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 :ص البحثمخم
تمخرت فكخة البحث في التعخف عمى تخكيد االنتباه بأبعادىا كافة وفي الكذف عؽ الفخوق في ىحه األبعاد وفي مكياس تخكيد 

الالعبيؽ الحيؽ يستمكؾن افزل  مؽ اجل معخفة بكخة القجم االنتباه بأكسمو لجى العبي نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية الخياضي 
 .قجرات عقمية لغخض اشخاكيؼ في التذكيمة االساسية لمشادي او الفخيق 
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Abstract: 

The idea of the research is summarized in the identification of mental capabilities in all 

dimensions and in the detection of differences in these dimensions and in the whole mental capacity 

measure of the players of the Mosul Sports Club and the Al-Baladiya Football Club in order to know the 

players who have the best mental abilities for the purpose of involving them in the basic formation of the 

club or team. 
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        التعريف بالبحث : -1
 السقدمة وأهسية البحث : 1-1

تمقى األلعاب الخياضية االىتسام الؾاسع والكبيخ مؽ قبل دول العالؼ مؽ اجل الؾصؾل إلى أعمى مدتؾيات          
األداء وتحقيق أفزل االنجازات في السدابقات الخسسية، وأضحى التظؾر العمسي مؽ العؾامل الخئيدية التي جعمت 

التقجم وذلػ مؽ خالل إعجاد الالعبيؽ إعجادا جيجا في مختمف الشؾاحي البجنية الخياضة تخظؾ خظؾات جيجة نحؾ 
 فسشح دخؾل ىحه العمؾم مجال والسيارية والخظظية والشفدية والسعخفية )الحىشية( كافة ، ووفقا لشؾع الشذاط الخياضي .

عيخ األثخ واضحًا ؽ عمى ىحه المعبة وتعانق الجيؾد العمسية والخبخات العسمية لجى السختريؽ والقائسي كخة القجم لعبة
االرتقاء في كافة الشؾاحي البجنية  إلىد األمخ الحي ساىؼ ؾ يسجالو األداء العمؾم فحققت اقترادًا كبيخًا في في نتاج ىحه 

 السشافدات الخياضيةاألداء خالل  انعكذ أثخه عمى ارتفاع مدتؾى  اوالشفدية مس ةوالسيارية والخظظي
  . (0212102)الحداوي،

إلى الؾصؾل بالالعبيؽ لتحقيق أفزل االنجازات تدعى ىحه العمؾم التي احج  ولعل عمؼ الشفذ الخياضي        
لحا يجب عجم إىسال  ،الخياضية في السؾاقف التشافدية وفي حجود ما تدسح بو قجراتيؼ العقمية والبجنية والسيارية 

اليائمة التي تشجؼ عؽ االستخجام األمثل لسثل ىحه القجرات والتي تعسل عمى تحقيق طفخات رياضية  الشؾاحي الشفدية
 كبيخة وميسة في السؾاقف الخياضية السختمفة سؾاء كان ذلػ عمى مدتؾى السشافدة أو التعمؼ أو التجريب ،

عمساء الشفذ عسؾمًا وأولئػ  مؽ قبلباىتسام متدايج  ويعج مؾضؾع تخكيد االنتباه مؽ السؾاضيع التي تحغى       
مؽ أىؼ العؾامل الشفدية التي تؤثخ تأثيخا كؾنيا " الحيؽ يخكدون معغؼ اىتساميؼ بذكل خاص عمى الخياضة والخياضييؽ

السيسة في تؾجيو مباشخا عمى أداء الخياضييؽ بذقييا دافع انجاز الشجاح ودافع تجشب الفذل وىي مؽ الجؾانب 
     .  "سمؾكو
 (58, 0210)سالؼ واخخان,                                                                  

، الحي يعيق إشخاكو ن انخفاض مدتؾى األداء السياري لالعبأإلى   أشارت قج الجراسات والبحؾث بعضن إ      
لكؽ ىحه األسباب ال تفدخ  ، والحخكيعجة مشيا االستعجاد البجني  أسباب يعؾد إلىفي التذكيمة األساسية لمفخيق ، 

،"  مؽ اثخ بالغ وميؼ في ىحا السجال خرؾصا في فتخة السشافدات )ألساليب االنتباه( لسا كميا جؾانب الزعف
السذاركة في رياضة السدتؾيات العالية تتظمب خرائص أساسية تسيج الظخيق لمخياضي كي يرل إلى ىحا السدتؾى ف
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مي الذاق الحي ال يسكؽ أن القسة في الخياضة التشافدية يتظمب ساعات مؽ التجريب اليؾ وان الؾصؾل إلى مدتؾيات  ،
                                                                          .أي نذاط آخخً  يزاليو

  (0220،11،)انؾيا
 مذكمة البحث : 1-2

 إلى مدتؾى جيج مؽ اإلعجاد العقمي ي كخة القجم اليؾم ىي حاجتيؼإن السذكمة األساسية اليؾم التي تؾاجو العب       
والحي يعج عمى جانب كبيخ مؽ األىسية في مباريات كخة القجم ، فامتالك الالعبيؽ لسدتؾى عال مؽ المياقة البجنية 

