusلدى طالبات المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة الجادرية .لمعاـ الدراسي
ٕٕٗٔٓٓٔ٘.-

ٔٗ-فروض البحث
ٔ ٔ-ٗ-التعرؼ عمى تأثير البرنامج التدريبي المحوسب)) ((cogniplusفي تطوير بعض االنتباه المنقسـ
لدى طالبات المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة الجادرية.لمعاـ الدراسي ٕٕٗٔٓٓٔ٘.-

ٔ ٕ-ٗ-التعرؼ عمى تأثير البرنامج التدريبي المحوسب)) ((cogniplusفي تطوير الدقة لدى طالبات

المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة الجادرية.لمعاـ الدراسي ٕٕٗٔٓٓٔ٘.-

ٔ٘-مجاالت البحث-:

ٔ ٔ-٘-المجاؿ البشري –:طالب المرحمة الرابعة كمية التربية الرياضية.

ٔ ٕ-٘-المجاؿ الزماني –:الفترة مف ٔ ٕٓٔٗ/ٕٔ/لغاية ٔ ٕٓٔ٘./ ٗ /

ٖٔ-٘-المجاؿ المكاني –:القاعات الداخمية لمكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة الجادرية.

ٔٙ-التعريؼ ببعض المصطمحات المستخدمة.

ٔ ٔ-ٙ-منظومة ))-:)ٔ)((CogniPlus

عدة عمى الحاسوب التي تنتجيا شركة
الم َ
وىي مصطمح التقنية المعرفية اإلدراكية ُ CogniPlus System
المحموؿ(الجواؿ)
شوفريد Schuhfriedالنمساوية -إحدى أىـ منظومات المختبر النفسي المعاصر ،الثابت و
َ

 ،ويطمؽ عمييا اختصا ارً منظومة  .CPSكما تعد أيضاً إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجاؿ التدريب
والتأىيؿ لمقدرات المعرفية المدعمة بالحواسب ،وبإستخداـ تكنولوجيا الوسائط المتعددة .Multi-media

ٔ ٕ-ٙ-االنتباه-:

(ٕ)

"اإلنتباه" يعني حالة تسبؽ األداء وتتكيؼ الميارات وفؽ تجربة الفرد نحو النشاط الممارس .ويعتبر إستثارة
وتوجيو لتركيز العمميات العقمية مربوط بحاستيف ىما :حاستي( البصر والسمع) ،وىي ميمتاف في جميع

الحركات الرياضية ،ويعتمد اإلنتباه عمى شدة المثير وحجمو وتكراره ،حيث يتطور منة خالؿ التكرار والتجربة
ويتأثر بشكؿ سمبي بحاالت اإلجياد الشديدة وألف الكائف الحي اليستطيع اإلنتباه عندما تكوف الجياز العصبي

في حالة تعب شديد(ٖ).

))1عادل عبد الرحمن الصالحي.المختبر النفسي :اسسو-مكوناتو-تطبيقاتو العممية والعممية،ط:1دار دجمة ناشرون وموزعون2112
 ،ص.135

()2محمد حسف عالوي؛ عمـ التدريب الرياضي  ،ط(: 3القاىرة،دار المعارؼ)،1972 ،ص.290

()3وجيه محجوب،أحمد بدري؛أصوؿ التعمـ الحركي(:الدار الجامعية لمطباعة والنشر،الموصل،)2002،ص.55-54

ٔ ٖ-ٙ-التعريؼ النظري لالنتباه المنقسـ):ٗ(Divided Attention

استمدت الباحثتاف تعريفيا النظري لالنتباه المنقسـ مف تعريؼ (شوفريد وآخريف)ٕٜٓٓ ،لالنتباه المنقسـ
وىو( :إمكانية المفحوص عمى االنتباه عمى شيئيف في آف واحد)كونو األكثر مالئمة مع متغيرات وأىداؼ ىذا

البحث ).(Schuhfried, et. al, 2014:16
اما التعريؼ اإلجرائي لالنتباه المنقسـ:

ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في أثناء تطبيؽ االختبار وىو عدد المرات التي تضغط فييا دواسة

القدـ ((Foot-pedalاستجابة إلى ظيور مفاجئ لمحفّز حرج)((Critical stimulusخط ضوئي عامودي)
عمى الجناح األيمف أو الجناح األيسر عمى وحدة القياس التابعة لجياز إدراؾ المحيط لمنظومة اختبارات فيينا

( ،)Vienna Test Systemوكمما ازداد عدد المرات الصحيحة التي تضغط بيا دواسة القدـ بشكؿ صحيح
فيذا دليؿ عمى قوة االنتباه والسيما االنتباه المنقسـ).(Divided Attention

ٔٗ-ٙ-االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس)(٘)-:

يعد ىذا النوع مف االرساالت القوية مثؿ ميارة الضرب الساحؽ (الكبسة) حيث إف القوس في الجذع والتقاء
اليد بالكرة مف األعمى تجعؿ ىذا االرساؿ ذا سرعة وقوة في الوقت نفسو وتبدأ حركة ضرب الكرة في ميارة

االرساؿ المواجو مف االعمى اثناء سقوط الكرة بتوجيو الذراع الضاربة الى االعمى واالماـ.

ٕ-الدراسات النظرية والمشابية:
ٕٔ-الدراسات النظرية:

ٕ ٔ-ٔ-منظومة اختبارات فيينا( ٙ)SystemVienna testتعد اختبارات فيينا لمفحص والقياس والتشخيص

))Vienna test systemالتي يطمؽ عمييا اختصا ار منظومة ( .(VTSإحدى المنظومات التي تنتجيا شركة
شوفريد) )Schuhfriedالنمساوية األصؿ المعدة عمى الحاسوب ،مف أىـ منظومات المختبر النفسي
المختبر(الجواؿ) وتعد أيضاً إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجاؿ الفحص القياس والتشخيص
المعاصر ،و
َ
النفسي المدعـ بالحواسب ،ويمكف عف طريقيا تطبيؽ مختمؼ أنواع الفحوص واالختبارات عف طريؽ تطوير
وتوظيؼ أحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمف ىذه المنظومة.

إذ يعطينا الحاسوب ىنا ،ويوفر لنا أعمى النسب الممكنة مف الدقة والموضوعية .ويوفر لنا أيضاً تقويماً لنتائج
االختبار خالياً مف األخطاء ،كما يمكنو قياس قيـ ال يمكف قياسيا بطريقة الورقة والقمـ التقميدية ،كما صنعت
منظومة اختبارات فيينا لمفحص والقياس والتشخيص النفسي وأ ِ
ُع َدت بطريقة تجعؿ مف استخداـ االختبارات

النفسية المعقدة بسيطة ومريحة وذلؾ عف طريؽ تطوير وتوظيؼ أحدث ما توصمت إلييا التكنولوجيا ضمف

ىذه المنظومة.

(4)Schuhfried GmbH: Vienna Test System: Psychological Assessment Catalogue. Modeling, Austria,
. (2010),p16.
)(5عبد عمي (وآخرون)؛المبارزة ،بغداد ،مطبعة التعميم العالي  ،1988،ص.38
6
2.SchuhfriedCogniPlus: Training of Cognitive Abilities Catalogue .Modeling, Austria, 2010 b, p; 98)2

ٕ ٕ-ٔ-مميزات المنظومة(:)ٚ
تتميز منظومة اختبارات فيينا بعدة مميزات منيا:

ٔ.
ٕ.
ٖ.

تعد المنظومة منتجاً جديداً عالي الجودة.
تعد منظومة مركزية أساسية ألي مركز أو أي مختبر نفسي معاصر.
يمكف حمؿ المنظومة بسيولة في حقيبة خاصة أعدت ليذا الغرض إلجراء اإلختبارات خارج المختبر

النفسي ،لتصبح إحدى منظومات المختبر النفسي المحموؿ ( الجواؿ).

ٗ.

يمكف تشغيميا وتطبيؽ مختمؼ اإلختبارات فييا وبمغات عدة ،كما يتوافر البرنامج األساسي لممنظومة

بثماف لغات مختمفة  ،واف العديد مف اإلختبارات متوافرة بحدود أكثر مف (ٕٗ) لغة مختمفة منيا لغتنا العربية.

إمكانيػػة اسػػتقباؿ وارسػػاؿ البيانػػات مػػف والػػى منظومػػات أو برمجيػػات أخػػرى مثػػؿ الحقيبػػة اإلحصػػائية  spssأو

برنامج .MS-Excel

٘.
.ٙ

إنشاء التقارير تمقائياً وفورياً بعد االنتياء مف تطبيؽ اإلختبارات.
مف المنظومات األمنية صحياً وطبياً ومطابقة لممواصفات المعيارية الدولية.

.ٚ

يمكف اضافة اي اختبار او مقياس ليذه المنظومة بطريقة يسيرة باستعماؿ برنامج خاص داخؿ ىذه

.ٛ

تمتاز بالمرونة مما يجعميا تتناسب مع احتياجات المفحوصيف كميا.

المنظومة.

