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 -التعريف بالبحث:

 -المقدمة واىمية البحث:1-1
تعد فعالية كرة القدم لمصاالت من الفعاليات الممتعة والشيقة التي نالت اعجاب واستحسان الجماىير 

 الرياضية بمختمف شرائحيا فيي تتميز بطابع المعب السريع وتغير المواقف طيمة المباريات .
الميمة في ىذه الفعالية حيث تقع عمى عاتقو مسوؤليات كبيرة ويعد حارس المرمى احد اعمدة الفريق 

في الذود عن مرماه بشكل جيد .وتعد القدرات العقمية عمى جانب كبير من االىمية حيث يحتاج الييا 
حارس المرمى الداء ميامو عمى اكمل وجو , فيي تمثل استجابات عقمية لمثيرات خارجية وتفسيرىا 

ء الواجب الحركي , بمعنى اخر ان اداء الميارات االساسية لحارس المرمى وتنظيميا في الدماغ الدا
يتوقف و بشكل كبير عمى مدى امتالك حارس المرمى لمقدرات العقمية وعمى وجو الخصوص تركيز 
وتحويل االنتباه حيث ان ليما دورا كبيرا ومميزا في اداء ميارة مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية 

ومن ىنا جاءت اىمية البحث في ايجاد العالقة بين القدرتين العقميتين ) تركيز االنتباه والعالية , 
وتحويل االنتباه ( مع ميارتي مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية والعالية , االمر الذي يدفع باتجاه 

 .دم لمصاالتبرامج تدريبية لتطوير القدرات العقمية والميارات االساسية لحارس المرمى بكرة الق
 مشكمة البحث :1-2

من خالل متابعة الباحث لمباريات كرة القدم لمصاالت , الحظ ان حراس المرمى يقعون باخطاء 
بسيطة من المفترض عدم حصوليا , ويعزو الباحث ذلك الى وجود عالقة ليذه الميارات كمسك وابعاد 

نتباه وتحويل االنتباه . لذلك ارتىى الباحث الكرات الجانبية االرضية والعالية بقدرات عقمية كتركيز اال
 .دراسة العالقة بين ىذه القدرات العقمية والميارات االساسية

 البحث : أىداف1-3
القدرات العقمية )تركيز االنتباه وتحويل االنتباه ( لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم  1-3-1

 لمصاالت .
الميارات االساسية )مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية والعالية لدى حراس المرمى الشباب  1-3-2

 بكرة القدم لمصاالت 
العالقة بين القدرتان العقميتان )تركيز االنتباه وتحويل االنتباه ( والميارتين مسك وابعاد  1-3-3

 .الكرات الجانبية االرضيو والعالية
 فروض البحث :1-4
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وجود عالقة ارتباط معنوية بين تركيز االنتباه وتحويل االنتباه وميارتي مسك وابعاد الكرات  1-4-1
 .الجانبية االرضية والعالية

 مجاالت البحث :1-5
 المجال البشري : حراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت  1-5-1
 المجال المكاني : ممعب كرة القدم لمصاالت في منتدى شباب االسكان  1-5-2
 2117/  3/ 15لغاية  2116/  12/ 1المجال الزماني : الفترة من  1-5-3
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 :لدراسات النظرية والدراسات السابقةا -1
 -الدراسات النظرية: 2-1
 -: لمصاالت حراس المرمى بكرة القدم2-1-1

يعد حارس المرمى احد ابرز اعمدة الفريق بكرة القدم , حيث تقع عمى عاتقو مسؤؤلية كبيرة في الحفاظ 
عمى مرماه نظيفا وخاليا من اي اىداف , وىذا االمر ليس بالسيل عمى االطالق , فمكي يتمكن حارس 

لعقمية , ومن المرمى من ذلك عميو أن يتمتع بقدر كبير من القدرات وعمى وجو الخصوص القدرات ا
عن مرماه بكل جرأة بكفاءة عالية , خالل ذلك يتمكن من تقديم مستوى عالي من االداء يؤىمو لمذود 

فحارس المرمى " قطب الرحى في كرة القدم , يقع عميو لوم اليزيمة بنسبة عالية ويرتفع الى درجات 
  .(1)المجد آلنو سببب انتصار الفريق بنسبة عالية ايضا"

 -:لمصاالت القدرات العقمية لحراس المرمى بكرة القدم2-1-2
تعد القدرات العقمية لحراس المرمى بكرة القدم عمى جانب كبير من االىمية , اذا مااخذنا بظر االعتبار 

المواقف المتنوعة والمتغيرة التي يتعرض ليا حارس المرمى أثناء المباراة , لذلك فىن امتالكو ليذه 
واستخداميا في الزمان والمكان المناسبيين يؤىمو آلتخاذ القرارات الصائبة حول اي موقف من القدرات 

 المواقف واي حالة من حاالت المعب المختمفة.
فالعمميات العقمية العميا بكرة القدم تعتمد عمى اليات استشعار المثير عن طريق حواس الالعب      