، فكثيخًا ما نخى  والسيارات األساسية بكخة القجم ال تكفي وحجىا لمؾصؾل بيؼ والفخيق ككل إلى مخحمة التفؾق الخياضي
فخيقيؽ متشافديؽ يكؾنان عمى مدتؾى متقارب مؽ اإلعجاديؽ البجني والسياري ، فيكؾن الفارق في تحكؼ الالعبيؽ مؽ 

تحجث الفارق في السباراة لسرمحة ىحا الفخيق أو ذاك في  ودوافع رياضيةتخكيد انتباه و خالل ما يستمكؾنو مؽ ميارات 
الكذف عؽ التعخف و  مؽ ىشا بخزت مذكمة البحث فيالسمعب ، ية لمسجرب عمى أرض كيفية تخجسة األىجاف التجريب

مؽ أجل الؾقؾف عمى أوجو بكخة القجم  ونادي البمجية الخياضي نادي السؾصل الخياضيبيؽ تخكيد االنتباه الفخوق في 
 ى كفاءة .لؾضع الحمؾل السشاسبة ليا وصؾاًل لألداء األمثل بأقر قجراتالقرؾر التي تراحب ىحه ال

 

 البحث :  أهداف 1-3
 

خة بك نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية الخياضي بسحاوره كافة لجى العبي تخكيد االنتباه التعخف عمى  1-8-1
 .القجم 

 نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية الخياضي بيؽ العبي تخكيد االنتباه الكذف عؽ الفخوق في أبعاد  1-8-0
 . خة القجمبك
نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية بأكسمو بيؽ العبي تخكيد االنتباه الكذف عؽ الفخوق في مكياس  1-8-8

 . خة القجمبك الخياضي 
 

 : البحث فروض 1-4
نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية بيؽ العبي تخكيد االنتباه وجؾد فخوق معشؾية في بعض أبعاد  1-4-1

 .خة القجم بك الخياضي 
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نادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية بأكسمو بيؽ العبي تخكيد االنتباه عجم وجؾد فخوق معشؾية في مكياس  1-4-0
 .خة القجم بك الخياضي 

 

 : البحث مجاالت 1-5
 0219 لمسؾسؼ الخياضي خة القجمبكنادي السؾصل الخياضي ونادي البمجية الخياضي  االسجال البذخي : العبؾ  1-8-1
- 0202  . 
 السؾصل الخياضي ونادي البمجية الخياضي مالعب تجريب ناديالسجال السكاني :  1-8-0
 . 0202/  0/  08ولغاية  0202/ 1/  0السجال ألدماني : الفتخة مؽ  1-8-1
  إجراءات البحث  -2
 مشهج البحث :  1 – 2

 وذلػ لسالئستو وطبيعة البحث . باسمؾب السقارنات استخجم الباحث السشيج الؾصفي     
 عيشة البحث :  2 – 2

 – 0219 السؾصل الخياضي والبمجية الخياضي بكخة القجم لمسؾسؼ الخياضي بالعبي نادييعيشة البحث تسثمت          
لشادي البمجية ( العبيؽ 12و )  لشادي السؾصل الخياضي( العبًا 14( العبًا وبؾاقع )04والبالغ عجدىؼ ) 0202

( يبيؽ  1والججول )  بعج أن تؼ استبعاد الالعبيؽ الحيؽ لؼ يجيبؾا عمى استسارات االستبيان بذكميا الكامل الخياضي
  بعض مؾاصفات عيشة البحث .
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 بعض مؾاصفات عيشة البحث ( 1الججول ) 

 العسر عدد الالعبين الشادي
 ع± -س

 2.134 52.643 41 نادي السؾصل الخياضي
 2.011 52.400 41 الخياضينادي البمجية 

 
 وسائل جسع البيانات 2-3
  : (مكياس تخكيد االنتباه) االستبيان  2-3-1

 ( كسا ىؾ مبيؽ في1995سشة ) السرسؼ مؽ قبل دمحم حدؽ عالوي تخكيد االنتباه اعتسج الباحث مكياس        
الجساعية مثل )كخة القجم و كخة الدمة و الكخة لكياس أساليب االنتباه في األلعاب ، وييجف ىحا السكياس ( 2السمحق )

ممخياضي تخكيد االنتباى( التي تكيذ اد بعأ سبعة ، ويتزسؽ ىحا السكياس )  الظائخة( وغيخىا مؽ األلعاب الجساعية
 تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع( فقخة لمسكياس ككل ، وىحه األبعاد ىي ) 40( فقخات لكل بعج أي بسجسؾع ) 8وبؾاقع )

تخكيد االنتباه  – التحسيل الدائج لسثيخات داخمية – تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع – التحسيل الدائج لسثيخات خارجية –
( فقخة  8( فقخة إيجابية و)  88( ، ويحتؾي ىحا السكياس عمى ) معالجة السعمؾمات –تقميص تخكيد االنتباه  – الزيق

أبجًا ( وتسشح الجرجة  –نادرًا  –أحيانًا  –غالبًا  –ح خساسي التجرج ) دائسًا سمبية ، ويرحح السكياس وفق ميدان ترحي
 :بالشدبة لمفقخات اإليجابية والدمبية كاآلتي

