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ممخص البحث بالمغة العربية
اشتتتممت الدراستتة عم ت خمستتة رب تواب ت تتر الباحتتث

تتمن البتتاب اهوه ال ت متتا يتمي ت بتتو ى ت ا

العصتتر متتن تقتتدم عممتتي وتكنولتتوجي فتتي جميت مجتتاالت الحيتتاة وباعتبتتار مجتتاه التربيتتة الريا تتية رحتتد
ربر مجاالت المعرفة اإلنسانية التي تت ور وما الت تت ور عم رسس ومبادئ عمادىا البحتث العممتي
وال دور ورىمية كه من مظاىر االنتباه ومحاور التصور العقمي في امكانية التوق لدقتة ردا ميتارتي
الدحرجة والتيديف بكرة القدم كما تناوه

من الباب الثتاني الت مويتوم االنتبتاه والتصتور العقمتي والت

مويتتتوم الميتتتارة وميتتتارتي الدحرجتتتة والتيتتتديف بكتتترة القتتتدم والتتت الدراستتتات الستتتابقة وروجتتتو التشتتتابو
واالختالف معيا  .رما

من الباب الثالث فقد استتخدم المتنيا الوصتوي باهستموب المستحي والدراستات

االرتبا ية والتنبؤية لتحقي رىداف البحث واختيار فر تيتو كمتا اشتتمه مجتمت البحتث عمت الالعبتون
الشتتباب

تتمن رنديتتة كتترة القتتدم فتتي محافظتتة كتتربال وتتتم اختيتتار عينتتة البحتتث بواق ت

 )133العتتب

تو عوا عم اهندية المعنية بالبحث  .ومن خاله ما رفر تتو نتتا ا التحميته اإلحصتا ي لمبيانتات ودراستة
عالقتتة المتغيترات مت بع تتيا التتبعل تتتم التوصتته الت استتتنتاجات رىميتتا التعتترف عمت عالقتتة كتته متتن
مظاىر االنتباه والتصور العقمي بدقة ردا ميارتي الدحرجة والتيديف بكرة القتدم وو ت تقتديرات كميتة
لكه ميارة بداللة المتغيرات المبحوثة لدى العبي كرة القدم الشباب .

Research Summary
( ( proportion of contribution of the manifestations of attention and
perception of mental quantification for rolling and scoring skills for
)) young football players
By
Hassan Ali Karim
The study included five chapters the first chapter is "what
distinguishes this age of scientific progress and technology in all areas of
life" as the field of Physical Education, one of the main areas of human
knowledge evolves and continues to evolve on the foundations and
principles founded on scientific research and the importance role of each
aspect of attention the axes of mental visualization predictability to the
accuracy of the performance of rolling and scoring skills. The second
chapter is concept of attention and perception to the concept of mental
skill with rolling and scoring football to previous studies and the
similarities differences with them. Within the third chapter used the
descriptive style survey and studies correlation and predictive to achieve
the objectives of search and selection hypothesis also included the

research community on the young players within the football clubs in the
province of Karbala was chosen sample rate (133) player dispersed the
clubs. It is through what is excreted by the results of the statistical
analysis of the data and study the relationship variables with each other
has been reached conclusions most important to identify the relationship
of each of the aspects of attention and perception of mental accurately
performance rolling and scoring football skills and develop quantitative
estimates of each skill in terms of the variables surveyed have for young
footballers .
 1 – 1المقدمة ورىمية البحث -:
يشتتيد العتتالم ت تتو ارً عمميتاً وتكنولوجيتاً وفتتي رحمتتب مجتتاالت الحيتتاة وباعتبتتار مجتتاه التربيتتة

الريا ية رحد ربر مجاالت المعرفة اإلنسانية التتي ت تورت وما التت تت تور رصتبا متن ال تروري بت ه
الم يد من الجيد والعمه لكي نواكتب لتا التقتدم المستتمر ونستتويد متن ال اقتات والثتروات البشترية كته
حستتب امكانياتتتو وقدراتتتو واستتتعداداتو ومواىبتتو و والريا تتيون المتووقتتون والموىوبتتون يعتبتترون احتتدى
رىم الثروات البشرية الميمة التي يجتب االىتمتام بيتا حتت نحقت قتد ارً متن الجتودة الشتاممة فتي جميت
مؤسستتاتنا الريا تتية فتتي

تتو المستتتويات المعياريتتة العالميتتة واعتمتتاد اعتتداد وتتتدريب الالعبتتين بتتدنياً

وميارياً ونوسياً وعقمياً عم رسس ومبادئ عمادىا البحث العممي .

وتعتبر لعبة كترة القتدم احتدى رىتم اهلعتاب الريا تية التتي ح تت وما التت تح تا باىتمتام كبيتر

من رحمب دوه العالم وخاص ًة المتقدمة منيا ومثه ىت ا االىتمتام جعته المختصتين والمعنيتين يستعون

دا م تاً ال ت ت ويرىتتا متتن ختتاله رف ت مستتتويات الالعبتتين والمتتدربين والحكتتام متتن جمي ت الن تواحي التتتي
تت مبيا وبما ينسجم والدور البار التي تتمي بو ى ه الريا ة .

وتعتتتد الميتتتارات الحركيتتتة فتتتي المجتتتاه الريا تتتي نوعتتتاً متتتن الميتتتارات التتتتي تقت تتتي استتتتخدام

الع الت لتحويه الجسم رو بعل رج ا و لتحقي انجا رو ردا بدني خاصتة وتمتتا الميتا ارت الحركيتة

فتي اهلعتتاب الريا تية ب نيتتا تعتمتتد بشتكه رستتاس عمت الحركتتة ف تالً عتن كونيتتا تت تمن التعامتته بتتين

عمميتتات معرفيتتة وعمميتتات ادراكيتتة وعمميتتات وجدانيتتة لتحقيت التكامتته فتتي اهدا  .وباعتبتتار كتترة القتتدم
رحتتدا رىتتم ى ت ه اهلعتتاب الريا تتية ا البتتد رن يتصتتف العبييتتا بقتتدرات عقميتتة ممي ت ة تتتؤىميم هدا تمتتا

الميتتارات وخاص ت ًة الصتتعبة منيتتا وايمان تاً متتن الباحتتث بالتتدور الوعتتاه والمتتؤثر لمقتتدرات العقميتتة المتمثمتتة
باالنتباه والتصور العقمي في ردا ميارات كرة القدم مما دعاه ال دراسة نسبة مستاىمة بعتل مظتاىر

االنتباه والتصور العقمي في امكانية التقدير الكمتي لميتارتي الدحرجتة والتيتديف بكترة القتدم وىنتا تكمتن
رىمية البحث والحاجة اليو .

 2 – 1مشكمة البحث -:
ان ت ور كرة القدم وخاص ًة في الدوه المتقدمة لم يكن وليد الصدفة به نتيجة تبنتي تمتا التدوه

التخ تتي العممتتي الستتميم والدراستتة الواعيتتة لجمي ت ميادينيتتا ومت مباتيتتا وباعتبتتار ان العمميتتات العقميتتة

والنوسية ىتي ررقتة مراتتب النشتا اإلنستاني ورصتبا قيتاس وتقتويم ىت ه القتدرات ىتدفاً ر يستياً و ترورة
ممحة البد منيا باستخدام االختبارات والمقاييس العممية المناسبة كونيتا متن اهستس العمميتة لمؤشترات

عممية التوجيو واالنتقا لمن ىم يمتمكون استعدادات وقابميات تمكنيم من ممارسة ريا تة معينتة دون
حيرىا والتنبؤ بمستوياتيم في المستتقبه هن التقتديرات ال اتيتة لممتدربين لتم تعتد مال متة  .ونتيجت ًة ليت ا
ت تي ى ه المحاولة العممية في امكانية التعرف عم واق بعل مظاىر االنتباه والتصتور العقمتي ف تال

عتتن التقتتدير الكمتتي لميتتارتي الدحرجتتة والتيتتديف بكتترة القتتدم وفقتتظ لنستتبة مستتاىمة المظتتاىر واستتتنبا
معادالت تنبؤية لكه ميارة .