تحكم العقمي وعممية صنع القرار واالستجابة النظرية ليذه وقابميتو عمى سرعة توصيميا الى مركز ال
المثيرات والتي تتطمب الدقة في انتقاء البرنامج المناسب لممثير والتوقيت المالئم لو ومرونة التفكير 

وحيويتو والسرعة في اتمام ىذه العممية , ثم االيعاز الى العضالت العاممة والمساندة لالستجابة عمميا 
, ولما سبق ندرك أن العمميات العقمية العميا تشتمل عمى امور كثيرة منيا التفكير مثير الى ذلك ال

السريع والفعال لالستجابة وسرعة اتخاذ القرار والتوقيت الصحيح لحركة الزمالء والمنافسين والكرة 
ة " عمميات والعمميات العقمي.(2)وسرعة تعديل القرار في المحظة المناسبة والتوقيت الحركي المالئم 

فسيولوجية عقمية تحدث في الدماغ وتتفاعل مع المحيط وتحول المعمومات من شكل الخر وىي غير 
مرئية , اذ انيا تمعب دورا ميما في حياة االنسان فيي تسيم في عمميات التعمم حيث اليمكن القيام 

                                                           

 .14, ص2212, دار العراب, دمشق, 1المرمى ,ط ( موفق اسعد محمود : االعداد المتكامل لحارس1)
 .98,ص2228, النجف االشرف , دار الضياء لمطباعة والتصميم ,1عامر سعيد جاسم الخيكاني : سيكولوجية كرة القدم , ط(2)
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القدرات العقمية من اىم المواضيع  1.(1)باي نشاط حركي او معرفي اال عن طريف العمميات العقمية "
التي ليا عالقة باالداء المياري , اذ ان اعداد الالعبين الجيدين الي نشاط رياضي لو متطمباتو من 

حيث الكفاءة البدنية والعقمية والفسيولوجية والتي البد من توافرىا لدى الالعبين حتى يستطيعوا ان 
و , اذ تعد عامال اساسيا في وصوليم العمى مستوى من يقوموا بالجيد المطموب منيم عمى اكمل وج

االداء المياري , والقدره العقمية تتصل بما يحدث في العقل وىو يستجيب لممثيرات المختمفة , اي ان 
ومن خصائص العمميات العقمية  القدرة العقمية تشمل العممية ونوع مثيرىا واالشكال المختمفة الستجابتيا

:- 
تظير بوضوح وخاصة عند الصراع الحاد ويرتبط مستوى ظيورىا بدرجة  ان ىذه العمميات -1

 االستنفار لمقوى النفسيو.
في ظروف االستنفار االقصى تصل العمميات العقميو العميا الى منتيى قوتيا وتحسنيا في اداء  -2

 الوظيفو .
 ان مدة استمرار نشاطيا يتوقف عمى نوع النشاط الممارس. -3

ما تتغير بشكل حاد عند ظيور بعض العوامل االنفعاليو المؤثره وتتطور ىذه سيولة ارتفاع ترددىا ورب
 .(2العمميات وتتحسن خالل االعداد المياري والخططي باستخدام طرق ووسائل خاصو")

 -الميارات االساسية لحراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت: -2-1-3
المستويات العالية واالنجاز الجيد بكرة القدم لمصاالت تعد الميارات االساسيو القاعدة االساسية لتحقيق 

, اذ تحتل جانبا ميما في وحدة التدريب اليوميو والبرامج التدريبيو حيث يتم التدريب عمييا لفترات 
طويمو , والتخمو الوحده التدريبيو من اساسيات التدريب عمى ىذه الميارات الى ان يتم اتقانيا ألن 

االساسيو لنوع النشاط الممارس يعد من الجوانب الميمو التي يتوقف عمييا تنفيذ  درجة اتقان الميارات
 (.323الخطط في ظروف المعب المختمفو ")

وتمعب ىذه الميارات دورا حيويا وميما في عممية انتقاء حراس المرمى بكرة القدم لمصاالت , حيث 
جيد اثناء المباراة , واذا ماتمكنا من  تشكل ركيزة اساسية يعتمد عمييا حارس المرمى لمظيور بمستوى

انتقاء حراس مرمى يتمتعون بمستويات ميارية عالية فىننا نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في اعدادىم 

                                                           

 .22,ص2226,الديوانية , مجموعة مؤيد الفنية, 1عبد اهلل حسين الالمي: اساسيات التعمم الحركي, ط (1)
 69, ص2000ء للطباعه والتصميم ,,النجف , دار الضيا 1, ط سيكولوجية كرة القدمسعيد جاسم الخيكاني:عامر  (2)
 42,ص2006,عمان ,دار دجلة ,2,ط قدملاالختبارات والتكتيك في كرة اموفق اسعد محمود :  (3)
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الوصول  اعدادا جيدا مبني عمى اسس عممية صحيحة ورصينة واالستمرار بذلك لفترات طويمة وبالتالي
 بيم الى افضل المستويات الرياضية.

