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 صدق هللا العلي العظيم

 (19– 1)سورة األعلى 



 إقرار المشرف
 

 ت

 إقرار المشرف
 

 

 الموسومة بـ : رسالةأشهد أن إعداد هذه ال

 

ت خاصة وفق الذاكرة العاملة و الانتباه الانتقائي في تمريناتأثير  ))

 (( الناشئين هارات الاساسية للاعبي كرة القدمتطوير بعض الم

 ةياضالرم والبدنية وعلكلية التربية  –( تمت تحت إشرافي في جامعة القادسية التي تقدم بها )

  الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة وهي من متطلبات نيل درجة 

 

 

 المشرف                                                  

                                                    

 ةالرياضالبدنية وعلوم كلية التربية  –جامعة القادسية  

 

 للمناقشة  رسالةنرشح هذه ال بناًء على التوصيات والتعليمات المقررة

 

 

 

                                                   

 



 إقرار المقوم اللغوي
 

 ث

 إقرار المقوم اللغوي
 

 

 هذه الرسالة الموسومة بـ : أشهد أن

 

ت خاصة وفق الذاكرة العاملة و الانتباه الانتقائي في اتأثير تمرين ))

 (( الناشئين للاعبي كرة القدمهارات الاساسية تطوير بعض الم

 

بيرات التعتم تقويمها لغوياً تحت إشرافي . بحيث أصبحت بأسلوب علمي سليم خال من األخطاء و

 اللغوية غير السليمة ... 

 وألجله وقعت .



 إقرار لجنة المناقشة
 

 ج

 إقرار لجنة المناقشة
 

  الموسومة بـ  رسالةالنشهد نحن لجنة المناقشة والتقويم إننا قد اطلعنا على هذه 

 

تأثير تمرينات خاصة وفق الذاكرة العاملة و الانتباه الانتقائي في )) 

 (( الناشئين كرة القدم للاعبيعض المهارات الاساسية تطوير ب

 

)  نيل درجةلول رة بالقب( في محتوياتها وفيما له عالقة بها ونؤيد بأنها جديوقد ناقشنا الطالب )

 ةالرياض البدنية وعلوم في التربية( ماجستيرال

 



 االهداء
 

 ح

إلى من رعاني وامرني بحبه وعطفه 

 ودعواته..... والدي رحمه هللا

 إلى منبع الدفء و العطاء ونكران الذات 

 والدتي العزيزة

 إلى ملاذي ومرفا أيامي في الحياة 

 زوجتي هاله

 إلى سندي في الدنيا 

 اخوتي الأعزاء

 لى من هن اقرب ألي من نفسيإ

 أخواتي الغاليات

 

 اهدي ثمرة جهدي



 الشكر والثناء 
 

 خ

 : ثناءشكر و     
ي للتنإلهي تصاغر عند تعاظم آالئك شكري , وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري , ج

د ننك قالئني منعمك من أنوار اإليمان حلالً , وضربت عليَّ لطائف برك من العز كُلالً , وقلدّت

قَُصَر  يرةائُك كثالنحل , وطوقتني أطواقاً التفل فآالؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها , ونُعم

ى ر إلفهمي عن إدراكها , فضالً عن استقصائها , فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتق

ه احا لذكرمفت شكر , فكلما قلت الحمد وجب علي أن أقول لك الحمد , هذه الكلمة التي جعلها هللا

 الهو علية وخلق األشياء ناطقة بحمده وشكره والصالة والسالم على رسوله محمد)صلى هللا

 وسلم( الذي أشتق أسمهُ من  إسمه المحمود وعلى أله الطيبين  الطاهرين وبعد .  

جامعة  –أتقدَّم بالشكر والثناء والتقدير إلى عمادة كلية التربية البدينة وعلوم الرياضة  

ة ة ثمينرصفمن  القادسية المتمثلة بعميدها األستاذ الدكتور احمد عبد االمير شبر لما أتاحته لي

 إلكمال دراستي والحصول على شهادة الماجستير , جزاه هللا خير الجزاء .

عة جام –ضة لريااويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أساتذة كلية التربية البدنية وعلوم 

 القادسية في الدراسات العليا لما أبدوه من جهود كبيرة في السنة التحضيرية.

ملء  ا فيدم بالشكر والتقدير إلى جميع الخبراء والمختصين الذين أسهموويسرني أن أتق     

 استمارات االستبانة ، ومقومي الرسالة من الناحية العلمية واللغوية .

. 

 

 الباحث



 د  الملخص باللغة العربية 
 

 ملخص الرسالة
 

 عنوان الرسالة

 

ارات )) تأثير تمرينات خاصة وفق الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي في تطوير بعض المه

 الناشئين (( لالعبي كرة القدماالساسية 

 
  واالنتباه االنتقائي تتلخص بان هل للتمرينات الخاصة وفق الذاكرة العاملة :مشكلة البحث

 الناشئين لالعبي كرة القدمارات االساسية بيا في تطوير بعض المهسوف تأثيرا تأثر ايجا

 :  ويهدف البحث الى

ارات اعداد تمرينات خاصة وفق الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي في تطوير بعض المه
 الناشئين لالعبي كرة القدماالساسية 

 العينة ومواصفاتها 

( 26يميات محافظة الديوانية والبالغ عددهن )حدد الباحث مجتمع و عينة بحثه بالعبين اكاد
( سنة وتم اختيار اكاديميتين بالطريقة العمدية وهم  16 – 14العمار من ) اكاديمية وفق ا

اكاديميتا) اكاديمية االمل و اكاديمية االمجاد ( , وتم اختيار اكاديمية االمل الكروية 

كل كمجموعة ضابطة واكاديمية االمجاد الكروية كمجموعة تجريبية ويبلغ عدد العبي 
 ( العبا20مجموعة )

واالنتباه االنتقائي الذاكرة العاملة  ات الدراسة من تم تحديد متغير:  لمدروسةالمتغيرات ا

 موضوعة بحثه.لالعبين كرة القدم في في تطوير بعض المهارات االساسية 
الذي : واشتملت على اجراء االختبارات القبلية وتطبيق المنهج التدريبي  التجربة الرئيسية

فق الذاكرة العاملة واالنتباه االنتقائي في تطوير بعض يشتمل على  التمرينات المستخدمة و

 .البعدية  واالختباراتالناشئين  ارات االساسية لالعبي كرة القدمالمه
ً في تطور الذاكرة العاملة واالنتباه  : االستنتاجات أثبت البرنامج المعد لالعبين نجاحا

االستعانة بمثل هذا النوع من االنتقائي والتهديف والرمية الجانبية مما يؤكد على ضرورة 

 وتعزيز االداء الجيد.المهارات االساسية القدرات العقلية و البرامج في تطوير 
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 الباب األول                                                مقدمة البحث واهميته      
  

2 

 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته : -1-1

تمتعتتتأل األلعتتتاب البشهرتتتة رةتتتاشع ستيتتتشع و ا علىتتتأل رةتتتلي ستيتتتش ه تتت  الت تتت   التتت    تتتادته هتتت   
األلعتتاب و التت   لتتل اللتتج لتت ل الياتت ت الملتت رة التتت   تت لاا الم تلتت ا و البتتا   ا و ه تت  سا تتة 

ترتتة و م متتا همتتد البتتا   ا ملتت  الميتتالو و األدتتعدع م   تتل تقتلتتش البحتت ل ه تت  العم رتتة التد  
الىتتع  و اك ستتي  تت ك الملتتج متتج  هلتته ت تت  ش هتت   األلعتتاب و ستتشع القتتد  وا تتدع م اتتا م و ه تت  
الشغل مج تمتعاا رحلتة األدتد ه ت  مىتت ع العتالل متج  يتث الةتاشع و الهتمتا  مل م اتا ل التأل 

الههتر بتتي و نا تاك رحاجة مل  الك يش  ادتة  ت  ميتال ت ادتة ال لتف ال بىت  لههتر م  المتش 
و رعتتد المبتتا اع رحتتالو  بىتترة هدًتتدع تبعتتاا لةتتشوذ المبتتا اع و ستت لن تبعتتاا ل ترعتتة الم تتا   م  بتت  
المبا  او الحادمة نو ال اائرة تك ا الحالة ال بىرة ندعر مج المبا اع الهتراتالة رىتتر لتط   

 تتتد ا  و  متتتا  ن  تتتش متتتج المبتتتا اع  يتتتث ت تارتتته  التتتة متتتج الق تتتك و التتتت تش نو بتتتد اللتتت ا ه تتتد  ا
الم  تت ب و ستت لن  تتنا الم تتا   القتت   اليعتتي الههتتر  تت   التتة  بىتترة ت ت تت  مقا  تتة رالم اجاتتة 
متتف الم تتا   اللتتارف لتت ا  قتتد ا تت  البتتا   ا و الم تلتت ا  تت  ميتتال ستتشع القتتد  ماليتتات ن لتتي 

لرلتتي الىتتتي ليعتتي الههتتر رحالتتة  بىتترة جيتتدع و التتت  ا متتج لتتط   المبتتا اع  تتي ًتعتتدع هتت ا 
مل  محاولة التأايش    الههر الم ا   لزهزهة  الته ال بىرة م و تعتتش الحالتة ال بىترة  ت  ستشع 

 القد  الحدً ة مج األم   الت  تعتمد ه ياا البشق لتحقيك الب   .
نهةل الي ا ر الت  نوتهاا هللا دبحا ه وتعال     اإل ىاام وال   تبشت  مج العد اليا ر العق  

وطالما رق  اليا ر العق       الته ال ترارة  ن ه الىت رف نا   مج الم   باو ه   غيش  ا ا
م و شّسرم الىتطي سي ما    األ ض مج نجي مل حة البةش ة جمعاكم  يتتكشم و  تش م و ؤل 

 .و ح يم و    م و تقد 
ا ي ال ا شع ت المع  ماو  ةرطالعم رات  األ  ش تأايشاا    ت م ي ال ا شع العام ة المل ا المعش  ت

 و تل مالتحلي رة  ادرمل المع  ماترة دت داماولا مج رالعدًد ل قرا   اا  تباظوال ىا رةاإل 
 "1". ااتل ة الم المعشفرة ال ةل  هل مج  لن

 
______________________________ 

 f Experimental. Quarterly Journal oExploring the central executiveBaddeley, A. D. (1996).  -1

Psychology, 49A, 5 – 28. 
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رهم ل ج ت  مج العم راو الاامة لتلال البشت رالتيئة المحر ة ال تقائ  تعد هم رة ال تبا  
ال  آلذ الم يشاو  الك يش مج الم تااو والم يشاو الت  تي ب ا تباه ام و تعشض البشت ً مراا 

ًتعامي مف سي ه   الم يشاو  ىمرة والعق رة ااالحىرة مج  هل   اده ول تىمح طابته الي
  ب  ال بألم وبالتال   اا ال تبا    أا الىتمف ال    ليج او ًد ك د  تيج متباهدتيج

 "1".لم يشاو ال شع و عزل ا الىاهد البشت ه   ا تقاك الم يشاو الت  ًش دها
ميز سشع القد   يج ا الماا او الدادرة    لابة سشع القد  ه  الىتر الول     اشع وتا

لرة الةع ب رةلي ها  وبيج اليماهيش المةيعة رةلي  اص  يث تحة  سشع القد  رةعترة ها
 ث    ادت دا  تمش  او وه   ندا  ما  سش تشسزو نهمرة ت ادة البا    معةل ا حاك العالل

سشع ههت  لو ك ال ا شع العام ة وال تبا  ال تقائ     ت   ش رعض الماا او الدادرة  ادة 
 القد  ل  ا ئيج.

 
 :مشكلة البحث    1-2

تعتتش   الة سشع القد  ا د ا ة ة اللعاب اليماعرة وه  غز شع رماا اتاا البشتالة واليماعرة 
مج  هل   وتعتمد لابة سشع القد  ه   الماا او الدادرة سقاهدع هامة ل تقد     التاك 

يج وجد ما هم رة ا ترا  الههتيج    البش ك تتل هج ادتبىا  البا ث ومقا  ة الك يش مج المد ب
طش ك مجشاك ال تبا او التد رة و الماا  ة وإهمال ال تبا او ال بىرة    اغ ر البشق  غل تأ يد 
الملات  ه   نهمرة الحالة ال بىرة لههر م  " نا الحالو ال بىرة لههتيج لل تعد مج األم   

ب    تد  باته م وإ ما ندبحأل  س اا ندادراا مج ن ساا لابة سشع القد  ال ا   ة الت  ًت اولاا المد  
الب  لو الكشو ة     و ه ادشها و ر ادة ه د الدول الت  تت ا   ه   ددا ع و هشش

 "1"العالل 
وتكمج مةل ة البحث    اا هي اا التمش  او ال ادة و ك ال ا شع العام ة وال تبا  ال تقائ  

 جال ا ئي لههت  سشع القد عض الماا او الدادرة د ذ تأاش االيا را    ت   ش ر
 
 

________________________ 
 76و75م ص 2004هماا م تا  المىيشع م  م 1م   ه ل ال ب  المعش   )ال ةش ة والت تيك (العت   م هد اا ً د  : -1
 . 57م ص 2008م تا  اللراك ل  باهة و التلمرل م  1م   درل ل جرة سشع القد هامش دعيد جادل ال رلا   :  -2
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 :أهداف البحث    1-3
 ًادذ البحث ل تعشذ ه   :

ا او الما اهدات تمش  او  ادة و ك ال ا شع العام ة وال تبا  ال تقائ     ت   ش رعض –1
 ال ا ئيج لههت  سشع القد الدادرة 

 او الدادرة التعشذ ه   تأايش التمش  او ال ادة و ك ال ا شع العام ة    ت   ش الماا – 2
 ال ا ئيج لههت  سشع القد 

لههت    ت   ش الماا او التعشذ ه   تأايش التمش  او ال ادة و ك ال تبا  ال تقائ    -3
 ئيجال ا   شع القد 

 سشع القد  ال ا ئيج  لههت  مف الماا اوالتعشذ ه   العهبة  يج ال ا شع العام ة وال تبا  -4
 التعشذ ه   ال ل رة  يج التمش  او و ك ال ا شع العام ة وال تبا  ال تقائ     ت   ش -5

 ال ا ئيج سشع القد  رعض الماا او الدادرة  لههت 
 فروض البحث : 1-4

 :  شلا البحث
ه   رعض  شع العام ة وال تبا  ال تقائ  ه اك تأايش االيا   ل تمش  او ال ادة و ك ال ا  – 1

 ال ا ئيج شع القد   ا او الدادرة  لههت الما
                                                               ه اك  شوق  او تللة م لائرة  يج ال تبا  ج القت   والبعد  ل ميم هتيج                                                  -2

 ) اللار ة والتيش ترة ( ل  ا شع العام ة وال تبا  ال تقائ  ل ماا او وللالح الميم هة التيش ترة
 
 جماالت البحث  : 1-5
 والميات الكشو ةالمي الكشو ة  الميال البةش  : ا اتالمراو  1-5-1
 2021\6\30ال   2020\11\30الزما   : مج الميال   1-5-2
س رة التشبرة  –جامعة القاتدرة  –م تتش ه ل ال ب  الش ال  الميال الملا   :   1-5-3

 جامعة القاتدرة –م عر س رة التشبرة التد رة وه    الش الة  -التد رة وه    الش الة 
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 مصطلحات البحث : 1-6
 ت ز  اا  المع  ماو  ت ز ج ىمحة ه   ةا  محدوت القد عم الال ا شع العام  الذاكرة العاملة :

التع ل وبد  دع باو العا  ا  ال ًج راألطبال ادةال  داو سزو ه ياا الد ا وبد و عالياا ؤبتاا م
 وللع باالعام ة اللمج و اك ا ال ا شع    العيز نا التع ل للع باو البشعرة األرحال أل د ت

 "1الراو"والش  القشاكع دع باو العا  ا  ال ًج ال هب ت اجه الت 
د مل  او  َعدها افرما ًتع ك رالبشت ر نهمرةوه   العم رة العق رة تعد مج ن  ش العم راو   

 نهدا ه وإل يا  الي مرةم الحراع ومةلهملياا البشت    التعامي مف ل معش ة الت  الحتاج  ال ظائ 
 مقدا  ت جة ن  مل  الحدت مع  ماو مج هتع م وما ىارقة قد ته ه   ت سش  تشاته ال الحراعم   

 "2ا "جتماعرة والع مرة ومقدا  ت ا قه   جه هلا  راته     باكته
التشسيز اإل ات  ل تقاك م يش رلش  مج  يج الم يشاو البلش ة األ شع  : االنتباه االنتقائي

 "3"ونبي بد  مج األ  اك لك   حلي ه   معالية ن لي    نبي  مج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 11مص  2012تق  ل وتع رل ال بي م  م الك  أل م مشسز 1م   ال ا شع العام ة ودع باو التع لمىعد  ياح ا   تالا : -1
ال شاب ال ا شع العام ة لد  األطبال  و  لع  ال تبا  وال ةا  الحشس  الزائد    مش  ت  ال ب لة المت د ة  باج م نما    اهش: -2
  3م ص 2005شسز ة جامعة القاهشع م م  دالة ماجىتيشم الملتبة المال ب لة المتأ شعو 
م  دالة ماجىتيش غيش م ة  ع م س رة التشبرة م  ال تبا  ال تقائ  وههبته رال باباو المعشفرة لدع ط بة اليامعةالعتا   م هتد الحا   : -3

 3م ص  2013جامعة سشبهك م 
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 الدراسات النظرية واملشابهة-2
 الدراسات النظرية  -1 -2
 القدرات العقلية  -2-1-1

هي  ملياي ف يوييجيةيعال م يايل فييال ييي  تةياع   عفال ميط عييو تةليياو عفييي  تةل ييعيي ف 
عن شكط تةى شيكط تريو عهي   جيو عواايل تا تلعي  في يه  عي ععية يي  ااي ي ت لوي   اجي  

ن ت  ل يي  أي ن لطي ل تةيواي  تع تةل ويي  ت  مين  و ي  فوعة ي  مليال تةا ية تا   يلكي
تة لياييي ف تة  يايييل تا ت  ت لوييي   ه وييي  ع ويييي  علطييي    عمييعييي  عفل جيييو  عييين ر ةعييي  عفليييو 

  ا   اوا  ت  ع وي   تة ليا ف تة  يال أ اي عوتاط ةيجن تفخ ا تة وتي ةاولجذ تة وتيتف سيتء
مييى هيذ  تة لياي ف تةاي  ف يات عويذ  ريي   علطي  يي  أ يا ت ااي   تسية تة لياي ف تة  يايل

