
127

Palestrica mileniului III ‒ Civilizaţie şi sport
Vol. 14, nr. 2, Aprilie-Iunie 2013, 127‒133
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Rezumat
Premize. Echilibrarea valorilor echipelor de volei la nivel mondial, atât masculine cât şi feminine, presupun exploatarea 

unor elemente fine şi subtile „ascunse”, care pot influenţa în sens pozitiv performanţa sportivă. Între acestea considerăm că 
atenţia şi percepţia ocupă un loc prioritar, deoarece modul în care sunt percepute şi filtrate coordonatele jocului, mai ales în 
momentele decisive ale evoluţiei rezultatelor, necesită luarea unor decizii concrete care să favorizeze obţinerea succesului.

Obiective. Considerăm că prin aplicarea unui training atenţional adecvat optimizării atenţiei la jucătoarele de volei se 
vor ameliora performanţele de apreciere a vitezelor de deplasare ale unor repere în mişcare.

Metode. Cercetarea s-a efectuat pe două echipe feminine de volei de nivel valoric apropiat, din seria de Nord a Campio-
natului republican A2. Lotul 1 experimental (n=12) la care s-a aplicat un program atenţional special conceput privind ame-
liorarea percepţiei vizuale a mişcării (CSU LPS Oradea) şi lotul 2 de control (n=12), care a urmat un program de pregătire 
tradiţional (CNE CSS Baia-Mare). S-a încercat optimizarea capacităţii atenţionale şi a percepţiei vizuale a mişcării (PMV) 
prin utilizarea unui număr de 10 exerciţii, care fac parte dintr-un program complex de pregătire tehnico-tactică. Prelucrarea 
rezultatelor s-a făcut cu programul SPSS 17.0 Anova mixt, analiza de varianţă şi testul Student pentru eşantioane indepen-
dente şi pereche.

Rezultate. Datele cu privire la evoluţia percepţiei vizuale a mişcării, apreciate la nivelul indicatorilor percepţiei vizuale 
a mişcării corecte, întârziate şi anticipate, susţin ipoteza conform căreia prin aplicarea unui training atenţional special con-
ceput se va ameliora nivelul percepţiei vizuale a mişcării la lotul supus experimentului, comparativ cu un lot de control care 
a urmat o pregătire tradiţională.

Concluzii. Studiul cu privire la percepţia vizuală a mişcării, care s-a apreciat pe cele trei dimensiuni amintite mai sus, a 
scos în evidenţă faptul că rezultatele pentru percepţia vizuală a mişcării corecte trebuie să fie semnificative pentru ambele 
loturi, deoarece în jocul de volei se valorifică modul în care jucătorii trebuie să intre în posesia mingii, diferenţele apărând 
în aprecierea celorlalte dimensiuni (întârziate şi anticipate) semnificative pentru lotul experimental, datorită programului 
special de pregătire, în comparaţie cu lotul de control, care a efectuat pregătirea prin mijloace tradiţionale.

Cuvinte cheie: mişcare, anticipare, întârziere, decizie, volei.

Abstract
Background. Balancing the values of volleyball teams worldwide, both male and female, requires the use of fine and subtle 

“hidden” elements, which can positively influence athletic performance. Among these we consider that attention and perception 
are at the forefront, as the method of the coordinates of the game are perceived and filtered, especially in moments which are 
decisive in establishing the result. This will require making concrete decisions, that can favorize achieving success.

Objectives. We believe that by applying appropriate attention training for the optimization of the focus in volleyball 
players, performance regarding the assessment of speed of moving objects will be improved.

Methods. The research was conducted on two women’s volleyball teams of close values, from the North Series of the 
Republican A2 Championship. A program was applied to experimental group 1 (n=12), designed to improve attention visual 
perception of motion (CSU LPS Oradea) and control group 2 (n=12) followed a traditional preparation schedule (CNE CSS 
Baia-Mare). We tried to optimize the capacity and attention visual perception of motion by using 10 exercises that are part 
of a comprehensive program of technical and tactical training. To quantify the results we used SPSS 17.0 mixed ANOVA, 
analysis of variance and the Student test for independent and paired samples.