 -مسك وابعاد الكرة في كرة القدم لمصاالت:  -: 2-1-3-1
نتيجة لتعرض حارس المرمى خالل المباراة الى ضغوط مختمفو يجب ان يكون يقضا طوال المباراة فقد 
تصوب اليو الكره من اتجاىات مختمفو ومن مسافات مختمفو وبارتفاعات مختمفو, وىذا مايجعل حارس 

وكيفية التعامل معيا وبخاصو عندما تكون الكره في المناطق المرمى في حيره امام ىذه المتغيرات 
 الخطره القريبو من المرمى.

ولغرض مسك الكرات الجانبية العالية او االرضية  فقد يقوم الحارس باالرتماء عمى الكرة مباشرة 
صيرة لغرض مسكيا او قد يقوم باخذ خطوة واحدة او اكثر وتكون ىذه الخطوات اما متقاطعة اوجانبية ق

في اتجاه الكرة, وفي الحاالت التي اليستطيع حارس المرمى مسك الكرة كالكرات القوية القريبة من 
 القائمين او اسفل الزاوية العميا من العارضة , يمجى الحارس الى ابعادىا باليد الواحدة او باليدين.
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 -:منيجية البحث إجراءاتو الميدانية -3
 -:البحثمنيج  -3-1

  .المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتو طبيعة مشكمة البحث بىسموباستخدم الباحث المنيج الوصفي 
 -مجتمع وعينة البحث : 3-2

يمثل  مجتمع البحث " جميع مفردات الظاىرة التي يقوم الباحث بدراستيا , ونعني بو ايضا جميع 
 1(.1موضوع مشكمة البحث")االفراد او االشخاص او االشياء الذين يكونون 

منتدى شباب  فيلمصاالت تم تحديد مجتمع وعينة البحث و المتمثل بحراس المرمى الشباب بكرة القدم 
تم حصرىم   2117 – 2116لمموسم  حراس( 5محافظة القادسية و البالغ عددىم )في  االسكان

 .جميعا لغرض البحث 
 -:البحثاالدوات واالجيزة والوسائل المستخدمة في  3-3
 ادوات البحث: 3-3-1
 المصادر والمراجع العممية. -1
 االستبيان. -2
 استمارة تسجيل نتائج االختبارات المبحوثة. -3
 .تركيز االنتباه وتحويل االنتباهاالستمارة الخاصة باختبار  -4
 االجيزة والوسائل المستخدمة في البحث: 3-3-2
 (.3ثانية  عدد ) 1/111( تقيس القرب  casioساعة توقيت الكترونية نوع )   -1
 اقالم رصاص. -2
 (.5قانونية عدد )  لمصاالت كرات قدم -3
 (.4صافرة عدد ) -4
 اجراءات البحث الميدانية: 3-4
 -تحديد القدرات الميارية والعقمية:3-4-1

                                                           
 

, 2211, النجف االشرف , دار الضياء, 2سممان عكاب سرحان وحيدر ناجي حبش : مبادئ االحصاء في التربية الرياضية, ط (1)
 .24ص
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باستمارة تم تحديد القدرات العقمية والميارية باالستعانة بالمصادر والمراجع العممية ,حيث تم ادراجيا 
لتحديد صالحيتيا وقد اظيرت 2)**( وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين  1)*(استبيان

 (. 1النتائج صالحية ىذه القدرات واالختبارات وكما مبين في الجدول )
 (1جدول )

 لمصاالت لحراس المرمى الشباب بكرة القدم االختبارات المبحوثةيبين صالحية 
نسبة  الخبراءعدد  اسم االختبار ت

 االتفاق
 2قيمة كا

 المحسوبة
 نوع الداللة

 ال يصمح يصمح
اختبار  1

تركيزوتحويل 
  االنتباه 

 معنوي 6 %111 صفر 6

مسك اختبار  2
وابعاد الكرات 

الجانبية االرضية 
 والعالية

 معنوي 6 %111 صفر 6

 توصيف االختبارات: 3-4-2
 :انفيموف لقياس مظاىر االنتباه(العقمية) اختبار بردون توصيف  3-4-2-1

   -توصيف االختبارات العقمية :
  -اختبار بردون انفيموف لقياس مظاىر االنتباه :-1

: قياس القدرة عمى تركيز وتحويل االنتباه لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم اليدف من االختبار
  لمصاالت.
 مظاىر االنتباه اقالم رصاص, ساعة توقيت, استمارة قياس -االدوات:

عند سماع اشارة البدء يبدأ المختبر بقمب االستماره التي ) لقياس تركيزاالنتباه( -مواصفات االداء:
سطر بعد سطر لمدة دقيقو واحده ثم التوقف  79تحوي مجموعة من االرقام يبدأ المختبر بشطب الرقم 