تةلعيييي يي تةيواايييل تةلطيي ييييل عهييييذ  تة لياييييل  ن ت تء  أيييي  تءتةلثجيييو تةييييى ةيذييييل تفخييي ا تة ييييوتي 
 أل تءتةلع يتف تةيواال تةلطيي ل فلو ألوتاط م يال عن ةيذل  ريةعي  عاايى تفخي ا تة يوتي 

  "1"تةيوال 
تة يوتي ةاولجيذ تة يوتيتف سييتء اي   اواي  ت  عفلو تة ليا ف تة  يال أ ياي عوتايط ةييجن تفخي ا 

 عهذ تةلوتاط ه  : ع وي   
 ععي  ا يز تع عثجو  -1

 فطكجط صييي -2

 تةبي  ي  تةذتكوي -3

 تراا ي ت ساج أل  -4

 تراا ي تة ول عج تةيوا  -5

 تةوااجل -6

 
 
 
 

______________________________ 
 . 24 -22، ص2005هيتلال  ،  عجليمل عؤ ا تةلوال ، ، تةا 1، ل   س سا ف تةا ية تةيوا م ا هللا اوجن تة ع  :  - 1
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 ذاكرة العاملة ال -2-1-2
 ة الذاكرة العاملة وكيفية تطورهانشأ 2-1-2-1
 (Ebbinghaus)،سإبوجع ع  عن تبااتء تةذتكوي يم فضعي  ي   عو ت تةا  س فَ ا تةايتف

وع  عكليل تةذتكوي، اط عتااي ع  ل ي  يعةعا ا رطيتف وضااى تةيقت تةي  1885
 فطف  تةا  تةول اج  اا يلثط «عالجيي »   ضللياج تة  ط تةذن ع  رو.. عة طألة
 اج  و ال، هلجاع  تةوعوذيعل تة ليا ف تةل وفال عقاي   ترط تةذتكوي يعضعي  يحضبي 

 ا عن  كثو تة ليا ف عهذ  تة ليال تة  يال ف تة  يال، تة ليال فيت تةذتكوي وفصي لجا 
إةجع  تةلو  ي  ةيل ويل تةا  ييا ج   اا عكيل ف تةيظ افأ ةلو  أَ اه   هلال فال  ها ي  

 تةيا ي، ي   هاتي  عإللج ز تةجيعال، تةيا ي ك فطتةا  عط عو ع
 ع اتي  يعل  ن إةى ييا  ع ييع ف عن ف يل  عع  و أ لي ايف  ميى فذاو ر وتف  تة

 "1"م    عال عال عتة يلال عع اتي فيتي   بيع ت   ءف  ي  اا ف كل
 تةلبكوي ييتفاصتة عف ي  تةزعن، عن م ي  ماي عوذ( تة  عيل تةذتكوي) ط حصظعو ت     
ع اوسي    سي  ع او 1958 ,  بوتع   عن كط يش   اجول  وجوا فإةى لع يل تةخلةع  

 سلح إاتت   ثيت  ي  سجووى   تةل اتي تة يجط عن تةل ييع ف تةى  1959
  لع أ جويصتة  تةذتكوي عفلجز  عتةل    وطتةو عتةا وتي أ إلم  ي ميا  أ ةيل ظ صةيلليي 

 يجع  فيلظ تةا  ه  تةطي يل تةذتكوي بجول  ثيت ، أ ا تةل ييع ف يجع  ىشعفا  ؤقالع
 ععي   كاف تةا  تةايتس ف تسالوف عقا. ععوالوي ك جوي فخز وال س ل ل ييع ف عةاهع تة

 هلال ي  هذت تألكثو ه    ف ووي  ع  الو  ش بع  ق   تةا  س فتةايت عا لت ةيذتكوي، لذ عجن
 "2( "تةلج  

 
 
 

______________________________ 
تةيوا  تةزتاا ي  عوايا  تةطليةل   لطعتةو لاب   ت  فض اعن  تأل ل   ةان تة  عيل تةذتكويتضطوتب  :،  ع ل  زتهورل ع -1

 3، ص  2005،  ع ع ل تة  هويتةلواز ل  تةلكابل ع عواجو، يس ةل ، رويتةلا عتةطليةل سطلتةلاي 
. Department of Experimental. Working Memory & LanguageBaddeley, A. D -1 

Psychology. University of Bristol, UK . 2003 . pp 3-1 
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 الظ كافال فصةي  تة  عيل تةذتكوي من للياع    «اشأ  هي  عهج»ي  تةل  بط قا   
تةذتكوي تة  عيل يجه    قا   ي  تةذتكوي، عؤااهن ميى عع  ةجاع  الذ   عؤ  تةل ييع ف

 تةللعي  هذت   ع  عاجا، عخز   عجو  توعةا وصعا ا  تة و  إةجع  أ اه  عع زت   تةوذو
  :ه  عكيل ف ث ثل لططةا هاوو    يجه

 يوعا   عع زت  ع   عل  لاب  ،ت  ي  هايكة عياع ي س لتةلولذ تةلوازن عهي عكي  اع 
 تةيلذال، يفالصةيلذ : ع  وى أ ةل ييع ف تةت تةلكي  : هل 
 "1" عتةلك لال و لطتةب تةلك ل : عهي ي وى أ ةل ييع ف -ون صتةب عتةلكي   

ي اح علعي  تةذتكو ي ا ا    كثو شليةال ةايض ( , 1997Martina (« ع يفجو » ع        
  اج ( Baddeley & Hitch, 1974 )« أ  هي  عهاش»قاع  اط عن  تة  عيل تةذن

عفخز ن تةل ييع ف، عتةاوذاة ةيل ييع ف تةلاا أ ل  تمالا هذت تةللعي  ميى: تةل  ةجل،
 لذلل تةذتكوي تألرو.، ع   تةلكي   ر   تةذتكوي تة  عيل، عتساوع ع تةل ييع ف عن

عتةلك ل  هل   لذلل م عيل ععاخصصل عن  عط تةل  ةجل عالظ  -تةيلذ  عتةبصون 
 تأللل ل تةخ صل ةيل ييع ف 

عل  س   ها جن ت  تةللعي  تةياه  ةيذتكوي قصجوي تةلا. يواخا  الصطيح تةذتكوي       
ح ي  الظ تة ا ل ف عف اهيع  عو تة  عيل ال وى ف و    . عت  هذ  تةوؤ ل تةياهثل فاض

كجا ميى عكيل ف تةذتكوي عاذةك تة ليا ف تةاهو عاكال تع لط   ف لذ   تةذتكوي عت   ف
لح أل  ةجل تةل ييع ف ع لاوض ت  ةاهع  س ل عيا ي عت  هذت تةذتكوي تة  عيل فو

تةى اجة تةذتكوي تة  عيل بذتفع  اذةك ي   ما  تةل  ةج ف ف ي  ت ياوتض   يطجو 
 "2"عياع ي عفيال ااعث  عازتعو  عو  قل تة ليا ف تةلازتعول 

 
 

____________________________________ 
1-Cohen, N. J. ; Vallance, D. ; Barwick, M. ; Im, N. ; Menna, R. ; Horodezky & Isaacson, 

: An Examination ofLanguage, The Interface between ADHD & Language ImpairmentL(2000): 
Achievement, & Cognitive Processing. J. Child Psychol. Psychact., 41(3), 353 – 362. P71.،. 

.p London , Scott, Foresman & companyHuman Memory & cognition(1989).  Mark H. Ashcraft,-2
53، 
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 أهمية الذاكرة العاملة  2-1-2-2
 Informationعف ا تةذتكوي تة  عيل تةجزء تألهة ي  ع  ةجل تةل ييع ف  ، 

Processing تةايتس ف تةا   عو ت ميجع  إةى عا.  هلجاع  ي  تةالججز بجن  يتصعقا في
تةا   Kroesbergen et al., 2003 لس يت  ي  ف تةا ية عتة   هجن. يل صاعن 

ا ف، اج   ض ي  ف ي  ف ية تةو ص تةل وي  تةليا  ةيطيبل تةذهن ةاهعةلت تة جز صع 
عتسا   فع  عن تةذتكوي  الضيذعوع  مجزت  ي  تةذتكوي تة  عيل، عي  فخز ن تةي  ا  تةو  

ك ف، ال  طتةل أ جاي تةلا.، عاذةك  ظعوعت مجزهة ي  ع  ةجل تأليق   ععع يتف ي  اط
 ل.ضلا ي ل أ ةاوذاة عتإل يتك تةيو  ا لت عوخلراب يتف تة    يع ف   تاعة ي  ت 

لت ص   تةذتكوي تة  عيل فلثط تةجزء تةيجين عن لذ   تةذتكوي تة ي ، عة ا ع  ال       
    Informationتةيم  )تإل يتك، عتةلعة( ي  لذ   ع  ةجل تةل ييع ف   لع  عوازأ

Processing System اقا ل ع جول   ء ع ،  ع لي ع  فذاوش يتك لل و أ  ي واع
  عيل ف وي ااف لا  عط عو تةلؤثوتف إ  تةذتكوي تة ل ي  قا تساخاعو  اتكوفو  تة  عيل.

 :   ث ثل  ااتل ععللطاج  فو إةجع  تةل  ي تة يلالتةلخايلل مواع  لارط 
  ع فووى فل ا تةل ييع ف -1
من  و   جوي مواع  ف ي  تةل  ةجل صفيلظ تةل ييع ف ي  تةذتكوي تة  عيل عاي ق -2

 عوي فيي تألرو.. ف وتيه 
ؤ ن  ع فط موا تساخات  تساوتفاجا ف ف يالال ض يف  ةج تةل ييع ف عفوذة فوذال    -3

 اال ظ بعذ  تةل ييع ف عفخز وع  ي  تةذتكوي أ جاي تةلا..ميى ت  فو ما
يوت  ي  ع  ةجل تةل ييع ف، ةألي. ص هلال قذت ع  يج ط تةذتكوي تة  عيل اتف عه     

   تةل  ةجل تألمل   ل ءي ع  ةجل تةل ييع ف، أل وىتيفب     عثا    ألا. ا ج  فوفبوا
 الط كثو ال ءي ع  يلل أ ةل  ةجل تةوطيال عتةع ع قي. ع  ةيل ييع ف فواج اتكوي

تةذتكوي تة  عيل ه  علا ح تةيظالل تةل وفال تةلواخاعل ي  اا فو  تةجيعال تةا  فولح 
 ل ثيت ، ضجوي عن تةيقت تاال ظ   للطا   أصيع ف ع هزي ياوتف قاال ظ أ ةل يأ   يوت ةأل

إ  تةذتكوي تة  عيل: ه  تة ايي ميى تةايكة ععلل ع ، ع عب يي  رو. ل ي   سا ل   عاةك 
 تاطاتة لاب   ي  عيتععلي  ت 

 عةذةك فيعا عجليمل عن تألس سا ف ف وه تةذتكوي تة  عيل قايت   ك و عن تألهلال عه : 
تة  عيل ه  علا ح تةيظالل تةل وفال تةلواخاعل ي  اا فو  تةجيعال ةلو مافو   ةذتكويت - 1 

 و ثيت .(ضجوي عن تةيقت )أصاال ظ أ ةل ييع ف ي  تة  ط ع هزي ياوتف قت  ميى
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قايي ةع  ي   صىط إةى  قص ثو ء تةطليةل عتة يي ، عفتةذتكوي تة  عيل فاطيي عفولي ي   -2
 ملو تةث ثجن.

 تةذتكوي تة  عيل فاي جا   عو تةا ا  ي  تةون. ييفااه -3 
وا  عن ر   ط   لتأليوت  يلكن عن تةاغجو ي  تةذا ء تة    بجن  50%  ايتة  -4 

 تةذتكوي تة  عيل. تةلوعق ي  قايي
 ل ع جن، طيواطا ي  تةب  ء ي  ل   ي  ف ي  تةذتكوي تة  عيل قا صاعع تة ت يوت  -5 

 لع  .إكل   تةي جزع  من  عقا
 تةذتكوي تة  عيل  هلجاع ؛ أللع  ف طجو  عو ال ةي لط تةذهو  تةا  ليالظ يجع  ف اوه-6

 يل.صطل  رو. اتف ط لأغط اهوا   طأ ةل ييع ف بجول  لو
 ADHD ل طلاب  ، عيول تةوتةذتكوي تة  عيل عيعي  ةا. عن ي  لي  ل ص ت  ض ف-7
 أ ف صال تةاع غال، عسي ي  تإلطوتأ ف ع  ةجل تةيغل، عتةوكض ي  ف تةا ية، عتصع 
 ةياع    علص تة
 عالقة الذاكرة العاملة بالذاكرة قصرية االمد  2-1-2-3

تة  قل بجن تةذتكوي تة  عيل عاط عن تةذتكوي قصجوي تةلا. عتةذتكوي  ي يل تةلا. ه  م قل 
 ف ثجو عف ثو.

بجن ض ف إةى    هو ك م قل Swanson, 1999« ) (سيتلوي  »عفطجو  يتسل       
كل ءي اط عن تةذتكوي تة  عيل عتةذتكوي قصجوي تةلا. ةا. اعن تة وو تة وتا . اج  ا لت 

 يوعق تأل تء بجوعة ع جن  قوتلعة تة   هجن  تةل إاص اا   ي  تفج   عجليم ف تة   هجن.
ع و.  صي ب تةايع  تة  اط إ  تةذتكوي تة  عيل عوت ف ةيذتكوي قصجوي تةلا. ععوعة       

تةذن هو.    تةذتكوي تة  عيل ه  للوع  تةذتكوي قصجوي  Hitch, 1980, p. 197« هاش»
تةلا. عو ف اهط ي  تةوؤ ل تةا يجايل ةيذتكوي قصجوي تةلا. تةا  تقاصوف يجع  عظالل 
تةذتكوي قصجوي تةلا. ميى تةاخز ن تةلؤقت ةيل ييع ف، ال  هؤاا    عصطيي ف عثط: 

عتةذتكوي تةوططل بط تةذتكوي تة  عيل علا ع   ي تةلا.،تةذتكوي تألعةال، عتةذتكوي قصجو 
 "1"عصطيي ف عاوت يل

________________________________ 
، عجيل ايال تةاو ال، ع ع ل مجن شلس ع  ثو تألسييب تةل وي  عإساوتفاجال فجعجز تةل ييع ف ميى تةذتكويتة ا ، م    : -1
 267: 276،  ص . 2000( ، 24)
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و ك ي ي   آرو ي ي  إ  تةذتكوي تة  عيل ةاوت ه  تةذتكوي قصجوي تةلا.، عإل     ه ت     
تةالججز بجوعل  عن ر   فب هن عع   اط عوعل ؛ يل  اجن فخاص تةذتكوي تة  عيل  يلكن

أ ةلع   تةل وفال اتف تةلواي. تألميى عتألكثو ف  جات ، فخاص تةذتكوي قصجوي تةلا. 
 ع تألقط ف  جات  عثط تة وتءي عتةا وف، اذةك فخايف تأل لى  أ ةلع   تةل وفال اتف تةلواي. 

س اط عوعل  إا إ  تةذتكوي تة  عيل ف   س و  ل قا  جوي تةلا. ي صتةذتكوي تة  عيل من ق
جوي تةلا. يجاة قا سع  عن صبجول  تةذتكوي ق عن ر    سئيل تةلعة اي  تةليت  تةلوت  فذاوه 

 "1" .ر   ما  تةيااتف تةلواوع ل ع قاع
ع   من ل ط  ع فيي ط تةل ييع ف إةى ؤ وط   علط   تةذتكوي تة  عيل ف ا عكيل   كل       

او وطث لال عفز ا ي  ا ةل تةا30 ع عوع  عفب ى تةل ييعل يجع  ايتة   تةلا.  تةذتكوي  ي يل
قايفع  ميى فجعجز تةل ييع ف تةي ةال عع  ةجاع  عي طع   س س  ي ميجاع  ميى سعف  

   تةذتكوي تة  عيل ععلل تةليقف. ع ؤاا تةب اثي   ا فاضع ف تةو أ ل عي  ع أ ةل يي 
عتةلعة تة وتا  عتةال جو   ض   تةو  اسا ك  طل تةلوعال اتف تةلواي. تة  ة لطأل تء تأل

و فب ى يجع  لطس ل عياع ي  جو  اع ؤقتعجوي تةلا. ه  عخز  قصتةو قا. بجول  تةذتكوي 
إلع  عخز  تةا ثجو، إا   ثجون،  ن ي و ميجع فال، عه  عكي  ث ل15تةل ييع ف ايتة   

 "2" ساج أل تآللال ةاجلاو تةل ييع ف تةا  فاطيه ت
جوي تةلا. ي  اي  تةذتكوي تة  عيل فيالظ قصعفخايف تةذتكوي تة  عيل من تةذتكوي       

عي   ولع فص يل إةى  لع  فجعز تةل ييع ف ع ساض  ي ، أ  ياوي زعوال  أ ةل ييع ف
 قصجوي ع تة  عط  كثو عن تةذتكوي  وطو تة  عيل ه  تةجزء تة ليمع ، ع ذةك ف ي  تةذتكوي

عاها عهي تةذتكوي تةيوال عن  عصايي ن: )عصار    تةلا.، إا فوا  ط تةل ييع ف عن
هي تساوع ع تةل ييع ف عن تةذتكوي  ي يل  ي س ب عصاتةلخايلل، ع  ييتسر   تة

تةل ييع ف تةجاهاي عتة ايلل ااى   عط عن ر   تةاووج  بجنتةلا.( ععن ثة إااتل ف 
 "3"ساج ألت ي فصا

_______________________________ 
 17،ص  2012، تة ي ت ، عواز ف ي ة عف ياة تةطلط ،  1، ل تةذتكوي تة  عيل عص ي  ف تةا يةعو ا لج ح تبي  ي ي: -1
،  1998، عصو ،  تي تةوطو ةيج ع  ف ، وذو ل عتةاطخاصال عتة  عال: ص ي  ف تةا ية، ت سس تةتةز  ف، ياي  عصطلى-2

 195ص 
 18، ص  2000،  عصاي س   ااو تة ا  ، م    :   -3
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عن تةل ييع ف  صغجوي ي ميال تةذتكوي تة  عيل عن ر   قايفع  ميى الط الال ف  سع 
ف اضا    عف  ةج ةاا  عط عو تألعةى عكيلل عتض فال  رو. فجعز ع ييع ف  اجول 

فلثط    ف، ةذت يعي تةلا. ميى فخز ن تةل ييعقصجو فواز تةذتكوي  عاطيب ف تةليقف، بجول 
 "1" ثجوميا  تةا  ع لذ ع   ي و لطولذ ع    جو 

   تةذتكوي إةى  Baddely, 1981, 1992, 1997, 2002« ) (أ  هي »و  طجع      
قصجوي فواطاو تةذتكوي   ج  ي تةلا.، اقصجو فل ع   من تةذتكوي عوا ط تة  عيل لذ   

ف ي  بع  تةذتكوي تة  عيل، اج  فعاة باييجط تةل ييع ف  تةلا. تةقا   بعذ  تأل عتي تةا 
اال ظ بع  تةل ييع ف تةو ب  فخز وع ،  ع ت  تةي ةال عفلوجوه  عف  عيع  عفوتأطع  عو

 ا. عكيل   اتتةل قصجويتةذتكوي  تةل  ةجل أكل ءي. ي  اجن فلثط عيضيعإللج ز تةلعلل 
ي و عتةا  فوايمه  ساج أل تةييذالت س ل عياع ي ةاجلاو تةل ييع ف تةا  فاطيه 

سالوتي ت  تةا  يوا  يع  تةلو  ي   ثو ء تةياه   ع تة وتءي عن  عط تةضوعي لتةل ييع ف 
 ةو  تةاعي تةب ةغ تألهلال تةذن ف ي  أ  تةذتكويفيضح  تةخص اصعتةلا أ ل، عة ط هذ  

 "2"ي  فجعجز تةل ييع ف موا تإللو   تة  عيل
ي  اي  تةذتكوي  عتضحتةلا.  قصجوي ع ذعو تةل يق بجن تةذتكوي تة  عيل عتةذتكوي     

ميى فخز ن تةل ييع ف ي و ال   ي اصو  ، إا إ   عيه  علط    إيج بال  تة  عيل  كثو
  يلضأ إلل ييع ف ع  ةجل هذ  تةةاطلط  هاووتةلا.، بجول  قصجوي هي تةي   ي  تةذتكوي 

ميى تةال مط بجن عكيلجع  عهل : تة ايي ميى  إةى تةاخز ن اج  ف الا تةذتكوي تة  عيل
بجن هذهن تةلكيلجن هي ع  هؤ ن  را ف ي  تةال مطتةاخز ن، عتة ايي ميى تةل  ةجل، عت 

 "3"را ف ي  س ل تةذتكوي تة  عيلإةى ت 
 تةلا. عخز  تةل ييع فقصجوي تةذتكوي    ةذن هو. ت 1994  ن لعاةع ال  عو هذت تةو 
   تةج له تإليج ب  عوع  هي تةذتكوي تة  عيل اج  ي لط ميى ع ، تةوي  ي و عهي تةج له 

تةل ييع ف تةليعي ي أ ةذتكوي  أ اتةل ييع ف تةلطيي ل أل تء ععلل ع ، عتساام ء  فياها
 "4"إااتل ف  عط بجوعل ع   ي يل تةلا.