 (                                         -الفقخات الدمبية )عكذ اتجاه البعج     الفقخات اإليجابية )باتجاه البعج +(                    
 ( درجة1( درجة                                              دائسًا = )8دائسًا =  ) -

 ( درجة    0( درجة                                              غالبًا = )4غالبًا = ) -
 ( درجة8( درجة                                             أحيانًا = )8أحيانًا = ) -

 ( درجة      4( درجة                                              نادرًا  = )0نادرًا  = ) -
 ( درجة8( درجة                                               أبجًا  = )1أبجًا  = ) -
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 ال تؾجج إجابات صحيحة وأخخى خاطئة والسيؼ إنسا ىؾ صجق إجابتػ مع نفدػ .  -
( درجة ، بيشسا الجرجة الجنيا لمسكياس 88( درجة والجرجة العميا ىي )8ة الجنيا لمبعج الؾاحج ىي )عمسًا أن الجرج 

( يبيؽ  0( ، والججول )  08 -18،  1995( درجة ) عالوي ، 012( درجة والجرجة العميا ىي )40بأكسمو ىي )
 وأرقام فقخات كل بعج . تخكيد االنتباه أبعاد 

 
 
 

 وأرقام فقخات كل بعجكيد االنتباه تخ ( أبعاد  0الججول ) 
 

 األبعاد
تخكيد االنتباه 
 الخارجي الؾاسع

التحسيل الدائج 
 لسثيخات خارجية

تخكيد االنتباه 
 الجاخمي الؾاسع

التحسيل الدائج 
 لسثيخات داخمية

تخكيد االنتباه 
 الزيق

تقميص تخكيد 
 االنتباه

معالجة 
 السعمؾمات

 

+ 1 +4 +9 +5 +3 +6 +7   
+ 8 +11 +16 +12 +10 +13 +14 
+ 15  +25 +23 +19 +17 +20 +21 
+ 22    +32 +30 +26 +24 +27 +28 
+29 +39 -2 +33 +38 +34 +42 
-36 -18 -37 -40  -31 +41 -35  
 ](7مجسهع الدرجات الدمبية )[                                              ](35مجسهع الدرجات اإليجابية )[

  -:  األسس العمسية لمسقياس 2-3-1-1
 -) الثبات ار األسذ العمسية لو مؽ أجل التأكج مؽ مجى صالحية السكياس يجب أن يؤخح بشغخ االعتب        

 الرجق ( .
 :  صدق السقياس 2-3-1-1-1
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، إذ تؼ عخض السكياس الحي تؼ تؾضيحو قي السكياس  صجقلغخض التأكج مؽ عمى صجق السحتؾى  اعتسج الباحث
( لبيان رأييؼ في مجى  0)  ( عمى مجسؾعة مؽ ذوي االختراص السؾضحة أسسائيؼ في السمحق  0السمحق ) 

صالحية فقخات السكياس ، وقج أعيخت استسارات االستبيان بعج جسعيا وفخزىا مؾافقة جسيع السختريؽ عمى السكياس 
 .(%88ىي) يسكؽ اعتسادىا لقبؾل السكياستفاق أن أقل ندبة ا، إذ مى صجق السكياس % وىحا يجل ع122أي بشدبة 

  ( 108،  1958بمؾم وآخخون ، )
 
 
 ثبات السقياس :  2-3-1-1-2

( في حداب تقجيخات االتداق الجاخمي αلغخض التأكج مؽ مجى ثبات السكياس تؼ اعتساد طخيقة معامل ألفا )       
( لتقجيخ االتداق الجاخمي لمثبات وىي 1951( عام )Cronbachلمسكياس ، وىحه الظخيقة اقتخحيا وطؾرىا كخونباخ )

( ، وقج تؼ تظبيق السكياس عمى عيشة 248، 2004الشبيان ،يتؼ ترحيح الفقخات بذكل ثشائي ) تدتخجم عشجما ال
 αطخيق معادلة ألفا )  عؽ ، وتؼ حداب معامل الثبات لمسكياساختيارىؼ مؽ عيشة البحث  تؼ يؽ( العب8مكؾنة مؽ )

 .( يبيؽ ثبات االختبار3)يجل عمى ثبات السكياس ، والججول  ( وىحا0.881داوي )ت( α( ، فؾججت أن قيسة ألفا )
 ( 8الججول ) 

 ( αوقيسة ألفا )  مجسؾع تبايؽ الفقخات وتبايؽ الجرجات الكمية لمعيشة وعجد الفقخات
 

 (αقيسة ألفا) عدد الفقرات تباين الدرجات الكمية مجسهع تباين الفقرات السقياس
 0.881 15 377.112 52.211 القدرات العقلية

 اعتدالية التهزيع الطبيعي : 2-4
يحرل االختبار في بعض األحيان عمى معامالت عمسية جيجة لكشو ال يتستع بخاصية التؾزيع الظبيعي مسا        

يجعمو اختبارًا غيخ صالح لمتظبيق. وتذيخ العجيج مؽ السرادر العمسية إلى انو يسكؽ التأكج مؽ اعتجالية التؾزيع 
، وتؼ استخجام ىحه الؾسيمة لمتأكج مؽ التؾزيع الظبيعي  0الظبيعي مؽ خالل وسائل إحرائية أدقُّيا مخبع كاي )كا(