.ٜ



تستخدـ في جميع مجاالت عمـ النفس تقريبا ومف ىذه المجاالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
عمـ النفس العصبي .

عمـ النفس الفسيولوجي.



عمـ النفس الرياضي.



عمـ نفس انتقاء وتصنيؼ االفراد





التربية والتعميـ وعمـ النفس التربوي.

طب وعمـ النفس الكوارث واالزمات.

البحوث.
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 (3-Schuhfried GmbH: Vienna Test System: Psychological Assessment Catalogue .Modeling, )1.Austria, (2009/2010), p; 123

ٕ ٖ-ٔ-مكونات المنظومة(:)1
تتكوف

منظومةاختبارات

فيينا

مف

برنامج

(نظاـ)

أساسي

software

basic

وأداة

الحماية))dongleومجموعة الفحوص واالختبارات التي ترغب في استخداميا  ،إذ يتـ ىذا االختيار مف بيف

أكثر مف 130اختبارا ،وبالمغة التي نريدىا لمتطبيؽ ،وأخي ار أدوات اإلدخاؿ واألجيزة الخارجية ). (hardwareاذ
يمكف عرض وتطبيؽ اغمب الفحوصات واالختبارات عف طريؽ لوحة المفاتيح والفأرة التقميدييف .والشكؿ()1

يوضح ذلؾ.

الشكؿ ()1

يوضح منظومة فيينا لمقياس والفحص والتشخيص ودواسات القدميف

ٕ ٗ-ٔ-خطوات واجراءات العمؿ عمى المنظومة:

لمتعرؼ عمى كيفية العمؿ عمى المنظومة ،يمكف أف نجمؿ ذلؾ بالخطوات اآلتية:

أوالً  -:إدخاؿ بيانات المفحوص الكاممة مع تاريخ الوالدة .وذلؾ ضمف شاشة إدخاؿ معدة ليذا الغرض يتـ
إدخاؿ كؿ مالو صمة بالمفحوصيف ،ليتكوف لدينا بنؾ معمومات متكامؿ يمكف الرجوع إليو عند الحاجة.

ثانياً -:اختيار نوع االختبار .تحتوي منظومة ))vtsعمى مجموعة متكاممة مف االختبارات الحديثة والمعاصرة
في مجاؿ الفحص والقياس والتشخيص النفسي ،فينالؾ االختبارات التشخيصية واختبارات خاصة بالضغوط

النفسية وغيرىا مف االختبارات التي تعمؿ عمى تقنية الوسائط المتعددة والمستندة عمى أحدث التكنولوجيا.

وبذلؾ يتـ اختيار نوع الفحص المطموب مف بيف اكثر مف  130اختبا ارً عالمياً ،كما يتـ تطبيؽ ىذه االختبارات

والفحوصات وجياً لوجو اماـ شاشة الحاسوب والخروج بنتائج وطباعة تقارير نفسية تخصصية حرفية ولمحة
شخصية (بروفيؿ )profile -عف كؿ مفحوص ،كما يمكف خزف كـ ىائؿ مف البيانات لكؿ مفحوص عمى حدة
أو مقارنة نتائج مفحوص واحد بيف تطبيؽ وآخر.

ثالثاً  -:تطبيؽ االختبار .بعد االنتياء مف إدخاؿ بيانات المفحوص واالنتياء مف عممية انتقاء االختبارات
المراد تطبيقيا  ،تتـ مباشرةً (الحاسوب الثابت والمحموؿ) وبحسب المختبر النفسي فيما إذا كاف ثابتاً أو

جواالً .وينقسـ تطبيؽ االختبار بحد ذاتو عمى ثالث مراحؿ:



مرحمة ابتدائية.

مرحمة تجريبية (تدريبية):يقوـ المختبر في ىذه المرحمة بتطبيؽ بعض االمثمة التجريبية ويتعرؼ عمى

نظاـ  vtsعمى حاالت عدـ فيـ االسئمة ويستجيب لذلؾ بعرضو المرحمة االبتدائية مجدداً او يطمب مف
المفحوص مراجعة المشرؼ عمى االختبار ،ويستدعي النظاـ في حالة استخداـ المجموعات (بطارية مف
1)Schuhfried; Vienna Test system, Computerized Psychological Diagnostics, Catalog Austria
2340Modling, Hyrtlstrabe, (2004/2005) p; 45.

االختبارات) االختبار ا لتالي بعد االنتياء مف المسألة االخيرة ،ويوفر ىذا االمر الكثير مف الوقت الثميف
لمفاحص والمفحوص عمى ٍ
حد سواء .كما يمكف تطبيؽ االختبار بوسائؿ ادخاؿ عدة بحيث تناسب جميع
االعمار والفئات مثؿ االطفاؿ والمراىقيف والبالغيف وكبار السف وبحسب نوع الجنس ايضاً  ،فضالً عف وجود

وسائؿ ادخاؿ لممصابيف اصابات شديدة او المتضرريف جسدياً (المعاقيف) بأحد او بعض او كؿ اطرافيـ.


مرحمة االختبار.

رابعاً  -:تقويـ االختبار .بعد أف يكمؿ المفحوص إجابتو عف االختبار ،تقوـ منظومة  vtsبتقويـ االختبار

تمقائيا ،ولدى الفاحص اإلمكانية بأف يشاىد النتائج عمى شاشة الحاسوب أو أف يقوـ بطباعتيا مباشرةً عمى

أي طابعة متوافرة ،وتعرض نتائج االختبار بصورة موحدة عمى ىيئة جداوؿ ومقاطع ،مع األخذ بنظر االعتبار

عوامؿ (الجنس والعمر والتحصيؿ العممي وعوامؿ أخرى) ،كما ويمكف الحصوؿ عمى بيانات النتائج عمى شكؿ

نسب مئوية وقيـ تائية ( tالدرجة التائية المعيارية)  ،و /أو قيـ زائية  (zالدرجة الزائية) وغيرىا.

خامساً  -:عرض وطباعة نتائج االختبار :تعرض نتائج االختبار بصورة واحدة عمى شاشة الحاسوب ،ويمكف
طباعتيا حاال بعد االنتياء مف جمسة االختبار كما أشرنا في الخطوة السابقة ،كما ويمكف تصدير النتائج

مباشرةً إلى برامج معالجة الكممات Word Processingكما ويمكف تخزيف النتائج ومعالجتيا بالبرامج
اإلحصائية الشائعة مثؿ .Excel Spss

ٕ – ٔ – ٘االنتباه المنقسـ :ٛDivided attention

لما كاف االنتباه عممية عقمية ومعرفية فإنو يحتاج إلى جيد ذىني وجسدي أضافي مف أجؿ انتقاء المثيرات
المرغوبة وعزؿ المثيرات األخرى ،كما يمكف أف يتوزع عبر مثيرات مختمفة أو يتكثؼ ويتركز ،إذ أشار

بورف()Bourneإلى أف "تركيز االنتباه يؤثر في وعي الفرد لذاتو ولعالمو الخارجي  ،فاالنتباه يمكف أف
يتوجو نحو ذات الفرد أي :نحو أحاسيسو وأفكاره وميولو ودوافعو ورغباتو واتجاىاتو ومعتقداتو ،أو أف يتجو

نحو البيئة المحيطة بو وىذا يؤثر في طبيعة التفاعؿ االجتماعي لمفرد وفي سموكػو اليومي .فضالً عف ذلؾ
فإف ىناؾ عوامؿ كثيرة تؤثر في االنتباه وفي درجة نجاح الفرد في تقسيـ انتباىو ألكثر مف مثير ،ومف ىذه

العوامؿ ما ىو خارجي( )Externalويختص بالمثير المنتبو لو ،ومنيا ماىو داخمي( )Internalيخص الفرد
كالتييؤ العقمي والنشاط الذىني لمفرد".ٜ

"ويمكف تقسيـ االنتباه مف حيث عدد المثيرات إلى صنفيف :االنتباه لمثير واحد واالنتباه ألكثر مف مثير

،االنتباه لمثير واحد ىو انتقاء الفرد لمثير واحد وتركيز االنتباه إليو ،مثؿ انتقاء مثير بصري لو مواصفات

محددة واىماؿ المثيرات االخرى التي تقع معيا في المجاؿ البصري لمفرد .أما االنتباه ال كثر مف مثير فيتطمب
سعة انتباىية عالية إذ يقوـ الفرد بتركيز انتباىو عمى أكثر مف مثير في المجاؿ البصري أو السمعي أو

كمييما معاً ،وىذا النوع يتطمب جيداً عقمياً حتى يستطيع الفرد االحتفاظ بتنبيو ىذه المثيرات"ٓٔ.

"ويمكف تقسيـ االنتباه أيضا حسب العمميات االنتباىية التي يتـ التنسيؽ بينيا وبيف القشرة الدماغية ،وتشمؿ

Bourne. Lye, E (1971) the psychology of thinking. New Jersey: Prentice- Hall, Englewood dips.