___________________________ 
 18، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -1

Department The episodic buffer a new component of working memoryBaddeley, A. D. (2000). -1 
 of experimental psychology, p (4) (11 

تةل ييع ف ي  تةيغل  لع  ةج  سييب ميى تة  عيل تةذتكوي عس ل ةيجليل تةاواج ال أ ا تةخص اص ثو :  باهين،  تةا  -2
 72، ص  2005 . وط  ع ع ل تةاو ال، كيال ،يس ةل ع عواجو عصييي  ،ايغل ث لال ةا. مجول عن   ب تةج ع ل ت ل يجز ل

 18، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي :  -4
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ه يييي  »ة  عيل ععوعة تةلا. عزء عن تةذتكوي ت قصجوي   تةذتكوي بجول  هو. آروع        
تةلا. ميى  لع   قصجويإةى تةذتكوي تةذهن هوذوع  Harford et al., 1994) ( «آروع  ع 

أ ةلكي  تةيلذ ، اج  يخز  تةل ييع ف تةيلذال ثة  تةلولىتة  عيل   اا عكيل ف تةذتكوي
 "1"عفارط إةى تةذتكوي  ي يل تةلا. فوطو فخال  هذ  تةل ييع ف إات ةة

يجوذوت  إةى تةذتكوي تة  عيل Just & Carpenter, 1992 « ت عا ي جواوعو» ع       
إةى تةقا   أ ة ليا ف تةل وفال عثط:  إلض يلأ عظالاع  فخز ن تةل ييع ف    ميى 

إ  تةذتكوي تة  عيل طقال، ع جوه  عن تةلع  ، ع ذةك يتة ا يل عتةلو ساوع ع، عتة ليا ف ت
تةلا. عزء عن قصجوي    تةذتكوي عل  هاةط ميى تةلا.، قصجوي فا ا. عظالل تةذتكوي 

 عةاس تة كستةذتكوي تة  عيل 
لط عاي    تةلكي  تةيلذ  تةذن ييالظ أ ةج(  22، ص  2001م باهن، )ي  اجن هو. 

جوي تةلا.؛ ععن قصاتفا  ، عهذ  ف ا عع   تةذتكوي  فولوإات ةة  فا شىعن ث لجاجن ثة   كثو
 عزءت  عن تةذتكوي تة  عيل.تةلا. قصجوي تةذتكوي فصبح ثة 

تةلا. ه  عزء عن تةذتكوي  قصجوييلكن تة ي  إ  تةذتكوي  تةو ب  تة وضعن      
ث لال، عقا فذط ياوي 30 ىةتسط فو اال ظ أ ةل ييعل تةا  ت  عاةك أو ه ياوي تة  عيل،

وي جصإةى تةذتكوي  ي يل تةلا. ي  ا   تألهلال، بجول  قاتفا   ثة فو ط    ي  إات سل ت
ث لال، تةلعة عوع  هو ط 15يتة   ةيل ييع ف فذط فا  تةل ييعل ا ؤقتعتةلا. ه  عخز  

، ع   تةلكي  تةيلذ  ي  تةذتكوي تة  عيل ها شى هلال  إةى تةذتكوي تةطي يل تةلا. عتألقط
 "2"ي تة  عيلعزءت  عن تةذتكو فصبح تةلا.، ع ذةك  قصجوييلثط تةذتكوي 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
 ،و بتةا ية ي  تة وتءي عتةياعن ص ي  ف  ت بااتاال  تةلوايل ف عجذ ةا. تة  عيل تةذتكوي عكيل فعيلا :  تةوجا ،ه شة  بي -1

  22، ص  1998 ل تةزق ز  .ع ع  تةاو ال، كيال ،عوطييي   جو  ااييت   يس ةل
 19، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -2
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 املفاهيم االساسية للذاكرة العاملة  2-1-2-4
 :النفسي  والتحليل النفس علم وسوعةأ. مفهوم الذاكرة العاملة في م

  ا ي ةلعة تةطو  ل تةا  فخز  بع  لع  لذ   اع عكيل ف عاف وف تةذتكوي تة  عيل أ
 "1"ل  ايتة تةل وفالت لططل  عخايف   تء ي  ساخاتعع  عف  ةج  تةل ييع ف

 ميى تة ايي  لع ( أ 106، ص  2012  ، آروع ع  تةاي ي  بي) سيما   ي  عي عمويع
    كا هو عا مل    تة  عيل تةذتكوي عف لط. عفغججو  تةلا.قصجوي  عياي. تةذتكوي ي  تةايكة

خز ن، اج  ف لط تةاجعجز عتةا مليا ف ميى عاطيب ف تةازتعو   تةاواجز ر   عن ط   لط
  عيه  ؤ نعف تةلا.،  ي يل تةذتكوي إةى تةلا. قصجوي ويميى فيي ط تةل ييع ف عن تةذتك

ى ف  عيع  تةل ييع ف ةاجعجزه ، عف لط مي ن الال صغجوي عنف ي  ر   عن تةب يز
 تةليقف ع  ا ل سههاو ف  عي   عيقل    ةا طجو  ؛تض فال  رو. عع  ةجاع  عو ع ييع ف 

ل عو عفوتأو تةل ييع ف تةي ةا  عيع عف  تةل ييع ف بالوجو تة  عيل تةذتكوي عفعاة. ععاطيب ف 
تألميى عثط تةلعة  تةلواي.  اتف تةل وفال طل لط  هلال اتف عه  و أ ل،تةل ييع ف تة

 .تةل  ل  تشا  قجو تةو قا، ع عتةال   ،ع ت ساا   تةو  ضتة وتا ، 
 :النفس علم صاصيب. مفهوم الذاكرة العاملة لدى اخت

   تةذتكوي تة  عيل فلثط إةى Baddeley, & Hitch, 1974  «هاشع  أ  هي » يطجو
تةذن فخز  فا  تةل ييع ف عف  ةج ي  عقت عتاا، عه  ف الا ميى تةال مط بجن  واي عتةل

 ميى تةاخز ن، عتة ايي ميى تةل  ةجل. عكيلجع  عهل : تة ايي
 لذلل فخز وال تةذتكوي تة  عيل أ لع : Baddeley & Hitch  «هاش أ  هي  ع »عموف  

( تةيلذ  تةلكي  ) تأللذلل هذ  ولىالاع  فخز ن تةل ييع ف تةيلذال، عفعظر صل 
ولذ تةلوازن( اج  فاة تةل) فولى تةل ييع ف أل  ةجل ر صل رو.   لذلل إةى إلض يلأ 

 "2" تةصيايل ساج ألت  إةى يصي ةي تةل  ةج ف عن سيويلفا  
 

_________________________________ 
New  ) ,. (ed), Encylopedia of Psychology, Vol (2g memory corsini RWorkin ., Bordin E. S-1

York,1994 ,  p p 586: 587.،) 
 Developments in the concept of working memory . Baddeley, A.D., & Hitch, G -2

, 1994 , p 494 . Neuropsychology 
.. 
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ميى Ericson & Kintsch, 1995 «اواش ع  وي  إهو ك»عميى ع له آرو هؤاا       
 ميى ق  يي عفج يع  تةلا.،  ي يل تةذتكوي ي  تةلخازلل تةل ييع ف فوطوتة  عيل     تةذتكوي

 عن تةل ييع ف وا  ط   تةذتكوي تة  عيل فياوي  ي يل، عهذت ي و  تةل ييع ف   ع  ةجل
 ع فعتةل يي ( تةييتس  )ر  عن وا  يع فتةا   تةجاهاي تةل ييع ف: هل  عصاي ن
 "1".تةلا.  ي يل تةذتكوي ي  تةلخازلل

 زعوال ياوي فذاوه  تةلطييب ااتلةأل ؤقتع وججطف» لع  عف وف تةذتكوي تة  عيل ميى 
 "2"« عيا ي
  ي يل تةذتكوي عن ييي   ع هو ط لطو فجعجزن  عكي  »  لع أ تيض ع لكن ف و لع        
 "3" «إةجع ع  تةلا.
ك تةلوذيعل تةل وفال تةلوؤعةل من تةاجعجز عت اال ظ ال  يلكن ف و لع  أ لع  ) في     

 "4تةلؤقت أل ييع ف يواوا ميجع  ت لاب   "
 عن بييذل ةيذل تةط يين  تةط ع ل فج ميى تة  عيل تةذتكوي عصطيح ع طي        
 رو.، يع  فياين ميى ع    ةيل ييع ف تةلخازلل عن ععل تةييذ ساوع عت ع  ععل،

 "5( ." آلال)  اتكوي ولجع    لتةييذل، ةذت يلكوو   ي  هذ  َلعا  اي  عل لط ميا 
 لع  عظالل تة  ط ف و ل   ةيذتكوي تة  عيل ميى  Robert, 2004) يع وف ( ع  ا        

 موا اةك يذعو عقا ،عتضي   لذلل تةلكي  تةج ع  تمال  ت  ف الا ميى  تةجيهو ل تةا 
 ي  أ ةيغلتةلخاصل  تألع كن ي  ض ف ، فاذعو ةاهعة ع عال أإص أ فتص أل تةلوضى 

 "6" تةاع  
 
 

_____________________________________ 
 25، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -1
 . 184، ص  1995النهضة المصرية  مكتبة ( القاهرة ، 2 ط) ،النفس الفسيولوجي علم:  ساميعبد القوي، -2
 380، ص  1998،  ي س   ااو عصاتةز  ف ، ياي  عصطلى : -3
 77، ص 2006 ،(تةث ةثل تةطب ل) ،تة وتءي ععطك ف تةطلطعصطلى :  الا، وعيلا، يعاة  الا، م ا هللا -4
 26، ص  2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -5

1- Robert A. Bormstein , Cognitive & behavioral Rehabilitation, the guilford press, New 

York , 2004 , p .160 
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 اين توجد الذاكرة العاملة  2-1-2-5
 تةذتكوي ملط أي  إةى هايت  يتسل  عو ك أ تةولوال ةيصيل عو. تةل عا تة يع         
 ةيذل تةاع   لط لإظع ي عن ر    FMRI  تةلغو  او  تةولجن ساخات أ  تة  عيل
 لا اج تش يف عقا تساام اع ، ااى ييعلتةل  ساقب  تة  عيل عوذ ت تةذتكوي عملط بييذل،

كز تةايكة ي  تةذتكوي تة  عيل،  ع كن ةلوتتألع عال ةياع   ه  ةى تةلصيص ت تةايتسل هذ 
 "1ي تة  عيل ."و    تةذتكو  كثو ع ميى يطالط   تةيي ء تألع ع  ةياع   ع 

 تة  عيل ذتكويتة من عةلوؤ تةل  لع  ميى تةلوط ل هذ  فصفععن تأل ةل عتة وتهجن تةا       
 ه ان: يلث    تةاع غال تة ويلصل   عن تةجزء هذت تص أ ف ثجوتف تةو علل من تةا ه 

 ي  طوتأ   تضلاب  ، ع ت  ي  ت اهال ص  ش تةاع    صي  لي  فيل   ي  تةل تةذهنتةلوضى 
 ا  تةاوتأو عتةال ك موا عي عةل   تء عع   فاطيه ع ييع ف أسيياعة  ع اوة تةال جو،
 "2."ملط تةذتكوي تة  عيلصلاة   ع ةلذال، عهى عع   عن يعز ل 

 ساسية يف الذاكرة العاملة العمليات األ 2-1-2-6
 : هو ك ث ل عوتاط عن تةالثجط  ترط تةذتكوي تة  عيل       
 ر   تةل ييع ف  ترط لذ   تةذتكوي، ع يعا إ مليال فصف: عه  الترميز مرحلة-1

 :   عيل هل تةاوعجز  ترط تةذتكوي تة ليم   عن
 عتةيوعف، تأليق  ،) تةيلذال تةل ييع ف باوعجز يخاص عهي: صيف  . تةاوعجز تة   

 عوتف، ماي تة وا ف وتي  ن( تةاولاو) ر   عن لططلال ظ بع  ت اعتة يل ف( ع 
 "3"ع   باوعجز هذ  تةل ييعل تةيلذالن تةاع( تأليوو) تةط   صع خا
 ت اال ظ أ ة وي  تةيلذال ي  صييي أصو ل : يلكن عن ر ة الترميز البصري  -ب   

 كل  ليج  إةا  إات او  أصا  عجليمل تة وي   جو تةيلذال عثط )تةصيي( تةا  يكي  
 عن تةص ه عصلع ، ع  ةا ة  عن تةص ه فولا ع  صيفا  ، عهذت تةويع عن تةاوعجز

 .ها شى أوومل، ع خاص تةط  )تأليلن( عن تةاع   باوعجز تةل ييع ف تةلك لال
 

_____________________________ 
, Psychology press, Taylor & Francis hove Cognitive Models of MemoryArtin A. Conway ,  -1

sjssey, BN3 2FA. UK, Biddles LTd , 1997 , p 24 ،. 
 185،  1995،  عصاي س   ااو م ا تة ين ، س ع  : -2
 28، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -3
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 تةوذ عجن ي  تةل ييع ف بع  فلثط تةا  تةطو  ل إةى فطجو: ع التخزين مرحلة-2
 ي  فصط عات   عياع ي تة  عيل تةذتكوي ي  تةاخز ن س لأ ةذتكوي، عف ي  خ صجن تة

 "1".بوي  9تقصى  بوي  عاا  5ع يا   لى  بوي  7  إةى  تةلايسو
 بوجييي ح تةل ييعييي ف تسايض ي ميى قايفوييي  تةلواييييل هذ  عفلثط:  االسترجاع مرحلة-3

 "2"تةذتكوي  عن
 ؤثرة يف التذكر:أهم العوامل امل 2-1-2-7

 تة يتعط ألهة موضؤثو ميى مليال تةاذاو، عفال  هي  فيعا تة اها عن تة يتعط تةا  ف
 ي  تةاذاو: ؤثويتةل

 صو تة و عن نعلك ما   ك و ساام ء ل  قايي تةلو  ميى ت: ع  وف أ الذاكرة مدى-1
 عا. ع خايف تةليين، تإل يتك عن ع جول ياوي ر   وايمهتةا  ف تةيااتف  ع

 "3"تة لو ل تةلخايلل  ةيلواي  ف عي     تةذتكوي
 تةل  ي فذاو إةى يلجط تةلو     إةى تةايتس ف لا اج وفطج: مادة التذكر نوع-2

 تةل جوي  ع تةلاوتأطل  جو تةل  ي ص ي ل  هي ى بجول  وعيةل،أ تةل  ل  اتف تةلاوتأطل
 كثو ي ميال عي ااي ي  عتةغو  أ ةل  ل  يكي   تةلوط   تةا ية»  ن تةل  ل  عن

 "4"« فذاو ليتفج 
: فا ثو ي ميال تةاذاو أ لو تةلو  ميى تةاذاو، عفصط تةذتكوي  المستوى العمري --3

إةى قلاع  ي  تة طو وا ف ثة فااهيي ببوء ااى سن تةخ عول عتألي  جن، عي  
ةااهيي تألسوع أ ا تةخ عول عتألي  جن اج  إ  تةخ ي  تةا  ف لط مل    س سا   ت

ي  عع ز تةذتكوي تةا  فضليط ألوعي تةيقت، ي يل  ف ا  تإللو   ي  تة لو 
 "5فاهييف تةذتكوي عقيت ال ءفع "

 
__________________________ 

 29،ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -1
 79، ص  2005،  عصاي س   ااو ع  ، تع ل  زتهو : رل -2
، تةلجيل تةلصو ل ةيايتس ف تةولوال، تة  هوي: عكابل ت  يتك ي  لل اج ف ي ن عفو ع  تةل ييع فتةطوق عن،  ليي عيلا : -3

 151، ص  1998تأللجيي تةلصو ل، 
  224،  1989صو ل ، تةل تأللجيي عكابل: تة  هوي ،تة    تةولس مية تسسع آروع :   ي ت ،وصييع-4
 29، ص 2012،  عصاي س   ااو عو ا لج ح تبي  ي ي : -5
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 ميى تةذتكوي ةوط لأ اي ع  ف الا تة ليا ف تة  يال تةلكيلل  تعلم مادة التذكر: طرق -4
ي  ةل ي  تةا ية ف ي  ي ميال تةذتكوي، ياوذاة تةل ييع ف ع و  ل ف ايلع    وتا 