لالختبارات إذ " يدتخجم اختبار مخبع كاي لمتحقق مسا إذا كانت التكخارات السذاىجة )التجخيبية( الستسثمة في البيانات 
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ة عؽ مجسؾعة الستجسعة عؽ الغاىخة السكيدة تتظابق مع بعض التؾزيعات الشغخية لمبيانات أم ال ؟ واالختبار عبار 
مؽ اإلجخاءات اإلحرائية التي تجيد لشا تقؾيؼ التظابق بيؽ التكخارات السذاىجة )التجخيبية( والتكخارات الستؾقعة في كل 

 ( 158، 0228فئة مؽ فئات الترشيف "                                                 )رضؾان ، 
لسكياس تخكيد االنتباىسؽ خالل بيان قيؼ اختبار مخبع كاي لسكياس تخكيد  يبيؽ اعتجالية التؾزيع الظبيعي (4والججول )

 االنتباىمعيشة البحث .
 (4الججول )

 الججولية ودرجات الحخية 0السحتدبة وقيؼ )كا( 0يبيؽ قيؼ )كا(

 درجة الحرية الجدولية  2)كا( السحتدبة 2)كا( السقياس
 4 9249 3228 تركيز االنتباه

( مسا 021-198،  0228السحتدبة اقل مؽ الكيسة الججولية . )رضؾان ،   0(أن قيسة )كا(4يتبيؽ مؽ الججول )      
يجل عمى انو ال تؾجج فخوق معشؾية بيؽ الكيؼ الستؾقعة وبيؽ الكيؼ السذاىجة مسا يذيخ إلى تؾزيع العيشة بذكل طبيعي 

 اس .وذلػ يتيح إمكانية تعسيؼ الشتائج واعتساد السكي
  التجربة الرئيدة 2-5

( عمى عيشة البحث 0السكياس السؾضحة صيغتو في السمحق ) مؽ ثبات السكياس وصجقو تؼ تظبيق بعج التأكج     
، وذلػ بعج أن تؼ  0202/  0/ 04 ولغاية 0202/  0/ 14الفتخة الدمشية مؽ  ( العبًا في 04والبالغ عجدىا ) 

  و.تؾضيح التعميسات ليؼ والتي تتعمق بكيفية اإلجابة عمى فقخات

 الهسائل اإلحرائية 2-6
 والبخنامج اإلحرائي )  Excelتؼ استخخاج الؾسائل اإلحرائية باالعتساد عمى الحاسبة اليجوية وبخنامج          

Spssوىحه الؾسائل ىي ) 
 الؾسط الحدابي -
 االنحخاف السعياري  -
 السئؾيةالشدبة  -
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 معامل ألفا -
 الستؾسط الفخضي -
 السختبظة بسحػ Tاختبار  -
 دتقمةالس( لمعيشات اختبار) ت -
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 عرض وتحميل نتائج البحث ومشاقذتها – 3
 بكرة القدم ناديي السهصل الرياضي والبمدية الرياضيلالعبي  وأبعادهارض وتحميل مقياس تركيز االنتباه ع 3-1

ناديي السؾصل الخياضي لالعبي  تخكيد االنتباه وأبعادهالسعيارية لسكياس  تالحدابية واالنحخافا(األوساط 8الججول ) 
  بكخة القجموالبمجية الخياضي 

 
 
 
 
 
 

 

                         

 مجسؾع تبايؽ الفقخات                                ن

 1         =                    ( αمعامل ألفا) 
تبايؽ الجرجات الكمية                       1ن                                   

 لمعيشة
 ن = عجد الفقخات 
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 ت
 

تركيز االنتباه

 

 فعالية كرة القدم 
 نادي البمدية الرياضي السهصل الرياضي نادي
 ع± -س ع± -س

 2.119 22.6 2.401 24.171 تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع 1

3.131 20.429 التحسيل الدائج لسثيخات خارجية 2
 

19.1 3.635
 

2.533 23.571 تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع 3
 

20.8 3.120
 

2.164 19.714 التحسيل الدائج لسثيخات داخمية 4
 

17.5 1.900
 

2.517 22.214 تخكيد االنتباه الزيق 5
 

20.7 1.829 

3.653 21.3 2.349 21.757 االنتباهتقميص تخكيد  6
 

3.296 15.357 معالجة السعمؾمات 7
 

16.9 3.143
 

8.421 138.9 9.894 147.113 المقياس ككل
 

 ( يتبيؽ ما يأتي5مؽ الججول )
( 24.071لألبعاد كافة انحرخت ما بيؽ أعمى قيسة ) شادي السؾصل الخياضيل أن قيؼ األوساط الحدابية .1

( 15.357وما بيؽ أدنى قيسة ) تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع ( والستسثمة في بعج2.401)وبانحخاف معياري 
  . معالجة السعمؾمات ( والستسثمة في بعج3.296وبانحخاف معياري )

( وبانحخاف 22.6)أعمى قيسة كافة انحرخت ما بيؽ  لألبعاد شادي البمجية الخياضيالحدابية لأن قيؼ األوساط  .2
( 16.9وما بيؽ أدنى قيسة ) أيزاً  تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع والستسثمة في بعج (2.119معياري )