Results. Data regarding the evolution of visual perception of motion, appreciated at the level of correct, delayed and 
anticipated visual perception of motion caliber indicators, supports the hypothesis that by applying specially designed atten-
tion training, the visual perception of motion in the team that was subjected to the experiment will improve, as opposed to 
the team that followed a traditional training schedule.
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punctul de vedere al subiectului, rezultând o schiţă egală 
cu doi şi jumătate D) (1). 

Echilibrarea valorilor la nivel mondial al echipelor 
de volei, atât feminine cât şi masculine, solicită găsirea 
unor elemente „ascunse” subtile şi fine, care pot influenţa 
performanţa sportivă. Între acestea, considerăm noi că 
atenţia şi percepţia ocupă un loc prioritar, căci maniera în 
care sunt percepute şi filtrate coordonatele jocului, mai ales 
în momentele decisive, poate marca modul în care jucă-
torul îşi va adapta acţiunile în vederea obţinerii succesului. 

Dacă atenţia selectează informaţia, percepţia o identifică 
şi o recunoaşte, iar execuţiile jucătorului vor fi echilibrate, 
eficiente şi nu hazardate. În fond, componenta psihologică 
este una de sine stătătoare, care solicită o serie de aptitudini 
psihice în care spiritul de observaţie, capacitatea intuitivă 
şi cea reconstituitivă a memoriei acţionează asupra compo-
nentei anticipative atât de necesare jucătorului de volei în 
înţelegerea derulării ulterioare a acţiunilor de joc, altfel, 
acesta fiind mereu în criză de timp, deoarece viteza de 
deplasare a mingii, de cele mai multe ori o depăşeşte 
pe cea a sportivului. Jucătorul trebuie să vadă mingea, 
să-i aprecieze corect direcţia şi viteza de zbor, să aleagă 
modalitatea cea mai adecvată de intervenţie şi de execuţie 
(Roşca, 2010). 

Obiective
Cercetarea are ca obiectiv găsirea unor mijloace adec-

vate şi eficiente din domeniul atenţiei, în vederea ameliorării 
percepţiei vizuale a mişcării (PVM), la jucătoarele de 
volei de performanţă. Prin această intervenţie, se doreşte 
constituirea unui model de joc adecvat şi includerea 
acestuia în modelul general de pregătire cerut de nivelul 
de performanţă.

Ipoteză
Considerăm că prin utilizarea unui program atenţional 

special conceput pentru ameliorarea atenţiei vom îmbu-
nătăţi calitatea percepţiei vizuale a mişcării la lotul 
experimental, comparativ cu lotul de control care urmează 
un program de pregătire tradiţional.

Material şi metode
a) Loturi
Cercetarea s-a bazat pe participarea a două echipe de 

volei feminine de nivel valoric apropiat, participante în 
Campionatul Naţional din Seria A2 Nord. 

- Lotul 1 - experimental, format din componentele 
echipei CSU-LPS Oradea (n=12); 

- Lotul 2 - de control, format din componentele echipei 
CNE CSS Baia-Mare (n=12).

Menţionăm că în conformitate cu Declaraţia de la 
Helsinki, Protocolul de la Amsterdam şi Directiva 86/609/
EEC, există avizul Comisiei de etică obţinut din partea 

Introducere
Percepţiile sunt procese psihice cognitive senzoriale de 

reflectare a unui obiect în integralitatea însuşirilor concret 
senzoriale ale acestuia în momentul acţiunii directe a unui 
stimul asupra analizatorilor (Roşeanu, 2006).

Implicarea aproape a jumătăţii din suprafaţa totală a 
neocortexului fiinţelor umane în procesarea informaţiei 
situează văzul în fruntea mecanismelor de cunoaştere a 
mediului înconjurător, chiar dacă încă mai există în această 
abordare a percepţiei vizuale o serie de divergenţe între 
specialiştii în neurofiziologie şi psihologii cognitivişti 
(Dănăilă şi Golu, 2002).

Nu abordarea problematicii mecanismelor neurobio-
logice implicate în procesarea stimulilor vizuali intră în 
atenţia noastră pentru această lucrare, ci doar cea de nivel 
computaţional: procesarea primară, preatenţională şi cea 
secundară, de recunoaştere a figurilor şi obiectelor (Marr, 
1982; Roşeanu, 2006).