 3 – 1رىداف البحث -:

 -1التعرف عم مظاىر االنتباه والتصور العقمي ودقة ردا ميارتي الدحرجة والتيديف بكرة القدم
 -2التعرف عم قوة واتجاه عالقة ارتبا مظاىر االنتباه والتصور العقمتي بدقتة ردا ميتارتي الدحرجتة
والتيديف بكرة القدم .
 -3و ت تقتتديرات كميتتة لميتتارتي الدحرجتتة والتيتتديف وفقتظ لنستتبة مستتاىمة مظتتاىر االنتبتتاه والتصتتور
العقمي

 4 – 1فرول البحث -:
 ىنتتاا عالقتتة ارتبتتا معنويتتة بتتين مظتتاىر االنتبتتاه والتصتتور العقمتتي) بدقتتة ردا ميتتارتي الدحرجتتةوالتيديف
 5 – 1مجاالت البحث -:
 1 – 5 – 1المجتتاه البشتتري  -:العبتتي كتترة القتتدم الشتتباب فتتي محافظتتة كتتربال لمموستتم - 2012
)2013
 2 – 5 – 1المجاه رل ماني  -:من  2012/9/1لغاية 2013/2/1
 3 – 5 – 1المجاه المكاني  -:ساحات ومالعب اهندية المعنية بالدراسة والبحث .

 1-2اإل ار النظري -:

 1-1 – 2مويوم االنتباه -:
لعمميتتة االنتبتتاه التتدور الكبيتتر فتتي حيتتاة اإلنستتان لمستتاىمتو فتتي التعتترف عمتت البي تتة وتكيوتتو
واتصالو بيتا ويعتد متن اهستس التتي تقتوم عمييتا معظتم العمميتات العقميتة فعمميتة االنتبتاه تستاعدنا فتي
معرفة اهشيا وسرعة فيميا واستنتاجيا فاإلنسان يتعرل يومياً ال الكثير متن المثيترات الحستية متن
خاله الحتواس الخمستة وال تستما لتو اقاتتو الجستمية والعقميتة رن يتعامته مت كته ىت ه المثيترات كت ن

يستم ال شخصين رو يدرا صورتين متباعدتين في الوقت نوستو وبالتتالي فتان االنتبتاه يستاعد الوترد
عم رن ينتقي المثيرات التي يريدىا ويع ه المثيرات اهخرى وك نيا حير موجودة .

ا اً فاالنتبتتاه ىتتو مالعمميتتة العقميتتة والنوستتية التتتي تقتتوم باختيتتار عتتدد متتن المثي ترات المت تواردة عم ت

الغدد والتركي عمييا وتجاىه المثيرات اهخترىم

)1

 .رو ىتو القتدرة عمت التعامته مت كميتات محتددة متن

المعمومات منتقاة من كم ىا ه من المعمومات التي ت ودنا بيا الحواس رو ال اكرة

 2 –1 – 2مظاىر االنتباه -:

تتمي عممية االنتباه بمظاىر عديدة وىي كما يمي

)3

روالً  :شدة االنتباه -:

)2

.

-:

وىتي ركبتتر اقتة عصتتبية يمكتن فقتتدىا رثنتا النشتتا الت ي تشتتترا فيتو العمميتتات النوستية التتتي تحتتدث

بدقة وو وح وسرعة

ثانياً  :تركي االنتباه -:

وىو العمميات رو النشا النوسي االنتباه) الموجو نحو الشي رو نشا واحد فق .

ثالثاً  :تحويه االنتباه -:

وىو مالقدرة عم سرعة توجيو االنتباه من نشا ال نشا آخر وبنوس الشدةم

رابعاً  :تو ي االنتباه -:

)4

.

مرنيا العمميات والنشا النوسي االنتباه) الموجو نحو عدة رشيا رو رنش ة في وقت واحدم

خامساً  :ثبات االنتباه -:

مالقدرة عم االحتواظ باالنتباه الحاد ه وه فترة ممكنةم

)6

)5

.

.

 3-1– 2مويوم التصور العقمي -:
ىو موسيمة عقمية يمكن من خالليا تكوين تصورات الخبرات السابقة رو تصورات جديدة لتم تحتدث
من قبه بغرل اإلعداد العقمتيم

)7

ويترى محمتد العربتي شتمعون  )1996ان التصتور العقمتي ال يعتمتد

 -1فزحً انسٌبد  :األضص انجبٌهٕجٍخ ٔانُفطٍخ نهُشبط انؼمهً انًؼرفً (ضهطهخ ػهى انُفص انًؼرفً)  ،انًُصوٕةح  ،ااة انٕفوب
 ، 1998 ،ص. 95
- Sternberg , R. (2003) . Cognitive Psychology . 3rd Edition . Thomson – Wadsworth ,

2

Australia .
 -3ػجد انحًٍد أحًد  :انًالمكًخ  ،ط ، 2انمبْرح  ،ااة انُشر نهجًبػبد انًصرٌخ  ، 1976 ،ص. 328
 -1ػدَبٌ ٌٕضف انؼزٕو  :ػهى انُفص انًؼرفً (انُظرٌخ ٔانزطجٍك)  ،ط ، 2ػًبٌ  ،ااة انًٍطرح نهُشر ٔانزٕزٌوغ ٔانطجبػوخ ،
 ، 2212ص. 63
 -2ضؼد جالل  ،يحًد حطٍ ػالٔي  :ػهى انُفص انزرثٕي  ،ط ، 4انمبْرح  ،ااة انًؼبةف  ، 1975 ،ص.368
 -3ػجد انحًٍد أحًد  .يصدة ضبثك  ،ص. 287

فقت عمت حاستتة البصتتر و ولكتتن يجتتب ان يشتتمه ركبتتر قتتدر متتن الحتواس مجتمعتتة حتت يمكتتن تحقيت
التكامه في التصور هنيا عم جانتب كبيتر متن اهىميتة  ....وىت ا يعنتي ان التصتور العقمتي ركثتر متن
مجرد الرؤية فيو خبرة في عيون العقه  ....وان حاسة البصر تمثه جانباً رساستياً فتي عمميتة التصتور

و اال انتتو يمكتتن رن يت تتمن رحتتد رو مجموعتتة متتن الحتواس اهختترى مثتته الممتتس رو الستتم رو تركيبتتات
منيا و ويو ه استخدام جمي الحواس كمما رمكن لا

)8

.

ا افة ال استعماه الالعب لحواسو المختموة رثنا استح تار الصتورة العقميتة فانتو متن اهىميتة ان
تشمه خبرة انوعاالتو ومشاعره مثه الشعور بالقم والغ ب والمتعتة حيتث ان لتا يستاعد الالعتب فتي
السي رة عم ى ه الحاالت واالنوعاالت

)9

.

ويتترى وجيتتو محجتتوب  )2002ان التصتتور العقمتتي ىتتو ملصتتورة التتتي يتخت ىا المتتتعمم عتتن ري ت
النظر والشرح والتو يا لمحركة وتن ب بالدماغ وتكون رساس لت دية المتعمم لمحركةم

)10

.

وبتتتتالرحم متتتتن ظيتتتتور تعريوتتتتات مختموتتتتة لكثيتتتتر متتتتن العممتتتتا اال ان تعريتتتتف ريتشتتتتارد ستتتتون
 )Richardsonما اه شا

االستعماه وىو مجمي رنتوا الخبترات شتبو الحستية التتي نشتعر بيتا فتي

العقتته ال تواعي فتتي حتتاه حيتتاب المثي ترات الشتتر ية التتتي تستتتدعي ظيتتور مظاىرىتتا الحستتية واإلدراكيتتة
الحقيقية

)11

.

 4–1– 2رنوا التصور العقمي -:
يقسم التصور العقمي ال نوعين رساسيين ىما -:

روالً  :التصور العقمي الخارجي -:

وتعتمتتد فكتترة ىت ا التصتتور عمت ان الالعتتب ميستح تتر الصتتورة العقميتتة هدا شتتخص آختتر العتتب

متمي رو ب ه ريا ي فك ن الالعب وىو يستح ر الصورة العقميتة يقتوم بمشتاىدة شتري ستينما ي رو
تمو يتتونيم

)12

 .والالعتتب فتتي ى ت ا النتتو متتن التصتتور ميستتترج جمي ت الجوانتتب المرتب تتة بتتاهدا فتتي

محاولة إليجاد العالقات لتوظيويتا فتي ريقتة اهدا المناستب والتعترف عمت اهخ تا رو و ت الخ ت
لمتنافس في المستقبهم

)13

.