 "1"تةاذاو   ي تةيلظ ع ز  ةيلا ية ف لط ميى
 ف ي   تة  ي  ض  ف ي أليوت  تةلو ، اا ء ألواي.  تةاذاو  ثوها:  العقلي المستوى -5

 تةذتكوي، ل ةوط لتةلكيل تة  يال تة ليا ف ر   عن هاضح عهذت ضعالل اتكوي ةاهعة
    تأليوت  تألااا ء هالا ي  بذتكوي قي ل.لجا تة كس  عميى

 اةكاضح ع  للو ، تة لون  عوايتهن عن تةذايي ميى   ةب    تإلل ل فاليق :  الجنس-6
 .س تراب يتف تةذتكوي عي  تةا ياة تةلاي  ر   عن

 تةاذاو، مليال ي  سل   ؤ ن هذ  تة يتعط  عيت  ا : ف الدافعية االنفعالية العوامل-7
 ال ظت ا   ع  عتةاذاو تةا ية ي  تة  ط لط لفز ت  تةاتيعال أ اي ع  ي ي.  ع  فب اي
 "2" ك و ي  تةا ية عتةاذاوال هؤ ن إةى ي ميال تةاتيع تساث يي أي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 ، ص  2000،  عصاي س   ااو تة ا  ، م    : -1
 228، ص  1989،  عصاي س   ااو عوصيي ، ي ت ، عتروع  : -2
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 مناذج الذاكرة العاملة ومكوناتها 2-1-2-8
 عن يصغجو  فوطين تةذتكوي تة  عيل ميى الال Cowan, 2005 آروع  عي    ة يت  ع      

 عا ا ي لذو  ف عهو ك.  رو.  ع وفال ألع   ت لطغ   ثو ء ي  تةذتكوي ي   تةل ييع ف
 عااف فا  عط عو تةل ييع ف؟ عع  ليع تةل ييع ف تةلخزلل؟ تة  عيل، تةذتكوي اي 
 عن تة اها ر   عن عض ع  تةا  تةول اج عن أ ة اها تةل وي  تةولسع زرو مية     

 "1" ععكيل فع  تة  عيل تةذتكوي يصفعاةك ة تةوذو  ف،
 : ف ي كل  تألاال إةى تألقا  عن عوفبل تةول اج هذ   هة ععن
 Baddeley & Hitch, 1974و  ال هتش باديلي و  نموذج-1
 تةلكي   عن  ةففا  لع  ميى تة  عيل ةيذتكوي  صيت  تةولياج «هاشأ  هي  ع »قا  

تةلوازن عو تثوجن عن تةوذة تةلوعال، عتةجع ز تةاولجذن تةلوازن هي عااي فيكة  ولجذنتةا
ع ، عهي تةذن ييا  وعفخز  تةل ييع ف ع  ةجل ه  س سالعععلا  تأل ي  تةذتكوي تة  عيل،

 تةجاهاي تةل ييع ف فو  مواع   ل  إةى ض يلأ إل عةي  فع .   هلال تةل ييع ف تةيتي ي ع يا 
 ةل  ةجل ض فالت  تةليتي  واةهي تةذن ي وي ف  تةلوازن  تةاولجذن تةجع ز إ ي تةوذ  ، إةى
 Wright & Shisler, 2005 تةيتي ي تةل ييع ف هذ 

 
 (1990( ه جن عكيل ف تةذتكوي تة  عيل ل   من أ  هي  ) 1شكط يقة ) 

________________________________________ 
N. Ohta  . In C. Izawaapacity limits in a theoretical contextmemory c -. Working Cowan, N -1

(Eds.), Human learning and memory: Advances in theory and application The 4th Tsukuba 
International Conference on Memory. Mahwah NJ: Erlbaum 2005 ,  (p. 175).  :،. 
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 Daneman & Carpenter, 1980 نموذج دانيمان وكاربنتر -2
 ألا. عتهاة 1974  م   تألع  للياع  ي  أ  هي  قاع  ع  ميى تةولياج هذت ساوات

 ساخا راب ي تةذتكوي تة  عيل. عتعاةك  Working Memory Span تة  عيل   تةذتكوي
 هذت ع واوا. تة  عيل تةذتكوي فاو ع  تةا  تةايتس ف ي  سوباي  راب يت  عن تةويع هذت

  عيه  وة   هو وي تة  عيل ه  عيي  عياع ، ع جه تةذتك إ  تة  ايل تةوذو ل ميى ي تةللع
 تةجلط قوتءي ي  نعط ياجتةولياج عن ر   ععي   هذت عسو عقا. عتةاخز ن تةل  ةجل بجن

ت تةلعلل زت   ي  عليل. عايل  ف اع كط ي  تةوع اال تة يلل عفذاو عوفلو، أصيف
راب يتف  عن ت عع  زت  هذت تةويع  Wright & Shisler, 2005تةجليل عاجلع 

إل يتج  يل، عة ا ماةتتة  ع تةذتكوي فاو ع  تةا  تةايتس ف ي  عتسو لط ق ميى واخاع   ع
 ف جاة عن تةويع ةعذت تةللعي  هذت تساخات  تةلث  ، س جطآرو عن تةطوتا . ميى ليع 

 "1"أ ة جن تةاابو إةى تةلواواي تةيلذال عتةلع   تة  عيل أ ةذتكوي خ صلي  تةلع   تة تةلعلل
 Hasher & Zack, 1988وزاك  اشرنموذج ه -3
 اتف  جو تةل ييع ف بجن تةلو يول ععي  و هيل قايي عياع ي أتة  ع ةيذتكوي    تش يت 

 أ ةلو ال ي وف ع  فاو ع  تةا  ه  ةصيلت اتف  جو ي ةل ييع ف. ةصيلعاتف تةصيل ت
 عقا. عفخز وع ةصيل   ةل  ةجل تةل ييع ف اتف ت قط عن تةليتي  قايت   يااوك تةلياع ي
تش يف  ون،اب ي تة  اتكوي بو ء ميى هذ  تةوذو ل  ع  تسالوف تةا  تةايتس ف ييصت
ي  تةلع   تةلا ي ل أ ةذتكوي من تةب ةغجن   سي   ؤهة  ت ك   تةون كب ي    إةى تةوا اج

 صوي تة  عيل عة ن ةاو قتةذتك عو ال ة يل اسة هذت تةب اثي    يعو عقا. سو    صغوت 
تة ا  عن هذ  تة لط  عتسالو. تةصيل فات  جو تةل ييع ف عن تةاخيص ميى تة ايي
 اتف تةصيل   جو تةل ييع ف فج هط ميى عقايفعة سو    تألك و تأليوت  ميى ةجواز س فتةايت

Wright & Shisler, 2005 
 
 
 
 

__________________________________ 
 31، ص 2012،  عصاي س   ااو  ي ي : عو ا لج ح تبي -1
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 Schneider, 1993شنايدر    نموذج-4
ن عكيل ف تةذتكوي تة  عيل، ع و. ع اوا   ةلجليمل ع Schneider, 1993 و هايش قا 

 سيويل فجون  اج  تآلة  تةي سه عكيل ف ة لط ع   عط بتةلكيل ف ف لط مل       هذ 
 ميى تةل  ةج ف عن

  ي يل ياوي فخز وع  يلكن تةلخوع ف هذ     كل  تةوع ا ، و فجتة إةى  ةييصي تةلار ف 
 ةط ا ل عي      صلر عظالل عوع  ة ط تةلا ا ي، تةلخ ز   فطب عهذ  تةلكيل ف  تةلا.،

 طةطكعت تةيوا ، عتةلخز   تةول  ، عتةلخز   ،ةبصون اج : تةلخز  ت اعلتةل  تةل ييعل
 ايشو ه تة  عيل موا تةذتكوي عكيل ف يضحه تآلف 

 

 
 ( ه جن عكيل ف تةذتكوي تة  عيل موا شو هاي 2شكط يقة ) 

 
 Wright, 1993  نموذج رايت-5

للياع   ةج وي عن ر ة  ملط عكيل ف تةذتكوي تة  عيل فال  Wright, 1993 قا  يتهت
 تةيوال، تةذتكوي عن كط عو تة  عيل تةذتكوي عكيل ف ملط جيضح رو. ةععن ل اال  بجوع ،

 قصجو تةلخز   إةى و .، اج  فوا ط تةل ييع ف عن تةلخز  تةيتةلا ي ط  عتةذتكوي
 عن عاط تة  عيل ةيذتكوي تةلا.  قصجو ةال بجن تةلخز فب    قلم فيعا اج  تةلا.،
 تةلا. وقصجثة فوا ط تةل ييع ف عن تةلخز   تةيلذ ،  جو عتةلكي   تةيلذ ، تةلكي  
إاا. عكيل ف تةذتكوي إلعوتاال ات عتةذتكوي تةل  ل ، اتكوي عن كط إةى تة  عيل ةيذتكوي

  ي يل تةلا..
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 ف تةذتكوي تة  عيل ي  فل ميع  عو تألليتع تألرو. عن تةذتكوي، عكيل يضحه تآلف  ةطكطعت
 عاةك
 .يتهت فصيي  كل  

 
 

 
 ( ه جن عكيل ف تةذتكوي تة  عيل موا يتهت3شكط )

 
 للياج ا أ   ععفوز -6

 ي  لذو ل  رو. من تةذتكوي تة  عيل Caplan & Waters, 1999 ععفوز ك أ   قشل 
. تةيغل ةل  ةجل تة زعل تةليا ي تةل ويل ماب يت  ي   رذةا تةا  و أ لتةوذو  ف تة
ن ةذتكوي تة  عيل ةل  ةجل تةيغل، ع   هو ك ليمج   هو ك عيتي  عالجزي ي  تع زملي  

  جو تةلعة ه  تألعةى تة ليال: تةللجز تةوذ   هذت  ترطولصيل تةل تة ليا ف تةلوعال
 عث  . تةلو  ميا  واطوعتة ليال تةث لال ه  ي ط عتعُ  ي تة   ، عن تألع  ةيل وىتةط يين 

 س جطيعة تةجليل تةل وال ةيلجعي ، ميى  ي ضوعي ل    تة ليال تةث لالف ي  مواع  اةك
إةى ل اه    تةل ط  يي  ي ي   ةلعة تةث لال تة ليال فواخا  عسيف. تة و  يي  تةلث  ،

 Wright & Shisler 2005 ( تة و) أ  تةلل ي  ةاوتي مط/ ي مط )تة يه( ع 
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 مهام الذاكرة العاملة  2-1-2-9
 ةيل ييع ف ؤقتتةل تةاخز ن من عوئي  لذ   إةى إلش يية يواخا  طيحعصتةذتكوي تة  عيل 

 التةل وف للططتأل ةامة ألوعلل تساخاتعع  يلكن اهوال و ال  ألث أل ععه ساغ ةع ،عت
 اةك ععو. تة  ي  تةيو ب عثط سيتء،تةا  فاطيه تةل  ةجل عتةاخز ن ميى اا تةجيعال  

 ع عط ةه تةل  ةجل ي  تاا تةز  تةاخز ن  وضوإات تياتة  عيل عياع ي، ع تةذتكوي  قايتف إ ي
 تةوذ   هذت عن ةيل ييع ف ي  ال رو يي إةى ؤ نه يعي والوتةل تةل وي  ةوط لعجو. ت

 هي تة  عيل تةذتكوي يواخا  تةذن تةجيع وط ل هذت تة ميى عث   عرجو .ةيذتكوي ؤقتتةل
  عكي  عن عوعل كط ما هنةضوب عي عةل  -تةلث   س جط ميى- فخجط. تةذهو  تةيو ب
     ع   عن آرو شخص أ ة ي  ع ي ع  إة (  x 47 27تةلث    س جطميى يقلجن )
اال ظ إةى ت أي عل  ف ي   اءب ان أ  ئ. ا سبل آةل  ع عقية عيقل تساخات  عن فالكن

 و بتةا  ف يلاع  ةي ةضوبت قيتما ساخات تأ ةوقلجن ي  تةذتكوي تة  عيل، عتةخطيي تةا ةال 
كل  اوت  تةجاها تةو فج تة  عيل تةذتكوي إةى  فضافع  تةلاا ةال، تألمات   زعتج عن تةو فج

 إةى تةيط  عيل، ع  هؤ . تةو فج ي  تةذتكوي تةإةى علو فا أو قاع  . ع رجوت ، ف ي  أي عل 
  "1"تةصياح

 تة  عيل تةذتكوي ملط صلاة   تةا  ف ا عنتةلع  عن ةي اها وعخاص موضعفال  هي  
 :  عظ الع  تةا  فلجزه  عن تألليتع تألرو. عن تةذتكوي  هة ععن

 لاب   عتةاذاو.ميى ت  تة ايي -ت
 .تةلطك فميى تةال جو عتةاخطاو عاط  تة ايي-2
 ى فوفجه تة ا ل ف عفوذالع .مي تة ايي-3
 .تةذهوال لوضا فتة عتراا ي تةذهو   ساا  ميى ت تة ايي-4
 "2"ميى فخز ن تةل ييع ف عع  ةجاع . تة ايي-5
 
 
 

________________________________________ 
rch Resea ? EducationalHow does working memory work in the classroomAlloway, T (2006).  -1

& Reviews 1 (4),2006 , p 134 - 139. 
 Working memory & acquisition of implicit knowledge by imageryHelen & Xavier, (2006).  -2

training without actual task performance department of physiology, 2006 ,  p.4 ) 
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 سعة الذاكرة العاملة  2-1-2-10
ما  تةول اج عن تةل ييع ف عاجلع  » لع  ميى  Edmund, 1998 « إ عيلا»مويع  
 "1"« عتةللكن فخز وع  أ ةاع    اا   إاص
 سل مع  أ ا يوا جاه     ةيلو  يلكن تةا  تأليق    ع تةيااتف ما  إةى تةذتكوي س ل فطجو

 لو،تة  ز   ي عو فز ت  يق  ةأل تة  عيل تةذتكوي س ل   اهثل تةي تةايتس ف لتاطع  ، شويعب
 تةي  يل  لط يواطاو بوي 3- 4  عن هاذاو    تة لو عن تةوتأ ل  لط واطاوي ي جول 
 ع لوو بوي ، 8  يوا جا    فالكو  تشاتةو   ع  بوي ،6 - 7 عن سا   يت تة لو عن مطو

 تةل  ةجل مليال كل ءي ز   ي إةى تةذتكوي س ل  ميى تةاغجوتف تةا  فطو  هذ  عثط تةب اثي  
 ي  تةاع   ميى  فطو  تةا  وجيةيعالتةاغجوتف تة جيةيعال عتةل أل ط ه باعي  فايون تةا 
 "2" تةولي  ثو ء

 فيقو عو عوع  عااتف أوبو اال ظت  ميى ع ايي ةاهو     تةذتكوي س لع ذعو عن فج يب 
 ةة إات تةليي ميى ه يل ةع  ييال قا تةيااتف عهذ  عااف  ، ص ع فو ت  عااف      فز 
 ي  ساام ء ت س لإ  جع  عتة لط ميى فوذالع . ع عذت يليعي ي يتةل ييع ف تة ف وي

  ع قطو  ع  عزتء ميى فياين  تةيااتف عن  عزتء سبو ييةصي ت هذ  ي  ف ي   تةذتكوي،
 ي، ص، ب،) عث    اوعف عجليمل إةاك قاعت إات: تةلث   س جطي يى  اثجوي. وو صم
 عو هال  اةك أل  اوعف؛  لسبي  هذ  تةي   ي و ايتة   فاذاو إلكي(    ،  ، هي،

إلع  فاج عز هكذت عا. اوي   ي12عاا أ ل عن   عجليمل إةاك قاعو  إات  ع  تةذتكوي س ل
  ي و ةاهو  اصبحعااتف اتف ع وى ة تةذتكوي، عة ن ي  ا   فوذاة هذ  تةيوعف ي 

   مطوثوت  فذاو وعطتة عنيصبح  إل ي اوعف ث ثل ميى عااي كط فياين  عااتف
إةى يلثط علا او    ل  كل  تة  عيل، تةذتكوي آةا ف عن عتاات   تةل ييع ف فوذاة ي ا ذتة اوي  ،

 "3" عاته   ع اتكوفو  س ل ساوفي 
 

________________________________ 
 . Professional Development InAn Educational ProcessEdmunds, A. L. (1998). Inclusion:  -1

Service for North Queens Royal High School. Caledonia, Nova Scotia, September, 1998 , p .49- 
 82، ص  2005،  عصاي س   ااو رل ع  ، تع ل  زتهو : -1
  ضطوتأ فتةط ال تة  عل: تف تةي   من تةو فجل تةولوال طوتأ ف ضعت تةل وفال وتأ فضطت :  آروع  ع  جوأط ان،وشجتة -2

  103، ص  2000  تألعجون،تةاهيت: تة ي ت ال،ولوتة  فت ضطوتأ  يويل فطخاص س1( ل) تة ضي ل تةولوال
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 العمليات العقلية يف الذاكرة   2-1-2-11
عوابل ، للجز يجع  تي  ل مليا ف تس سال  Mental processتةذتكوي مليال م يال        
 ه  :
ييع ف : عف و  تكاو ب تع ف ية تةل  Fixation االنطباعات ارساخ عملية-1

عتةخ وتف عف ي ن تلطب م ف موع  ي  شكط فصييتف اهوال ف وف ) أآث ي تةذتكوي( 
عف ي  هذ  تة ليال ميى ف ي ن يعتأو مص ال ي  ةي ء تةلخ ةل  هايا  تةلو  ي  
مليال تساقب   تةلثجوتف عت ساج أل ةع  ، عفاعاة هذ  ت يفب   ف ايل  ف ويف 

ة ليال ميى عا. تلاب   تةلو  ةيلثجوتف تةلخايلل هذ  تة ليال ، عفواوا ي ميال هذ  ت
، ي ا  تة ايي ميى فواجز ت لاب   تع ما  تةوغبل تع تةلجط تةى ت لاب   تةى 
عيضيم ف ع جول تع ت ز ا   ألثجوتف عاض ي ل تع ض ف ت لاب   أصلل م عل 

ال عف ي ن تلطب م ف عصيي م ي يج ط تةلو  يخل  ي  فوججط تةلثجوتف عتساا  بع 
 "1."موع  

ي   عه  مليال رز  عتساب  ء ت لطب م ف:   Retentionعملية االستبقاء  -2
تةذتكوي با ي ن ت لطب م ف بجوع  ةاطكط عااتف عن تةل  ل  عهذت ي و  ت  تةلو  
ييالظ أل  عو أ  عن ر وتف ع ل  اصي  عن ع ييع ف عاوب  عن م  تف 

تساط و  ت  لاصيي شجئ  تع لل و فا   ععع يتف عةي  هذ  تة ايي ميى ت ساب  ء ع 
تع ت  لا ية شجئ  ميى ت   ق عتة ايي ميى ت ساب  ء تسا ات  يطون ة  تس س 
مص   يخايف أ را ف ت يوت  ، ي  سيط   ةيلو  ميى تلل ا  تع ف ي ا  أ ةااي ه 
اج  ت  مل  ت ساب  ء عس ا    هاوفه ميا  أ ةضوعيي سعيةل تةيلظ تع سعيةل 

ساوع ع قا يكي  تةذهن ا شات أ ةل ييع ف ة ن ميى صييي عطيشل  جو عواال ت 
أيج  يط  ميى تةلو  ت  هاذاو ع  اصط اجن ييا ج تةا  عو ععي   ي  

 "2اهو ."
 