Schema generală de procesare a informaţiei vizuale 
identifică mecanismele modulare care stabilesc distanţa şi 
adâncimea, mişcarea, poziţia şi forma, textura şi culoarea, 
procese care se derulează independent de natura stimulului 
şi care vor asigura un nivel adaptativ de valoare ridicată 
(Miclea, 1999).

Percepţia deplasării obiectelor are un rol important în 
mecanismul aşa de complex de adaptare a organismelor 
în mediile atât de schimbătoare din natură, adaptare care 
priveşte în particular şi domeniul sportului de performanţă. 
Reuşita într-o anumită execuţie nu reprezintă altceva decât 
o bună adaptare într-o situaţie concretă de joc.

Detectarea direcţiei de deplasare a unui obiect care 
intră în sfera de interes al fiinţei umane se realizează prin 
procesarea unor anumite celule nervoase, specifice şi bine 
determinate, fapt care influenţează instalarea oboselii 
acestora mai ales când activitatea este susţinută continuu, 
cum este cazul disciplinelor sportive de mare concentrare 
atenţională, faţă de alte discipline în care predominantă 
este distributivitatea.

Percepţia adâncimii sau a distanţei faţă de obiect, 
fenomen numit stereopsis, se referă la faptul că ochii sunt 
stimulaţi diferit de acelaşi obiect datorită diferenţelor 
cauzate de unghiul de percepere, numit disparitate retinală. 

Procesarea secundară a informaţiei vizuale are ca 
rezultat recunoaşterea obiectelor şi a relaţiilor dintre 
acestea prin punerea în corespondenţă a imaginii obiectului 
cu cea existentă în memorie. Recunoaşterea se bazează 
pe proprietăţile acestora de simetrie, rectiliniaritate, 
paralelism şi concatenarare, dar şi pe mecanismele care 
„fragmentează” stimulii complecşi în unităţi mai simple 
(Biederman, 1990). Apare astfel etapa a doua a procesărilor 
vizuale, care se va finaliza prin recunoaşterea obiectului 
pe baza constituirii imaginii sale integrale, în 3D (în faza 
primară caracteristicile stimulului sunt dependente de 

Conclusions. The study on visual perception of motion which was evaluated in the three dimensions mentioned above 
revealed that the results for correct visual perception of motion has to be significant for both groups, because in the game of 
volleyball, among other things, the way players must take possession of the ball is important; the differences appear when 
assessing other dimensions (late and early), significant for the experimental group, because of the special training program, 
compared to the control group, that is trained by traditional means.

Key words: movement, anticipation, delay, decision volleyball.
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Universităţii din Oradea în vederea desfăşurării cercetării 
pe subiecţi umani, precum şi acordul informat din partea 
subiecţilor participanţi la cercetare.

b) Protocolul de cercetare
Studiul a fost efectuat în perioada campionatului 

din 2008-2009, cuprinzând două momente de evaluare, 
testarea iniţială a percepţiei vizuale a mişcării, intervenţie 
care s-a efectuat după parcurgerea primelor patru etape 
de campionat şi testarea finală, care a avut loc după opt 
săptămâni, în care s-a efectuat programul atenţional 
conceput pentru aceasta şi de dezvoltare a percepţiilor 
specializate, alcătuit din 10 exerciţii. În acest interval de 
timp loturile au efectuat antrenamente egale ca număr 
(5 pe săptămână), în concordanţă cu cerinţele ridicate de 
jocurile disputate pe terenul propriu şi cele din deplasare.

Testele PSITEST Cabinet, au fost administrate pe 
calculator, sub îndrumare psihologică de specialitate 
și au oferit informaţii cu privire la aprecierea vitezelor 
şi distanţelor, promptitudinea reacţiilor, tendinţelor de 
anticipare şi întârziere a acţiunii. 