 -4أضبيخ مكبيم ةارت  :ردةٌت انًٓبةاد انُفطٍخ رطجٍمبد فً انًجبل انرٌبضً  ،ط ، 1انمبْرح  ،ااة انفكر انؼرثوً 2222 ،
 ،ص. 117
 -5يحًد انؼرثً شًؼٌٕ  :انزدةٌت انؼمهً فً انزُص  ،ط ، 1انمبْرح  ،ااة انفكر انؼرثً  ، 1996 ،ص. 52
 -6أضبيخ مكبيم ةارت  :يصدة ضبثك  ، 2222 ،ص. 316
ٔ -7جٍّ يحجٕة َ :ظرٌبد انزؼهى ٔانزطٕة انحرمكً  ،ػًبٌ  ،ااة ٔائم نهطجبػخ ٔانُشر  ، 2222 ،ص. 49

 -8يحًد انؼرثً شًؼٌٕ  :يصدة ضجك ذمكرِ  ،ص. 221
 -1أضبيخ مكبيم ةارت  :يصدة ضبثك  ،ص. 217
 -2يحًد انؼرثً شًؼٌٕ  :يصدة ضجك ذمكرِ  ،ص. 227

ثانياً  :التصور العقمي الداخمي -:

تعتمد فكرة التصور العقمي الداخمي عم ان الالعب يستح ر الصورة العقمية هدا ميارات رو

رحداث معينة سب

اكتسابيا رو مشاىدتيا رو تعمميا فيي عادة نابعة من داخمو وليس كنتيجة

لمشاىدتو هشيا خارجية وفي ى ا النو من التصور العقمي ينتقي الشخص الريا ي ما يريد
مشاىدتو عند تنوي الميارة المعينة

)14

.

 5 – 1 – 2القدرات الميارية في كرة القدم -:
تعرف الميارة عم انيا القدرة عم استخدام الورد لمعموماتو بكوا ة واستعداد لالنجا
جتري) ب نيا قدر وتكتسب بالتعمم بحيث يوترل مسبقا الحصوه عم

)4

و ويعرفيا

نتا ا محدودة نتيجة لي ا

التعمم  . )5ويرى بارو) رن مص ما الميارة ويشير ال القدرة عم انجا عمه ما وى ا العمه يت مب
توفير قدرات خاصة النجا ه . )6

رن الميارة ىي ري لعبة

من المجاه الريا ي تشير ال قدرة الورد عم ردا مجموعة من

الحركات الخاصة التي تت منيا المعبة بدقة وكوا ة ونجاح وتت مب ى ه القدرة استخدام مجموعات
الع الت العاممة في الحركة والع الت المقابمة ليا والع الت المحايدة والع الت المثبتة لممواصه
بتواف

وانسيابية وتبين الميارات في اهلعاب القدرة عم

استخدام الجيا ين العصبي والع مي

لالستخدام اهمثه والصحيا إلخراج القوة الع مية الال مة هدا الحركات الم موبة في الميارة بشكه

دقي وفي توقيت مناسب . )7

تعد الميارات الحركية في المجاه الريا ي نوعاً من الميارات التي تقت ي استخدام الع الت

ل تحويه الجسم رو بعل رج ا و لتحقي

انجا رو ردا بدني خاصة وتمتا الميارات الحركية في

اهلعاب الريا ية ب نيا تعتمد بشكه رساس عم الحركة ف الً عن كونيا تت من التعامه بين عمميات
معرفية وعمميات ادراكية وعمميات وجدانية لتحقي التكامه في اهدا .

وتعد الميارة الحركة من القواعد اهساسية في عممية بنا الريا ي وعامال ميما لنجاح ري فعه
حركي يؤولو لا الريا ي هنيا تؤشر مقدار القدرة عم االنجا سوا ركانت تؤدي بشكه فردي رم
داخه الوري

د منافس رو بدونو ب داة رو بغيرىا ويتيا اتقان الميارة الحركية من قبه الريا ي

فرصة تنوي مت مبات المعبة جميعيا تنوي ا فعاال وتحقي نتا ا جيدة م اقتصاد في الجيود

)1

.

وكرة القدم واحدة من اهلعاب الورقية التي يت مب فييا التماسا والتعاون المستمر بين رع ا الوري
الواحد وعم مجيود دا م ومدى فاعميتيم في اإلتقان الصحيا لمميارات وت بي خ

الكادر التدريبي

المعدة لممنافسة و وبما رن الميارات ىي القاعدة اهساسية التي تبن عمييا المعبة وىي كه الحركات
 -3أضبيخ مكبيم ةارت  :يصدة ضجك ذمكرِ  ،ص. 119
 -4نٍهى ثُذ ضؼد  :انزفٕق ٔانًْٕجخ ٔاإلثداع ٔارخبذ انمراة  ،ط ، 1ػًبٌ ااة انحبيد نهُشر ٔانزٕزٌغ  ، 2227 ،ص.229
 -5ػدَبٌ ٌٕضف انؼزٕو  :ػهى انُفص انًؼرفً (انُظرٌخ ٔانزطجٍك)  ،ط ، 2ااة انًطٍرح نهُشر ٔانزٕزٌغ ٔانطجبػخ ،2212 ،
ص88
 -6يحًد حطٍ ػالٔي  ،يحًد َٕة اندٌٍ ةضٕاٌ  :يصدة ضجك ذمكرِ  ، 1987 ،ص. 21
 -7يحًد حطٍ ػالٔي  ،يحًد َٕة اندٌٍ ةضٕاٌ  :انًصدة انطبثك َفطّ  ، 1987 ،ص. 85

التي يؤدييا الالعب بيدف خدمة المعبة وفي ا ار قانون المعبة سوا كانت ى ه الحركات بالكرة رم
بدون الكرة مستخدما ب لا جمي رج ا جسمو ماعدا يديو

)2

و وعن الميارات التي يمكن االعتماد

عمييا في كرة القدم ويعبر عنيا المختصون بموردات تكتيا المعبة التي يقوم بيا الالعب ويقسم ال
شكمين اهوه عندما يكون الالعب بتماس مباشر م الكرة واآلخر عندما يتصرف الالعب بدون
الكرة

)3 15

و ورشارت بعل المصادر عم ان الميارات ورقساميا في كرة القدم تتكون من -:

 -1الدحرجة  :وتشمه -:
ر -الدحرجة بالج الخارجي من القدم .
ب -الدحرجة بالج الداخمي من القدم .
جت -الدحرجة بوجو القدم .
د -الدحرجة بمقدمة القدم .
 -2ركه الكرة ويشمه -:
ر -الركه بالج الداخمي من القدم .
ب -الركه بالج الخارجي من القدم .
جت -الركه بوجو القدم .
د -الركه بمقدمة القدم .
ىت  -الركه بكعب القدم .
 -3السي رة عم الكرة اإلخماد) ويشمه -:
ر -اإلخماد بالج الداخمي من القدم .
ب -اإلخماد بالج الخارجي من القدم .
جت -اإلخماد ب سوه القدم .
د -اإلخماد بالوخ .
ىت -اإلخماد بالصدر .
و -اإلخماد بالررس .
 -4المراوحة والخدا -:
 -5المياجمة الق
-6

)

رب الكرة بالررس .

 -7الرمية الجانبية .
 -8ميارات حارس المرم .

 2 – 2الدراسات السابقة -:
 -1حُفً يحًد يخزبة  :مكرح انمدو نهُبشئٍٍ  ،انمبْرح  ،ااة انفكر انؼرثً  ، 2228 ،ص. 16
ٌٕ -2ضف الزو مكًبظ  ،انًٓبةاد األضبضٍخ فً مكرح انمدو (انزؼهى ثزدةٌت)  ،ػًبٌ  ،ااة انخهٍج  ،1999 ،ص. 15
 -3يحًد جبضى انٍبضري  :يصدة ضجك ذمكرِ  ، 2212 ،ص. 142

 1 – 2 – 2دراسة ار د عبد اهمير )2006

)16

 العنوان :نسبة مساىمة القياسات الجسمية والقدرات الحركية في انتقتا بتراعم الجمناستتا بعمتر –4 )5سنوات.
 رىداف الدراسة -: -1التعتترف عمتت رىتتم القياستتات الجستتمية والقتتدرات الحركيتتة لبتتراعم الجمناستتتا متتن تالميتت ريتتال
اه واه بعمر  )5 – 4سنوات .
 -2التعتتترف عمتتت نستتتبة مستتتاىمة القياستتتات الجستتتمية والقتتتدرات الحركيتتتة المرشتتتحة النتقتتتا بتتتراعم
الجمناستا بعمر  )5 – 4سنوات .