صوتي( اما تحويل االنتباه  –ضوئي  وبدء العممية نفسيا لمدة دقيقة واحده اخرى ولكن بوجود مثير )
                                                           

 (. 1*( ينظر ممحق ))
 .(2**( ينظر ممحق))
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 96ثا شطب  31ثم  47ثا شطب  31و 96ثانيو شطب  31بالتعاقب  47و  96فيتم شطب الرقمين 
  47ثا شطب  31و

            :يتم حساب النتائج في كال الحالتين من خالل معادالت خاصة.التسجيل
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67429  583  2496  385  92476 2497 583  6492 2947 2479 
 

92476  2497  385  64179 83  2946  3492 67249 2496 583 
 

2946  67249  2974  358  2497  583  429  6942  947  6492 
 

2492  385  65479  92476  7249  385 64279 583 2496 385 
 

385  4279  62479  385  47  62479  583  6492  583  67429 
 

62479  2947  2496  2497  583 92  2947  64279  385 6942 
 

6429  2497  583  2947  2946  24962476  583  1974  8429 



00 
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6492  947  6942  67249  583 2497 2974 67249 29466492 
 

385  2469  583  64279  385  67249  9247 6479  385 2497 
 

7429  385  6492  583  62479  2947  358 62479 4279  583 
 

6942 385 64279  2947  6492 583 2497 64926 29476 2947 
 -لقياس تركيز االنتباه لمدقيقة االولى يتم استخراج مايمي:

a  الحجم العام( وىو عدد االرقام التي نظرىا الحارس منذ بداية االختبار وحتى كممة قف ( 
B مفروض شطبيا في ورقة االختبار منذ البدايو وحتى كممة قفعدد التراكيب ) االرقام ( ال 
P  عدد االخطاء العام ( عدد التراكيب الخطى التي شطبيا الحارس+ عدد التراكيب الصحيحو التي لم (

 يشطبيا 
e1             معامل دقة العمل او تنفيذ االختبارb - e1=   B 

B                                                     
e1=u1×a1 

 u2ثم تعاد العمميو لمدقيقو الثانيو من االختبار ويتم استخراج الدالالت السابقو اي استخراج 
E2=u2×  a2 

 -لقياس تحويل االنتباه يتم استخراج مايمي:
M لثانيوالفارق بين انتاجية العمل لمثواني الثالثين االولى وا 
H الفارق بين انتاجية العمل لمثواني الثالثين الثانيو والثالثو 
O  الفارق بين انتاجية العمل لمثواني الثالثين الثالثو والرابعو 

 o+g=m+h تحويل االنتباه =
3                                                                    

 -الميارية:توصيف االختبارات  3-4-2-2
 -مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية والعالية: -1

 قياس ميارة حارس المرمى عمى مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية والعالية. :اليدف من االختبار
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( مناطق تحمل 9ىدف كرة قدم لمصاالت قانوني مقسم بواسطة حبل مطاطي الى ) االدوات:
 ( , كرات خماسي , صافرة 9-1االرقام)

متر بىتجاه المرمى الذي بداخمو حارس المرمى ويتم  6 التيديف من مسافة -مواصفات االختبار:
 حساب الدرجات كمايمي:

 ( حارس المرمى يقوم ب7و  4أوال: المنطقتين )
 الكرة من المرة االولى اربعة درجات مسك  -1
 مسك الكرة من المرة الثانية ثالث درجات  -2
 ابعاد الكرة درجتان -3
 مس الكرة ودخوليا اليدف درجة واحدة  -4
 دخول الكرة مباشرة لميدف صفر درجة  -5

 ( حارس المرمى يقوم ب9و  6ثانيا: المنطقتين )
 مسك الكرة من المرة االولى خمس درجات  -1
 مسك الكرة من المرة الثانية أربع درجات  -2
 ابعاد الكرة ثالث درجات -3
 مس الكرة ودخوليا اليدف درجتان -4
 دخول الكرة مباشرة لميدف صفر درجة  -5

يعطى لمحارس ثالث محاوالت في كل منطقو ويكون مجموع الدرجات الكمي لمحارس في كل اختبار 
( بالنسبو 9و6( بالنسبو لمكرات االرضية و)7و4ىو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا في المنطقتين)

 لمكرات العالية    
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 ىدف كرة صاالت قانوني                                                  
 
 
 

                                                           
                                      

   
 حارس مرمى                                                                                                                                            

 م                        8                                                   
 

                                                                     
                                                                                                                                                              القائم باالختبار                                                                                                             

 (12شكل)                                                 
 يوضح اختبار مسك وابعاد الكرات الجانبية                                

م لخصوصية فعالية كرة القدم لمصاالت حيث ان مساحات المعب صغيره والتيدبف 8تم اعتماد مسافة 
كونيما  9و  6وكذلك تم اعطاء درجات اكبر لممنطقتين عمى حارس المرمى يتم من مسافات قريبو 