De-a lungul unei fante pe ecran se pot deplasa, pe 
benzi diferite, două repere (pătrate). De fiecare dată când 
reperele se întâlnesc (pătratele se suprapun) subiectul 
trebuie să apese pe butonul unei manete. Testul cuprinde 
trei probe, fiecare dintre acestea desfăşurându-se în trei 
trepte de viteză, astfel: un reper fix, celălalt mobil, ambele 
repere se deplasează din direcţii opuse cu viteze identice şi 
al treilea, în care ambele repere se deplasează din direcţii 
opuse cu viteze diferite. Pentru fiecare treaptă de viteză se 
administrează câte opt stimuli.

c) Prelucrarea statistică a rezultatelor
Interpretarea rezultatelor înregistrate de cele două loturi 

s-a făcut utilizând programul statistic SPSS 17, Anova 
mixt, analiza de varianţă (F) şi a testului Student pentru 
eşantioane individuale şi pereche.

Rezultate
Inspecţia vizuală a valorilor medii pentru indicatorul 

Percepţia vizuală a mişcărilor (PVM) corecte al celor 
două loturi indică un nivel apropiat pentru momentul 
preintervenţie, m=2,2125 lotul experimental şi m=2,0542 
la lotul de control, dar diferit în postintervenţie, m=1,873 
pentru lotul experimental şi m=1,999 pentru cel de control 
(Fig. 1).

Fig. 1 – PVM corecte. 

Amploarea acestor diferenţe din punct de vedere 
statistic, am efectuat-o analizând indicele de varianţă 
(F) care stabileşte efectul intervenţiei, ca fiind unul 
semnificativ, între cele două momente ale evaluării, doar 
pentru lotul experimental (Tabelul II).

Tabelul II 
Analiza de varianţă pentru PVM corecte.

Sursa Suma 
pătratelor df Pătrate 

medii F p

Intervenţie ,496 1 ,496 169,860 ,000
Lot ,006 1 ,006 ,062 ,806
Intervenţie * lot ,232 1 ,232 79,569 ,000
Eroare (intervenţie) ,064 22 ,003 – – 
Eroare (lot) 2,165 22 ,098 – –

Comparaţiile intergrup pentru eşantioane independente 
efectuate între cele două loturi în cele două momente ale 
evaluării, prin testul student, nu diferă semnificativ, dar în 
comparaţiile intragrup, testul student indică o valoare a 
pragului de semnificaţie mai mică decât p=,05 între cele 
două moment ale evaluării, pentru ambele loturi (Tabelul 
III).

Tabel III  
Comparaţii intragrup (între momentul pretest şi momentul 
posttest, pentru cele două loturi incluse în studiu) – testul t 

pentru eşantioane pereche. 
Sursa t df p

Lot experimental 15,903 11 ,000
Lot de control 2,842 11 ,016

În ceea ce priveşte analiza indicatorului PVM anticipate, 
în conformitate cu designul experimental utilizat, valorile 
înregistrate reflectă o îmbunătăţire evidentă a rezultatelor 
doar pentru lotul experimental (Fig. 2).

Fig. 2 – PVM anticipate. 

Analiza de varianţă efectuată pentru a astabili în ce 
măsură aceste diferenţe sunt şi semnificative confirmă 
faptul că în urma intervenţiei noastre valoarea pragului de 
semnificaţie înregistrate este mai mică de p=,01 doar la 
lotul experimental (Tabelul IV).
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Tabelul I
Structuri de exerciţii concepute pentru aprecierea acţiunii de serviciu la echipele de volei în studiu - conţinut şi descriere.  

   Descriere tehnică Reprezentare grafică Dozare

Ex. 1 
Jucătorii aşezaţi pe perechi, faţă în faţă, de o parte şi alta a fileului, 
având o minge pe linia fileului. La strigarea numărului (1 sau 
2) corespunzând unui şir, subiecţii vizaţi vor alerga cu spatele 
spre linia de 9 m. Jucătorii din şirul nenominalizat, ridică repede 
mingea şi o aruncă peste fileu spre colegii aflaţi în deplasare cu 
spatele, aceştia trebuind să o trimită spre zona 2 printr-un procedeu 
la alegere.