___________________________ 
 145ع ص  2005، ة و   ، تةاتي تة و ال ةي يي  ،  1، ل تس سا ف ي  مية تةولسعو   س جا تةواي : -1
 146ع 145، ص  2005،  عصاي س   ااو :  عو   س جا تةواي-2
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عه  مليال تساوع ع ع  تساب    تةلو  ي  اتكوف  :   Recallعملية االستدعاء  -3
عن تلطب م ف عصيي عآث ي عهذت ت ساوع ع قا يكي  ي  صييي تةل ظ تع ع    تع 

  تا  تة ايي ميى اوا ف تع صيي اهوال ا ساوع ع بجت عن قصجاي تع ا  ثل يع
فذاو تةل ييع ف تةلطيي ل ميى عع  تةوومل عوفبطل أ ةوؤت  تع عثجو تع عطكيل 

 ع عب يي ترو. تساج أل ةلثجو  جو ع ثط تع   تةييتس 

 ع لجز ميل ء تةولس تليتم  ماهاي عن ت ساام ء عوع  :
 ت ساام ء تةلاويوط : عفا  يجه فذاو تةل  ي ي  فوفجه ع جن  -
 ةيو : هاطيه تساوع ع تةل ييع ف ي  تن فوفجه ا   ت ساام ء ت -
عه  تة ليال تةا  فاي   بع  تساج أل ت ةلل :  Recognitionعملية التعرف  -4

أ ألشا ء تع تةليضيم ف تةا  مويع  تةلو  عر وه  عن ق ط ع  ةا ة  تةا وف ميجع  
 تةل  عوي ترو. ي  عيتقف ترو. تيفب    أإش يتف تع م ع ف تع تش يتف ع جول

، ع يال تةا وف ميى  يع ف عخايلل ت  تل  ها يعح بجن تةط يي تةل عة ميجع  
أ ةا وف ميى عيضيم  عن ل اال ع جن تةاياها تةا   ةعذت تةليضيع عفياها 

 "1"رص اص  عع  ةل  عن ل اال ترو. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 147، ص  2005،  عصاي س   ااو عو   س جا تةواي : (1
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 االنتباه  2-1-3
 تعريف االنتباه  2-1-3-1 

ت  ت لاب   هي تسا ات  عفعجئل ةيذهن ةلاوي عن تةزعن ليي لط ل تع عيقف ع جن تا       
 "1ت  ت شا ء عتةليتقف اجن هواب  ةع  ت لو   فصبح تعضح ي  ش يي اةك ت لو  ."

اية   اعيهميى ع   ها وفت   اجهف ياو لتع تة  جئل عو تة ها  عطت  ت لو         
هي  الججزتة ي  لجذتب ةعذ  تةل ويل تع جع  عتةا وف مي  شا ءتيلجز ت   واواطي ااى

تةلوب  تلاب   تةطخص ي ل   هثجوتع مواع    جئلعن هذ  تة هعل ع   ميى ت لاب   تةطخص 
تع  فا  هؤثو  ت يواطاوااى  جايا ميى اةك تةط ء ة ا ا    أييتس  اوه   جايعس

  لالتةلو  عتعك يالتةطاي ع يعل ت لاب   اوه ق ب عفخايف أ  ي  عمض ف  ، ا مي ويواط
عن  ا ف زز ةو  ع  لو ه ت  لواز مي الم ي ال"ملي عقا موف ت لاب   أ ل  ت اال ظ أ 

 "2."عوع  هعلع عفطو  ع     جوتفعو ع ف تع عث
هو ةاج يع  ف عل تةيضيح ت اي  ظ هوي عن تةذي  والتةول  ةا ف"علو تةل  يض ت عهي     

  عيا ا   ت لاب   ف يال ترعتات ا لت  ا ا   ت لاب   او الر يع تةذ هوي ي ات ا لت هذ 
".3" 

عن  يغجوعسومل يعلع  عتساوا عع  ال  تل   شا ءي  ع ويل ت  يو مال ت لاب    ي      
 " 4"تةوط ل تة ص      ع   من  و تةا  فيال ي  عزء عن ت تء تةا التةولو ا فتة لي
تةلايتي ي  ثجوتفتةا  ف ي  أ راب ي ما  تةل التةولو الأ ل  " تة لي م قط م     وي ع     

 "5"ت رو.  ثجوتفتةل عفج هطجع  مي اجزميى تةولس عتةاو 
" يعي ع ويل تةطخص ع  ييال ع  ةا ة  قايف  ميى تع  ت لاب   ي  تةلج   تةيوا      

 "6ل أصييي عجاي ي  لاب   تةيوا  عوفبو أي سا  تةبصو عتةولو"ت تء تةوط 
____________________________ 

 24، ص  2005،  عصاي س   ااو م اهللا اوجن تة ع  : -1
 103، ص  1982 يصط ، تي تة اه ةيطب مل عتةوطو ،تةل ،ع اعل ي  مية تةولس : يخون تةاأ  -2
 20، ص  ١٩٧٢  تي تة ا ب تةي و ل  ، ، وعفجب،  ١،ل مية تةولس:  ب جصي طجعل-3
عويطييي  وج  وجيس ةل ع عوا، ت لاب   ي  عو أ  ف ييو ت ث    ق ط تة اء أ ةوي  ف  زج يتسل فوا:  نج سي  ويع  ا  تةا و -4

 13ص. ،  1978،ع ع ل اييت  ،  ، 
 621ص .  1981 ، نهج تي تة ية ةيل  ، وعفجب،  ٧ل  ، مية تةولس: م قط ي رو -5
  25، ص  2005،  عصاي س   ااو م اهللا اوجن تة ع  : -6
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 طبيعة االنتباه  2-1-3-2
فا ا  ععع ف تةوذو اي    ا ل ت لاب   عرص اص  ع لكن إبوتز تةخصي اص       
 ة لاب   : تةا ةجيل
 ، يجي  ةاواجيزعت عثجيو  ع ةييال فولجذهيل تراجي ي مليجيل تلي  مييى ت لا ي   إةيى  وذوع  اوال :

 ةياس أ ما ي ي  تايا عكيلي ف تةيذتكوي تةعاكيجيل يعيي يلثيط تة ليجيل تةاي  هياة عين ر ةعي 
 تراا ي أ ا تةخ وتف تةيوال تةخ يعال  ع تةاتريال ، عتةاواجيز يجعي  عين تعيط ع  ةجاعي 

 "1"ي  لذ   ع  ةجل تةل ييع ف
 يل شي يي ل يي  تألصيط فالثيط يي  فواجيز تةييم   عهوذو إةى ت لاب   ميى  لي  مليجثانيا : 

 تةط يي ي  عثجو ع جن  ع   جو  عن تةلثجوتف تألرو. ، عت لاب   إةا  مييى لييي تلا ي ا 
 ةييجن ع  ةجاي  ، ع لكين ة ليجيل ت لا ي      فصيبح مليجيل  شي يي ل ( عفيع فاكجيل ) يي 

 ف عتةليتقف ،  ع ي  ا ةل تةلثجوتف  ع تة ليا فا ةل تةلل يسل تةلكثلل ةب ا تةلثجوت
 "2يل "تةل ةي 

 هو ك عن هوذو إةى ت لاب   ميى  ل  عجعي   ع ا ةل تساث يي فيال مواع  فصطثالثا : 
 ت لطب مي ف تةيويال م يو تةيييتس إةيى تةيذتكوي تةيويال ، ع وياوا هيؤ ء إةيى ي يوي   

   فاطيه فواجز ت لا ي   عثيط تة ليجي ف تةيوي بال  عتةلو  مواع  ي ي  بب ا تأللططل تةا
 قا  ي تةوا يي  ع تةلو قطل  ع تةوب ال ع جوه  عن تأللططل ، عهة ه ذةي  عجعي ت م يا 

 .هوتي  فغجوتف يوجيةيعال 
يلكين   عيياع  تةوي ل   ع عصياي لاب   ميى  ل    قيل عيياع يهوذو إةى ت  رابعا : 
  "3"ةاولجذ  كثو عن ععلل ي  تةيقت للو  فطياجاع 

 
 

__________________________________ 
1989 , p.73. New York . Human memory and cognitivHarper Collins publisher: Aschraft . m -1 . 

 lbaum. Mahwah : Er . sceientific approaches to consciousnessCohen , J. , & schooler , J.W •-2
.NJ , 1996 , P.144 

, ( 3kd ed ) Freeman .  . cognitive psychology and itsimplications• Anderson , J.R. ( 1990 ) -3
N.Y. 1990 , p.439  
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 مراحل االنتباه  2-1-3-3
 إ  فابو مليال ت لاب   يطجو إةى ااعل ث ل عوتاط ة لاب   ا ليال ع وفال عهذ 

 ه  تةلوتاط
 : ييي  هييذ  تةلوايييل يييي ع  تةلييو     يكطييف ميين مرحلــة الكشــف أو اإلحســاس -1

 ععييي   هييل عثجييوتف اوييال ييي  تة جئييل تةلياطييل بيي  عيين ريي   ايتسيي  تةخلييس ، عهييذ 
 . تةيييم  بيعييي تةلوايييل  جييو ع ويجييل أللعيي    فوطييين ميييى  هييل مليجيي ف ع ويجييل سييي 

 تةلثجوتف .
 Signalيييل أ  لا يييييييييييييي   تةليعييييييييييييييي  ييييذ  تةلواييييييوف هييي: ف يـــرف عرحلة التم–2

Attention ييي ع  تةليو  تةا يوف مييى   ا يل تةلثجيوتف عين اجي 
 ف هيي لطي ل ع ويي   عةي شيافع  عليمعي  عاجلعي   ع ميا ه  ع هلجاعي  ةيليو  ، عتةا يو 

 هاطيه فليص عع  ةجل باتاال ةيلثجوتف ةاياها عا. تةي عل إةجع  ،  ع ت سالوتي يي 
 "1"تساقب ةع  إلكل   مليا ف تإل يتك تة ا ل .

 : عفالثط أ راا ي تةليو  ةلثجيو ع يجن عين بيجن ميايمرحلة االستجابة للمثير الحسي –3
 تةيوال ، عفعجئل هذت تةلثجو ةيل  ةجل تةل ويجيل تةليسي ل عثجوتف اوال ميى للس تة و ي

 "2تك."تةاييييي    ة ييييي  عييييي  فييييييال يييييي  تةيييييذتكوي تة صيييييجوي  ع تةل مييييييل ضيييييلن مليجيييييل تإل ي 
 توزيع االنتباه  2-1-3-4

ب  تةى تكثو عن عوب  عتاا تعو ت  يتس ف عا ا ي ةل ويل ع  تات ا   يلكن تةلو  ت  هوا
ي  تةيقت للو  ي ا ا   يضو ييق تال  تةلو  سل ما   فوسط اط عوعل  يس ةل عخايلل 
من ت رو. ي  اتف تةيقت عا   يطيه تةا  ت  هو   تة يلل تةا  يول ع  عن ت ا  

ع ويل ع  تات ا   تةلو  يلاثط ةيل ييع ف تةالوى عث  عا   عيضيع تةذن يجون أيث  هي 
ةا  يول ع  ي  ت ا  ت رو. يا جن ت  تةلو    ي ط  ت  تة يجط عن تةل ييع ف تةا  ت

 "3يول ع  أ  ا  ت رو. أ ةو ة عن ت  الجاع  ف الا ميى للو تةوس ةل عص ي اع "
__________________________ 

P.201 , 1988 , ( 5th Ed ) Allyn and Bacon , cognitive psychology• Solso, Robert-1 ، 
 76ع75، ص 2004، عصاي س   ااو تة اي  ، مال   هيسف : -1
 133، ص  2005،  عصاي س   ااو عو   س جا ياي : -2
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 االنتباه  انواع 2-1-3-5
 صييوف تة يليي ء ت لا يي   ميييى عييي  ميتعييط ميياي هيي  

 Fenigestein , Caver 1978  عن هو. اط حيث موقع المثيرات : من-1
  لاب   هو وة عن اج  عيقو عثجوتف  تةى :ت

 : عهيي فواجيز ت لا ي   مييى عثجيوتف  تريجيل صي  يي عين  اطي ء االنتبـاه إلـى الـذات -أ
 تةلو  عمض ف  ععل صي  عريت و اهو  ع ي  ي  .

 ين اتف: عهي فواجز ت لا ي   مييى عثجيوتف يي  تة جئيل تةخ يعجيل أ جيات م االنتباه للبيئة -ب
 تةلو  عثط تةلثجوتف ت عال عال ، عتةلثجوتف تةيوال تةلخايلل سيتء  ك لت سلعال ،   

 "1("ا     فذعقال أصو ل ،    شلا  ، أل  عو
 هو وة ت لاب   عن اج  ما  تةلثجوتف إةى صولجن : : حيث عدد المثيرات من -2

 ا عفواجيز ت لا ي   إةجي  ، عثيط تلا ي ءهيي تلا ي ء تةليو  ةلثجيو عتاي : االنتبـاه لمثيـر واحـد -أ
 عثجو أصون ة  عيتصل ف عيا ي عإهل   تةلثجوتف تألرو. تةاي  ف يو ع عي  يي  تةلجي  

 تةبصون ةيلو  .
، عهيذت تةوييع عين ت لا ي   هاطييه سي ل  لاب هجيل م ةجيل  االنتبـاه لكثـر مـن مثيـر -ب

ى  كثو عن عثجو ي  تةلج   تةبصيون  ع تةويل    ع ي ي  تةلو  باواجز تلاب ه  مي اجي 
ع   ، عثط تةو ا  تةذن ي ي  سا يف  ع والو ة ول عج ع جن ي  تةلذي ع ،عهذت  كيجعلي 

ت لا ييي   هاطييييه ععيييات م يجييي  اايييى يوييياطاو تةليييو  ت االييي ظ باو جييي  هيييذ   تةوييع عين
 "2"تةلثجيييوتف

 : التنبيه حيث مصدر من -3
 هو وة ت لاب   عن اج  عصاي  إةى تلاب   سل   ، عتلاب   أصيون ، عتلا ي   شيل  ،

 "3"عتلاب   فذعق  ( تلاب   ةلو  ،
 
 

__________________________________ 
 76، ص  2004،  عصاي س   ااو تة اي  ، مال   هيسف : -1
 193، ص  2007   ،  تي تةلوجوي ، ، مل تةا ية تةل وي تبي ي  ش ، اوجن عيلا :  -2
 19ع17، ص  1999، عصو ، ايال تةوعضل تة و ال ،  1، ل ت  يتك تةيو  تةول   تةبصون تةوجا عي قل عيلا باي : -3
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 حيث طبيعة المنبهات : من-4
 ة ا  ث ي ميلي ء تةيولس ععويذ  كثيو عين رلويجن م عي  عيضييع ت راجي ي عتإليت ي يي 

    با عن تةالججز بجن  ليتع ت لاب   آ فال :ت لاب   عميا
 : ي ا هذت تةويع عن ت لاب   إيت ي  اج  يي ع  تةلو  فواجيز االنتباه اإلرادي االنتقائي -أ

 تلاب هي  مييى عثجيو عتايا عين بيجن مياي عثجيوتف ، ع ييال هيذت ت لا ي   تلا  اجي  أوي ه
  يل س ل تةاخز ن عسومل ع  ةجل تةل ييعي ف ، ةيذتعياع يل تةط قل تة  يال ةيلو  ععياع 

 هاطيه هذت ت لاب     قل عععا ا جو ن عن تةليو ، عرجيو عثي   مييى اةيك موياع  يويالو
   ةييه إةييى عي ضييوي عليييل ميين عيضيييع   هثجييو تلاب هيي  ي ليي  ييايي ج إةييى ععييا م ييي 

 ز ، اجي    ة ي  عي  يجيا تةط ةيه للوي  ري يج تةلي ضيويععويان ا جيو  سيالوتي تةاواجي
 ع ي ع  إم  ي للو  عوتف ماهاي ةاولو ع  ي ية  تألسا ا .