)(1

(9) Harber.A.&R.P. Runyon: Fundamentals of psychology, 3ed , London. (1983),,p;280.
()11أبو رياش،حسين محمد:التعمـ المعرفي ،عمان دار المسيرة،2117.ص.193

ىذه التقسيمات :االنتباه الموجو (المركز ) ،واالنتباه المتبادؿ ،واالنتباه المنقسـ ،واالنتباه الدائـ"

ٔٔ

يعني االنتباه المنقسـ مدى إمكانية أداء أنشطة متباينة دوف انخفاض في مستوى الكفاءة ،إذ يقوـ

الشخص بتجزئة مصادر االنتباه في الوقت نفسو بدالً مف االنتباه المتبادؿ كما يحدث في حالة الضرب

الساحؽ بالكرة الطائرة وتوزيع نظره نحو ممعب المنافس لتوجو الكرة في المكاف (الفراغ) المناسب.

ويعتقد معظـ عمماء النفس األوائؿ فضالً عف المعاصريف بإمكانية توجيو الوعي نحو فعالية واحدة في لحظة

مف الزمف  .ويعتقد أف االنتباه الواعي الى عمميتاف مختمفتاف يتـ أداؤىما في وقت واحد عندما يكوف

االنتباه ليما بشكؿ سريع ،كما ُيفترض أيضاً بإمكانية أنجاز أحدىما بشكؿ أوتوماتيكي دوف سيطرة واعية،
وقد حاوؿ الباحثوف األوائؿ الكشؼ عف حدود الوعي عف طريؽ ربط المياـ المختمفة واتقاف االداء ولـ تجد

الباحثة ايضاً نظرية تتحدث عمى متغير االنتباه المنقسـ بشكؿ واضح ومفصؿ ودقيؽ سوى نظرية

شنايدروشيفريف()Schneider & Shiffrin,1977إذ يرى كؿ مف شنايدر وريتشارد شيفريف Walter

) )Schneider &RichardShiffrin ,1977عند تقسيـ االنتباه عمى ميمتيف أو مثيريف في آف واحد،
تعرؼ بانيا( )Automatic Processالعممية
فأف الفرد يستعمؿ العممية الذاتية أو التمقائية لالنتباه ،التي ّ
التي تستعمؿ في المياـ السيمة والتي تتضمف مفردات مألوفة بشكؿ كبير .فسائؽ السيارة مثالً ال يحتاج إلى

طاقة انتباىية تستمزـ تركي ازً عالياً عندما يرى الضوء األحمر عند إشارة المرور ،وكؿ الفعاليات الحركية

أداء اعتيادياً مكر ارً ال يحتاج إلى جيد وطاقة
الحاصمة بعد ذلؾ (الضغط عمى عتمة الوقوؼ وغيرىا) تمثؿ ً
كبيرة ،وتكوف العممية التمقائية سريعة نسبياً؛ إذ يستعمؿ الفرد ىذه العممية لالنتباه  ،وذلؾ لالستجابة لكال
الميمتيف أو المثيريف .ثـ أف ىناؾ عالقة بيف التدريب والعممية الذاتية أو التمقائية لالنتباه؛ إذ تكوف العممية

المدرب عمى ميمات تتطمب تقسيـ انتباىو عمى أكثر مف مثير سيمو وممكنة إلنجاز ىذه
التمقائية لمفرد
ّ
ٕٔ
الميمات بشكؿ جيد .

ومما تقدـ تستنتج الباحثة مف أف االنتباه المنقسـ ىو أحد القدرات المعرفية والميمة ،وىو قدرة تعطي

بعض الخصائص والمميزات لمفرد لما لو مف دور ايجابي وفعاؿ في حياة الفرد ،وتمؾ القدرة عمى االنتباه
لشيئيف في آف واحد تساعده عمى تحقيؽ نجاحات عديدة وتختصر لو الوقت بصورة افضؿ واسرع ،ومع أف

ميمة االنتباه المنقسـ في اوؿ االمر تكوف صعبة إال أنيا بالتدريب والممارسة والمتابعة تكوف سيمة

الممارسة والتطبيؽ.

ٕ ٙ-ٔ-االرساؿ-:
"يعد االرساؿ مف الميارات اليجومية الذي يقوـ الفريؽ المرسؿ تنفيذه في الكرة الطائرة ويعد اليجوـ االوؿ

ضد الفريؽ المستقبؿ ،واف القدرة عمى التحكـ في ادائو يستطيع الالعب كسب نقطة مباشرة لفريقو ،والالعب
المرسؿ يكوف مستقالً وغير مرتبط بزمالئو عند ادائو واشارت ( )Mariana Fiedlerاف االرساؿ ىو الجزء
االوؿ مف حمقة المعب فكمما كاف االرساؿ قوياً وفعاالً يكوف تأثيره ايجابياً عمى سير المعب"(ٖٔ).

"اما ( ) Glenفيعد االرساؿ مف اىـ ضربات اليجوـ المباشر التي يستخدميا الالعبوف خالؿ المعب ،اذ انو
يعتبر خطة فردية حيث يتحتـ عمى كؿ العب مف الفريؽ ادائو وىو مفتاح المعب ويمعب في بداية كؿ شوط
()11الشقيرات،عبد الرحمن:مقدمة في عمـ النفس العصبي،ط:1عمان،دار الشروق ،)2115( ،ص.211
( (Margaret, W MotlinCognition (3rd), Harcourt publishers, (1994),p:49.
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(1) Fiedler, M: Volleyball. Sportverlage, Berlin, 1978- p.17.

وعقب كؿ خطأ (ومف الضروري اف يكوف االرساؿ ذا تأثير وفاعمية وليس فقط مرور او عبور الكرة مف فوؽ

الشبكة)"(ٗٔ).

ويؤكد البعض بأف االرساؿ ىو طريقة دقيقة وجيدة تراعى فييا المسافة واالرتفاع والمكاف المحدود

ويستطيع المرسؿ احراز نقطة مباشرة حيث انو يكوف مستقالً في ادائو وبدوف تأثير زمالئو مف الفريؽ او

الفريؽ المنافس وبيذا فيجب اف يتمتع بدقة ادائو وذكائو في ارساؿ الكرة الى مناطؽ يحددىا ىو مف خالؿ

مالحظتو عف الفريؽ المنافس٘ٔ.

واالرساؿ ىو احدى الميارات االساسية الفنية بالكرة الطائرة وينفذ بوساطة الالعب الذي يشغؿ مركز رقـ (ٔ)

مف الخط الخمفي بعد اشارة الحكـ (الصافرة) وتضرب الكرة بذراع واحد بيد (مفتوحة او مضمونو) حتى يتـ

عبورىا الى ممعب المنافس ويعد مف اكثر االسمحة اليجومية لمعبة كفاءة وقد يضع المنافس في وضع

دفاعي ضعيؼ وتزداد اىميتو في حتمية ادائو لالعبيف المشتركيف في المباراة جميعاً.

ومف خالؿ اتقاف ضربات االرساؿ يمكف احراز نقطة سريعة ومباشرة لمفريؽ المرسؿ وقد تؤدي في بعض

االحياف الى تغيير نتيجة المباراة لصالح الفريؽ الذي يجيد استغاللو في الحصوؿ عمى نقطة مباشرة لذلؾ
عمى المدربيف اف يمضوا مدة طويمة مف زمف الوحدات التدريبية لتعزيز ىذه الميارة الميمة واالساسية التي

اذا نفدت بالطريقة المطموبة يمكف اف نحقؽ اآلتي:
اوالً :الحصوؿ عمى نقطة بدوف اجياد الفريؽ.

ثانياً :اعطاء فرصة راحة لمفريؽ.

ثالثاً :كسب الثقة ألعضاء فريقو مف الناحية النفسية.

رابعاً :اجياد فريؽ المنافس بدنياً ونفسياً عند نجاحو.
خامساً :زعزعة الثقة عند فريؽ المنافس.
شروط ضرب ميارة االرساؿ:

()ٔٙ

ٔ .ضرب االرساؿ بيف الالعبيف.

ٕ .ضرب االرساؿ بعيداً عف الالعب (الميبرو).

ٖ .ضرب االرساؿ عمى المناطؽ االساسية لميجوـ.

ٗ .ضرب االرساؿ الى المناطؽ البعيدة والجانبية لمممعب.
٘ .التنوع في ضرب االرساؿ مف قبؿ الالعب المرسؿ.
 .ٙضرب االرساؿ عمى مستوى الشبكة.