 . أيزاً  معالجة السعمؾمات ( والستسثمة في بعج3.143وبانحخاف معياري )
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بيشسا نجج أن  (9.894( وبانحخاف معياري )147.113)بمغ  شادي السؾصل الخياضيلأن الؾسط الحدابي  .8
 . (8.421( وبانحخاف معياري )138.9)الؾسط الحدابي لسشتخب كمية التخبية األساسية بمغ 

السهصل الرياضي  نادييوأبعاده لالعبي  تركيز االنتباهل( السرتبطة بسحك  Tاختبار )  عرض وتحميل نتائج 3-2
 بكرة القدم والبمدية الرياضي

السهصل الرياضي  ناديلالعبي  تركيز االنتباه وأبعادهلالسرتبطة بسحك  ( Tاختبار )  وتحميل نتائج عرض 3-2-1
 بكرة القدم

 
 

نادي السؾصل لالعبي  وأبعاده تخكيد االنتباهلبسحػ ( السختبظة  T(الؾصف اإلحرائي الختبار )  6الججول ) 
 بكخة القجم الخياضي

 

تركيز االنتباه

 

 حجم  الرياضينادي السهصل 
 العيشة 

الستهسط 
 الفرضي

 ت
 السحدهبة 

مدتهى 
 ع± -س الداللة

 0.000 9.456 48 41 2.401 24.171 تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع

3.131 20.429 التحسيل الدائج لسثيخات خارجية
 

41 48 2.901 0.010 

2.533 23.571 تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع
 

41 48 8.225 0.012 

2.164 19.714 التحسيل الدائج لسثيخات داخمية
 

41 48 2.962 0.000 

2.517 22.214 تخكيد االنتباه الزيق
 

41 48 6.261 0.000 

 0.000 5.981 48 41 2.349 21.757 تقميص تخكيد االنتباه

3.296 15.357 معالجة السعمؾمات
 

41 48 -2.999 0.044 

 0.000 7.980 453 41 9.894 147.113 المقياس ككل

السؾصل  نادي لالعبي وأبعاده تخكيد االنتباهلبسحػ ( السختبظة  T)  باختبار( والخاص 6مؽ الججول )      
  يتبيؽ يأتي :بكخة القجم  الخياضي
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ليحه األبعاد  خظأال ألن ندب وذلػوجؾد فخوق معشؾية في جسيع أبعاد السكياس وكحلػ في السكياس بأكسمو  -1
 .( 2028) مؽ مدتؾى الجاللة أصغخ (20210)و( 20222) والتي تخاوحت ما بيؽ وكحلػ السكياس بأكسمو

أن جسيع الفخوق السعشؾية التي عيخت لجيشا كانت لسرمحة الستؾسط الحدابي باستثشاء بعج معالجة  -0
 السعمؾمات الحي كان لسرمحة الستؾسط الفخضي .

 نادي السؾصل الخياضي سبب ذلػ إلى مدتؾى الخبخات واالمكانيات التي يستمكيا العبؾوقج يعدو الباحث       
 .       ت السشافدة الخياضيةالشاتجة عؽ مدتؾى السؾاعبة عمى التسخيؽ والحي يتسخض عشو فيؼ ووعي لحاال

 البمدية الرياضينادي لتركيز االنتباه وأبعاده لالعبي ( السرتبطة بسحك  Tاختبار )  عرض وتحميل نتائج 3-2-2
 بكرة القدم 
 ( 7الججول ) 

 بكخة القجم   نادي البمجية الخياضيلالعبي  وأبعاده االنتباهتخكيد لبسحػ ( السختبظة  Tالؾصف اإلحرائي الختبار ) 
 

تركيز االنتباه

 

 حجم البمدية الرياضينادي 
 العيشة 

الستهسط 
 الفرضي

 ت
 

 السحدهبة

مدتهى 
 ع± -س الداللة

 0.001 6.859 48 41 2.119 22.6 تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع

3.635 19.1 التحسيل الدائج لسثيخات خارجية
 

41 48 0.956 0.297 

1.900 20.8 تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع
 

41 48 4.656 0.019 

3.120 17.5 التحسيل الدائج لسثيخات داخمية
 

41 48 -0.504 0.364 

 0.019 4.664 48 41 1.829 20.7 الزيق تخكيد االنتباه

3.653 21.3 تقميص تخكيد االنتباه
 

41 48 2.854 0.000 

3.143 16.9 معالجة السعمؾمات
 

41 48 - 1.105 0.427 

8.421 138.9 المقياس ككل
 

41 453 4.840 0.001 
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نادي البمجية الخياضي  لالعبي وأبعاده تخكيد االنتباهلبسحػ ( السختبظة  T)  باختبار( والخاص 7مؽ الججول )          
 يتبيؽ يأتي :بكخة القجم 

تخكيد االنتباه  -تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع - تخكيد االنتباه الخارجي الؾاسع) أبعاد وجؾد فخوق معشؾية في -1
ألن ندب الخظأ ليحه األبعاد وكحلػ السكياس  وذلػ( وكحلػ في السكياس بأكسمو  تقميص تخكيد االنتباه -الزيق

 .( 2028) مؽ مدتؾى الجاللة ( أصغخ20219( و)20222بأكسمو والتي تخاوحت ما بيؽ )
معالجة  -التحسيل الدائج لسثيخات داخمية  -التحسيل الدائج لسثيخات خارجية) عجم وجؾد فخوق معشؾية في أبعاد -2