 : ي يا هيذت ت لا ي     إيت هي   ع قويو   ، اجي  هوايز تةليو  االنتباه الالرادي القسري -ب
  ع  بيذ  ععيا ة راجي ي بيجنتلاب ه  ميى عثجو يليوض للوي  مييى تةليو  أطو  يل قويو ل ع 

 تةلثجوتف ، ععث   اةك ت لاب   ةصيف ضجاج عل عئ ي  عواصف تةيجط .
 : عهيي ت لا ي   ةلثجيو يطيبو ا عي ف تةليو  ع عتي ي  تةذتفجيلاالنتباه االرادي التلقائي  -ج

 عيل ، عثي  اج  هواز تةلو  تلاب ه  إةى عثجو عتاا عن بجن مياي عثجيوتف باويو عسيعيةل ف 
 "1"تيييييييييي اةيييييييييك تلا ييييييييي   تةطليييييييييط ةلثجيييييييييوتف عي  ييييييييي  فطيييييييييبو ا عاييييييييي  تع في ييييييييي   ها

 
 ع لكن ف واة ت لاب   اوه تة ليجي ف ت لاب هجيل تةاي  هياة تةاوويج  بجوعي  يي 

   تةا وال ف  ع  ليتع ت لاب   ع  هي  :تة طوي تةاع غال عفطلط هذ
يطجو هذت ت لاب   إةى تة ايي ميى ت ساج أل عتةا  ل تة و صو :   الموجه االنتباه - أ

عع يع  ي  عواز ت لاب   . هذت ت لا  ء هاة من  و   فلججز  تألس سال عن تةطكط
وتف تةاتريال تةلثج تةويع عن تة ليا ف يطلط تإلث يي  ع تةطكط من تةخيفال ، عهيذت

  ع تةخ يعال 
________________________________ 

ed ) Freeman . N.Y. 1995 , , ( 3kd  .. cognitive psychology and itsimplications• Anderson , J.R-1
p.111 
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اج  هوا ط تةطخص عن عيضيع إةى عيضيع ، أل وى    :  المتباد  االنتباه – ب
 "1"كل  ييال موا تةايال عو شخصجن ( عيضييمجن ت لا ي   هوا يط بيجن

ي و  عا. إعك لال   تء  لططل عاب هول  ع  تلخل ض يي  :  الموزع المنقسم االنتباه -ج
ي ي  تةطخص باجزال عص  ي ت لاب   ي  للس تةيقيت بيا  عين  عوياي. تة لي ءي ، اجي 
ا يي عت سال ع ةيلذي ع ، عقا ف وض كل  ييال ي  ا ةل قا  ي تةو ت لا ي   تةلا ي    عاةيك

 أ ماب ي  مليا  تلاب ه  فب  ةا   هذت تةوييع ة لا ي  
عهيي تة يايي مييى إ تعيل ت سياج أل  ع ت لا ي   تةل صيي  مييى عيو :  الدائم االنتباه – د

 "2"جن تةجي جن( ك ةلوتق  تةلعن فاطيه هذت تةويع عن ت لاب   تةيقيت ، ع  يا
 
 النتباه العوامل املؤثرة يف ا 2-1-3-6

 ها ثو ت لاب   أ ا  عن تة يتعط تةا  فيا عن قايي تةلو  مييى تةاواجيز ععين ثية فولجيذ
 تةلو عيي ف تةايي  هييي أصييا  تة جيي   بعيي  ،ع لكيين إعليي   هييذ  تة يتعييط ييي  عجليييماجن

 . فيييك تةايي  فييوفبو أخصيي اص تةليقييف  ععجليمييل تة يتعييط تةلوفبطييل بيي ةلو  عتألرييو 
 تةلثجو
 عفطلط ع  هي  : العوامل الداخلية المرتبطة بالفرد -  
 : عهيي فعجئيل تةيذهن  سياقب   عو عي ف ع جويل  ع   جوهي  عثيط التهيــؤ الــذهني -1

 صييتفا ةيل تلاذي ي شيخص ةطيخص آريو هعلي  قاععي  إةجي  ، عةيذةك يجيذب تلاب هي   
 تألقات   ع يلل عوس تةب ب .

 :إ  مليال ت ساث يي تةاتريجيل فجيذب تلا ي   تةطيخص مستوى اإلثارة الداخلية - 2
 ةلو ي  ع يجن ،ع يوفبو ت لا ي   ألوياي. تإلثي يي تةاتريجيل تيفب  ي  عيع ي  أل ويى    ت لا ي  

 لو  ، عتة كس صياح .هوفلو إات ع  تيفلو عواي. ت ساث يي تةاتريال ةا. تة
 
 
 

____________________________ 
 211، ص  2005، مل   ،  تي تةطوعق ،  1، ل ع اعل ي  مية تةولس تة ص  تةط جوتف ، م ا تةوالن : -1
 213، ص  2005،  عصاي س   ااو ةط جوتف ، م ا تةوالن : ت-2
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 تةجويلال عتةولويال ، يي  ايجن: فيوفبو تةا ذيل عت لا ي   أ ةوتايل  الراحة والتعب - 3
 "1" هيؤ ن تةا يه إةيى للي   تةط قيل تةجويلال عتة صي ال عضي ف تة يايي مييى فواجيز ت لا ي  

 : إ  ععي   عتيو عييل أي عل إةى تإلشيب ع   ة ي  الحاجات والدوافع الشخصية - 4
 . ع  فصوف تلاب   تةلو  من تة اها عن تةلو ع ف عتةلؤثوتف تألرو. 

 : فيز ت  قيايي تةليو  مييى ت لا ي   عتةاواجيز أ يفلي ع (الـذكاء ) القـدرات العقليـة  - 5
 تة ايتف تة  يال ةاي  عفياهات  أ يفل ع لوبل اا ا 

 عفطلط ع  هي  : العوامل الخارجية المرتبطة بالمثير أو الموقف-ب
   عتةطي ط عتةيجية عتةطيايكي ةيي  : الموقــف الخصــائص الفيزيائيــة للمثــير او*

 "2("تةلثجو ميجع  ي و تةا  ةيخيفال بلأ ةووقو عتةلي 
 : إ  عك    ع عيقو تةلوب  هؤثو ي  عذب ت لاب   إةجي  ، عقيا بجويت ميا  موقع المنبه*

 عيين تةايتسيي ف    تة يي يئ تة يي  ن يكييي   كثييو تلاب هيي  ةيوصييف تألميييى عيين صييلي ف
 ياي تةايي  ي وؤهيي  عيين لصييلع  تألسييلط ، ع إ  تةصييلياجن تألعةييى عتألرجييوي فجيييهتةجو ي

 ت لاب    كثو عن تةصلي ف تةاتريجيل ، ع إ   اوين عيقيو إلثي يي ت لا ي   هيي    يكيي  
 تةلوب   ع   تة جن عب شوي .

   إةجع   كثو عن تألشيا ء: إ  تألشا ء اتف تألاج   تة  جوي فجذب ت لاب  حجم المنبه*
 اتف تألاجي   تةصيغجوي ، عهيذت عي   اذي  تةلاخصصيي  يي  تإلم لي ف تةاج ي يل اجي 

 ك جييوي تةيجيية ف ييي   كثييو إثيي يي ة لا يي   عيين تإلم ليي ف صييغجوي ععيياعت    تإلم ليي ف
 تةيجة .

 لثجيو مييى ريلجيل عاج لويل يصي ه فلجيز : يي  ت ييه تةيي  ف موياع  ي يو تة التضـاد*

 ع كي  ت لاب   تقيط   علي  ةيي عقيو مييى ريلجيل عخايليل ، يليث  ععيي  يعيط بيجن 
 "3"ييلن صيييييي فييييين يعييي    عييين تةووييي ء يجيييذب ت لا ييي   إةجييي   كثيييو علييي  ةيييي اييي   ضي

 
 
 

_____________________________ 
 28ع26، ص  1999،  عصاي س   ااو تةوجا عي قل : -1
 107، ص  2003، مل   ،  تي تةطوعق ،  مية تةولس تةل وي ةز يي  عتروع  : ت-2
 25ع24، ص  1999،  عصاي س   ااو تةوجا عي قل : -3
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   : إ  تةلثجيوتف تةل ةيييل   فجيذب ت لا ي الجدة والحداثـة والغرابـة في المثـيرات*
 إةجع  عس ه اةك    تةلو   صبح ع ا  ت  ميجع  ، ي  اجن    تةلثجوتف تةجاهاي  ع  جو

 "1"تةل ةييل سوم   ع  فياط بؤيي تهال   تةلو  ، (
 : إ  فغججو تةلوب  عن ضعاف إةى  قيي. ععين شياي ضيعالل إةيى شياي قي يل تغيير المنبه*

 يط اياعل رييط يي  عييوك تةويا يي هثجيو تلا ي  فج يط تإللوي   هوا ي  إةيى هيذت تةاغججيو عث
 تةو ا  .

 : إ  صلل تةالججز عتةيضيح عتة وعز عتةاووج  عن تألشا ء تةاي  فييوك ت هالي   التباين*
 "2خ "ف يي  تةصييف عتةلجي ف .... تةتةلازتهيا يي  عيذب ت لا ي   عفواجيز  ، ا إلم لي 

 كي    كثيو في ثجوت  عثي   اةيك ، إات  ييه تايا تألييوت  لو ي كيلي  ف يوي تة : تكرار المنبه*
 ك جيو ةجيذب تةلوي ماي عهايف قي ا  تةوجياي يي   ف يوتي هيذ  ت سياغ ثل يكيي  ةي  في ثجو

 ت لاب   .
 : فواخا  تةيوال  اا ل  ي  تإلم ل ف    ت لاب   هوجذب  تال  إةى ع  حركة المنبه*

 قيا تسياخاعت تإلضي ءي تةلايوايل ةجيذب ت لا ي   يي  ميا  ه ايط عينهيي عاييوك ، ع 
 "3"تإلم ل ف ( 

 االنتباه وظائف  2-1-3-7
ععل  سيف هو كس تةاواجز ميى تةلثجوتف تةا  فو هة ي  ز   ي ي ميال تةا ية عت  يتك -1

 ميى ز   ي ي ميال تةذتكوي
ا ف ت لاب   ( عن ر   ما  تةاواجز مز  تةلثجوتف تةا  ف ج  مليال تةا ية ) عطا-2

 ميجع  
فيعا  تةييتس ليي تةلثجوتف تةا  فخا  مليال ت  يتك    مليال ت لاب   مليال -3

 عوالوي  سالوتي لج ح عي ميال مليال ت  يتك
ي لط ت لاب   ميى فوذاة تة جئل تةلياطل أ ةلو  ي  لاب   تةججا   يولح باوتكة تةلثجوتف -4

 "4ميى ا سل عتااي " تةيوال
___________________________ 

 108، ص  2003،  عصاي س   ااو تةز يي  : -1
 76، تةجزتاو ،  تي بي ا ةل ، ص  مية تةولس تة   م جان ، عيلا : -2
 231، ص  2006، تةجزتاو ، عؤسول تةطب ب تةج ع ل ،  تس سا ف ي  مية تةولس تة     يق ، ال   : -3
 82، ص  2004،  صاي س   ااو عتة اي  : -4
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 االنتباه االنتقائي  2-1-3-8
 التعريف  2-1-3-8-1

" ت لا ي   إةيى عذعيو عتايا عين ا ةيل  ع عيقيف ع يجن عفج هيط (   1987)  ا هنموي  
 "1تألأ ي   تألريو. "

ئيل " مليجيل فواجيز تلا ي ا  مييى أ يا تةجيتليه عين تة ج(  1993موي   ةاس عه لت ) 
 "2عإهلي   تةجيتليه تألريو. "
" فيعا  ت لاب   لييي عصياي عين تةل ييعي ف تةلو عيل  ع (  1993موي  ايي ن عتروع  ) 
 "3ت  يتكال عفج هط تةبقال " ع ليه عتايا عين تةلعليل

 لاب   ةب ا تةل ييع ف تةاتريل ي  تةلوجط تةيو  عن ت"  ( 1993موي  عيي س ) 
 "4" عط ع  ةجل  يضط 
" تسا ات  ةا. تة  ان تةي  ةياواجز ميى   تء مضي اوي  (  1993موي  تةصجي   ) 

 و  ع  يلكن ةي  ان تةي     ييالظ بايعجع  تةذهو  ةلجليمل  عهيي تة ليجيل تةاي  مين
  "5تةيتي ي " عيا ي عين تةلو عي ف
، ع ي وي  فواجز تةذهن فواجزت ش يي   ميى ش ء عيضيم ( "  1994موي  تةجول ل  ) 

، ع تةاواجيز مييى ي يوي عجيو ي . يعيي مليجيل م يجيل فاصيط  فاصيط أطي ء عيضييم 
 "6" أط ء ع جن ميى ليي عتضح أ هالي   تةج ليه تةطي يين 

 * تةا و ف تإلعوتا 
 " ي وف تةب ا  ت لاب   ت لا  ا  تةبصون إعوتاا  : أ ل  تةايعل تة يال تةا  ييصط

 ييى ععي ز يييص ت لا ي   ة جي س ت لا ي   ت لا ي ا  تةبصيون ضيلنميجعي  تةلليييص م
  يتف تةو ع كي .عوذيعل تراب

__________________________ 
1987 . Singapore . Hill Co –principles and applicationsMc Graw • Klein , S.B. Learning : -1

,p233.   
,  Hill , Boston –. Mc Graw  entals of cognitive psychologyR. Fundam• Ellis , H . and Hunt , -2

1993 , p.365 . 
,1993 ,  Hall , new Jersey .h –, prentice  . psychology an Introduction .Eighted• Morris , C.O-3
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4-• Coren , S , ward , L.M and Enns , J.T . Sensation , and perception . Harcourt Brace and 
com . , USA , 1993 , p.546  

 78، ص  1993، ايال ت  تب ، ع ع ل أغات  ،  ت ضطوتأ ف تةل وفالتةصجيي ، عيلا لججه : -5
 104، ص  1994، ة و   ، بجوعف ،  تي تة يي  ،  1، ل مية تةولس فط ا  ف  ت عال عال عتةاو ي لتةجول ل  ، م ا مي  : -6
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 االنتقائياالنتباه  2-1-3-8-2
 االنتباه االنتقائي البصري -1

 ي ل  ف ي    ا يل تة يايتف تةليياع ي ةاطيغجط  ع ع  ةجيل تةل ييعي ف تةلواجيل  كثيو
 عضيا   عن فيك تةخ صل أ ةل ييع ف تةولعال ، يعو ك قاي عيا  عن تةلج   تةبصون 

 و ، علين ل ي  يلكن فوججي   هول  فوذو إةى تة  ةة تةلياو أ ةوذو إةى عك    ع  آر
  تال   ي  ا ةل تراا ي ةاوقال  ع فصفال أ ا تةل ييع ف تة  عول ، عت  لصغ  إةى

 ع ييع ف  رو. ،    شبكال تة جن فاغجيو  ع فاوييع يي   يعيل تةيياي أييا  قصيى عيعيي 
 ي  عوط ل صغجوي عات  يجع  فولى عوط يل تةيليوي ، ي وياع  فوايز تةبصيو مييى أ  يل ع جويل

 ،يوين ل ي  أإمات  تة جن أيج  ف و هيذ  تةيليوي مييى فييك تةب  يل ، عهكيذت ي لي  مويا
 تراا ي عكي   تةاث جيت ل يي   يضي  أ راجي ي إمطي ء تةييا تألقصيى عين عييتي  فطيغجط تةوؤ ي 

 تةل طيي ي إةييى عييزء ع ييجن عيين تةلجيي   تةبصييون ، عإضيي  ف تةلصيي  ي تةبصييو ل تألرييو. 
 "1"ج   تةبصون ،( عع  ةجل  عزتء  رو. عن تةل

 العصبية لالنتباه البصري  االسس -2
    تةلاك لجزع ف تة صي ال تةلييا ي ة لا ي   تةبصيون عطي بعل ةاييك تةلاك لجزعي ف

 تةليا ي ة لاب   تةول   ، عال  ل  ت لاب   تةول   تةليع  إلا  عتااي ي زز  ع ي ين 
  ةيي اال عين فييك تألا  ، ي  لا ي   تةبصيون تةليعي  إةيى عيقيو عكي ل  ه ياع تلي  تإلش يي

 ي ين  ع ي زز تإلش يي  ةيي اال ، يإات تلاب  تةطخص إةى عيقيو عكي ل  عييا  يي   هوي ك
 ي  تةيي ء تةبصيون  ERPتساج أل مص ال فلججز ل يلكن فياهاه  أ ساخات  عع ز 

 يي  ث لجيل أ يا بياء مليط تةلو ي  ، ععين ل اجيل  ريو. ي وياع ع90إةى 70فيال ر   
 هواب  تةلو  إةيى ع عيح  كثيو  ع  مييى ةألشيا ء ( ت لا ي   ةيل  ميا عةياس ةيطي ع ف عيث   

 عييي  ث لجي ، ي200) كثو عن عيقو ع جن ي  تةلو ال ، يإلو    لو. تساج أل  كثو عين  
 عييو ي رييذ تةلز ييا عيين تةجعييا ةايعجيي  ت لا يي   تةبصييون ميييى  سيي سعهكييذت ه يياع    تأل

 كلي  هيي تةيي   يي  ت لا ي   تةلضيلي  أ ةل  يليل ةلي  هيي مييى  سي س تةل عيح تةط ا جيل
 "2"تةول   

_____________________________ 
، مل   ،  تي تةل و  1وعلل عيلا ص ون سياو عيض  عو ا عل   ، ل، ف مية تةولس تةل وي  عفط ا  ف تلايسي  ، عي  : -1
 119، ص  2007، 
 123، ص  2007،  عصاي س   ااو تلايسي  ، عي  : -2
 



 39 .................. الدراسات النظرية والمشابهةالباب الثاني ......