 .ٚضرب االرساؿ عمى منطقة تبديؿ الالعب المعد اينما كاف.
()ٔٚ

ٕ ٚ-ٔ-انواع االرساؿ-:

(2) Glen H.Egstrom, Volley Ball-second Edition. USA by Frances Schaa-1972. p.4.
( )3مروان عبد المجيد ابراهيم ،الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ،ميارات خطط ،اختبارات بدنية وميارية ،قياسات جسمية ،انتقاء،
معاقيف ،تحكيـ ،ط ،1عمان ،االردن :2111 ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،ص.52

( )4مروان عبد الحميد ،مصدرسبؽ ذكره  ،ص.53

( )1اكرم زكي خطابية ،موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ،تػاريخ -ميػارات -خطػط لعػب ،اعػداد بػدني ،تػدريب ،اصػابات ،قيػاس وتقػويـ،
قواعػػد المعبػػة -الكػػرة الطػػائرة المصػػفرة والشػػاطئية ،مصػػطمحات رياضػػية ،ط ،1دار الفكررر لمطباعررة والنشررر والتوزيررع ،عمرران،1996 ،

ص.76

نستطيع مف خالؿ التكنيؾ الصحيح ألداء ضربات االرساؿ تصنيفيا الى نوعيف رئيسيف ىما-:

 االرساؿ مف اسفؿ.
 االرساؿ مف اعمى.

وفقاً لوضع الكرة بالنسبة لمستوى كتؼ الالعب.
اوالً -:االرساؿ مف اسفؿ.

 .1االرساؿ مف اسفؿ المواجو االمامي
 .2االرساؿ مف اسفؿ الجانبي

 .3االرساؿ مف اسفؿ الجانبي المعكوس (روسي).
ثانياً :االرساؿ مف اعمى.

 .1االرساؿ مف اعمى برؤوس االصابع
 .2االرساؿ مف اعمى المواجو (التنس) الساحؽ

 .3االرساؿ الجانبي الخطافي والجانبي المواجو الخطافي.
 .4االرساؿ المتموج (االمريكي والياباني).

ٕٚ-ٔ-التقنية المعرفية اإلدراكية(:ٔٛ))CogniPlus
عدة عمى الحاسوب التي تنتجيا شركة
الم َ
تعد التقنية المعرفية اإلدراكيةُ CogniPlus System
المحموؿ(الجواؿ)
شوفريد Schuhfriedالنمساوية -إحدى أىـ منظومات المختبر النفسي المعاصر ،الثابت و
َ
 ،ويطمؽ عمييا اختصا ارً منظومة .CPSكما تعد أيضاً إحدى اإلجراءات العالمية الرائدة في مجاؿ التدريب

والتأىيؿ لمقدرات المعرفية المدعمة بالحواسب وباستخداـ تكنولوجيا الوسائط المتعددة  Multi-mediaوىي
أيضاً عبارة عف حزمة برمجية تعتمد عمى معمومات وأسس عممية رصينة ،كما تساعد المنظومة (ذات برامج
التدريب القريبة مف الواقع) في تطبيؽ النجاحات المختمفة التي تـ تحقيقيا في الحياة اليومية ،كما يمكف

ربطيا مع منظومة اختبارات فيينا  VTSبسيولة وذلؾ إلنشاء رابط عممي فيما بيف التشخيص والعالج

والتقييـ.

ٕ ٛ-ٔ-أىمية المنظومة(:(ٜٔ
ٔ .تأىيؿ الوظائؼ المعرفية بمساعدة الحاسوب-:
إف التطور والتقدـ الحاصؿ في مجاؿ الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات جعؿ مف تطبيؽ الجمسات بمساعدة

الحاسوب في إعادة التأىيؿ المعرفي ممكناً ضمف ىذه المنظومة ،ففي البداية كانت البرامج التدريبية مشابية

إلجراءات التشخيص النفسي  Psycho-diagnosticالتقميدي الكالسيكي  ،لكف منذ أمد ليس ببعيد
أضحى مف الواضح الحاجة إلى برامج تدريبية وتأىيمية تختمؼ عف تمؾ الموجودة في اإلختبارات النفسية
التقميدية ،فعمى االختبار النفسي أف ال يكوف لو أي تأثير في األداء المعرفي لألفراد.

تحسيف القدرات المعرفية واإلدراكية :إذ إف اليدؼ مف إجراءات التدريب والتأىيؿ بمساعدة الحاسوب ىو

تحسيف القدرات المعرفية واإلدراكية لممفحوصيف وبأحدث التقنيات  ،ولموصوؿ لمثؿ ىذه التقنيات  ،ولموصوؿ
لمثؿ ىذه التحسينات  ،يجب إنجاز المتطمبات اآلتية-:
18

2--)Schuhfried: Reha Com, Computer-aided Cognitive Rehabilitation, Catalog, Austria .Modeling,
Hyrtlstrabe2005, p43
19
 -عادل عبد الرحمن الصالحي .المصدر السابق ،ص.136



نظاـ الوحدات  -: Modularityإف ما ىو مطموب لتدريب الوظائؼ المعرفية واإلدراكية المختمفة

ىو إعداد نظاـ مف اإلجراءات ،مستند عمى خمفية نظرية ،ىذا النظاـ يجب أف يتضمف اإلجراءات األساسية

المعقدة األخرى .
كافة ،فضال عف الوظائؼ
َ
التخصص التفردي -: Continuity And Controlتعني االستمرارية ،إذ إف نتائج كؿ
 التكيؼ و
َ
الجمسات التدريبية تخزف وتوثؽ باستمرار ،عمى كؿ جمسة تدريبية وتأىيمية جديدة يجب أف تبدأ مف حيث

انتيت الجمسة التي سبقتيا ،وعندما تخزف نتائج الجمسات كميا مف الممكف مالحظة المفحوص progress
ِ
أدائو ،إذ إف اختالؼ مواد التدريب
وتبني العالج المناسب واألىداؼ بضمف المدد الفاصمة  ،ك ٌؿ بحسب
بضمف كؿ مستوى مف مستويات الصعوبة يخمؽ حالة تدريب متنوع بحسب الحالة المفحوصة.



التأكيد والتغذية الراجعة  :Confirmation/Feedbackيستمـ المفحوص أثناء جمسة تدريبو أو

تأىيمو معمومات عف نوعية وكيفية أدائو بواسطة أشكاؿ توضيحية عمى شاشة الحاسوب أ



و عف طريؽ إشارات مسموعة  ،ىذه

إما أف تكوف تعميقات ثابتة ومتعمقة بالمادة التي يمكف أف تكوف إيجابية أو سمبية  ،ك ٌؿ
المعمومات ً
بحسب إجابة المفحوص  ،وىذا ما يسمى بإعطاء التغذية الراجعة لممفحوص .



الكفاية واالقتصادية -:Efficiency and economyإذ إف المفحوص قد يعمؿ بشكؿ مستقؿ مع

برنامج تدريبي بذكاء اصطناعي مف دوف مساعدة أحد ىنا ،فإف لممفحوص قدرة أكثر لمتوجو نحو المياـ

التدريبية األخرى ومف دوف إحراج.

 وحدات

اإلدخاؿ

المناسبة

-:Appropriate input media
إف لوحة مفاتيح الحاسوب التقميدية

في أغمب األحياف قد ال تكوف أداة إدخاؿ مالئمة ومناسبة لمتدريب والتأىيؿ العالجي اإللكتروني ضمف ىذه

المنظوم ات ،ومف الصعب امتالؾ عتمة خاصة ليتـ استخداميا في اإلجابة بشكؿ جيد ىنا  ،بينما المطموب
ضمف ىذه المنظومة ىو الحصوؿ عمى ميارات حركة وعمؿ دقيؽ المستوى يالئـ المفحوصيف .ولكؿ ما سبؽ

 ،ظيرت (التقنية المعرفية اإلدراكية  )CogniPlusنتيجة لمكفاءة المتزايدة في تدريب القدرات المعرفية
واإلدراكية ،إذ إف حقيبة البرامج المتقدمة تقنيا ىذه ماىي إال استجابة إلى مطالب المعالجيف لنظاـ تدريبي

يأخذ بالحسباف المفاىيـ النفسية المعمقة والحديثة  ،بمعنى ىي تمؾ البرامج التدريبية التي تحاكي حاالت
ومواقؼ الحياة المختمفة والواقعية .والشكؿ(ٕ) يوضح منظومة الكوجني بمس.

ٕ -ٕ-الدراسات المشابية

ٕٓ

ٕ ٔ-ٕ-دراسة زىراء كاظـ جواد ( ٖٕٔٓ) :

(االجياد الذىني وعالقتو باالنتباه المنقسـ لدى طمبة جامعة بغداد).