 -اج ار ات البحث -:

استتتخدم الباحتتث المتتنيا الوصتتوي باهستتموب المستتحي والدراستتات االرتبا يتتة والمعياريتتة  .واشتتتمه
مجتم البحتث عمت تالميت ريتال اه وتاه الت كور) فتي مركت مدينتة الحمتة وتتم اختيتار عينتة البحتث
بال ريقة العشوا ية وبواق

 )100تممي تو عوا عم رحمب ريال اه واه في المدينة

 االستنتاجات -: -1تتتم استتتخالص ثتتالث عوامتته تمثتته القياستتات الجستتمية واستتتخالص رربعتتة عوامتته تمثتته القتتدرات
الحركية لتالمي ريال اه واه بعمر  )5 – 4سنوات .
 -2التوصه ال نسبة مساىمة كه من مؤشر عوامه القياستات الجستمية والقتدرات الحركيتة فتي انتقتا
براعم الجمناستا
-

روجو التشابو واالختالف م الدراسة الحالية -:

 -1تشتتابو الدراستتة الحاليتتة مت الدراستتة الستتابقة فتتي استتتعماليا لممتتنيا الوصتتوي واهستتموب المستتحي
والدراسات االرتبا ية لتحقي رىداف البحث .
 -2اختموتتت الدراستتة الحاليتتة عتتن الدراستتة الستتابقة فتتي اختيتتار عينتتة البحتتث حيتتث كانتتت عينتتة بحتتث
الدراسة الحالية من العبي كرة القدم الشباب.
 -3اختموتتت الدراستتة الحاليتتة عتتن الدراستتة الستتابقة فتتي تناوليتتا لمتغي ترات البحتتث وىتتي بعتتل مظتتاىر
االنتباه والتصور العقمي وميارتي الدحرجة والتيديف بكرة القدم .
 -4اختموت الدراستة الحاليتة عتن الدراستة الستابقة فتي استتخداميا لمعتادالت معامته االنحتدار وامكانيتة
و

تقديرات كمية متوقعة لكه ميارة معنية بالدراسة والبحث بداللة المتغيرات المبحوثة .

-3منيا البحث واج ار اتو الميدانية
 1 – 3منيا البحث -:

 -1ةائد ػجد األيٍر ػجبش َ :طجخ يطبًْخ انمٍبضبد انجطًٍخ ٔانمدةاد انحرمكٍخ فً اَزمب ثراػى انجًُبضزك ثؼًر ()5 – 4
ضُٕاد  ،ةضبنخ يبجطزٍر  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ  ،جبيؼخ ثبثم . 2226 ،

ىي ال ريقة التي يسمكيا الباحث لتحقي رىداف بحثتو مستتنداً الت جممتة متن القواعتد واهستس لعته

رىميتتا معرفتتة بيعتتة المشتتكمة قيتتد الدراستتة والتتتي توتترل عميتتو اختيتتار المتتنيا المناستتب لمكشتتف عتتن
الحقيقتة  .ا استتتخدم الباحتتث المتتنيا الوصتوي باهستتموب المستتحي والعالقتتات رالرتبا يتو وىت ا متتا يتراه
ينستتجم ويت تتاب مت مواصتتوات بحثتتو كونتتو رف تته المنتتاىا وريستترىا فتتي تحقيت رىتتدافيا هن مالمستتا
يسع ال جم البيانات من رفراد المجتم لمحاولة تحديد الحالة الراىنة لممجتمت فتي متغيتر معتين رو
عدة متغيراتم

)17

.

 2 – 3مجتم وعينة البحث -:
اشتتتمه مجتم ت البحتتث عم ت العبتتي رنديتتة كتترة القتتدم الشتتباب فتتي محافظتتة كتتربال والبتتال عتتددىم
 )195العبتتا  .وقتتد جتتا اختيتتار عينتتة البحتتث باهستتموب العش توا ية ا شتتممت عمت

 ) 133العبتتا

وبنستتبة  )%68.2وكمتتا مبتتين فتتي الجتتدوه  )1و وبعتتد ابعتتاد بعتتل العبتتي التجربتتة االستتت العية
وال ين لم يكمموا بعل االختبارات واالستبيانات .
جدوه  )1يبين تو ي مجتم وعينة البحث عم اهندية المعنية بالدراسة
اهندية

العتتدد الكمتتي افراد التجربة

افتتتراد التجربتتتة المالحظات

لالعبين

االست العية

اهساسية

الحسينية

24

5

16

بعتتد اىمتتاه اف تراد التجربتتة االستتت العية وال ت ين لتتم

الرو تين

23

18

بعد اىماه اهفراد ال ين لم يكمموا االختبارات

الع ار

22

15

بعتتد اىمتتاه اف تراد التجربتتة االستتت العية وال ت ين لتتم

الحر

20

19

بعد اىماه اهفراد ال ين لم يكمموا االختبارات

اليندية

24

18

بعتتد اىمتتاه اف تراد التجربتتة االستتت العية وال ت ين لتتم

الغدير

21

الجماىير

19

امام المتقين

20

المجمو

195

5

5

يكمموا االختبارات

يكمموا االختبارات

يكمموا االختبارات
5
20

18

بعد اىماه اهفراد ال ين لم يكمموا االختبارات

14

بعد اىماه افراد التجربة االست العية

15

بعد اىماه اهفراد ال ين لم يكمموا االختبارات
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 -1يرٔاٌ ػجد انًجٍود بثوراٍْى  :طورق يُوبْج انجحوش انؼهًوً فوً انزرثٍوخ انجدٍَوخ ٔانرٌبضوٍخ  ،ط ، 1ػًوبٌ  ،ااة انقمبفوخ نهُشور ٔانزٕزٌوغ
ٔانداة انؼهًٍخ نهُشر ٔانزٕزٌغ  ، 2222 ،ص. 91

 1 – 3 – 3وستتا ه البحتتث  -:لكتتي يتتتمكن الباحتتث متتن انجتتا عممتتو عم ت ركمتته وجتتو البتتد متتن
االستتتعانة بتتاهدوات والوستتا ه التتتي تستتاعده ويقصتتد بيتتا مجمي ت الوستتا ه واهدوات التتتي ستتوف يستتتمد
منيا الباحث في كه مرحمة من مراحه بحثوم

)18

وىي كما يمي -:

 -1استبيان است ال الخب ار والمختصين حوه تحديد القدرات العقميتة والميتارات اهساستية بكترة القتدم
.
 -2االختبارات والمقاييس .

 2 – 3 – 3اهجي ة واهدوات المستخدمة -:
 -1ساعة توقيت
 -2شاخص بالستيكي عدد ) 10
 -3جيا حاسوب نو )(dell
 -4حاسبة الكترونية
 -5كرات قدم قانونية
 -6حباه لتقسيم المرم
 -7استمارة تسجيه فردية لالختبارات

 4 – 3اج ار ات تحديد متغيرات البحث -:

 1 – 4 – 3تحديد ميارتي الدحرجة والتيديف -:
لغرل تحديد ميارتي الدحرجة والتيديف بكرة القتدم قتام الباحتث بمستا المصتادر والمراجت العمميتة
بغية تحديد االختبارات المعنية بقياس كه ميارة لالعبي كرة القدم الشتباب وعر تيا عمت مجموعتة متن
الخبت ار والمختصتتين فتتي مجتتاه االختبتار والقيتتاس والتتتدريب الريا تتي والتتعمم الحركتتي بكتترة القتتدم لبيتتان
صتتتالحيتيا فتتتي قيتتتاس الميتتتارات المعنيتتتة بالبحتتتث والدراستتتة وبعتتتد جمتتت االستتتتمارات وتوريتتت البيانتتتات
واستتتخدام اختبتتار كتتا )2لمكشتتف عتتن االختبتتارات التتتي حصتتمت عم ت نستتبة عاليتتة متتن اتوتتا الخب ت ار
وقبتتوه ترشتتيا االختبتتارات التتتي تكتتون قيمتتة كتتا )2المحستتوبة اكبتتر متتن قيمتيتتا رلجدوليتتو ا تتتم قبتتوه
اختبار الدحرجة بالكرة ىابتا وايابتا بتين  )6شتاخص والمستافة بتين شتاخص ورختر  1.5م) واختبتار
دقة التصويب عم مرم مقسم من مسافة 20م) والكره متحركة ) والجدوه  )2يبين لا

 2 – 4 – 3تحديد القدرات العقمية مظاىر االنتباه والتصور العقمي) -:

لغتترل تحديتتد مظتتاىر االنتبتتاه والتصتتور العقمتتي المتتؤثرة فتتي دقتتة ردا ميتتارتي الدحرجتتة والتيتتديف
لالعبتتي كتترة القتتدم الشتتباب عمتتد الباحتتث ال ت االستتتعانة بمستتا المصتتادر والمراج ت العمميتتة والتتتي متتن
خالليا تم تحديد مظاىر االنتباه

 -1ضبيً يحًد يهحى  :انمٍبش ٔانزمٌٕى فً انزرثٍخ ٔػهى انُفص  ،ط ، 3ػًبٌ  ،ااة انًطٍرح نهُشر ٔانزٕزٌغ ٔانطجبػخ ، 2225 ،ص127
.