اصعب بالنسبو لحارس المرمى حيث يحتاج الحارس الى نقل مركز ثقل جسمو لالعمى وىذا االمر 
(باالضافة الى اعتماد الباحث لمجيتين 7و4اصعب عميو اذا ما تم مقارنتو بالسقوط لالسفل لممنطقتين)

( الختبار الحارس بكمتي الجيتين وىذا مايحدث 7و  9المنطقتين ) ( واليمين4و  6اليسار المنطقتين )
 اثناء المعب

 
لتجربة االستطالعية:ا 3-5  

الثالثة  في تمام الساعة االحدالموافق يوم  2117/  2/  22التجربة االستطالعية بتاريخ  إجراءتم 
-: اوعمى ممعب منتدى شباب االسكان ومن خاللي عصرا  

تم التىكد من كون االختبارات مالئمة لعينة البحث. -1     
  الزمن الكمي لالختبارات . باإلضافةإلىمن الوقت الذي يستغرقو كل اختبار  التىكدتم  -2  
  . األدواتو  األجيزةمن صالحية  التىكدتم   -3  

6 3 9 
5 2 8 
4 

1 
7 
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التجربة الرئيسة: 3-6    
التي تؤىل قيام التجربة الرئيسية قام الباحث بتطبيق االختبارات عمى عينة  اإلجراءاتكافة  إكمالبعد  

االختبارات و انتياء التجربة الرئيسية تم جمع االستمارات و  إتماموبعد  3/2117/ 1بتاريخ البحث
 تفريغ بياناتيا إلجراء المعالجات اإلحصائية .

:االسس العممية لالختبارات 3-7  
المعايير الميمة لجودة االختبار حيث يشير الى مدى الدقة التي تقيس بيا اداة القياس يعد" الصدق من 

1(.1السمة او الظاىرة التي وضعت لقياسيا")  
:صدق المحتوى3-7-1  
ييدف صدق المحتوى الى معرفة مدى تمثيل االختبار أو المقياس لجوانب السمة أو الصفة أو القدرة "

ن ىذه الظاىرة ام يقيسيا كميا االختبار أو المقياس يقيس جانبا محدد م المطموب قياسيا وعما اذا كان
عمى الخبراء  المبحوثة الختباراتتحقق الباحث من ىذا النوع من الصدق من خالل عرض ا وقد(2)."

 المختصين لتحديد صالحياتيا .
متعددة عمى نفس مدى دقة االختبار في القياس واتساق نتائجو عند تطبيقو مرات  الثبات: 3-7-2

 8/3/2117بتاريخ  أي أسبوعاالختبارات بعد مرور  إعادةمعامل الثبات تم  إيجادمن اجل ,  (3)االفراد
اختبار اليوم الثاني وىكذا بالنسبة لبقية  إعادةوفي اليوم الثاني تم  األولاختبار اليوم  إعادةحيث تم فيو 

و استخدم الباحث قانون االرتباط البسيط لبيرسون الستخراج معامل الثبات , وكما مبين في  األيام
(2الجدول )  

الموضوعية: 3-7-3  
أن االختبار الياثر بالعوامل الذاتية لممحكمين القائمين عمى ذلك االختبار , اذ أن تعني الموضوعية " 

اراء المحكمين , اذا ماقام بالتحكيم لمفرد المختبر االختبار الموضوعي ىو الذي اليحدث فيو تباين بين 

                                                           

 .177, ص2226, القاىرة , مركز الكتاب لمنشر, 1محمد نصر الدين رضوان : المدخل الى القياس في التربية الرياضية, ط (1)
محمدددد حسدددن عدددالوي ومحمدددد نصدددر الددددين رضدددوان: القيددداس فدددي التربيدددة الرياضدددية وعمدددم الدددنفس الرياضدددي,القاىرة ,دار الفكدددر ( 2)

 .258.ص1988العربي,
, القددداىرة , مكتبدددة االنجمدددو المصدددرية , 1مصدددطفى بددداىي وصدددبري عمدددران : االختبدددارات والمقددداييس فدددي التربيدددة الرياضدددية ,ط( 3)

 .ص2227
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معامل االرتباط البسيط  بإيجادالموضوعية لالختبارات  معاملتم استخراج , ( 1) (1")اكثر من حكم
(3قوما نفس الحراس وفي الوقت نفسو , وكما مبين في الجدول ) )*(2)بيرسون ( بين نتائج محكمين   

(3دول )ج  
والموضوعية لالختبارات المبحوثةيبين معاممي الثبات   

-مؤشرات التمييز: 3-8  
:مستوى صعوبة وسيولة االختبارات 3-8-1  

من مالئمة االختبارات المستخدمة لعينة البحث من ناحية الصعوبة والسيولة من خالل  التىكدتم 
تكون االختبارات المستخدمة مناسبة لمعينة من حيث درجة  أنيمكن  إذاستخراج معامل االلتواء   