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة العالقة بيف االجياد الذىني واالنتباه المنقسـ ،وكذلؾ إيجاد الفروؽ في

العالقة بيف االجياد واالنتباه المنقسـ وفؽ متغير الجنس والتخصص والمرحمة ،أما منيجيا فقد استعممت
المنيج الوصفي ،وكانت العينة متكونة مف (ٕٔٔ) طالباً وطالبة مف طمبة جامعة بغداد ،اما االداة فقد
استعممت الباحثة االختبارات التي اعدتيا شركة شوفريدالنمساوية ،وتمؾ االختبارات ىي جزء مف منظومة

اختبارات فينا .،أما نتائج الدراسة فقد أظيرت وجود عالقة ايجابية بيف االجياذ الذىني واالنتباه المنقسـ مع

أنو لـ يكف ىنالؾ أي تأثير أو أرتباط مف حيث متغيرات (الجنس ،والتخصص ،والمرحمة) ومف حيث تفاعميـ

مع االجياد الذىني واالنتباه المنقسـٓ(كاظـ ٓ)ٕٖٓٔ،

ٕ ٕ-ٕ-اوجو الشبو واالختالؼ بيف الدراسة السابقة والدراسة الحالية قيد البحث:
اختمفت الدراسة الحالية عف السابقة مف حيث استخداـ المنيج اذ استخدمت الدراسة الحالية المنيج

التجريبي عمى وفؽ منظومة ) (CogniPlusاما الدراسة السابقة فقد استخدمت الوصفي ،وكانت العينة

متكونة مف (ٕٔٔ) طالباً وطالبة مف طمبة جامعة بغداد في حيف الدراسة الحالية كاف عدد العينة فييا(ٕٔ)
طالبة مف طالبات المرحمة الرابعة في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ،فضال عف اف االداة التي
استخدمتيا الدراسة السابقة ىي فقط منظومة فيينا المعنية بالفحص والقياس والتشخيص ،في حيف الدراسة

الحالية استخدمت منظومتي فيينا لمفحص والقياس والتشخيص ومنظومة ) (CogniPlusوالمعنية بالعالج

والتأىيؿ .فضال عف اختبار االرساؿ المواجو مف االعمى بالكرة الطائرة.

ٖ-منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :

ٖ ٔ-منيج البحث :اف منا ىج البحث العممي ىي "التي تحدد الطريقة العممية التي يتبعيا الباحث ،أذ

انيا األداة االولية لجمع المعمومات وفرض الفروض وتعييف االىداؼ لحؿ مشكمة معينة والوصوؿ الييا

"ٕٔوعميو استخدمت الباحثة المنيج التجريبي" الذي يعد مف أكثر الوسائؿ كفاية في الوصوؿ إلى معرفة
)ٕٕ(

موثوؽ بيا"

ونتائج دقيقة.

بأسموب المجموعتيف المتكافئتيف لمالئمتو طبيعة المشكمة مف اجؿ الحصوؿ عمى معمومات

ٕ ٕ-مجتمع البحث وعينتو :تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية ،وىف طالبات المرحمة الرابعة في
كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة-الجادرية لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ،ٕٓٔ٘-اما عينة البحث فقد تـ اختيارىا
عف طريؽ اجراء القرعة وقد وقعت عمى شعبة واحدة وكاف عددىا  ٕٚطالب  ،وتـ استبعاد ٘ طالبات بسبب

ظروفيف الخاصة وٚطالبات بسبب الغياب وعدـ االلتزاـ وبذلؾ يكوف عدد افراد العينة المتبقي ىو ٕٔ طالبة،
بعد ذلؾ تـ تقسيـ العينة عمى وفؽ االرقاـ الزوجية والفردية الى مجموعتيف  ٙطالبات في المجموعة الضابطة

( (21كاظم ،زهراء جواد :االجياد الذىني وعالقتو باالنتباه المنقسـ لدى طمبة جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد،
كمية التربية  /ابن رشد،2113 ،ص.67
( ) ديو بولد فان دالين  .مناىج البحث في التربية وعمـ النفس (.ترجمة محمد نبيل وأخرون) .القاهرة :مكتبة االنجمو المصرية
21

لمطباعة ،1985 ،ص .417
( ) وجيه محجوب  .التحميل الفيزياويوالفسمجي لمحركات الرياضية .بغداد  :مطبعة التعميم العالي  ، 1991 ،ص .83
22

و ٙطالبات في المجموعة التجريبية والتي خضعت لمجمسات التطويرية الخاصة بتطوير االنتباه المنقسـ لدى
عينة البحث عمى وفؽ التقنية المعرفية االدراكية ( ،)CogniPlusو( )6طالبات في(المجموعة الضابطة)
التي اقتصر عمميا عمى المنيج المعتاد الذي اعده مدرس المادة.

ٕ ٖ-تجانس عينة البحث :قامت الباحثة باستخراج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمواصفات
عينة البحث مف حيث (العمر – الطوؿ – الوزف)  ،والتي تػػـ مف خالليا تحقيؽ التجانس بيف أفراد عينة

البحث  .وفي حقيقة االمر أنو ال توجد عينة تمثؿ مجتمع االصؿ إال إذا كانت متجانسة أو عندما تكوف العينة
متجانسة فأف عينة صغيرة كافية لتمثيؿ مجتمع االصؿ

(ٔ)

.

جدوؿ (ٕ)يوضح التجانس لعينة البحث مف حيث (العمر – الطوؿ – الوزف)
المتغيرات

العدد

ٕٕ.ٚٛ

ٕ٘ٓ.

ٕٕ

ٔٓٗ.

ٔ٘ٛ

ٓ.ٕٜ

ٖ.ٗٙ

٘٘

ٓ.ٜ٘

الحسابي

العمر

(سنة)

الطوؿ (سـ)

الوسط

االنح ار

ٕٔ

الوزف

(كغـ)

ٖٔ٘ٛ.
ٜ

٘٘.ٙٛ

ؼ المعياري

الوسيط

االلتواء
ٗٔٔ.

يتضح مف الجدوؿ (ٕ) أف معامالت االلتواء لعينة البحث قد انحصرت بيف

( )ٖ - ، ٖ +في قياسات (العمر – الطوؿ – الوزف)  ،مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث .

ٖ ٗ-الوسائؿ واألدوات واألجيزة المستخدمة:

" وىي الوسيمة التي يستطيع الباحث بيا حؿ مشكمتو ميما كانت تمؾ االدوات (بيانات وعينات وأجيزة ) " ).(1

ٖٔ-ٗ-

وسائؿ جمع المعمومات:

ٔ -المصادر العممية العربية واألجنبية.

ٕ -استمارة استطالع اراء الخبراء لتحديد أىـ الميارات الخاصة بدقة االداء ارساؿ المواجو مف االعمى

(التنس) بالكرة الطائرة ممحؽ (ٔ).

ٖ -شبكة المعمومات العالمية (األنترنت).
ٗ -الوسائؿ االحصائية .spss
٘ -سجؿ لتدويف المالحظات.

 -ٙاستمارة جمع المعمومات.

 -ٚاستمارة ترشيح االختبارات.

( )1وجيه محجوب  .أصول البحث العلمي ومناهجه .ط):1عمان ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،)2002 ،ص .161

ٖٕ-ٗ-

األجيزة واألدوات المستخدمة:

ٔ -جياز منظومة فييناVienna test Systemلفحص والقياس والتشخيص النفسي( ،نمساوي المنشأ)
ٕ -جياز منظومة (، CogniPlusنمساوي المنشأ) .

ٖ -جياز قياس الطوؿ والوزف نوع.Electronic Body scale TCS-200-RT
ٗ -حاسوب ( ،Pentium (4) HPكوري المنشأ).
٘ -ممعب الكرة الطائرة القانوني.

 -ٙكرات طائرة (قانونية) نوع ))Moltenعدد( )15كرة.
 -ٚصافرات نوع ()foxعدد (.)2

 -ٛشريط الصؽ بعرض ( )10سـ ،عدد (.)2

ٖ ٖ-ٗ-اختبار ميارة دقة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس)ٖٕ-:
 الغرض مف االختبار  -:قياس دقة ميارة االرساؿ.

 االدوات المستخدمة -:ممعب كرة طائرة مقسـ كما في الشكؿ(ٖ) ،شريط قياس )ٔٓ( ،كرات طائرة.
 شروط التسجيؿ -:يقوـ المختبربأداء االرساؿ موجياً الكرة نحو المناطؽ(أ  ،ب ،ج  ،د).
 التسجيؿ  -:لممختبر ثالث محاوالت

)  ( 4نقاط لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ( أ).

)  ( 3نقاط لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ( ب).

)  ( 2نقطة لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ( ج).
)  ( 1نقطة لكؿ محاولة داخؿ المنطقة ( د).
)  ( 0عند سقوط الكرة خارج ىذه المناطؽ.

عند سقوط الكرة عمى خط مشترؾ بيف نقطتيف تحسب درجة المنطقة االعمى.-تمغى المحاولة في حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني.

الشكؿ (ٖ) يوضح اختبار دقة ميارة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس)

ٖ ٘-التجربتاف االستطالعيتاف الخاصتاف باالختبارات قيد البحث:

وىي استطالع الظروؼ المحيطة بالظاىرة التي يرغب الباحث في دراستيا ،وىي الكشؼ عف الحمقات
الغامضة إذ تعد مف الوسائؿ الميمة والضرورية جدا" في تنفيذ البحوث(ٕٗ).إذ قامت الباحثة بإجراء تجربتيا

االستطالعية عمى (ٗ ) مف طالبات المرحمة الرابعة مف خارج عينة البحث االصمية وفي المختبر النفسي
التابع لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي في جامعة بغداد ،وذلؾ بتاريخ  ٕٓٔٗ/ٕٔ/ٛفي الساعة العاشرة
-1مروان عبد المجيد ابراهيم.الموسوعة العممية لمكرة الطائرة،عمان،ط:1مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع،2111،ص.295
()2ظافر هاشم الكاظمي ؛ التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية النفسية ،ط( :1بغداد  ،دار الكتب،
.)2112ص.99

صباحا" وتـ اجراء التجربة االستطالعية الخاصة باختبار االرساؿ عمى نفس عينة التجربة االستطالعية

الخاصة باختبار االنتباه لمنقسـ وذلؾ في يوـ الثالثاء الموافؽ ٕٓٔٗ/ٕٔ/ٜوكاف الغرض مف التجربة

االستطالعية ىو:

ٔ-التعرؼ عمى مالءمتو االختبارات لعينة البحث .