( أكبخ مؽ مدتؾى 0.427( و)0.297ألن ندب الخظأ ليحه األبعاد والتي تخاوحت ما بيؽ ) وذلػ (السعمؾمات
 ( .0.05الجاللة )

ال يستمكؾن االمكانيات والخبخات لحلػ  نادي البمجية الخياضي وقج يعدو الباحث سبب ذلػ إلى أن بعض العبي      
يستمكيا أقخانيؼ اآلخخيؽ لحلػ عيخت فخوق معشؾية في بعض  التيتخكيد االنتباىقج ال يكؾن عشج بعض الالعبيؽ تمػ 

 . أبعاد السكياس ولؼ تغيخ فخوق معشؾية في أبعاد السكياس األخخى 
السهصل الرياضي والبمدية  نادييبين العبي  تركيز االنتباه وأبعادهعرض ومشاقذة نتائج فروق مقياس  3-3

   بكرة القدم الرياضي
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 ( 8الججول )                                  
بيؽ العبي نادي السؾصل الخياضي والعبي نادي  وأبعاده لتخكيد االنتباه( السدتقمة  Tالؾصف اإلحرائي الختبار ) 

 البمجية الخياضي بكخة القجم 
نادي السهصل الرياضي تركيز االنتباه

 

نادي البمدية الرياضي

 

 

 ت
 ةسحدهبال

 

مدتهى 
 ع± -س ع± -س الداللة

 11143 1.780 2.119 22.6 2.401 24.171 تركيز االنتباه الخارجي الهاسع

3.131 20.429 التحسيل الزائد لسثيرات خارجية
 

19.1 3.635
 

1.073 0.262 

2.533 23.571 تركيز االنتباه الداخمي الهاسع
 

20.8 3.120
 

2.672 11152 

2.164 19.714 التحسيل الزائد لسثيرات داخمية
 

17.5 1.900
 

2.977 0.120 

2.517 22.214 تركيز االنتباه الزيق
 

20.7 1.829 1.885 0.653 

3.653 21.3 2.349 21.757 تقميص تركيز االنتباه
 

0.407 0.135 

3.296 15.357 معالجة السعمهمات
 

16.9 3.143
 

-1.313 0.348 

8.421 138.9 9.894 147.113 المقياس ككل
 

2.448 11155 

بيؽ العبي نادي  وأبعاده لتخكيد االنتباه ( السدتقمة ت( والخاص بالؾصف اإلحرائي الختبار ) 8مؽ الججول )      
 السؾصل الخياضي والعبي نادي البمجية الخياضي بكخة القجم  يتبيؽ ما يأتي :

( وكحلػ في السكياس تخكيد االنتباه الجاخمي الؾاسع -الؾاسع تخكيد االنتباه الخارجيوجؾد فخوق معشؾية في أبعاد ) -1
( 20208( و)20218تي تخاوحت ما بيؽ )بأكسمو وذلػ ألن ندب الخظأ ليحه األبعاد وكحلػ السكياس بأكسمو وال

( . وجسيع ىحه الفخوق كانت لسرمحة العبي نادي السؾصل الخياضي وذلػ 2028أصغخ مؽ مدتؾى الجاللة )
ألن األوساط الحدابية ليحه األبعاد بالشدبة لشادي السؾصل الخياضي كانت أكبخ مسا ىؾ بالشدبة لالعبي نادي 

حث سبب ذلػ إلى ان معغؼ العبي نادي السؾصل الخياضي مثمؾا معغؼ االنجية وقج يعدو البا البمجية الخياضي ،
في محافغة نيشؾى سؾاء كان ذلػ عمى مدتؾى الجرجة األولى أو الثانية عمى العكذ مؽ ذلػ نجج أن بعض 
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ؾصل العبي نادي البمجية الخياضي مثمؾا ىحه االنجية ، فزاًل عؽ ذلػ فإن الخبخة السيجانية لالعبي نادي الس
 .الخياضي أفزل بكثيخ مؽ الخبخة السيجانية بالشدبة لالعبي نادي البمجية الخياضي

تخكيد  – داخميةلسثيخات  التحسيل الدائج  – التحسيل الدائج لسثيخات خارجيةعجم وجؾد فخوق معشؾية في أبعاد ) -2
ألن ندب الخظأ ليحه األبعاد والتي تخاوحت  لػوذ (معالجة السعمؾمات - تقميص تخكيد االنتباه – االنتباه الزيق

 (   0.05( أكبخ مؽ مدتؾى الجاللة )0.653( و)0.120ما بيؽ )
 االستشتاجات والتهصيات -4
 االستشتاجات 4-1

 ما يأتي ي تؼ التؾصل إلييا استشتج الباحثمؽ خالل الشتائج الت
 . االنتباهتخكيد مدتؾى جيج مؽ نادي السؾصل الخياضي امتالك العبؾ  -1
 .تخكيد االنتباهمدتؾى متؾسط مؽ  نادي البمجية الخياضيامتالك العبؾ  -0

في بعض أبعاد السكياس وكحلػ  نادي البمجية الخياضي أقخانيؼ في ىعمنادي السؾصل الخياضي تفؾق العبؾ  -8
 . في السكياس بأكسمو 

 : التهصيات 4-2
تخكيد بزخورة التأكيج عمى  نادي البمجية الخياضي وكحلػنادي السؾصل الخياضي  القائسيؽ عمى العبيحث  -1

 .كجدء مؽ متظمبات العسمية التجريبة االنتباه 
 أجخاء بحؾث مساثمة في العاب رياضية أخخى ولفئات عسخية مختمفة . -0
 

 قائسة السرادر
                   ، وائل لمشذخ            1( . دليل الخياضي لإلعجاد الشفدي ، ط0220انؾيا ، تيخس عؾديذؾ  ) -1

 والتؾزيع ، عسان .