 - se execută de 6 ori

Ex. 2 
Un jucător ţine cu braţul lateral o minge de tenis. Coechipierul, 
aflat la 4-5-6 m porneşte în alergare de viteză, în momentul lăsării 
mingii din mână, trebuind să o prindă după prima ricoşare din sol. 
Revenire în alergare uşoară, cu spatele, la locul de pornire.

- se efectuează 3 
execuţii pentru fiecare 
distanţă

Ex. 3 
În doi jucători, pase cu două mâini de sus şi de jos, peste plasa 
acoperită, de dincolo de zona de 3 m.

- se execută 1 minut, de 
trei ori

Ex. 4 
Joc bilateral, 6 – 6, cu lovitură de atac din linia a II-a, din minge 
aruncată de antrenor, la plasă acoperită. - o repriză de 10 minute

Ex. 5 
Doi jucători în acelaşi teren, un jucător stând cu spatele la fileu, 
având o minge în mână. Coechipierul, cu faţa la el, pe linia de 3 m. 
Jucătorul cu mingea o aruncă cu boltă peste coleg, într-o zonă din 
interiorul terenului, acesta trebuind să o prindă fără ca mingea să 
atingă solul. Apoi se inversează locurile.

- se execută de 6-8 ori, 
două serii alternativ

Ex. 6 
Cu trei jucători, la coarda lungă, efectuarea unor sărituri, cu faţa 
sau din lateral, simultan cu executarea unor jonglerii cu mingea, 
timp de 1 minut, pentru fiecare executant.

- se efectuează două 
serii

Ex. 7 
Stând cu faţa spre scara fixă, apucând capătul băncii uşoare agăţate 
la celălalt capăt pe o şipcă (la un anumit nivel), prin mişcare 
repetată jos – sus, lovirea succesivă a mingii cu menţinerea 
acesteia în săritură pe bancă.

- se execută timp de 30 
secunde, alternativ, sub 
formă de concurs, de 
două ori
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Tabelul IV 
Analiza de varianţă pentru PVM anticipate.

Sursa Suma 
pătratelor df Pătrate 

medii F p

Intervenţie ,282 1 ,282 18,719 ,000
Lot ,667 1 ,667 2,915 ,102
Intervenţie * lot ,022 1 ,022 1,438 ,243
Eroare (intervenţie) ,332 22 ,015 – –
Eroare (lot) 5,036 22 ,229 – –

Comparaţiile intragrup efectuate prin testul t la 
eşantioane pereche susţin justeţea celor afirmate de noi în 
ipoteză referitor la influenţa programului atenţional asupra 
percepţiei vizuale a mişcării la jucătoarele de volei de 
performanţă (Tabelul V).

Tabelul V 
Comparaţii intragrup (între momentul pretest şi momentul 
posttest, pentru cele două loturi incluse în studiu) – testul t 

pentru eşantioane pereche. 
Sursa t df p

Lot experimental 7,035 11 ,000
Lot de control 1,700 11 ,117

Situaţia rezultatelor înregistrate la ultimul indicator 
efectuat în acest studiu, PVM anticipate este asemănătoare 
la cele două loturi pentru momentul de preintervenţie, 
atât în ceea ce privesc valorile medii şi abaterile standard, 
însă apar însă modificări demne de luat în seamă pentru 
al doilea moment al evaluării doar cu privire la evoluţia 
lotului experimental (Fig. 3).

Fig. 3 – PVM întârziate. 

Această evoluţie favorabilă este susţinută şi prin 
valoarea înregistrată la F intervenţie şi a pragului de 
semnificaţie aferent acesteia, date care ne permit să 
afirmăm că diferenţele sunt semnificative în materie de 
variabilă independentă doar pentru lotul supus programului 
de pregătire (Tabelul VI).

Tabelul VI 
Analiza de varianţă pentru PVM întârziate.