ٕ-التعرؼ عمى مدى تفيـ أفراد العينة لالختبارات المستخدمة.
ٖ-التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو الباحث.

ٗ-التأكد مف صالحية مكاف االختبار ومالءمتو لتنفيذ االختبارات.
٘ -التعرؼ عمى كفاية األجيزة المستخدمة.

-ٙمعرفة الوقت الكافي إلجراء االختبارات والوقت المستغرؽ لتنفيذ كؿ اختبار.

-ٚمعرفة مدى كفاءة فريؽ العمؿ المساعد* ومدى تفيمو لالختبارات المستعممة في البحث.
وكاف مف اىـ نتائج التجربة االستطالعية ما يمي-:

ٔ-كفاية االجيزة المستخدمة إلعطاء النتائج التي تخدـ اىداؼ وفروض البحث.

ٕ-إف الوقت التقريبي إلجراء البحث تحدد بإجراء االختبار عمى (طالبيف) في كؿ يوـ.
ٖ-كفاءة فريؽ العمؿ المساعد الستخداـ االجيزة وأجراء االختبارات .

ٗ -تحديد اياـ االختبار عمى ضوء جدوؿ المراجعة الخاص بالمختبر.

ٖ ٙ-االختبارات القبمية المستخدمة في البحث:

ٖ ٔ-ٙ-االختبارات القبمية(الخاصة باالنتباه المنقسـ) :

قامت الباحثةبإجراء االختبارات القبمية (اختبار االنتباه المنقسـ) وذلؾ في تماـ الساعة العاشرة صباحاً مف

يوـ األحد الموافؽ  ، ٕٓٔٗ/ٔ/ٜٔ-ٔٛفي المختبر النفسي التابع لمركز البحوث النفسية بجامعة بغداد،
عمى عينة البحث ،لممجموعتيف والتجريبية الضابطة ،والبالغ عددىا (ٕٔ) طالبة مف المرحمة الرابعة لمعاـ

الدراسيٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘-وقد تمت عمى النحو اآلتي:

ٔ .تـ تطبيؽ االختبارات وقد تضمنت المراحؿ االتية :ػ

 المرحمة االولى (:مرحمة الفحص والتشخيص وفؽ منظومة فيينا ،)Vienna Test Systemلعينة

البحث .

 المرحمة الثانية ( :مرحمة القياس الفعمي)  :وتضمنت اآلتي :

أ -تـ شرح وتطبيؽ كيفية اداء اختبار االنتباه المنقسـ ضمف اختبار ادراؾ المحيط عمى وفؽ منظومة

،Vienna test Systemالمعنية بالفحص والقياس والتشخيص.
*

فريق العمل المساعد :
 .1أ.م.د عادل عبد الرحمن ألصالحي ،استشاري في عمم النفس ألسريري ومدير مكتب االستشارات النفسية في جامعة بغداد ،ومؤسس
ومدير المختبر النفسي المعاصر في مركز البحوث النفسية سابقاً .

 .2أ.م.د هدى جميل عبود -اختصاص عمم النفس السريري تدريسية في جامعة بغداد /ومديرة المختبر النفسي المعاصر في مركز
البحوث النفسية حالياً .

 .3م.د جنان ناجي زوين ،اختصاص عمم النفس الفسيولوجي،تدريسية لمادة الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة-جامعة

بغداد.

ب-

تـ اختبار كؿ طالبة عمى حدة ،حيث اشتممت االختبارات النفسية الخاصة بالمنظومة اختبار

االنتباه المنقسـ ضمف اختبار ادراؾ المحيط وفؽ منظومة فيينا .Vienna Test Systems
ج -مدة االختبار ٔ٘ :دقيقة لكؿ مختبرة.

ٖٕ-ٙ-

الطائرة-:

االختبارات القبمية الميارية لقياس دقة ميارة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) بالكرة

اجريت االختبارات القبمية الميارية لقياس دقة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) عمى نفس عينة البحث

التي اجريت عمييا االختبارات النفسية والبالغ عددىا ( )12طالبة بمعدؿ ( )ٙطالبات لكؿ مف المجموعتيف
(التجريبية والضابطة) وتـ تقسيميـ وفقاً لمفحوصات والقياسات التي تـ اجراؤىا في االختبارات القبمية
النفسية وفؽ منظومة فيينا لمقياس والفحص والتشخيص وكما يأتي:

 -1اجريت االختبارات القبمية الميارية لقياس ميارة دقة االرساؿ المواجو مف االعمى بالكرة الطائرة

لممجموعتيف (الضابطة والتجريبية) في يوـ الثالثاء الموافؽٕٓ ٕٓٔٗ/ٔ/في الساعة العاشرة صباحا.

 -2اجريت جميع االختبارات لممجموعتيف التجريبية والضابطة عمى قاعة ممعب الكرة الطائرة في كمية

التربية البدنية وعموـ الرياضة  -الجادرية

 -3قامت الباحثة قبؿ تنفيذ االختبارات بشرح وتطبيؽ كيفية اداء االختبار الميارى لعينة البحث وذلؾ

باالستعانة بفريؽ عمؿ مساعدألجراء االختبارات.

 -4لقد تمت جميع االختبارات تحت االشراؼ المباشر لمباحثة والمشرفة عمى البحث .

ٖ ٖ-ٙ-التجربة الرئيسية:

قامت الباحثة بإجراء التجربة الرئيسية عمى (المجموعة التجريبية) داخؿ المختبر النفسي المعاصر بجامعة
بغداد ،في يوـ االحد الموافؽٖٕ ٕٓٔٗ/ٖ/الموافؽ وذلؾ باستخداـ الخطوات االتية-:

ٔ-تـ تطبيؽ المنيج التدريبي عمى المجموعة التجريبية وذلؾ باستخداـ البرنامج التدريبي والتأىيمي
المحوسب ضمف منظومة  CogniPlusوالذي يتضمف برامج محوسبة تعمؿ عمى تطوير االنتباه المنقسـ اذ

يخضع كؿ طالب(مفحوص) ليذا البرنامج ألتأىيمي المحوسب ولمدة نصؼ ساعة يومياً .كذلؾ تضمف البرنامج

التدريبي عدد مف الوحدات التدريبية اذ كاف مجموعيا ثالثة أسابيع وبمعدؿ ٘ وحدات تدريبية في االسبوع

الواحد ولمدة نصؼ ساعة يومياً.

ٕ-استغرقت مدة تطبيؽ البرنامج التدريبي والمحوسب ٖ أسابيع.
ٖ-بعد ذلؾ قامت الباحثة بتبويب البيانات اإلحصائية التي يتـ استخراجيا بعد االنتياء مف تطبيؽ كؿ وحدة
تدريبية او جمسة لكؿ مفحوص ليتـ معالجتيا إحصائيا فيما بعد.

ٗ-آما المجموعة الضابطة فقد تـ عزليا عف المجموعة التجريبية مع المنيج التدريسي المتبع ليا يومياً.

فريق العمل المساعد:تكون فريق العمل المساعد من :
ٔ .م .بيداء خضر بهنام/العبة وتدريسية لمادة الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعلىم الرياضة – جامعة بغداد -الجادرية.
ٕ .م.م عمرسعيد /العب وتدريسي لمادة الكرة الطائرة في كمية التربية البدنية وعلىم الرياضة – جامعة بغداد -الجادرية.

ٖٗ-ٙ-االختبارات البعدية:
ٔ-تـ اجراء االختبارات النفسية البعدية والمتضمنة ( اختبار االنتباه المنقسـ) ،عمى وفقمنظومة فيينا
Vienna test systemلممجموعة(التجريبية) في يوـ الثالثاء الموافؽ ٘ٔ ٕٓٔٗ/ٗ/في الساعة التاسعة
صباحا في المختبر النفسي المعاصر في جامعة بغداد.

ٕ-تـ اجراء االختبارات البعدية لميارة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) بالكرة الطائرة لممجموعتيف
التجريبية والضابطة وعمى قاعات ممعب الكرة الطائرة في كمية التربية الرياضية -الجادرية في صباح يوـ

عت نفس االجراءات والخطوات
الخميس الموافؽ  ٕٓٔٗ/ٗ/ٔٚ ،وفي تماـ الساعة العاشرة صباحا .وقد اتُِب ْ
االنفة الذكر ،والتي تمت في االختبارات القبمية  ،كما وحرصت الباحثة عمى االلتزاـ وتوفير وتييئة كافة
الظروؼ واالمكانات التي تـ اجراؤىا في االختبارات القبمية ،مف حيث فريؽ العمؿ المساعد والزماف والمكاف

واالدوات واالجيزة الالزمة المستخدمة.