والتصور العقمي وادراجيا

من استمارة استبيان وعر يا عم مجموعة من الخب ار والمختصتين

*19

و

في االختبار والقياس والتعمم الحركي المختصين في لعبة كرة القدم لغرل است ال آ ار يم حتوه تحديتد

القتتدرة التتتي تستتاىم فتتي دقتتة ردا الميتتارات  .بعتتدىا ستتع ال ت استتتخراج قيمتتة كتتا )2التوتتا الخب ت ار

وتحديتتد قبتتوه ترشتتيا المظتتاىر اهكثتتر رىميتتة متتن ختتاله مقارنتتة قيمتتة كتتا )2المحستتوبة م ت قيمتيتتا

رلجدوليتتتو عنتتتد درجتتتة حريتتتة فتتتي  )1ومستتتتوى داللتتتة  )0.05والبالغتتتة  )3.84وكمتتتا مبتتتين

تتتمن

الجدوه  . )2وقد تم قبوه ثالث مظاىر لالنتباه وىي شدة االنتباه و تركي االنتباه وثبات االنتبتاه كمتا
تم قبوه ثالث مجاالت من التصور العقمي وىي البصري و الحس حركي واالنوعالي .

جدوه  )2يبين عدد الموافقين والنسبة الم وية وقيمتي كا )2وقبوه ترشيا االختبارات ومظاىر
االنتباه والتصور
المتغيرات

العقمي حسب رري  )10من الخب ار والمختصين
2

قيمة كا

2

مظاىر االنتباه

التصور العقمي
رجة

الموافقين

الم وية

المحسوبة

شدة االنتباه

10

%100

10

معنوي

تحويه االنتباه

7

%70

1.6

حير معنوي

تركي االنتباه

10

%100

10

معنوي



ثبات االنتباه

10

%100

10

معنوي



تو ي االنتباه

6

%60

0.4

البصري

10

%100

10

معنوي

السمعي

6

%60

0.4

حير معنوي

الحس الحركي

10

%100

10

معنوي



االنوعالي

9

%90

6.4

معنوي



الدحرجة لمسافة 30م)

7

%70

1.6

حير معنوي

3.84

الدح

عدد

النسبة

قيمة كا

رلجدوليو

* انخجرا ٔانًخزصٍٍ -:
 -1أ .ا .يحًد جبضى انٍبضري  ،اخزجبة ٔلٍبش  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم .
 -2أ .ا .ػبير ضؼٍد  ،ػهى َفص مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم .
 -3أ .ا .ثٍبٌ ػهً ػجد ػهً  ،اخزجبة ٔلٍبش  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم .
 -4أ.و .ا .احًد ػجد األيٍر  ،ردةٌت ةٌبضً مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – ثبثم.
 -5أ .و .اَ .ؼٍى ػجد انحطٍٍ  ،رؼهى مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم.
 -6أ .و .ا .ػسٌس مكرٌى  ،ػهى َفص مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ مكرثال .
 -7و .ا .حطٍ ػهً حطٍٍ  ،لٍبش ٔرمٌٕى مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ مكرثال .
 -8و .ا .احًد يررضى  ،ردةٌت مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ مكرثال .
 -9و  .ا .ةافد ػجد األيٍر ،ردةٌت مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم .
 -12و  .ا ٍْقى يحًد مكبظى  ،ػهى َفص مكرح لدو  ،مكهٍخ انزرثٍخ انرٌبضٍخ – جبيؼخ ثبثم .

الداللة

قبوه الترشيا

المعنوية

نعم


كال




حير معنوي








الدحرجة لمسافة 50م)

7

%70

1.6

حير معنوي

الدحرجة ىابا وايابا

9

%90

6.4

معنوي



التصويب عم المرم والكرة

10

%100

10

معنوي



التيديف

متحركة
التصويب عم المرم والكرة ثابتة

7

%70

1.6

حير معنوي



مقسم وعند

6

%60

0.4

حير معنوي



التصويب عم حا

ارتدادىا يتم تصويبيا مرة ثانية

 1 – 2 – 4 – 3تحديد اختبارات مظاىر االنتباه والتصور العقمي -:
متتتن ختتتاله ا تتتال الباحتتتث عمتتت مجموعتتتة متتتن المصتتتادر العمميتتتة التتتتي تناولتتتت دراستتتة
مو وعات االنتباه والتصور العقمي وجد ان ىنالا اختبارين ركثتر شتيوعاً واستتخداماً فتي مجتاه التربيتة

الريا ية ويمكن استخداميا لقياس قدرة العبي كرة القدم عم االنتباه والتصور العقمي وىمتا كمتا يت تي
:
روالً  :مقياس بوردن – انويموف) لقياس االنتباه

)20

-:

تت مب الدراستة ت بيت مقيتاس بوردن – انويمتوف) لمظتاىر االنتبتاه ويعتد متن االختبتارات الخاصتة

بقيتتاس خمستتة متتن مظتتاىر االنتبتتاه وىتتي شتتدة االنتبتتاه و تركي ت االنتبتتاه و تو ي ت االنتبتتاه و تحويتته
االنتبتاه و ثبتات االنتبتاه) وىتو عبتارة عتن ورقتة تحتتوي عمت

 )31ست ر متن اهرقتام العربيتة المو عتة

عم شكه مجموعات تتكون كه مجموعة من  )5 – 3ررقام ويحتوي كه س ر عمت
و مجمو ررقاميا  )40رقماً و ري ان االختبار يحتتوي عمت

 )10مجموعتات

 )1240رقمتاً وقتد خ تعت اهرقتام تحتت

ترتيب وتسمسه مقنن كما روعي في و عيا ان تكون حير منظمة في تو يعيتا وحيتر متستاوية لتوتادي

احتماالت الحوظ
ثانياً  :اختبار لريور ماتين ) لقياس التصور العقمي

)21

-:

كما تت مب الدراسة ت ب مقياس لقياس قدرة الالعبين الشتباب عمت التصتور العقمتي ويت تمن ىت ا

االختبار رربعة مواقف ريا ية وىي -:
 -1الممارسة بموردا .
 -2الممارسة م اآلخرين .
 -3مشاىدة ال ميه .
 -1أحًد خبطر  ،فًًٓ أنجٍك  :انمٍبش فً انًجبل انرٌبضً  ،انمبْرح  ،ااة انًؼبةف  ، 1978 ،ص. 524
 -2أضبيخ مكبيم ةارت  :ػهى َفص انرٌبضخ  ،انًفبٍْى – انزطجٍموبد  ،ط ، 3انموبْرح  ،ااة انفكور انؼرثوً ، 2222 ،
ص. 322 – 321

 -4اهدا في المسابقة .

كما يت من رربعة محاور وىي -:
 -1المحور البصتري  -:لقيتاس قتدرة الالعتب عمت رؤيتة الصتورة عقميتاً والتتي يشتاىدىا رثنتا التدا

العقمي كيف ترى الصورة)

 -2المحتور الستتمعي  -:لقيتتاس قتدرة الالعتتب عمت ستما اهصتوات عقميتاً والتتي تحتتدث رثنتتا اهدا
ِ
سماعا لألصوات)
الوعمي ما مدى
 -3المحتتور الحتتس الحركتتي  -:لقيتتاس قتتدرة ع تتالت جستتم الالعتتب عم ت اإلحستتاس بالحركتتة عقمي تاً
كيف تشعر بع الت جسما رثنا اهدا ) .

 -4المحور االنوعالي  -:لقياس انوعتاه الالعتب ومشتاعره مثته القمت و الغ تب و رثنتا اهدا عقميتاً
كيف تمي حالتا االنوعالية) و ويتم التقويم وفقاً لمي ان تقدير من  )5ربعاد .

وقتتد تتتم عتترل استتتمارة مقياستتي االنتبتتاه و والتصتتور العقمتتي) عم ت الخب ت ار والمختصتتين فتتي مجتتاه
االختبتتار والقيتتاس والتتتعمم الحركتتي فتتي لعبتتة كتترة القتتدم فكانتتت جميت آ ار يتتم متوقتتة عمت ان المقياستتين
يتال مان م عينة البحث وك لا قياس مظاىر االنتباه والتصور العقمي لدى الالعبين الشباب .