، تخجسة دمحم أميؽ السفتي وآخخون  "تقييؼ الظالب التجسيعي والتكؾيشي "( :  1958بمؾم ، بشياميؽ وآخخون )  -2
 ، مظابع السكتب السرخي الحجيث ، القاىخة .
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تحميل بعض الستغيخات السيكانيكية لزخبة الداوية باألسمؾب  "(: 0212الحداوي ، نذأت بذيخ إبخاليؼ ) -3
، كمية  أطخوحة دكتؾراه  ، "المؾلبي مؽ الجيتيؽ إلى مشاطق مختمفة وعالقتيا بـجقة التسخيخ إلى الخأس بكخة القجم

 . جامعة السؾصل التخبية الخياضية،

ومدتؾى الظسؾح     ز بسؾضع الزبط(: " عالقة دافعية االنجا0210سالؼ, لبة هللا دمحم الحدؽ واخخان ) -4
والتحريل الجراسي لجى طالب مؤسدات التعميؼ العالي بالدؾدان ", السجمة العخبية لتظؾيخ التفؾق, العجد 

 (, جامعة الشيميؽ, الدؾدان.8(, السجمج )4)

 ، عسان .، دار الفكخ لمظباعة والشذخ  1( . فديؾلؾجيا العسميات العقمية ، ط0222الزسج ، عبج الدتار  ) -5

لمشذخ والتؾزيع ،  ، مخكد الكتاب 1"مجخل في عمؼ الشفذ الخياضي" ، ط :( 1995عالوي ، دمحم حدؽ ) -6
 القاىخة ، مرخ .

بيؽ العبي الكخة الظائخة عمى  ( . مقارنة بعض تخكيد االنتباىؾالبجنية0222كؾليان ، ريتاسيالػ كاركيؽ  ) -7
 . وفق تخرراتيؼ ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، كمية التخبية الخياضية ,جامعة بغجاد

، دار الذخوق لمشذخ والتؾزيع ،  1، ط "أساسيات الكياس في العمؾم الدمؾكية"( : 0224الشبيان ، مؾسى )  -8
 . عسان

 
 
 
 

 
صالحية      إلبداء رأيهم في مدى تركيز االنتباهض استبيان (أسساء السخترين الذين تم عميهم عر  1السمحق ) 

 السقياس
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 مكان العسل االختراص الدقيق االسم ت
 جامعة السؾصل / كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة وتقؾيؼ ياس ق ثيالم يؾنذ عالوي أ.د  1
 التخبية البجنية وعمؾم الخياضةجامعة السؾصل / كمية  وتقؾيؼ ياس ق ضخغام جاسؼ الشعيسي أ.د  2
 جامعة السؾصل / كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة وتقؾيؼ ياس ق     مكي محسؾد الخاوي .دأ. 3
 جامعة السؾصل / كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي     أ.م.د رافع إدريذ 4
 جامعة السؾصل / كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي     أ.م.د نغؼ خالج محسؾد  5
 جامعة السؾصل / كمية التخبية األساسية / قدؼ الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي     م.د مشيل خظاب سمظان 6
 وعمؾم الخياضةجامعة السؾصل / كمية التخبية البجنية  عمؼ الشفذ الخياضي     اسساعيل عبج الجبارم.د  7

 
 أساليب االنتباه في األلعاب الجساعية مقياس (0السمحق )

 دائسا غالبا أحيانا نادرا أبجا العبارات ت

عشجي السقجرة عمى الخؤية الدخيعة في مؾاقف المعب واستظيع التقاط  1
 الالعب السشاسب الحي يسكششي تسخيخ الكخة إليو.

     

أخظاء بدبب تخكيد تفكيخي بسا يقؾم بو في أثشاء السباراة ارتكب  0
 مشافذ واحج وإىسال السشافديؽ اآلخخيؽ.

     

ال استظيع التخكيد إال عمى السشافذ الحي في مؾاجيتي فقط في أثشاء  8
 السباراة.

     

في أثشاء اشتخاكي في السشافدة أجج نفدي مذتتًا بسا يحجث داخل  4
 السمعب وخارجو.

     

      العجيج مؽ األشياء في أثشاء السباراة تذتت انتباىي. تجور في ذىشي 8

أميل إلى التخكيد عمى جانب واحج فقط مؽ تحخكات السشافذ وال  8
 استظيع التخكيد عمى العجيج مؽ الجؾانب األخخى.
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      عشج اشتخاكي في السباراة يكؾن تفكيخي سخيع ججًا. 8

العب مؽ الالعبيؽ الدمالء أو استظيع أن انتبو لسا يقؾم بو كل  5
 الالعبيؽ السشافديؽ في أثشاء السشافدة.