ٖ ٚ-الوسائؿ اإلحصائية -:

استخدمت الباحثتاف الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ()SPSS

لمعالجة البيانات االحصائية.

ٗ -عرض نتائج االختبا ارت قيد البحث وتحميميا ومناقشتيا :بعد أف تـ إجراء المعالجة اإلحصائية
لمبيانات التي تـ جمعيا مف نتائج االختبارات المعرفية والميارية قيد البحث  ،قامت الباحثة بتبويبيا وتصنيفيا

وعرضيا في جممة مف الجداوؿ واألشكاؿ البيانية .

ٗ ٔ-عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة لمتغيرات
البحث قيد الدراسة.

الجدوؿ (ٕ) يوضح فرؽ االوساط وانحرافات الفروؽ وقيمة ت المحتسبة والجدولية لالختباريف القبمي
والبعدي لممتغيرات قيد البحث لممجموعة التجريبية

المتغيرات
االنتباه
المنقسـ
دقة االرساؿ

ت

سؼ

عؼ

ٖٗ.

ٕ.ٜٛ

ٖٖ.ٙ

ٖٔ.ٕٙ

ٔٚ.ٜٚ

ٖٖٕٗ.

المحتسبة

الجدولية

ٕ,٘ٚ

الداللة
المعنوية
معنوي
معنوي

*قيمة ت تحت مستوى داللة(٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية(ٗ).

يتبيف مف الجدوؿ (ٕ) في اختبار االنتباه المنقسـ في االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة اف

فرؽ االوساط بمغ (ٖ )ٗ.وانحرافات الفروؽ بمغت ( )ٕ.ٜٛاما قيمة ت المحتسبة فكانت (ٖ )ٖ.ٙوىي أكبر
مف قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )ٕ.٘ٚعند درجة حرية (ٗ) ومستوى داللة (٘ٓ )ٓ.مما يدؿ عمى وجود

فروؽ و داللة معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

و في اختبار دقة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) في االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة نجد

اف فرؽ االوساط بمغ ( )ٖٔ.ٕٙوانحرافات الفروؽ بمغت ( )ٔٚ.ٜٚاما قيمة ت المحتسبة فكانت (ٖٖٕ)ٗ.
وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )ٕ.٘ٚعند درجة حرية (ٗ) ومستوى داللة (٘ٓ )ٓ.مما يدؿ

عمى وجود فروؽ و داللة معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .وتعزو

الباحثة ذلؾ :إلى فاعمية مفردات البرنامج التدريبي في إعادة التأىيؿ المعرفي وفؽ التقنية المعرفية االدراكية

)،(CogniPlusوالتي احتوت ضمف برامجيا عمى تماريف ادت الى تطور ممحوظ في مستوى االنتباه
المنقسـ لمعينة وبالتالي تطور القدرات المعرفية واالدراكية ،وىذا مف شأنو اف يؤدي الى تطور الميارات لمعينة

 ،إذ يذكر )")2003،Mastrangeloإف اليدؼ مف إجراءات التدريب والتأىيؿ بمساعدة الحاسوب ىو

تحسيف القدرات المعرفية واإلدراكية لممفحوصيف وبأحدث التقنيات  ،واف التطور والتقدـ الحاصؿ في مجاؿ

الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات جعؿ مف تطبيؽ التدريب بمساعدة الحاسوب في إعادة التأىيؿ المعرفي

واالدراكي ممكناً ضمف ىذه المنظومة"( .)1فضالً عف ذلؾ تعزو الباحثة ايضاً سبب التطور يعود الى استمرار

العينة في استخداـ المنيج المتبع مف قبؿ تدريسيو المادة وبشكؿ منتظـ ،جعؿ التطور الممحوظ ينعكس

بشكؿ ايجابي ومباشر عمى مستوى الدقة في ميارة االرساؿ  ،مما ساعد عمى بناء برامج حركية في الدماغ

لمميارة م َكف الالعبيف مف استثمار تمؾ البرامج في ظروؼ مختمفة ،وبدقة عالية ،إذ يذكر (يعرب

خيوف" )2002اف عممية تنويع التدريب ستولد برنامجاً عاماً ومرناً يمكف اف يستثمره المتعمـ في الظروؼ
المتغيرة لألداءالميارى" (ٕ(.

ٗ ٕ-عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة لمتغيرات البحث قيد
الدراسة.

الجدوؿ (ٖ) يوضح فرؽ األوساط وانحرافات الفروؽ وقيمة ت المحتسبة والجدولية لالختباريف القبمي
والبعدي لممتغيرات قيد البحث لممجموعة الضابطة
المتغيرات
االنتباه
المنقسـ
دقة االرساؿ

ت

سؼ

عؼ

ٖٜٔ.ٛ
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المحتسبة
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ية
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غير معنوي
غير معنوي

*قيمة ت تحت مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية(ٗ).

يتبيف مف الجدوؿ (ٖ ) في اختبار االنتباه المنقسـ في االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة اف

فرؽ االوساط بمغ (ٖ )ٜٔ,ٛوانحرافات الفروؽ بمغت (٘ )ٖٙ.ٚاما قيمة ت المحتسبة فكانت(٘)ٓ.ٙٛ
وىي أقؿ مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )ٕ.٘ٚعند درجة حرية (ٗ) ومستوى داللة (٘ٓ )ٓ.مما يدؿ
عمى عدـ وجود فروؽ و داللة معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي في ىذا االختبار.

و في اختبار دقة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) في االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة نجد

اف فرؽ االوساط بمغ ( )ٔٓ.ٛوانحرافات الفروؽ بمغت ( )ٔٓ.ٗٚاما قيمة ت المحتسبة فكانت ()ٕ.٘ٔٚ
وىي أقؿ مف قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )ٕ.٘ٚعند درجة حرية (ٗ) ومستوى داللة (٘ٓ )ٓ.مما يدؿ عمى

عدـ وجود فروؽ و داللة معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي .في اختبار االنتباه المنقسـ لدى
المجموعة الضابطة وتعزو الباحثة سبب ذلؾ الى انو ال يمكف لمفرد اف ينتبو لشيئيف في آف واحد وبسرعة

إدراكية عالية لممثير نفسو؛ وذلؾ ألف االنتباه المنقسـ ودقة االرساؿ يتطمب دقة وتركيز وال يتطمب سرعة في

(1) Mastrangelo, P.M.Deviant computer use at work: from bad to worse: Systems, Man and
Cybernetics, 2003. IEEE International Conference, 2514-2520 vol.3.
()2
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االست جابة إذ إف ذلؾ يؤدي الى تزييؼ النتائج ،وىذا ما أكدتة الدراسات الحديثة ما ذكر في مصدر

الخيري(ٕٕٔٓ) إلى أف "تحويؿ االنتباه بيف ميمتيف مختمفتيف جداً يكوف مستنفذ لموقت وأكثر صعوبة مف
تحويؿ االنتباه بيف ميمتيف متشابيتيف"

ٕ٘

،واكدت دراسة ( )Melzer 1998التي ُذكرت في دراسة

()Allenالى "عدـ وجود ارتباط أو انسجاـ بشكؿ ثابت بيف االنجاز لميمة واالنتباه إلتماـ ميمة أخرى عند
مختمؼ االعمار".ٕٙوىذا يتفؽ مع دراسة (عادؿ عبد الرحمف صديؽ الصالحي ،)ٕٚ( )ٕٓٔٔ:ودراسة
(صموئيمما كو ار وفكتوريا ماننيج)ٕٜٓٓ:

()ٕٛ

إذ " اف عمميات اإلدراؾ الحسي بفعؿ التعب الذي يصيب

الحواس ،وما يمحقو مف آثار سمبية تنسحب عمى العمميات العقمية التالية لإلدراؾ الحسي مثؿ االنتباه والتذكر

وغيرىا ،إذ ينتج عف ذلؾ عرقمة وتمكؤ أو تعطؿ كمي في آليات السيطرة والتحكـ "(.)ٕٜ

ٗ ٖ-عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية بيف لمجموعتيف التجريبية والضابطة
لممتغيرات قيد الدراسة.

الجدوؿ(ٗ) يوضح الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية وقيمتي ت المحتسبة والجدولية في
المتغيرات قيد الدراسة:
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المنقسـ
دقة االرساؿ
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*قيمة ت(ٖٕ )ٕ.تحت مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.ودرجة حرية(ٓٔ).

يتبيف مف الجدوؿ(ٗ ) في اختبار االنتباه المنقسـ لممجموعة الضابطة والتجريبية اذ بمغت قيمة الوسط
الحسابي (ٖٓ ، )ٗ.اما االنحراؼ المعياري فقد بمغ ( ، )ٕ.ٜٛاما قيمة ت المحتسبة فقد بمغت (ٗ)ٗٓٓ.