                                                           

 *) .77,ص2212, دار الضياء, النجف    االشرف, 1الياسري: .االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية, ط ( محمد جاسم1(
 .جالل فاىم عميوي *()

 .بشار عناد عاشور 
 
 
 
 
 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الموضوعية

 ت االختبارات معامل الثبات مستوى الداللة

 1 تركيز االنتباه 89% 1,113 % 91 1,113
 2 تحويل االنتباه 87% 1,114 85% 1,115
1,183 84% 1,112 86% 

 
مسك وابعاد 

الكرات الجانبية 
 االرضية

3 

مسك وابعاد  89% 1,113 91% 1,112
الكرات الجانبية 

 العالية

4 
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في  مبينكما   1(.1)صفريةقيمتو  تكون إنالصعوبة والسيولة عندما يكون التوزيع متماثال بمعنى 
(4الجدول )  

 (4جدول )
 وعينة البحث ألفراديبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء 

معامل 
 االلتواء

خطأ ال
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 ت االختبارات

 1 تركيز االنتباه درجة 42265 12716 2225 22222
 2 تحويل االنتباه درجة 32241 12184 2217 -22283
مسك وابعاد الكرات الجانبية  درجة 162385 32264 2244 22227

 االرضية
3 

 4 مسك وابعاد الكرات الجانبية العالية درجة 222522 32626 2252 22232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( وديع ياسين وحسن محمد: التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية, الموصل, دار الكتب, 1)
                       .166,ص1999
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عرض وتحميل ومناقشة النتائج: -4  
الوصف االحصائي لنتائج عينة البحث في المتغيرات المبحوثة: 4-1  

 (6جدول ) 
 يبين الوصف االحصائي لنتائج عينة البحث في المتغيرات المبحوثة

معامل 
 االلتواء

الخطأ 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 ت االختبارات

 1 تركيز االنتباه درجة 42265 12716 2225 22222
 2 تحويل االنتباه درجة 32241 12184 2217 -22283
مسك وابعاد الكرات الجانبية  درجة 162385 32264 2244 22227

 االرضية
3 

 4 مسك وابعاد الكرات الجانبية العالية درجة 222522 32626 2252 22232
 

( وبانحراف 42265قد بمغت ) تركيز االنتباهالوسط الحسابي الختبار  قيمة( أن 6يبين لنا الجدول )
( وقيمة معامل 2225) الخطا المعياري( في حين بمغت قيمة 12716معياري مقداره )

( وبانحراف 32241فقد بمغت قيمة الوسط الحسابي ) تحويل االنتباه(  اما اختبار 22222االلتواء)
 ( في حين بمغت-22283ومعامل التواء)( 2217) الخطا المعياريوقيمة ( 12184معياري مقداره )

( وبانحراف 162385قد بمغت ) مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية قيمة الوسط الحسابي الختبار
( وقيمة معامل 2244الخطا المعياري ) ( في حين بمغت قيمة32264معياري مقداره )

فقد بمغت قيمة الوسط الحسابي  مسك وابعاد الكرات الجانبية العالية (  اما اختبار22227االلتواء)
( ومعامل 2252( وقيمة الخطا المعياري )32626( وبانحراف معياري مقداره )222522)

.(22232التواء)  
(7سمط الضوء عمى ماجاء في الجدول )ولمعرفة العالقة بين المتغيرات المبحوثة ن  
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 (7جدول )
الشباب لدى حراس المرمى ختبارات الميارية وتحويل االنتباه باالي تركيز االنتباه يبين عالقة اختبار 

 لمصاالت بكرة القدم
المتغيرات 
 المبحوثة

 مسك وابعاد الكرات الجانبية العالية مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية

 معامل االرتباط االنتباهتركيز 
.333* 

معامل 
 **435. االرتباط

 مستوى الداللة
0.021 

مستوى 
 0.002 الداللة

 معامل االرتباط تحويل االنتباه
.474** 

معامل 
 *291. االرتباط

 مستوى الداللة
0.001 

مستوى 
 0.049 الداللة

 
تركيز االنتباه واختبار مسك وابعاد الكرات ( وجود عالقة ارتباط معنوية بين اختبار 7يبين لنا الجدول)

وجود  (. وكذلك1,121( تحت مستوى داللة)1,333الجانبية االرضية وقد بمغت قيمة ىذه العالقة )
عالقة ارتباط معنوية بين ىذا االختبار واختبار مسك وابعاد الكرات الجانبية االرضية وقد بمغت قيمة 

 ( ووجود عالقة ارتباط معنوية بين اختبار تحويل1,112داللة)( تحت مستوى 1,435ىذه العالقة )
( تحت 1,474وقد بمغت قيمة ىذه العالقة ) لعاليةاالنتباه واختبار مسك وابعاد الكرات الجانبية ا