 2 – 2 – 4 – 3اهسس العممية لالختبارات والمقاييس -:
بما ان االختبارات المستتعممة بالبحتث قتد تتم اختيارىتا متن المراجت والبحتوث العمميتة والتتي تتتوفر فييتا
المعتتامالت العمميتتة كونيتتا اختبتتارات مقننتتة ومعتمتتدة فتتي عتتدة بحتتوث فتتي مجتتاه التربيتتة الريا تتية لكتتن
الباحث رراد التحق من مو وعية ىت ه االختبتارات والوقتوف عمت نتا جيتا وانيتا تقتيس مستتوى بعتل
مظاىر االنتباه والتصور العقمي وميارتي الدحرجة والتيديف لدى العبي كترة القتدم الشتباب كتي يتتمكن
من اعتمادىا وت بيقيا عم عينة البحث حيث سع الستخراج خصا ص منيا -:

روالً  :صد االختبارات -:

يعد صد االختبارات الخاصية اهكثر رىمية بين خصا ص االختبتار الجيتد

)22

و حيتتث قتام الباحتث

بالتتتتحق متتن صتتد مقتتتياس بتتوردن – انويمتتوف) لقيتتتاس االنتتتتباه واختبتتار لريوتتر متتاتين ) لقيتتاس
التصور العقمتي واختبتار الدحرجتة بتالكرة ىابتا وايابتا بتين  )6ست خص والمستافة بتين شتاخص ورختر
1.5م) واختبتتار دقتتة التصتتويب عم ت مرم ت مقستتم متتن مستتافة 20م) والكتترة متحركتتة ) متتن ختتاله
استخراج صد المحتوى رو الم مون عندما عترل المقياستين والختبتارات عمت مجموعتة متن الستادة
 -1يحًووٕا أحًوود ػًوور (ٔ خوورٌٔ)  :انمٍووبش انُفطووً ٔانزرثووٕي  ،ط ، 1ػًووبٌ  ،ااة انًطووٍرح نهُشوور ٔانزٕزٌووغ ،
 ، 2212ص. 187

الخب ت ار والمختصتتين وتبتتين ان ىنالتتا اتوتتا حتتوه صتتالحية المقياستتين والختبتتارات فتتي قيتتاس االنتبتتاه
والتصور العقمي وميارتي الدحرجة والتيتديف لتدى العبتي كترة القتدم الشتباب واعتمتاد المقياستين كت داة
لكشف مستوى مظاىر االنتباه والتصور العقمي .

ثانياً  :الثبات -:

يعني ثبات االختبتار ممتدى الدقتة التتي يقتيس بيتا االختبتار الظتاىرة مو ت القيتاسم

)23

 .ولغترل

استخراج معامه الثبات البد من ت بي مبدر االختبار الثابتت موىتو االختبتار الت ي يع تي نتتا ا متقاربتة

رو نوس النتتا ا ا ا بت ركثتر متن مترة فتي ظتروف متماثمتةم  .)24وهجته معرفتة متدى ثبتات قتيم نتتا ا
اختبارات مظاىر االنتباه والتصور العقمي واالختبارات المرشحة لقيتاس الميتارات قتام الباحتث باستتخراج
قتتتتتيم معامتتتتته ارتبتتتتتا

ستتتتتبيرمان) بتتتتتين الت بيتتتتت اهوه فتتتتتي التجربتتتتتة االستتتتتت العية بتتتتتتاري 10/2

2012/والبتتتال عتتتددىم  )20واعتتتادة ت بتتت االختبتتتارات فتتتي  2012/10/ 16وختتتاله فتتتترة منيتتتة ال
تسما بالتعمم رو التدريب و وى ه ال ريقة تقوم عم رساس ت بيت االختبتار رو القيتاس عمت مجموعتة
واحتتدة متتن اهف تراد متترتين متتتتاليتين فتتي يتتومين مختموتتين ويتتده االرتبتتا بتتين درجتتات الت بيتت اهوه
ودرجات الت بي الثاني عم معامه االستقرار ثبات) االختبار

)25

 .والجدوه  )3يبين لا .

جدوه  )3يبين تاري الت بي اهوه واعادة الت بي وقيم معامه ارتبا سبيرمان
الختبارات ومقاييس المتغيرات المبحوثة
تاري الت بي اهوه

تاري الت بي الثاني

معامه سبيرمان)

االختبارات
مقياس بوردن-انويموف) لقياس االنتباه

2012/10 /2

2012/10 /16

0.868

مقياس لريور ماتين ) لقياس التصور العقمي

2012/10 /2

2012/10 /16

0.883

الدحرجة ىابا وايابا بين  )6شاخص

2012/10 /2

2012/10 /16

0.846

التصويب عم المرم والكرة متحركة

2012/10 /2

2012/10 /16

0.857

 3 – 4 – 3التجربة اهساسية -:
 -1نٍهى انطٍد فرحبد  :انمٍبش ٔاالخزجبة فً انزرثٍخ انرٌبضٍخ  ،ط ، 4انمبْرح  ،يرمكس انكزبة نهُشر  ، 2227 ،ص. 143
 -2بثراٍْى اثٍ ػجد انؼسٌس  :يُبْج ٔطرق انجحش انؼهًً  ،ط ، 1ػًبٌ  ،ااة صفب نهُشر ٔانزٕزٌغ  ، 2212 ،ص. 192
 -3يحًد حطٍ ػالٔي  ،يحًد َصر اندٌٍ ةضٕاٌ  ،انمٍبش فً انزرثٍخ انرٌبضٍخ ٔػهوى انوُفص انرٌبضوً  ،ط ، 2انموبْرح ،
ااة انفكر انؼرثً  ، 2222 ،ص. 283

نظتتت ارً الستتتتكماه اإلجتتت ار ات التتتتي تؤىتتته القيتتتام بتتتاج ار التجربتتتة اهساستتتية والتتتتي ركتتتدت صتتتالحية

االختبتتارات المرشتتحة لقيتتاس مظتتاىر االنتبتتاه والتصتتور العقمتتي والميتتارات اهساستتية بكتترة القتتدم باشتتر
الباحث باج ار يا عم رفراد عينتة البحتث البتال عتددىم  )133العبتا تتابعين الت رنديتة كترة القتدم فتي
محافظة كربال ا تم اج ار التجربة في مالعتب وستاحات اهنديتة المعنيتة بالبحتث واستتغرقت  )8ريتام
بدرت يتوم الثالثتا الموافت  2012/12 /25وانتيتت يتوم الثالثتا  2013/ 1/ 1حيتث عمته الباحتث
عم تو يعيا عم شكه ريام ا يعمه كه يتوم فتي نتادي ريا تي  .كمتا قتام بت بيت االختبتارات المعنيتة
بقياس الميارات اهساسية بكرة القدم ومن ثم ت بي مقياسي االنتباه والتصور العقمي بعتدىا اتجتو الت
توري البيانات واج ار المعالجات اإلحصا ية .

 5 – 3الوسا ه اإلحصا ية المستخدمة -:
استتتخدم الباحتتث الحقيبتتة اإلحصتتا ية لمعمتتوم االجتماعيتتة  )spssلمعالجتتة البيانتتات وتتتم استتتخدام
الحقيبة في الموا ي اآلتية -:
 -1الوس الحسابي .
 -3االنحراف المعياري .
 -4معامه االلتوا .
 -5الخ

المعياري .

 -6معامه ارتبا

سبيرمان) .

 -7معامه ارتبا

بيرسون) .

 -1االنحدار الخ ي عم شكه خ وات ومنيا تم ايجاد -:
-

االنحدار البسي .

-

االنحدار المتعدد .

-

نسبة المساىمة .

-

قانون  )Fلمعنوية نسبة المساىمة .