     

أجيج التحميل الدخيع لجسيع مؾاقف الالعبيؽ الستشافديؽ في أثشاء  9
 السباراة.

     

عشجي القجرة عمى رؤية أحج زمالئي بدخعٍة والتسخيخ لو بأسخع ما  12
 يسكؽ.

     

التي تحجث خارج السمعب مؽ التجخل  مؽ الديل عمي إبعاد السثيخات 11
 في تخكيد انتباىي في المعب.

     

      أفكاري تأتي سخيعة وأستظيع برعؾبة االحتفاظ بيا في أثشاء السباراة. 10

18 
عشجما أكؾن قمقًا أو متؾتخًا يقل تخكيدي وال أستظيع التفكيخ في كل ما 

 يحجث حؾلي في السمعب.
    

 
 

 
      أستظيع تتبع تحخكات عجة العبيؽ في الؾقت نفدو.أثشاء المعب  14

 دائسا غالبا أحيانا نادرا أبجا العبارات ت

18 
 

أجيج التحميل الدخيع لمسشافديؽ ومعخفة مؾاطؽ قؾتيؼ وضعفيؼ في 
 أثشاء السباراة.

     

18 
أستظيع التفكيخ في العجيج مؽ التحخكات التي سؾف أقؾم بيا في أثشاء 

 المعب.
     

      مؽ الديل عمي أن أركد أثشاء السباراة عمى العب واحج فقط. 18

عشجما أواجو مؾقفًا مؽ مؾاقف المعب لو العجيج مؽ االختيارات التي  15
 يسكؽ اختيار إحجاىا فانو يرعب عمي اتخاذ القخار.

     

      أحاول التفكيخ في العجيج مؽ األشياء في وقت واحج في أثشاء السباراة. 19
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      في السشافدة أركد عمى شيء واحج فقط وليذ مؾقف المعب ككل. 02
      أفكخ كثيخًا في خظط المعب التي سؾف أقؾم بيا في السباراة. 01
      استظيع االنتباه لكل ما يجور في كل السمعب في أثشاء السباراة. 00

في مؾاجية  مؽ الديل عمي التخكيد عمى األفكار التي أقؾم بتشفيحىا 08
 تحخكات السشافديؽ.

     

مؽ الديل عمي في أثشاء السباراة أن أركد برؾرة ضيقة عمى شيء  04
 واحج فقط.

     

      أحيانًا تحجث أشياء سخيعة في السباراة تدبب لي االرتباك. 08

في أثشاء السباراة تجور في ذىشي العجيج مؽ األفكار وال استظيع االنتباه  08
 لسؾاقف المعب.كميا 

     

ارتكب بعض األخظاء في أثشاء السباراة بدبب سيظخة فكخة واحجة أو  08
 إحداس واحج عمى تفكيخي.

     

      أجيج التحميل الدخيع لخظط لعب السشافذ أو السشافديؽ. 05

مؽ الديل عمي في أثشاء السباراة تخكيد انتباىي عمى العجيج مؽ  09
 الؾقت نفدو. الالعبيؽ السشافديؽ في

     

82 
ستظيع تخكيد انتباىي في العجيج مؽ األفكار التي تجور في ذىشي في أثشاء ا

 السباراة.
 

     
 
 

 دائسا غالبا أحيانا نادرا أبجا العبارات ت

81 
يرعب عمي التخكيد عمى مداحة ضيقة ججًا مؽ مداحة المعب في 

 أثشاء السباراة.
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80 
      تحجث عجة أشياء في وقت واحج في السباراة.أصاب بالتذتت عشجما 

88 
أجج نفدي مذتتًا ببعض األفكار التي ال تختبط بسؾاقف المعب في 

 أثشاء السباراة.
    

 
 

 
 

 

84 
      يكؾن تفكيخي محجودًا  بسا يحجث داخل السمعب فقط في أثشاء السباراة.

      نفدو.في السباراة أفكخ في شيء واحج فقط في الؾقت  88

مؽ الرعب عمي معخفة شعؾر الالعبيؽ اآلخخيؽ بسجخد رؤيتيؼ أو  88
 االستساع لكالميؼ فقط.

     

يرعب عمي تخكيد تفكيخي في العجيج مؽ التحخكات التي يسكؽ أن  88
 أقؾم بيا في أثشاء السباراة.

     

واغفل عشجما تكؾن الكخة معي في أثشاء المعب فاني أركد عمييا فقط  85
 االنتباه ألي شيء آخخ.

     

يتذتت انتباىي عشج محاولة مالحغة كل شيء يحجث في وقت واحج  89
 في السباراة.

     

      استظيع عدل تفكيخي مؽ أي تجخالت في أثشاء السباراة. 42

ارتكب بعض األخظاء بدبب تخكيدي عمى العب واحج فقط وإىسال  41
 أثشاء السباراة.باقي السشافديؽ اآلخخيؽ في 

     

كل ما احتاجو معمؾمات قميمة عؽ السشافذ وفي ضؾء ذلػ يسكششي  40
 التفكيخ في العجيج مؽ الؾسائل لسؾاجيتو.

     

 