 مكونات االنتباه االنتقائي البصري  – 3
 ها يي  عاكي لجز  ت لا ي   عين تةبيي  ، عتةوصيفال ، عت سيا ات  ة سياج أل ، عهي  الي 

 هي :
 Searchحث الب-أ

 إ  مليال تةبيي  هي  عي عةيل فياهيا عيقيو تةلو ي  يي  تةلجي   تةبصيون ، عة يا  عضيح
 تل  هيعا ليم   عن تةبي Posner et,al ., 1980 بيسوو عزع ؤ  (  ) 

ت لاب   تةلل عئ ط تةبييي  ييييال   إيت هيي  عثييتةبييي  ريي يج تةلوطيي  عهييذت تةويييع عيين  -1
 يء ر  ف ظعو ي  تةلج   تةبصون .ةض
 تةبيي   تريط تةلوطي  عهيذت تةوييع يطيجو إةيى مليجيل تةبيي  ت راا ي يل يعي-2 

 "1"عيا ي صل فان  عوب تع  ةلثجو تةلخططل
 Gormican  ،1988كليييييي  بييييييجن اييييييط عيييييين فو زعيييييي   ، ععييعاكيييييي   ( &       

 Treisman( تةبي  هو وة إةى لييمجن هلي  تةلاييتزن ع تةلاويويط ، ي ةبيي  إ 
 تةلايتزن هي تةذن ييال مواع  هو ا تةطخص فياها عوب  ع جن عن بجن مياي عو عي ف
 فاطي أ   ع فطياوك ع ي  يي  صيلل  ع  كثيو عثيط تةطيي  ، تةييي  ، عت فجي   ،  عي  تةبيي 

 ا تةطخص فياها عو ي  ع يجن عين ري   عا أ اي تةلاويوط يعي تةذن ييال مواع  هو 
 "2"جيييييييييييييييل عييييييييييييييييا ي يييييييييييييييي  مييييييييييييييياي عوتايييييييييييييييط  ع رطييييييييييييييييتف رييييييييييييييي   يايييييييييييييييوي زعو

 Filterالتصفية  –ب 
 مليجييل تةاصييفال هيي ( ت   Enns & , Cameron , 1987 ) ه ييجن اييط عيين

 مليجيل تلا ي ء ةلثجيو عي  ، ع ةصيل  عييا ي عفج هيط تةلثجيوتف  ع تةصيل ف تألريو. تةاي 
 (Bundeson , 1990 ) فيعييييييييييييييا ييييييييييييييي  عجييييييييييييييي   إ يتك تةلييييييييييييييو  ، ع الييييييييييييييي 

 عيو هيذت تةيو ن اجي  يطيجو إةيى مليجيل تةاصيفال مييى  لعي  مليجيل تلا ي ء  ع تراجي ي ةلو ي 
 .ي  ف يو يي  عجي   إ يتك تةطيخص ع يجن عين بيجن تةلو عي ف تةا

 
 

_____________________________ 
 19ع17، ص  1999،  عصاي س   ااو تةوجا عي قل : -1
 19ع17، ص  1999،    ااو عصاي س تةوجا عي قل : -2
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   تةايتس ف تةياهثل بجوت إ  مليال تةاصفال فايون ةا.  Enns , 1990) )ع يضيح  
 مل يهة ، عقا قي   ايط عين تهيوس عاي عجوع  بايتسيل هيايت إةيى يييص  تأل ل   عو ف ا 
هيذ  تألملي ي  ةيا. تألييوت  يي  تألملي ي تةلخايليل ، عقيا اي   عايسيو  مليجيل تةاصيفال

سول ، عا   يطييه عين تةلليييص ت سياج أل أويومل إةيى 24سويتف ،   8سيويتف ، 4
تةيذن    إعي  يذعيو عايا  مييى ش شيل تة يوض بياع  فصيفال،  ع يذعيو  تةلثجيو تةعياف

ل عوفبطيل بي ة لو ،  رو. عطيشل ، عقا  ش يف تةوا اج إةى إ  مليال تةاصفا عيو عثجيوتف
  "1" لو ، ( فايون عو ف ا  تةللييصجن ي  تةتلع  ل ويى أ

 Ready to respondاالستعداد لالستجابة –ج 
ة سيياج أل قييا  بي   مليجيل ت سيا ات (  Enns & Cameron, 1987هيذاو ايط عين )

، عهي   ةيعياف فوييلى  اا ليي  أ ةاعجئييل ،  ع بايقييو ظعيييي تةعيياف ،  ع فيي ييط ت لا يي  
تةو ب  ة    فطيجو إةيى عي يذيل تةليو  مييى تإلسياوتفاجال تةاي  تسياج ب بعي  ةيعياف

 يواججه بع  ةيعاف تة      ع فغججوه   ع ف اهيع  .
    تةاعجئيييييل هييييي  تسيييييا ات  تة ليجييييي ف ت لاب هجيييييل(  Enns,1990بجولييييي  هيييييو. )

 ك ليت ع ي  تةعياف ، عي ي  ةيل ييعي ف تةوي أ ل مين عيق ي  ، عملي  إاتة ساج أل ةيلثجيو 
 "2"( عثجوتف عطاال عن ماع  ،

  البحث البصري -4
 يواطاو تةو س تراجي ي عو عي ف ي ويي  بعي  ، إعي  يي  تةلجي   تةبصيون  ع تةويل   ،

 تةليقييو ع يي ةو ة عيين   عميييى  سيي س رصيي اص   ا جييل عميييى تألرييص ، ميييى  سيي س 
 ت راجي ي ي اليا مييى ع عيح أوياطل يلكين    فييال أطي ط عبكيو عسيو و يي  تةوذي  
 تةلوايي  ، يياوييت اييط تألشييا ء تةايي  هوذييو إةجعيي  تإللويي   يلكيين فياهيياه  ييي  ضيييء

 ويل بايعيل  مييى ، عثيط تيجي  تةل عيح تةبوياطل ، ي جيف يجياع  شيجئ   ات رصي اص ع ج
 صياه  يي  تةزاي   ، يي  عثيط هيذ  تةيي  ف ه ياع  لعية يجيه    هبيثييت ري   هيذ 

 تةيعيي  تةلياطياي مين ععي  ، عموياع  هوطيغط تةوي س ألثيط هيذت تةبيي  ه ياع  لعية
 "3"ييا ع   ع هوازع  فث جاعة أطا  ميى مليال تةبيي  

_______________________________________ 
 19ع17، ص  1999،  عصاي س   ااو تةوجا عي قل : -1
 19ع17، ص  1999،  عصاي س   ااو ةوجا عي قل : ت-2
 19، ص  2001،  عصاي س   ااو تةوجا عي قل : -3
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 لنماذج النظرية التي تناولت االنتباه االنتقائي بالتفسريا2-1-3-9
 ئي المتأخر لدويتش ودويتش أنموذج المرشح االنتقا -1

 هيو. ايط عين  ع ياش ع ع ياش    ت لا ي   ت لا ي ا  يلايوض بي     ي ليط ع يؤثو يي 
 عخوعي ف ت سياج أ ف، عمييى تةو ياا عين ت يايوتض تةيذن هيو.    علجيو تةل ييعي ف

 ف يعييز تةيذتكويفغو ط  ع فلوو ق ط تةالججيز ، يلين تةلليوعض    فوطيو علجيو تةل ييعي 
  ي يل تألعا تةخ صل بع  . إا ي اوح هذت تألللياج    علاو تةل ييع ف تةاترييل يلكين
 فلججزهي  ، ععيو اةيك يلايوض    يكيي  تةجعي ز تةبطيون عيياع ت يي  قايفي  مييى فوذياة

 ى علجيوت سياج أ ف ةجلجيو تةليار ف تةيويال ، أل ويى  لوي    لوياطاو    لوايز ميي
تةل ييعيي ف تةايي  فوطييو تةييذتكوي عت  ميجويي     لخايي ي عييزءت عيين تةل ييعيي ف تةلوطييطل 

 "1"ةوواججه ةع 
 مييى  يلي  هيذت تأللليياج ف ي ةج علجيو تةلو عي ف بي ةايتزن  ن يي  تةيقيت اتفي  ) عتةيى

تةوايييييي اج  ف ايط يسي ةل اايى فث يتعوياي. عهيي تةلوياي. تةيا ة  ، إا هياة فلججيز عفصيوا
( تةيذتكوي قصيجوي تألعيا ) تةذتكوي هذ  عياع يل أو ه عة نييييييي  تةييييييذتكوي قصييييييجوي تألعييييييا . 

وضل ةيووا   ع  ةة هالو  م عسيومل تليي   تةل ييعي ف يجعي  سييف ف يي  هيذ  تةواي اج
فيلط صيل شخصال أ ةلو  .  ي اي ف عين تألهلجيل ع ا ليتميجعي  ، إ  إات ا ليت مييى قيا

بط ميى تة كس ييال ي   ةذت يي   تةاوشياح   يييال عواييل عبكيوي عين تةل  ةجيل ،
،  ( ي  عواي. ي  تةل طعوايل عا روي ي  تةيقت تةذن هايلز يجي  تةليوء ة سياج أل

 "2"يلو عي في  لا  ء هي ة ساج أل  ع تةل ط  كثو علي  يكيي  ة
 
 
 
 
 

_________________________ 
Hill ,  –. Mc Graw  . Fundamentals of cognitive psychology• Ellis , H . and Hunt , R. ( 1993 ) -1

Boston . 1993 , P.58 . 
121, 1988 , P. cognitive psychology ( 5th Ed ) Allyn and BaconSolso, Robert , ,  -2 ، 
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 Instance mode 1988موذج المثا  لغوردن لوغن أن-2
  للياعي  عاهيات هيي  لليياجGordn Logan 1988   قا   يي   ةيي ن 

 تةلثي   ، إا هيو. ةيي ن    تةيذن هاغجيو أ ةلل يسيل ةياس سيومل تة ليجيل بيط لييع تة ليجيل
 ي  اجيل فاطييي ايجن ي الياتةذن ييا  تأل تء . يي ةل وي تألس سيال أللليياج تةلثي      تةا

 تأل تء تةليوفبو أ ةلعليل ايجي  مييى تةيذتكوي . يلين تةط ا ي     يكيي  ةلعليل ع جويل لذي  
 او ب   ع إعوتء يلكن    هيةا تأل تء تةصياح ،    إ  هذت تةوذ   تةيو ب  قا ي رذ

جيك    ف يي  أ ة ليجيل يإات ع  قولت هيعي  يقلي  مييى يقية آريو ييياس مي عقا   ي   .
كوت فايذاو تةواي اج عين تة ليجيل تةوي أ ل . إ  ي ن ةي ي   يي    تء  عوي  رو. إات تةيوي بال

ك ةوب ق بجن تةوذ   تةيو ب  عتإلعوتءتف عن ععيل عتةيذتكوي ةألعثييل تةلخزعليل  إلع  تةلعي  
و.    تأل تء سجايون تإلع أل تةصيايل  ع ت ساج أل تةصيايل عن ععل  رو. يج مين
 تةلل يسيل ايلي  عليو تةليو   عثييل عخزعليل  كثيو ععي ي  أللليياج تةلثي   يي   تة ليجي ف عو

 كيا  بط يلكن تةواطوي ميجعي  ، ي يا   هيالكن تةليوء تةاي  اال ةاوت أ ليا ف   إيت يل
 ي  اجييل ميييى  علييط ععيي  أللعيي عيين تةويياطوي ميييى ت سيياج أل ميييى  سيي س تة ليجيي ف تةا

 فييال أويومل عفويلح بيقيت تقصيو إلاياتل مليجيل تةيايكة ، ة ين يلكين تةيايكة

 أ ة ليا ف تةاي  اال بيتسطل تةا مه أإش يتف ت ساوع ع ، ةج ط تةيةيج إةى تألعثيل
 تأل تء يي  ععي  تةلخزعلل  كثو ص ي ل  ع  سعط . ع و. ةي ن    في  اال ععلل يي  يعية 

 ك ليييت أ يييا تةل ييعييي ف تةاييي  ةييياس ةعييي  صييييل فاييياترط عيييو ع  ةجيييل ت لا ييي   ، ييييإات
 تةل ييعي ف تةاي  ةعي  صييل أ ةلعليل  ع   فيؤثو يجعي  ، ي لي  ي اليا مييى ايي  تةل ييعي ف

 "1"ةيياس ةعيي  صيييل  عا هليي  قييا  صييبي  في يي اججن تةايي  ةعيي  صيييل أ ةلعلييل  ع فيييك تةايي 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
,  . psychology review Toward a instance theory of qutomatization• Logan , G.D. (1988 ) . -1

1988 , P .492 . 
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 1994 أنموذج العمليات الكابحة لتيبر واخـرون -3
  لليياج تة ليجي ف تة  أييل يي Tipper et al (1994 يو عزعي ؤ  ( ، فج  يي

 excitatory processesت لا ي  ، عهي  تة ليجي ف تةلكلييل ةي ليجي ف تةلعاجيل 
 تةلويا ليل ةالثجيط تةل ييعي ف تةلطيي يل ، إا ف يزز تة ليجي ف تةلعاجيل فلثجيط تألهياتف

 فويط تةالثا ف تألرو. تلي   سي ا  ، عسيف ف ليطتةلوا  ي عفي يظ ميجع  ي  اجن 
 يآة  تةلوو ( تة بح ) ةيالثا ف  جو تةلو يب يجع  أل  ةال ةز   ي عا. ، ععواي. هذ 
 تةليوعق ، إا سيا لط آةجيل تةلويو مييى تةل ييعي ف تةلاو يويل تة   عيل عين تةلو عي ف تةاي 

   فييك تآلةجي ف قيا ف يي  عين ،تةلوعليل تة  يجيلةياس ةعي  صييل أ ةعياف ، ع يو. فج يو  
 ةي لط ميى عواي. تةصل ف تةلو يل أ إلض يل إةيى مليعي  مييى ايط تةجوية ، عهيذت هيي
  عيه  ي  فوعجط تألي    . عقا ق   هذت فج و إةى ت ياوتض    تةوي ه تةوااوي  ةيعيي 

 "1"ا  ا  هي ي و تإل يتك أ ةل ط( ت لاب   ت ل
 انموذج الحمل في االنتباه االنتقائي والتحكم االدراكي واخرون -4

 عآرييوع   للياعيي   هييوص ميييى إ  ي  ةجييلNilli Lavie قيياعت لجييي   ع ييي  
 ةع  صيل ف الا ميى ع    ي ط ت لاب   ت لا  ا  ي  ييا تة و صو تةلطيشل تةا  ةاس

 يب ا ، عهلي  آةجيل ت لا ي ء تإل يتكي  تةيوي مين آةجايجن عولصيياجن مين أ ضيعل  تة
 عآةال تةايكة تإل يتكي  ، إا فويلح آةجيل ت لا ي ء تإل يتكي  تةيوي  أ سياب    تةلو عي ف
 تةلطيشيل تةاي  ةعي  صييل أ ةلعليل أوي ه ميا  إ يتك تةلو عي ف تةلطيشيل ، ععيو اةيك

 عوياي. تةيليط تإل يتكي  تةيوي  يي  ععليل ي الا تإل يتك تةيو  ت لا ي ا  ايجي  مييى
 اتف صيل، ي واع  يطلط إ يتك تةلو ع ف تةا  ةع  صيل ميى الط إ يتك  اوي  مي  
 موياع  ف يي  تةلو عي ف اتف صييل أ ةلعليل عا يا ي هيوخلا إ يتك تة و صيو تةلطيشيل

  رييو. اييجن   يطييلط إ يتكأويي ه مييا  ععييي  سيي ل ا يجييل ةل  ةجاعيي  ، ععيين ععييل 
 تةلو ع ف تةا  ةع  صيل سي. ميى الط إ يتك  او  عت يئ ، موياع  ف يي  تةلو عي ف
 اتف تةصييل أ ةلعليل قيجييل يصيبح عين  جيو تةللكين فج هيط تة و صيو تةلطيشيل ، عهيذت

 "2"عليل ةعي  صييل أ ةل ي يي  إةيى تلاطي ي تةوي ل ةاطيلط تةلو عي ف تةاي  ةياس
___________________________________ 

 , , in hibitory Behavioralgouls determineweaver , B and Houghton G , • Tipper , S.P , -1
Mechanisms of Selective. Quarterly Journal of , experimenta psychology , 1994 , P.838. ) . . 

، ت وعال  ااييت    وي  عم قا  أ  لاب   ت راا ين تةلبكو عتةلا رو ةطيبل تةلوايل ت مات يلتة ه تةلاون ، ععان ع سة :  -2
 58، ص  2010، ايال تةاو ال تبن تةوشا ، ع ع ل أغات  ، 
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 املهارات االساسية بكرة القدم 2-1-4
يجه  ف ا و تةلع يتف ت س سال ) تةلوال ( أكوي تة ا  عن تة و صو تةلعلل عت س سال تةا 

ت  يلاي ع   م   اوي تة ا  عتاا ل  ف ي  تةفاصط ةيوة تةوااجل أ ةلب يتي عر صل أ ا 
تةاطيي تة  جو ي   وق تةي ه تةلخايلل عتةياهثل ي  تةاي ع عتةعجي  عاذةك ت يف  ء 
تةلع ين ي  ت تء  م   اوي تة ا  ي  تة  ةة تةذن يو ما تة م جن ي  ياح تةثغوتف ي  

 ساييتا ميى تة وي عتةواطوي ميى عجو  ف تةلب ي  ف عتساغ   تةلوص  ي ع تةخصة عت
 "1تهول  سويت ةاوججط تميى لوبل عن ت هاتف عفي ج  تةليز "

ة ط لط ل  ع ي  ةال ي  ضال عع يتفع  تألس سال تةخ صل تةا  فلجزه  من  جوه  عن 
ةويع تةيعبل  تأللططل تةو  ضال تألرو. ، عف ي  هذ  تةلع يتف ه  تةولل تةوااول

( من عع يتف  1978تةو  ضال تةل وال عضلن ق ليلع  ، عااو ) اول  عيلي  عخا ي ، 
كوي تة ا  تألس سال اج  ق   " إ  تةلع يتف تألس سال ف و  اط تةيوا ف تةضوعي ل 

هذ  تةيوا ف  تةع  يل تةا  فؤ . ةغوض ع جن ي  إ  ي ق لي  اوي تة ا  سيتء  ك لت
 أ ة وي  ع باعلع  "
(    تةلع يتف تألس سال أكوي تة ا  عوابل عن تة يتعط  Wade  ،1976كل  هذاو ) عت  

 ه تةلوق  ، ع ويل تة  لي  " تآلفال : " تةا اف ، تةلع يي تةلو يل ، تةي 
 (  1999زهجو تةخط ب عآروع  ،  ع  وة )

 تةلع يتف تألس سال ي  اوي تة ا  ميى تةويي تآلف  : 
 . تةااوعل .1
 تة وي أ ة ا  .. ضوب 2
 . تةواطوي ميى تة وي أ إلرل   .3
 . تةلوتع ل عتةخاتع .4
 . تةلع علل ) تة طو ( .5
 . تةلك فلل .6
 . ضوب تة وي أ ةو س .7
 . تةوعال تةج ل ال .8
 . عع يتف ا يس تةلوعى .9

_________________________________ 
 44، ص  2011، مل   ، عكابل تةلجالو تة و   ةيوطو عتةايز و ،  1ل،  اوي تة ا  تةلل هاة تةااي ه زن ص ةح عيلي  : -1
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(    تةلع يتف تألس سال أكوي تة ا  ه  " ف ااك  1999كل  هؤاا ) هيسف  ز  ال ش ، 
تةيعبل عتأل تء تةذن ي ي  أ  تة مه عو تة وي عب شوي  ع تةيوا ف تةا  فؤ هع  ي  تةلوط ل 

تة ا  ميى تةلع يتف تة ثجوي عتة اهاي هؤ . تةب ا عوع  تة و بل عن تة وي اج  فياين اوي 
 س   أ ة وي عتةب ا تآلرو باع  اوي ، عميى تةلايب تةجلو بجوعل  ي  هل  يطكط  س

، عهي ي وة تةلع يتف تألس سال أكوي تة ا  ميى شكيجن عن  ةاي ج  تةا ااك تة  ة  "
 تةلع يتف هل  :

 وتشمل : أواًل : المهارات الساسية من دون كرة
 . تةواا عفغججو ت فج   .1
 . تة لز .2
 . تةخاتع .3

 ثانيًا : المهارات الساسية بالكرة وتشمل :
 . ضوب تة وي أ ة ا  .1
 . تةواطوي ميى تة وي .2
 .  اوعل تة وي .3
 . تةلوتع ل أ ة وي .4
 . ضوب تة وي أ ةو س .5
 . تةلع علل أ ة وي .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 .................. الدراسات النظرية والمشابهةالباب الثاني ......

 كوي تة ا تةلع يتف ت س سال أ

 

 
 _________________________________ 
 73ع  72، ص  عصاي س   ااو   زن ص ةح عيلي  : (1
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 رمية التماس  2-1-4-1
ه  مليال تسائو ف تةي ه أ ا روعج تة وي أك عط عياطع  عن رطيل تةلي ه تةج ل ال ، 

 عتةلع يي تةياجاي تةا  سلح بع  تة  لي  ةي ه أكيا  تةجاهن 
ععن  تةوعال تةج ل ال أكيا  تةجاهن ععن ريف تةوتس ع لكن ت  فؤ . عن تةثب ففؤ . 