Sursa Suma 
pătratelor df Pătrate 

medii F p

Intervenţie ,081 1 ,081 5,435 ,029
Lot ,921 1 ,921 5,411 ,030
Intervenţie * lot ,071 1 ,071 4,793 ,039
Eroare (intervenţie) ,327 22 ,015 – –
Eroare (lot) 3,746 22 ,170 – –

Şi analiza mai amănunţită a acestor comparaţii 
specifice, realizate prin testul student, pentru eşantioane 

Ex. 8 
O minge aşezată pe semicercul de 6m de pe terenul de handbal. 
Deplasare de la mijlocul terenului spre aceasta efectuând pase 
consecutive, de sus sau de jos. Înainte de a şuta mingea de pe sol 
spre poartă, executantul trebuie să arunce mingea din mână în sus 
în aşa fel încât după şutare să o poată prinde înainte să atingă solul.

- se efectuează de 6-8 
ori, pe perechi cu 
plecare la câte o poartă 
simultan, sub formă 
de concurs cu pedepse 
date de câştigător

Ex. 9 
Pase individuale consecutive (de control) efectuate prin sărituri 
succesive în cercuri de gimnastică, într-o ordine prestabilită.

- se efectuează două 
serii a câte un minut

Ex. 10 
Efectuarea unor servicii în zone prestabilite, cât mai apropiate 
de banda superioară a  fileului, pentru serviciul în zona a II-a, 
alternând lungimea acestora, de exemplu, z.5  cu z.4.

- se execută 20 servicii 
pentru fiecare zonă 
stabilită
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independente, indică o evoluţie semnificativă doar pentru 
momentul de postintervenţie, iar comparaţiile intergrup 
evidenţiază evoluţia nesemnificativă a lotului de control 
pentru acest indicator, între cele două momente ale 
intervenţiei, comparativ cu cea înregistrată pentru lotul 
experimental (Tabelul VII).

Tabelul VII 
Comparaţii intragrup (între momentul pretest şi momentul 
posttest, pentru cele două loturi incluse în studiu) – testul t 

pentru eşantioane perechi.
Sursa t df p

Lot experimental 7,536 11 ,000
Lot de control ,074 11 ,942

Discuţii
Prin optimizarea atenţiei se modifică o serie de para-

metri ai funcţionării cognitive, cum ar fi: calitatea selecţiei 
informative, a percepţiei, rezistenţei la factorii perturbatori, 
rapiditatea gândirii, a concentrării (focalizării), a timpului 
de reacţie, parametri foarte importanţi în obţinerea perfor-
manţelor superioare în orice domeniu (Cioară, 2006).

Cu cât suntem mai pregătiţi, cu atât claritatea senzitivă 
şi perceptivă va fi mai intensă, iar precizia răspunsurilor 
mai exactă (Abrams, 2010); dacă nivelul reacţiilor este 
optim, nu este alterat şi este susţinut de cunoştinţele 
tehnico-tactice necesare, efortul va fi mai uşor acceptat 
(Leveque, 2007).

Dacă la indicatorul PVM corecte şi lotul de control a 
obţinut un rezultat semnificativ, chiar dacă numărul erorilor 
înregistrate a fost mai mare decât la lotul experimental 
(,098 faţă de ,003), ne determină să deducem că şi în 
programul de pregătire al acestei echipe sunt incluse 
mijloace care vizează ameliorarea percepţiei vizuale, 
aspect normal pentru jocul de volei în care predominante 
sunt desfăşurarea abilităţilor tehnice în condiţii de viteză, 
forţă, precizie şi săritură, în care mingea se deplasează 
mereu pe alte trasee, niciodată pe aceleaşi.

Structurile de joc se încheie întotdeauna printr-o acţi-
une de joc, care este în relaţie directă cu cea precedentă, o 
greşeală aduce după sine o altă greşeală, o acţiune reuşită 
este urmată tot de una reuşită, de regulă. Diferenţa între 
acestea o face mentalul, dorinţa, motivaţia, voinţa sau 
tehnicul, în relaţie directă cu experienţa. Însuşirea la nivel 
de măiestrie a tehnicii specifice va putea  rezolva multe 
situaţii dificile şi prin asta, contraperformanţa. Prin urmare, 
recunoaşterea modului de reacţie a adversarului pentru 
situaţiile concrete de joc devine o prioritate, căci asigură 
timpul necesar începerii acţiunii de răspuns, ori cu cât 
suntem “treziţi” mai devreme, cu atât mai eficient putem 
pregăti acţiunea viitoare.