 – 4عرل النتا ا وتحميميا ومناقشتيا -:
بغية تحقي رىداف الدراسة واختبار فر يتيا سع الباحث لمقيام بعدة اج ار ات منيا-:

 1 – 4اعداد البيانات اهولية لمتغيرات البحث -:

بعتتد ان تتتم ت بيتت االختبتتارات والمقتتاييس المعنيتتة بقيتتاس المتغيتترات قيتتد الدراستتة والبحتتث ستتع
الباحتتث الت توريت استتتمارات االختبتتارات مقياستتي مظتتاىر االنتبتتاه والتصتتور العقمتتي لجمت رفتراد العينتتة
واستتتتخراج قتتتيم اإلحصتتتا يات الوصتتتوية المتمثمتتتة بقتتتيم الوستتت الحستتتابي واالنحتتتراف المعيتتتاري والخ تتت
المعيتتتاري بيتتت ا تتتتم التحقتتت متتتن ىتتتدف الدراستتتة اهوه) وىتتتو التعتتترف عمتتت مستتتتوى مظتتتاىر االنتبتتتاه
والتصور العقمي ودقة ردا ميارتي الدحرجة والتيديف بكرة القدم الشباب والجدوه  )4يبين لا .
جدوه  )4يبين حجم العينة وقيمة الوس الحسابي واالنحراف المعياري والخ
ت

المتغيرات

العينة

وس حسابي

المعياري لممتغيرات

انحراف معياري

خ

معياري

1

شدة االنتباه

133

2

تركي االنتباه

133

83.64
3.341

10.846

0.940

0.845

0.073

3

ثبات االنتباه

133

0.759

0.146

0.012

4

التصور البصري

133

15.346

2.348

0.203

5

التصور الحس الحركي

133

16.841

2.684

0.232

6

التصور االنوعالي

133

15.841

2.732

0.236

7

اختبار الدحرجة بالكرة بين  )6شاخص

133

9.169

0.752

0.065

8

اختبارالتصويب عم المرم والكرة متحركة

133

4.050

0.394

0.034

3

–  2معامالت ارتبا متغيرات البحث -:
لغتترل التعتترف عم ت معتتامالت ارتبتتا متغي ترات البحتتث ستتع الباحتتث ال ت استتتخدام االرتبتتا البستتي

بيرسون) كوسيمة احصا ية لتحقي ى ا الغرل .

 1 – 2 – 4ارتبا ميارة الدحرجة بالمتغيرات المبحوثة -:
بعتتد ان تمتتت معالجتتة البيانتتات احصتتا ياً ودراستتة ارتبتتا ميتتارة الدحرجتتة بتتالمتغيرات قيتتد الدراستتة

تبين ان ىناا ارتبا معنوي موجب بتين ميتارة الدحرجتة ومتغيتر تركيت االنتبتاه حيتث بمغتت )0.433
وك لا وجود ارتبا معنوي موجب م متغير محور التصور البصتري حيتث بمغتت قيمتة معامته االرتبتا
 )0.411و ووجود ارتبا معنوي موجب مت متغيتر التصتور الحتس حركتي حيتث بمغتت قيمتة االرتبتا
 )0.356عمماً ان القيمة العشوا ية العظم لمعامه االرتبا عند درجة حرية  )133ومستتوى داللتة
 )0.05تساوي )0.195

)26

ويع و الباحث ى ا االرتبا ال ان عمميتة تركيت االنتبتاه متن العمميتات

اهساستتية فتتي تعمتتم الميتتارات الريا تتية بشتتكه عتتام وميتتارات كتترة القتتدم بشتتكه ختتاص ا البتتد رن يكتتون
لدى الالعب قدرة عالية من التركيت فتي حتاه عترل وشترح الحركتات والميتارات ممتا يستاعده فتي تعمتم
وردا وتثبيتتت الميتتارة بشتتكه آلتتي و كمتتا ان لحاستتة البصتتر التتدور الكبيتتر فتتي التتتحكم الحركتتي والقتتدرة
العالية عم تقدير المسافات  .ا تشير يسريو ابراىيم  )2006نقتالً عتن محمتد حستن عتالوي و ربتو
العال عبد الوتاح) عم ان ىناا دراسات رجريت عم رىمية حاسة البصتر لمتتحكم فتي تقتدير المستافات

متتا بتتين الالعتتب وخصتتمو رو مستتافة تمريتتر الكتترة وكت لا مكتتان و ت القتتدمين وحركتتة فتترد الت ار

)27

.

والجدوه  )5يبين لا .
جدوه )5
ٔ -1اٌغ ٌبضٍٍ ٔحطٍ يحًد أنؼجٍدي  :انزطجٍمبد اإلحصبئٍخ ٔاضزخدايبد انحبضٕة فوً ثحوٕس انزرثٍوخ انرٌبضوٍخ  ،ثغوداا ،
ااة انكزت نهطجبػخ ٔانُشر  ، 1999 ،ص. 432
ٌ -2طورٌّ بثوراٍْى  :انؼًهٍوبد انوُفص حرمكٍووخ فوً انجًجوبز اإلٌموبػً فووً انًرحهوخ االثزدائٍوخ  ،ط ، 1اإلضوكُدةٌخ  ،ااة انٕفووب
اندٍَب نهطجبػخ ٔانُشر  ، 2226 ،ص. 119

يبين مصووفة االرتبا ات لميارة الدحرجة بالمتغيرات المبحوثة
المتغيرات

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التصتتتتتتتتتور التصتتتتور الحتتتتس التصتتتتتتتتتور

تركيتتتتتتتتتتتتتتتت
االنتباه

ميارة الدحرجة

االنتباه

0.433

االنتباه

0.113

البصري

0.134

الحركي

0.411

االنوعالي

0.356

0.121

وبغيتتة التعتترف عم ت الداللتتة المعنويتتة لمعتتامالت ارتبتتا ميتتارة الدحرجتتة م ت تقتتديرات المتغي ترات
المبحوثة يسم الباحث ال و عم ما جا في الجدوه . )6
جدوه  )6يبين عالقة حركة القو ة المقصية م تقديرات المتغيرات المبحوثة
المتغيرات المبحوثة

البصري

التصتتتتتتتور

حس حركي

المحسوبة

داللة معامه االرتبا

0.433

0.187

10.133

معنوي عند مستوى داللة  )0.001ودرجتي

0.401

0.160

8.880

معنوي عند مستوى داللة  )0.001ودرجتي

االرتبا

تركي االنتباه
تركيتتتتتتت االنتبتتتتتتتاه

قيمة معامه

نسبة المساىمة

قيمة )F

)

حرية  1و)132

حرية  2و )131

ومن ختاله الجتدوه  )6يتبتين ان قيمتة معامته االرتبتا والنستبة المستاىمة معنويتة ويتده عمت
لا قيمة  )Fالمحسوبة مما يؤشر ارتبا ميارة الدحرجة م متغيرات تركيت االنتبتاه ومحتور التصتور
البصري ومحور الحس حركي حيث ان الما ان نسبة المساىمة دالة ومعنويتة يمكتن اختيارىتا بقتانون
 )Fوبالتتتالي يمكتتن اعتمادىتتا ا ان ميتتارة الدحرجتتة تناستتب تناستتباً ردي تاً م ت تركي ت االنتبتتاه ومحتتور

التصور البصري والحس حركي .

ولغرل الحصوه عمت التقتدير الكمتي لميتارة الدحرجتة استتخدم الباحتث معادلتة االنحتدار والتتي
من خالليا يمكن التنبؤ بي ه العالقة والجدوه  )7يبين لا .
جدوه  )7يبين التقدير الكمي لميارة الدحرجة بداللة متغيرات تركي االنتباه
ومحور التصور البصري والحس حركي
المتغيرات

المعامالت
بيعة

قيمة

معامه

االرتبا

بيعة

االرتبا

الخ

المعياري

لمعامه االنحدار

المعامه

المعامه

-ر-

2.093

تركي االنتباه

 -ب- 1

0.246

محور التصور البصري

 -ب- 2

0.224

0.092

محور الحس حركي

 -ب- 3

0.166

0.077

الثابت

0.383

متعدد

0.112

قيمة T

المحسوبة

2.196
2.434
2.155

الداللة

المعنوية

معنوي
معنوي
معنوي

ومن خاله الجدوه  )7وال ي يبين التقدير الكمي لميارة الدحرجة بداللتة تقتديرات تركيت االنتبتاه
تو لتا يمكتتن

ومحتور التصتور البصتري والحتس حركتي لتدى العبتي كترة القتدم فتي كتربال )  .وعمت
استنبا معادلة االنحدار الخ ي وكما يمي -:
التقتتتتتتتتتتدير الكمتتتتتتتتتتي لميتتتتتتتتتتارة الدحرجتتتتتتتتتتة 2.093
 × 0.224قيمة محور التصور البصري)
ومثاه عم

 × 0.246قيمتتتتتتتتتتة تركيتتتتتتتتتت االنتبتتتتتتتتتتاه)

 × 0.166قيمة محور الحس حركي)

لا تقدير ميارة الدحرجة المتوقعة لالعب احمد عباس كاظم ) والتتي حصته عمت

تقديرات  ) 3.13في تركي االنتباه و  )15في التصور البصري و  )15في محور الحس حركي.
2.093

3.13 × 0.246

الوس الحسابي لي ه الميارة يبم

15 × 0.224

 )8.713فتتتتتتتتي حتتتتتتتتين ان

15 × 0.166

 )9.069ويرى الباحث ان ى ا الالعتب يتمتت بقتدرات تركيت انتبتاه

وتصور بصري وحس حركي دون المتوس مما يؤثر عم التوق لتقدير قيمتة ميتارة الدحرجتة رقته متن
الوس بالنسبة ل مال و الالعبين