وىي اكبر مف قيمة ت الجدولية والبالغة(ٖٕ )ٕ.مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف في ىذا
االختبار ولصالح المجموعة التجريبية.

وفي اختبار دقة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) لممجموعتيف الضابطة والتجريبية اذ بمغت قيمة الوسط

الحسابي( )ٔٓ.ٓٛ(،)ٖٔ.ٔٙعمى التوالي ،اما االنحراؼ المعياري فقد بمغ ( )ٔٓ.ٗٚ(،)ٔٚ.ٜٚعمى
التوالي ،اما قيمة ت المحتسبة فقد بمغت ( )ٕ.ٕٜٗوىي اكبر مف قيمة ت الجدولية والبالغة(ٖٕ )ٕ.مما يدؿ
عمى وجود فروؽ معنوية بيف المجموعتيف في ىذا االختبار ولصالح المجموعة التجريبية.

()25الخيري،أروة محمد ربيع :عمـ النفس المعرفي ،سوريا دمشق ،دار افكار لمدراسات والنشر،)2112(،ط.1
( )Allen ,Bryce (1994): Perceptual speed, learning and information retrieval performance, SIGIR
'94 Proceedings of the 17th annual international ACM SIGIR conference on Research and development
in information retrieval ,Springer-Verlag New York, Inc. New York, NY, USA,1994.,p:27
27
( )عااادل عبااد الاارحمن صااديق الصااالحي :البيااو فياادبا  :Biofeedbackاسااتعمال ةااوة العياال فااي تحسااين ص احسة الجساام (ا ساا
والمفاهيم) .ط( :1عمان ،دار دجلة ناشرون وموزعون ،)2111 ،ص.199
26

()28صااموليل مااا كااورا وفكتوريااا ماااننيج؛ اإلجهاااد الاا هني( :جامعااة بااانجور ،المملكااة المتحاادة ا مريكيااة ،)2119 ،ماان الشاابكة
المعلوماتية االنترنت ))http://shabab -aliraq.forum777.com
( )5عااا ع عبااد الاارِّيق اادي الصااال( (واخرون)؛ ا راكالي(يطىعالقتهباإلجهااا ال ا
كليةاآل ابمجا عةبغدا م )2112مص.2

( :بغاادا م جلةالب(ىثالتربىيةوال فساايةم

والسبب يعود في ذلؾ الى استخداـ البرامج الحديثة والمحوسبة التي ادت الى تطور المجموعة التجريبية عمى

المجموعة الضابطة وكذلؾ البرامج التدريبية التي تحتوييا منظومة ) (CogniPlusادت وبشكؿ ممحوظ في
تطوير دقة ميارة االرساؿ المواجو مف االعمى(التنس) وتفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة كذلؾ تعزو
الباحثة سبب التطور الحاصؿ الى التزاـ العينة في المنيج التدريبي المعد مف قبؿ المنظومة المحوسبة ادى

الى تطور المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في ىذا االختبارنتيجة تأثير الجمسات التأىيمية
والتطويرية المتكررة والمستمرة دوف انقطاع الذي ادتو المجموعة التجريبية ،عمى وفؽ استخداـ منظومة

التقنية المعرفية االدراكية ( ،)CogniPlusمما ادى الى تطور مستوى االنتباه المنقسـ لدى عينة البحث

االمر الذي انعكس ايجابياً في تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اختبار دقة ميارة

االرساؿ .مما ساعد عمى بناء برامج حركية في الدماغ لمميارة م َكف الالعبيف مف استثمار تمؾ البرامج في

ظروؼ مختمفة ،وبدقة عالية ،إذ يذكر (يعرب خيوف" )2002اف عممية تنويع التدريب ستولد برنامجاً عاماً

ومرناً يمكف اف يستثمره المتعمـ في الظروؼ المتغيرة لألداءالميارى" (ٔ(.

٘-االستنتاجات والتوصيات
٘ٔ-االستنتاجات-:
ٔ-اف استخداـ التقنيات الحديثة كمنظومة فيينا( ،)Vienna test systemوالتقػػػػػػػػػنية المعرفية
االدراكػػػػػػػػية( )CogniPlusساعدت في الحصوؿ عمى النتائج الدقيقة والحقيقية لمتغيرات الدراسة التي كاف
مف الصعب قياسيا بنفس الدقة والمصداقية باستخداـ الوسائؿ التقميدية التي كانت تتبع في السابؽ.

ٕ-اف البرنامج التدريبي والمحوسب ساعد في تطوير مستوى االنتباه المنقسـ لدى المجموعة التجريبية مف
عينة البحث.

ٖ -اف البرنامج التدريبي والمحوسب ساعد في تطوير دقة ميارة االرساؿ المواجو مف االعمى (التنس) لدى
المجموعة التجريبية لعينة البحث.

٘ ٕ-التوصيات:

ٔ -التركيز عمى استخداـ البرامج الحديثة والمحوسبة كاستخداـ الفحوصات الدقيقة والمتمثمة بمنظومة فيينا
والمعنية بالفحص والقياس والتشخيص قبؿ القياـ بعممية التدريب لكونيا تساعد في اكتشاؼ االخطاء وضعؼ
الجوانب المعرفية واالدراكية لدى الالعبيف قبؿ الشروع بعممية التدريب.

ٕ -االىتماـ باستخداـ البرامج التدريبية المحوسبة والمتمثمة بمنظومة الكوجني بمس والمعنية الى جانب
البرامج ا لتدريبية المتبعة مف قبؿ المدربيف والمعنييف بمجاؿ التدريب اذ ال يمكف الفصؿ فيما بينيا لكونيا
تسير جنبا الى جنب مع بعضيا البعض لتحقيؽ التدريب االمثؿ واالرتقاء بالمستوى المطموب لتحقيؽ افضؿ

النتائج.

ٖ-اجراء بحوث مشابية عمى باقي الميارات في لعبة الكرة الطائرة وعمى فئات اخرى كالطالبات والالعبيف
والالعبات لتحقيؽ نتائج افضؿ.

()1
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ٗ-اجراء بحوث مشابية عمى باقي االختبارات المعرفية لتنمية باقي المدركات المتعمقة بمنظومة فيينا وعمى
فئات اخرى كالطالب والالعبيف والالعبات لتحقيؽ نتائج افضؿ.

٘-استخداـ البرامج التدريبية والمحوسبة عمى وفؽ منظومة ) (CogniPlusوعمى باقي االلعاب والفعاليات
الرياضية سواء كانت فردية او جماعية.

المصادر العربية:

* اكػػرـ زكػػي خطابيػػة ،موسػػوعة الكػػرة الطػػائرة الحديثػػة ،تػػاريخ -ميػػارات -خطػػط لعػػب ،اعػػداد بػػدني ،تػػدريب،
اصابات ،قياس وتقويـ ،قواعد المعبة -الكرة الطائرة المصفرة والشاطئية ،مصطمحات رياضية ،طٔ ،دار الفكػر

لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف.ٜٜٔٙ ،

* الخيري،أروة محمد ربيع :عمـ النفس المعرفي ،طٔ:سوريا دمشؽ ،دار افكار لمدراسات والنشر.)ٕٕٓٔ(،
* الشقيرات،عبد الرحمف:مقدمة في عمـ النفس العصبي ،طٔ:عماف،دار الشروؽ.)ٕٓٓ٘( ،
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* ظافر ىاشـ الكاظمي ؛ التطبيقات العممية لكتابة الرسائؿ واالطاريح التربوية النفسية ،طٔ( :بغداد  ،دار
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مجمةالبحوثالتربويةوالنفسية ،كمية اآلداب،جامعةبغداد.)ٕٕٓٔ ،
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الجسـ (األسس والمفاىيـ) .طٔ( :عماف ،دار دجمة ناشروف وموزعوف.)ٕٓٔٔ ،

* عبد عمي (وآخروف)؛المبارزة ،بغداد ،مطبعة التعميـ العالي  ،1988،ص.38

* كاظـ ،زىراء جواد:االجياد الذىني وعالقتو باالنتباه المنقسـ لدى طمبة جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة بغداد ،كمية التربية  /ابف رشد.ٕٖٓٔ ،

* محمد حسف عالوي؛ عمـ التدريب الرياضي  ،ط(: 3القاىرة،دار المعارؼ)،1972 ،ص.290
* مرواف عبد المجيد ابراىيـ.الموسوعة العممية لمكرة الطائرة،عماف،طٔ:مؤسسة الوراؽ لمنشر
والتوزيع.ٕٓٓٔ،

* مرواف عبد المجيد ابراىيـ ،الموسوعة العممية لمكرة الطائرة ،ميارات خطط ،اختبارات بدنية وميارية ،قياسات
جسمية ،انتقاء ،ديو بولد فاف داليف  .مناىج البحث في التربية وعمـ النفس (.ترجمة محمد نبيؿ وأخروف).
القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية لمطباعة.ٜٔٛ٘ ،
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