(. وكذلك وجود عالقة ارتباط معنوية بين ىذا االختبار واختبار مسك وابعاد 1,111مستوى داللة)
(1,149( تحت مستوى داللة)1,291وقد بمغت قيمة ىذه العالقة ) العاليةالكرات الجانبية   

:مناقشة النتائج 4-2  
وجود عالقة ارتباط معنوية بين اختبار تركيز االنتباه واختبار مسك وابعاد الكرات ( 7يبين لنا الجدول)

ويعزو الباحث ذلك الى دور  لمصاالت لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدمالجانبية االرضية والعالية 
اداءه في  تركيز االنتباهالمختمفة ومنيا  لمقدرات العقمية لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت

بشىن المواقف المختمفة و المتنوعة التي يتعرض ليا أثناء المباراة ففي المحظة التي  لمميارات المناسبة
ماه وتشكل تيديدا مباشرا لممرمى ومن خالل متابعتو لحركة يرى بيا حارس المرمى الكرة قريبة من مر 
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في اتخاذ الموقف المناسب لو داخل المرمى بما يضمن لو التصدي  تركيز انتباهالكرة واتجاىيا عميو 
.ليذه الكرة ومنعيا من دخول المرمى   

ض لو الموقف الذي يتعر  مدىأن عبقرية حارس المرمى تظير في الظروف الصعبة عمى حيث ان  
 والفعاليات المباغتة لو سرعة التغيير في مواقفو وانفعاالت حارس المرمى,فايقاع المعب السريع و 

سرعة التقويم الصحيح لمموقف و الوصول الى الغرض بسرعة دون تباطؤ وبيذا تتطمب القدرة عمى 
 . (1) الشكل فان تفكيره يجب أن يتميز بالسرعة

بين اختبار تحويل االنتباه واختباري مسك وابعادج الكرات الجانبية وكذلك وجود عالقة ارتباط معنوية 
االرضية والعالية ويعزو الباحث ذلك الى ان حارس المرمى يحتاج الى تحويل انتباىو خالل المباراة 
وفي مختمف الموةاقف التي يتعرض ليا بما يضمن لو التخاذ الوضعية الصحيحة لالداء وفي مسك 

جية اليو ارضية جانبية او عاية جانبية.وابعاد الكرات المو   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .291, ص 1992( ابو العال عبد الفتاح , فسيولوجيا التدريب الرياضي , دار الفكر العربي , القاىرة , 1)



20 
 

االستنتاجات والتوصيات:-5  
-االستنتاجات: 5-1  
واختباري مسك وابعاد الكرات االجانبية اختبار تركيز االنتباه وجود عالقة ارتباط معنوية بين  -1

.لمصاالتلدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم  االرضية والعالية  
عالقة ارتباط معنوية بين اختبار تحويل االنتباه واختباري مسك وابعاد الكرات االجانبية وجود  -2

 االرضية والعالية لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت.
من خالل  لمصاالت لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم الميارات االساسيةباالمكان تطوير  -2

وبالعكس لوجود عالقة ارتباط طردية ) موجبة ( بينيما. القدرات العقميةتطوير   
-التوصيات:5-2  
اعداد مناىج تدريبية لتطوير القدرات العقمية لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت لما لو  -1

 من اىمية كبيرة لتقديم مستوى جيد من قبل حارس المرمى .
اخرى. اجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة ولفئات -2  
. اجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة ولفعاليات اخرى -3  
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(1ممحق )  
 استطالع اراء الخبراء والمختصين لتحديد صالحية االختبارات الخاصة بالقدرات المبحوثة

 االستاذ الفاضل.................المحترم
طيبو...تحية   

عالقة تركيز وتحويل االنتباه بدقة اداء بعض الميارات ا الساسية يروم الباحث اجراء بحثو الموسوم) 
( لدى حراس المرمى الشباب بكرة القدم لمصاالت  

السديده يضع الباحث بين ايديكم  ولما نعيده فيكم من خبره ودرايو في مجال تخصصكم واراءكم العمميو
.يا والتي تتضمن االختبارات الخاصو بالقدرات المبحوثةاالستمارة المرفقة ط  

امام كل اختبار اواضافة او  (     /يرجى ابداء الرأي حول صالحية ىذه االختبارات بوضع اشارة )   
 تعديل أي اختبار ترونو مناسبا.  مع فائق الشكر والتقدير

 االسم:
 الجامعو:

 المقب العممي:
 االختصاص:

 التوقيع:
 
 

                                                                                   
    الباحث

 امير جاسم فاضل   
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يصمح 
بعد 

 التعديل

 ت القدرات المبحوثة االختبار الخاص بكل قدره يصمح اليصمح اليصمح

   
 

متر باتجاه  8التيديف من مسافة 
المرمى الذي بداخمو حارس 

ويتم حساب الدرجات كما المرمى 
 يمي:

( حارس  7و 4اوال: المنطقتين)
 المرمى يقوم ب

مسك الكره من المره  -1
 االولى اربعة درجات

مسك الكره من المره الثانيو  -2
 ثالث درجات

 ابعاد الكره درجتان -3
مس الكره ودخوليا اليدف  -4

 واحدهدرجو 
دخول الكره مباشرة لميدف  -5

 صفر درجو
  9و  6ثانيا: المنطقتين 

 حارس المرمى يقوم ب
مسك الكره من المره  -1

 االولى خمس درجات
مسك الكره من المره الثانيو  -2

مسك وابعاد 
الكرات الجانبية 
 االرضية والعالية

 اوال
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 اربع درجات
 ابعاد الكره ثالث درجات -3
مس الكره ودخوليا اليدف  -4

 درجتان
دخول الكره مباشرة لميدف  -5

 صفر درجو
 ث محاوالتيعطى لمحارس ثال

في كل منطقو ويكون مجموع 
الدرجات الكمي لمحارس في كل 

اختبار ىو مجموع الدرجات التي 
يحصل عمييا في المنطقتين 

( 9و6( لمكرات االرضيو و)7و4)
 لمكرات العاليو
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 ىدف كرة صاالت قانوني
  

 مرمى حارسم      8              

6 3 9 
5 2 8 

  4 
1 

7 

 
                   

 كرة صاالت                                                                     
                  القائم باالختبار                    

  
                                                                            

                                                               
                                                     

                                                                       
                                                               

م لخصوصية 8تم اعتماد مسافة 
فعالية كرة القدم لمصاالت حيث 

ان مساحات المعب صغيره 
والتيدبف عمى حارس المرمى يتم 

من مسافات قريبو وكذلك تم 
 6اعطاء درجات اكبر لممنطقتين 

كونيما اصعب بالنسبو  9و 
لحارس المرمى حيث يحتاج 
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الحارس الى نقل مركز ثقل جسمو 
صعب عميو لالعمى وىذا االمر ا

اذا ما تم مقارنتو بالسقوط لالسفل 
(باالضافة الى 7و4لممنطقتين)

اعتماد الباحث لمجيتين اليسار 
( واليمين 4و  6المنطقتين )
( الختبار 7و  9المنطقتين )

الحارس بكمتا الجيتين وىذا 
 مايحدث اثناء المعب

 
 

تحتوي مجموعة من االرقام ورقة    
عتد سماع اشارة البدء يبدا 

المختبر بشطب بعض منيا 
وتستخرج النتائج من خالل 

 معادالت خاصة

اختبار بردون 
انفيموف لقياس 
 مظاىر االنتباه

 ثانيا
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 ( 2محق ) م

 اسماء السادة الخبراء والمختصين الذين اعتمدىم الباحث لتحديد صالحية االختبارات

 
 
 
 
 
 
 
 

المقب  اسم الخبير ت
 العممي

 مكان العمل االختصاص

كمية التربية الرياضية /جامعة  اختبار وقياس / قدم ا.م.د حبيب شاكر جبر 1
 المثنى

/كرة قدم اختبار وقياس م.د عدنان نغيش حسن 2
 صاالت 

 المديرية العامة لتربية القادسية

التربية الرياضية /جامعة  كمية قدم/ كرة  تدريب رياضي .دم عماد عودة جودة 3
 القادسية

 / كرة قدم اختبار وقياس م.د احمد فاىم نغيش 4
 صاالت

كمية التربية الرياضية /جامعة 
 القادسية

كمية التربية الرياضية/ جامعة  اثقال/  تدريب رياضي م.د وسام فالح جابر 5
 القادسية

 العامة لتربية القادسيةالمديرية  اثقال/  تدريب رياضي .دم وسام ياسين برىان 6
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 -:الفصل األول
 -التعريف بالبحث : -1

 -مقدمة البحث وأهميته : -1-1

 -مشكلة البحث : -1-2

 -البحث :أهداف  -1-3

 -فرض البحث : -1-4

 -مجاالت البحث : -1-5

 -:المجال البشري -1-5-1

 -لمجال الزماني ا-1-5-2

 -المجال المكاني : -1-5-3

 
 



31 
 

 
 -الفصل الثاني:

 -الدراسات النظرية والمشابية: -2

 -الدراسات النظرية : 2-1
 -ـ : 1ـ  2

2-1- 
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 -الثالث: الفصل
  -منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : -3

 منهج البحث : 3-1

 مجتمع وعينة البحث : 3-2

 -االدوات واالجهزة والوسائل المستخدمة بالبحث: 3-3

 أدوات البحث : 3-3-1

3-4-1  
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 -الرابع: الفصل
 

 -عرض وتحليل ومناقشة النتائج: -4

4-1  
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 -لفصل الخامس:ا
 -األستنتاجات والتوصيات : -5

 -االستنتاجات: -5-1

 -التوصيات : -5-2
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 المصادر
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 المالحق
 

 