 2 – 2 – 4ارتبا ميارة التيديف بالمتغيرات المبحوثة -:
بعتتد ان تمتتت معالجتتة البيانتتات احصتتا ياً ودراستتة ارتبتتا ميتتارة التيتتديف بتتالمتغيرات قيتتد الدراستتة

تبتتين ان ىنتتاا ارتبتتا معنتتوي موجتتب بتتين ميتتارة التيتتديف ومتغيتتر تركيت االنتبتتاه وبمغتتت قيمتتة معامتته
 )0.453وك ت لا ارتبا يتتا بمتغيتتر التصتتور الحتتس حركتتي حيتتث بمغتتت قيمتتة معامتته االرتبتتا

االرتبتتا

 )0.435و وارتبا يا بمتغير ثبات االنتباه وبمغت قيمة االرتبا

 )0.426و وارتبا يا بمتغيتر محتور

التصور البصري وبمغت قيمتو  )0.394والجدوه  )8يبين لا .
جدوه  )8يبين مصووفة االرتبا ات لميارة التيديف بالمتغيرات المبحوثة
تركيتتتتتتتتتتتتتتتت

المتغيرات

االنتباه
0.453

ميارة التيديف

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة ثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التصتتتتتتتتتور التصتتتتور الحتتتتس التصتتتتتتتتتور
االنتباه

االنتباه

0.426

0.136

البصري

الحركي

0.394

االنوعالي

0.435

0.127

وبغيتتتة التعتتترف عمتتت الداللتتتة المعنويتتتة لمعتتتامالت االرتبتتتا بتتتين ميتتتارة التيتتتديف متتت تقتتتديرات
المتغيرات المبحوثة يسم الباحث ال و عم ما جا في الجدوه . )9
جدوه  )9يبين عالقة ميارة التيديف م تقديرات المتغيرات المبحوثة
المتغيرات المبحوثة
تركي االنتباه
تركيتت االنتبتتاه

حتتس حركتتي

ثبتات االنتبتتاه تصتور بصتتري

قيمة معامه

نسبة المساىمة

قيمة )F

المحسوبة

داللة معامه االرتبا

0.453

0.205

8.324

معنوي عند مستوى داللة  )0.003ودرجتي

0.397

0.157

6.422

معنوي عند مستوى داللة  )0.001ودرجتي

االرتبا

)

حرية  1و )132
حرية  2و )130

ومتتن ختتاله الجتتدوه  )9يبتتين ان قيمتتة معامتته االرتبتتا ونستتبة المستتاىمة بتتين تقتتديرات ميتتارة
التيديف ومتغيرات تركي االنتباه ومحور التصور الحس الحركي وثبات االنتباه ومتغير محتور التصتور
معنوية حيث ان الما تكون نسبة المستاىمة دالتة

البصري لدى العبي كرة القدم في محافظة كربال

ومعنويتتة يمكتتن اختبارىتتا بقتتانون  )Fوبالتتتالي يمكتتن اعتمادىتتا ا ان ميتتارة التيتتديف تناستتب تناستتباً
.

ردياً م متغيرات تركي االنتباه ومحور التصور الحس حركي وثبات االنتباه ومحور التصور البصتري

ولغرل الحصوه عم التقتديرات الكميتة لميتارة التيتديف ستع الباحتث الت استتخدام معادلتة االنحتدار
والتي من خالليا يمكن التنبؤ بي ه العالقة والجدوه  )10يبين لا .
جدوه  )10يبين التقدير الكمي لميارة التيديف بداللة متغيرات تركي وثبات االنتباه
ومحور التصور الحس حركي والبصري
المعامالت

المتغيرات

بيعة

معامه

قيمة

المعامه

المعامه

-ر-

0.216

تركي االنتباه

 -ب- 1

0.211

الثابت

االرتبا

0.319

بيعة

االرتبا

متعدد

الخ

المعياري

لمعامه االنحدار

قيمة T

المحسوبة

الداللة

المعنوية

0.104

2.028

معنوي

الحس حركي

 -ب- 2

0.111

0.044

2.522

معنوي

ثبات االنتباه

 -ب- 3

0.106

0.042

2.523

معنوي

التصور البصري

 -ب- 4

0.077

0.024

3.208

معنوي

ومن خاله الجدوه  )10وال ي يبين التقدير الكمي لميارة التيديف بداللة تقديرات تركيت وثبتات
االنتباه ومحور التصور الحس حركي والبصري لدى العبي رندية كرة القدم فتي محافظتة كتربال  .وعمت
و لا يمكن استنبا معادلة االنحدار الخ ي وكما يمي -:
 × 0.211قيمتتة تركيت االنتبتتاه)

التقتدير الكمتتي لميتتارة التيتتديف

0.216

محور التصور الحس حركي)

 × 0.106قيمة ثبات االنتباه)

 × 0.111قيمتتة

 × 0.077قيمة محتور التصتور

البصري) .
ومثتتاه عم ت

لتتا تقتتدير ميتتارة الدحرجتتة المتوقعتتة لالعتتب حستتن ع تواد محمتتد ) والتتتي حصتته عم ت

تقتتديرات  ) 3.403فتتي تركي ت االنتبتتاه و  )0.846فتتي ثبتتات االنتبتتاه و و  )17فتتي محتتور التصتتور
الحس حركي و  )16في التصور البصري .

0.216

)3.403 × 0.211

)17 × 0.111

)0.846 × 0.106

× 0.077

)16
)4.145
في حين رن الوس الحسابي لي ه الميارة يبم

 )4.145ويرى الباحتث ان ىت ا الالعتب يتمتت بقتدرات

تركيت وثبتتات انتبتتاه وتصتتور بصتتري وحتتس حركتتي فتتو المتوست ممتتا يتتؤثر عمت التوقت لتقتتدير قيمتتة
ميارة التيديف اكبر من الوس بالنسبة ل مال و الالعبين

 – 5االستنتاجات والتوصيات -:
 1 – 5االستنتاجات -:

من خاله ما رفر تو نتا ا ى ه الدراسة توصه الباحث ال االستنتاجات اآلتية -:
 -1تم استنبا معادلة تنبؤية لميارة الدحرجة بداللة متغيرات تركي االنتباه ومحتور التصتور البصتري
وتصور حس حركي) لدى العبي رندية كرة القدم في محافظة كربال .
 -2تم استنبا معادلة تنبؤية لميارة التيتديف بداللتة متغيترات تركيت وثبتات االنتبتاه ومحتور التصتور
الحس حركي والبصري) لدى العبي رندية كرة القدم في محافظة كربال .

 2 – 5التوصيات -:
من خاله االستنتاجات التي توصه الييا الباحث فانو توصي باآلتي -:
-1

تترورة قيتتاس وتقيتتيم القتتدرات العقميتتة المتمثمتتة بمظتاىر االنتبتتاه ومحتتاور التصتتور العقمتتي) لتتدى
العبي اندية كرة القدم وفي عموم الع ار .

-2

رورة محاولة تنمية القتدرات العقميتة لتدى العبتي كترة القتدم وخاصتة متن ليتا نستبة مستاىمة فتي
التوق لمميارات المبحوثة .

-3

رورة اعتماد المعادالت التنبؤية لغرل توجيو الالعبين في كرة القدم .

 -4اج ار دراسة مشابية لبقية الو ات العمرية ولوعاليات رخترى ومحاولتة ت بيقيتا عمت جميت اهلعتاب
الريا ية في الع ار .
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ممح

 )1استمارة تقييم الحركات اإليقاعية

ت

الحركات

1

القو ة المقصية .

2

قو ة الق .

الج التح يري

الج الر يسي )5

)1

الج الختامي

الحركة بصورة عامة

)1

)3

اهخ ا
 تعجيتتتتتته حيتتتتتتر  -شتتكه حيتتر ثابتتت  -متتتيالن الجستتتم  -عدم السي رة .مناسب .

وال معروف .

رو رختتتتتت خ تتتتتتوة  -ان بتتا حيتتر جيتتد

 التتتتررس لتتتتم يكتتتتن عند الختام .من الحركة .
 -فقدان التوا ن .

ماً بالنيول .

3

القو

4

قو ة الغ اه .

5

القو ة الثالثية اهمامية .

6

قو ة اهفع اهمامية .

اسم المحكم :
المقب العممي :
االختصاص :
التوقي :

.
 مرونة حير كافيتة.

المجمو
)10