Dacă prin utilizarea unor programe atenţionale atent 
concepute se va obţine ameliorarea parametrilor funcţio-
nali cognitivi, iar modul de finalizare a acţiunilor de 
joc o vor susţine, în schimb, criza de timp va determina 
alegerea unor variante de răspuns la limita posibilităţilor de 
exprimare tehnico-tactice sau chiar hazardate. Menţinerea 
atenţiei concentrate într-o competiţie este esenţială, chiar 
dacă această abilitate psihică este mai puţin înţeleasă şi care 
implică o mulţime de elemente de care sportivul trebuie să 

ţină cont în vederea dezvoltării ei (Crăciun, 2012). 
Valorile obţinute de cele două loturi în etapa de pre-

intervenţie au fost în general apropiate, în postintervenţie 
decalajul realizat pe seama programului de pregătire 
aplicat lotului experimental, faţă de cel de control, care a 
urmat programul tradiţional, s-a concretizat prin creşterea 
reacţiilor corecte, neanticipate şi neîntârziate. Timpul de 
reacţie este un parametru foarte important în sportul de 
performanţă, acesta fiind capabil să diminueze reacţiile 
greşite şi implicit, să crească acurateţea răspunsurilor 
(Karageorghis şi Terry, 2011).

Evoluţiile cele mai convingătoare în care lotul expe-
rimental a obţinut scorurile care să o diferenţieze de lotul 
de control s-au concretizat în etapele în care aprecierea  
rezultatelor s-a făcut pe intervalul de viteze mărite ale 
testului şi în care atenţia distributivă încerca să fie distrasă 
prin modul de deplasare a obiectivelor, din direcţii şi cu 
viteze diferite. Acest aspect susţine justeţea celor presupuse 
de noi în ipoteză şi anume că prin utilizarea unor programe 
atenţionale special concepute, se va ameliora percepţia 
vizuală a mişcării.

Abilitatea de a comuta atenţia şi mai ales viteza de 
comutare poate influenţa reuşita sau eşecul în obţinerea 
performanţelor superioare, calitate care se poate educa prin 
implementarea unor programe bine conduse şi argumen-
tate ştiinţific, atât din punctul de vedere al susţinerii efor-
tului, cât şi din cel necesar refacerii acestuia, într-un inter-
val de timp optim (Tüdös, 2003). Toate acestea vor duce 
la formarea obişnuinţelor, deprinderilor şi priceperilor de 
a concura eficient şi conştient încă de la debutul în marea 
performanţă, constituindu-se într-un aliat de nădejde în 
evoluţia ulterioară a sportivului.

Performanţa sau nevoia de performanţă nu trebuie să 
fie numai a sportivilor, ci şi a antrenorilor, specialiştilor, 
managerilor şi organizatorilor, a tuturor celor implicaţi în 
fenomenul sportiv, fiecare trebuind să-şi atribuie în mod 
corect meritele, nu numai în situaţiile câştigătoare, ci şi în 
cele pierzătoare, căci perdanţi pot fi toţi factorii implicaţi, 
nu numai antrenorii.

Concluzii
1. Rezultatele obţinute de lotul experimental pentru 

acest gen de evaluare sunt semnificative mai ales la nivelul 
reacţiilor întârziate şi anticipate, care măresc în mod 
direct numărul celor corecte, rezultate datorate îndeosebi 
ameliorării timpului de reacţie.

2. Introducerea unor exerciţii special concepute, vizând 
optimizarea atenţiei la jucătoarele de volei de performanţă, 
va asigura îmbunătăţirea nivelului percepţiilor vizuale 
ale mişcării, parametru atât de important în pregătirea 
acţiunilor de răspuns, cât şi a celui de finalizare, netezind 
astfel drumul spre marea performanţă.

3. Extinderea preocupărilor factorilor implicaţi în pre-        
gătirea sportivă şi asupra aspectelor mai puţin vizibile 
va putea asigura prin continuitate şi susţinere ştiinţifică, 
echilibrarea valorilor din vârful ierarhiei sportive, iar noi 
afirmăm că pregătirea psihologică, influenţată atenţional, 
determină formarea unei personalităţi puternice necesare 
marii performanţe.
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