 "1"تةيوال ميى ت  فؤ . عن عك   روعج تة وي 
 عف وة تةوعال تةج ل ال عن اج  ت  تء تةى :

 ت تء تةوعال تةج ل ال عن تةثب ف عه  ميى تليتع :-1
 أضة تةوعيجن - 

 ألاح تةوعيجن-ب
 ألع   عت رو. ةيخيفبا ا  تاا. تةوعيجن ة-ج
عن عضو تة ويص ء ر صل مواع  ف ي  تةلو يل قو بل عات بجن تة مه تةلؤ ن ةيوعال - 

 عتة مه تةلوا  ط.
 تةوعال تةج ل ال عن تةيوال عه  ميى تليتع :-2
 أضة تةوعيجن - 

 ألاح تةوعيجن-ب
 با ا  تاا. تةوعيجن ةألع   عف رو ت رو. -ج

ح  م   اوي تة ا  عن فواجزهة تكثو عن تن عو سبل ترو. فو ت  تةوعا ف تةج ل ال ه اع 
تثو ء تةلو يو ف عتةوعا ف تةج ل ال  و   عيالط ةيليز عمياك فذاو سال تشا ء ةايي ط 

 : "2"تةوعا ف تةج ل ال تةى اوا ف هجيعال
 للذ تةوعال أوومل-1
 للذ تةوعال تةى  مه ترو  جو عياجز-2
 تي  أ فج   ت ع  -3
 ال فوعط تةواطوي ميجع تي  يع-4
 تري  عج   عك لا  ةيوعال ة   ف ي  ي  ةل-5
 تما تةوتع  تةى تةيعبل-6

________________________ 
 ،  اوي تة ا  ف ياة عفاي هس   عب ي : م    فوا  ، -1
 .55، ص  عصاي س   ااو   زن ص ةح عيلي  : -2
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 التهديف 2-1-4-2
يجه ت  ها وع  تة م ي   سال ةاوججط تألهاتف ، عتةاي تةيسجيل تألس  عايفي ا تةا       

 صبح ميى علاو تة م جن تةااي ه ميجع   عتةا  ةة ف ا اكوت ميى تةلع علجن بط
 -تةلو ي ف عت فج ه ف ، عتةاصي ه تةججا هالجز : عإع  فع  عن عخايف

 تةاقيل : ف و  تراا ي تةلك   تةل اة ةيضو تة وي عتةاي  عين-1 
 ة إاوتز تةعاف .ر ة  ها

 تة يي : ف و  إمط ء تة وي تةزرة تةلو سه ةايواع  .-2 
 تةوومل : ف و  سومل تفخ ا تة وتي أ ةاصي ه عسومل فولجذ  .-3 

أ ساخاتعع  شو طل ت  بل عتةاصي ه هاة أجلاو  عزتء تةجوة عتةا  سلح قي لي  تةيع     
 ف  ء ميا  .. تةخ عهي ميى  ليتعتةخصة تع ت  هاة تةاولجذ عن عضو  جو ق ليل  ايايو

 بالرأس لألمام والجانب . هديفالت -أ
 بالصدر لألمام والجانب . هديفالت -ب
 عهي ميى  ليتع : بالقدم هديفلتا -ت
عو ي ف أ جاي  : ع  ا عن  قي.  ليتع تةاصي ه ع اة عن بوجه القدم هديفالت-1 

 ععايسطل عقو بل .
 تةلوعى وا تةزاي ل ععضو تة وي أ فج  : ع اة مفي باطن القدم هديفالت-2 
عر صل ي   : هاة أ ساخات  تة وتف تةليالل عتةلخ  مل بخارج القدم هديفالت-3 

 تةضو  ف تةلب شوي تة و بل عن عوط ل تةجزتء .
ع واخا  موا تةاصي ه  : عفا  هاة إمط ء زرة مي ٍ  ةي يوي في مقدمة القدم هديفالت-4 

 ل .عن عو ي ف أ جاي عف ي  قي 
 كثوه   قل إلعك لال فيعا   : ع واخا  ةيلوي ي ف تة صيجوي ع  يا بداخل القدم هديفالت-5 

 تة وي إةى تةلك   تةخ ة  .
عن  رطوه  أو ه  : عفا  يكي  ظعو تة مه إةى تةلوعى ع  ا بالكعب هديفالت-6 

 "1"فيقو تةي يس ةلثط هذ  تة وتف  ما 
____________________ 

 69ع  68، ص  عصاي س   ااو س   عب ي :  م    فوا  ،-1
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عع يي تةلو عةل إا ت  ت ثوجن    فخايف اثجيوت مين   تء عايفععن تةل اظ ت  مليال تةا
 تةيضو تةولو  موا تةاصي ه ، عتةلوق بجوعل  ي و ي   ييا ع   إةى تةاقل عتة يي عتةوومل

 عي  ل موا   تءص ع يو ضا ع تةلو عةل  ثو ء تةي ه يخايف اثجوت من ضيا تا ت  
 تةاصي ه .
 : إلى أقسام حسب حركة الكرة القادمة هديفيقسم التع لكن ت  

 من المام : هديفالت-1 
وي تةطجوت  ع اة فص    تة  ع اة عن ر   تةيقييف  ع تةيوايل  ع تة ليز  ع -:بالرأس -أ

 مه مواع  ف ي  تة وي  ع   تة ع واخا    (تةج عيل)يي  ع اعيل تةيو س 
تةليقف ع لكن ت  هاة  هاة بيع  تة ا   ع ع اعا   ع أ  ن تة ا  عاويه -: بالقدم -ب

 تة اعجن . عن تةيوال عتةيقييف عتة ليز با ي   
 ةي وي . هاة عن تةيقيف  ع تةيوال  ع تة لز إلمط ء زرة -: بالصدر-ج
 من الجانب : هديفالت-2
ي  ع له تةج عل عو  و ع اة ضوب تة ويع اة عن تةج له تأليلن  ع تأليو -: بالرأس -أ

ةي وي ع اا ل  ي و باعيت  تةو س ع اة عن ري     عيت  تةو س عتةجذع إلمط ء زرة م ة 
 تةيوال  ع تةطجوت   ع تة لز . تةيقييف  ع

تاا تةج ل جن ع اة عن  ع اة عن تةج ل جن  يض  عن ر   ياط تةجذع إةى -: بالصدر-ب
 تة لز . ر   تةيقيف  ع تةيوال  ع

 تةيقيف تع عن تةيوال  ع اة أخ يج تة ا   ع  ترط تة ا  ع لكن ت  هاة عن -: بالقدم-ت
 من الخلف : هديفالت-3 
تةيقيف  ع تةيوال  ع  ع اة ي  عؤروي تةو س ع يض  يلكن ت  يكي  عين -: بالرأس -أ

 تة لز ععن تةطجوت   يض  .
وي ي  عع  ضوب تة  ييف ع ياةع اة عن ر   تةو يل ةيخ -بالقدم من السقوط:-ب

 ( صالك ()ع بط ا)تة ا 
 "1": عن تةيقيف  ع عن تةيوال بكعب القدم-ت

_____________________________ 
 72ع  71ع70ع  69، ص  عصاي س   ااو م    فوا  ، س   عب ي : -1
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 الناشئني 2-1-5
ة وجن عتة و ف : هة تةصغ ي عن تةجووجن ، ت التعريف بفئة الناشئني  2-1-5-1

سول عفوايج هذ  تةوويتف فيت اط  عن عوتاط  12 – 6تةذهن هاوتعح تمل يهة عن 
سول  12تةى  11سول ف و ب  ععوايل تةطليةل تةلا روي  10تةى  8تةطليةل  تةلايسطل 

 ف و ب   
 ( سنة واملمارسة الرياضية13-9املرحلة العمرية ) 2-1-5-2

فصبح اوا ف  تكثو تقاص  يل اج  ت  تةجع ز  ت  تةو شئ تبااتءت عن سول تةا س ل
 تةلوازن تة ص   يلايك عواي. م ة  ةياييجط 

اج  ي ي  ق سة تةلوا عن عتروع  "ت  تةو شئ ي  هذ  تةلوايل تةيواال يذعو قايي 
علا زي ةيا ية عت ف    ، ال  يلا ز أوومل عقيي عيش قل عتساج أل م ةال عتةايقجت عتةا ية 

 "1ايلل "ي  تةذوعف تةلخ
ت  تة ايتف تة الال "ع لكن لايب تةو شئ ميى ف ية تةلع يتف تةو  ضال اج  ي ي  بو كو  

تةيواال ع با عن فيععجعة عتةولوال ةو شئ  هذ  تةلوايل فو ما ميى ف ية تةلع يتف 
 "2ةيااي ه تةلا ا  تةجيتله عت راص ص"

ة   ل ط  تةو شئ ي  ت ة  ب  عهو ك عن ي ا و ت  هذ  تةلوايل عن تهة تةلوتاط عتلو ع 
عهذت ع  زا   تكوتعيف " اج  ي ي  تل  عن تةضوعين تماب ي هذ  تةلوايل ر صل عه  ع 

 "3ه  عوايل فخصص تةو شئ "
 االعداد املهاري للناشئني  2-1-5-3

مليا ف ت مات  تةلع ين سيويل عن تةالو و ف تةا  فؤعن ييو تة ايتف تةلع ي ل أجيتل ع  
ا. تة م جن ع صييي عايتز ل عو ملو ععواي. تة م جن ععوتاط ت مات  تةلخايلل ة

تةلع ين فخايف ترا ي  ا جوت ي  عوتاط عواي. ت مات  أ ةووبل ة م   اوي تة ا  ي  سن 
ن أ ماب ي  م   لئ ف تة لو ل عر صل تة وتمة تةو شئجتةايعل ت عةى تةى عواي.  م   تة

جن ( هة ي  باتي ف ف ية علو تف ف واك تةلع يتف ت س سال هذ  تةلئل )تة وتمة ، تةو شئ
 تةلخايلل ةيعبل اوي تة ا  

_________________________________ 
 56، ص  1980،  تي تةطوعق ،  تةولي تةولو  ةيطلط عتةلوته ل علذو  ف تةطخصالعيلا عصطلى ز ات  : -1
 20، ص  ف تةلجاتلال ةياو ال تةو  ضال ةجط تةط ةه ي  تةاط ا  ق سة تةلوا عن عتروع  : -2

 1-Brikci, croissance de l’enfant pratique sportive, p314 
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  تة  ة  عااى هاة فولجذ هذ  تةلع يتف باقل ا جوي عفث جاع  ي  اتكوي تة مه عتسييب ت تاع
و شئجن ف تةو  ضال ع ذةك مليال ت مات  تةلع ين ألواي. عوايل تةي  تةااي ب ف عتةلو يو 
 فاة ألوتاط ععلل ه  

عف ا هذ  تةلوايل  ع  تةلوتاط ي  تةا ية :   اوال : مرحلة التعلم االولي لشكل المهارة
 اثجوي ن  ةل ظ عف يال ف عقوتيتف ي اع  تةل ية عتةلايب ع عف الا اثجوت ميى ع 

بيضو  ) ه ا  ع لتةوت ع  ا تأل تء تألعة  عن تةلا ية ع الات ميى تةاصياح ( تةاغذيل
تألعةى ةيضو تة ول عج تةيوا  تةخ ص بع   تةيلو ف تألعةى ةييوال عف ا  تةخطيتف

اج  يكي   تةيوال ، علذوت ة ثوي تألسئيل تةا  فوتع  اهن تةلا ية ع ي ع  تةلا ية   تء
تألس سال تةا  هيتععع  تةلا ية ، ةذت ي    عيييه  تألس س فياها تةعاف عهذ  ف ا تةلطكيل

 تةول اج تةلايب ف ي  عن ر   تةطوح عتة وض عتةايضاح عتساخات  ة  عإع أ ف تةل ي
تألي   ،ععن تةلعة عات ت لاب    ال عن ر  ول األ تء تةيوال  ع تةصيي  ع تة وعض تةوج

 تةلا ية ععن ر   ي و تةيوال تةجاهاي ألع يتف س أ ل فة إةى تةخ وتف تةلاوتكلل ةات
ألي ع ف  تألعةى باط ج  تةيوال   ية ، عهو  ه ا  تةلا يةف يلع  فوعط اثجوت عن مليال تةا

 أو ه تشاوتك عج عاو مضيال اثجوع عل اظ اوا ف عص ابل عة و  ه ذ  عجعي ت ا جوت
 عما  ت لوا بال ي    ييا عع  تأل تء تةل ي  ةييوال عل  هؤ ن إةى تةاصيه عتةاطوج

يلل بجن ع  يجه ت  هاة عع  فة ي   ، تةل   تأل تء ، عهذ  تةلوايل فيا ج إةى تة ثجو عن
 عتةاصياح ه ا  تةلا ية أ عاا ز هذ  تةلوايل . عمن  و   تةا وتي

 علجزتف هذ  تةلوايل :  
 تة يي تةل ذعةل تك و عن تة يي تةا  فيا عع  تةيوال ي   .-1 
 ض ف ي  تةايتز  عص ي ل ي  تةيوال .-2 
 ي .ما  تةوج ح ي  ت تء تةيوال ألاا   اثجو -3 
 كثوي تةيوا ف تةلص ابل عل  هؤ ن إةى تةا ه .-4 
 فؤ . تةيوال ي   جو زع لع  عر يج عج ةع  .-5 
 ض ف ي  ي  تةل ط .-6 
عو يه  تةيوال بجن  ما  تةاط ب  بجن ع  يجه ت  هاة عع  فة ي   ما  فطي ب -7 

 .تةيقا   ععو يه  تةيتق  
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 ثانيا : مرحلة التصحيح والتحسين
تةلا ية ه ا  أ ساا  ب تةيوال  تأل تء عتمال  ت ميى تةاغذيل تةوتع ل تةا  اس أ ا ف وتي

ةع  ي  تةاع   ععن ثة ي لط ميى فيوجن تةيوال  ععضو تة ول عج تةيوا  تةاقج 
تةل ذعةل ، عقا با   عو يه  عن ر   تإلي  ز تة ص   تةوياة عت قاص   أ ة يي عفصياح

عي صيع  تةزعو  ععج ةع  تةيوا  ع  ا  أ ةاخيص  يوالتةلا ية عي ع  تساا  ب  ق ا  تة
ي   إةى  تةلص ابل عتةزتااي أل وى آرو يلكن تة ي  ت  تةلا ية قا فيصط عن تةيوا ف

ي ل يجؤ ن تةيوال أ لوا بال تةضوع  ع  عطييب   تا  أ ةضبو فا ي  أ ز  تةيوا ف  جو
  عتععع  س أ   عفلت تإلع أل تة ثجو عن تةلط كط تةا ايت   ، يجارط تةلا ية عقاز عفيت
تةيوال يجاطيي    تء تةا  ا لت فوتع  اهو  ، ياز ت  ث ا  بولو  ع  ايف  ميى تألسئيل من

ي  تةاع    و    ي  تةاولجذ ، ع  ط تةجعا  تةلوسي  تأل تء أوومل ع  رذ تة ول عج تةيوا 
تألرط ء  فصياح ي  ع إعك   تةلا ية تساخات  تةاغذيل تةوتع ل تةذتفال تةل ذع  تة ال 

 "1"عف اهط عو ي تةيوال
 ( :اآللية): مرحلة أداء المهارة ثالثا     

يصط تة مه تةو شئ ي  هذ  تةلوايل تةى ا ةل تةا  عط ي  ف ية تعزتء تةلع يي أطكط 
عو سومل ي  فولجذ صياح عمليال ت تاع  ف ي  أصييي تةال عسو  ل ر ةال عن ت رط ء 

صي  تة م جن تةى تةخ وي عفصيي م ي  عاهو  م ة  يو ما ض يل تةى ات  تء أ أل
تة م جن ي  سومل ت  تء عقيل ت رط ء عل  يج ط أ ا تةلاي ي  تة  عيي  ي  اوي تة ا  
فعجئل تة م جن أليتععل تةخصة ي  ت تء تةلع يي عو فولجذ أ ا تةيتعب ف تةخططال 

مل ي ععواي  ف تة م جن لو سبل ألا تةالو و ف تةيواال عتةسييب ت ر   أ أ عتةلع ي ل 
 "2تةو شئجن "

 
 
 

____________________ 
 15، ص  عصاي س   ااو م    فوا  ، س   عب ي :  -1
 66، ص  عصاي س   ااو   زن ص ةح عيلي  :  -2
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 منهجيت البحث وإجزاءاتو امليذانيت-3

 منهج البحث-3-1

يعج السشيج السالئع مغ أىع الخصػات التي يتختب عمييا نجاح البحث إذ يعتسج السشيج    
 "1"عة السذكمة واليجف السخاد تحكيقوعمى شبي

سشيج وان شبيعة السذكمة التي تشاوليا الباحث تحجد السشيج الحي استخجمو الباحث وىػ ال       
التجخيبي ذو الكياس القبمي والبعجي  بترسيع السجسػعتيغ الستكافئتيغ الزابصة والتجخيبية  لحل 

  "2"الػصػل الى معخفة مػثػق فييا. مذكمة البحث ،ألنو " اكثخ الػسائل كفاية في

 

 السيارات الستغيخ العقمي السجسػعة االختبار
 انبيةالخمية الج الحاكخة العاممة التجخيبية القبمي

 التيجيف االنتباه االنتقائي
 الخمية الجانبية الحاكخة العاممة الزابصة

 التيجيف االنتباه االنتقائي
 الخمية الجانبية الحاكخة العاممة التجخيبية البعجي

 التيجيف االنتباه االنتقائي
 الخمية الجانبية الحاكخة العاممة الزابصة

 جيفالتي االنتباه االنتقائي
 

 لمسشيج السدتخجم ( يبيغ الترسيع البحثي 1)  ججول
 
 

_________________________________ 
 301، ص 1985، بغجاد ، دار الحكسة ،  1، ط شخائق البحث العمسي ومشاىجووجيو محجػب : -1
، القاىخة مكتبة االنجمػ فذمشاىج البحث العمسي في التخبية وعمع الشدبػبػلج :فارن داليغ)تخجسة(دمحم نبيل وآخخون : -2

 407،ص1985السرخية،
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 البحث وعينت جمتمع  2- 3
يعشي السجتسع)) جسيع مفخدات الطاىخة التي يجرسيا الباحث ,أي أنو جسيع األفخاد أو   

 . "1" األشخاص أو األشياء الحيغ يكػنػن مػضػع مذكمة البحث ((
( 26الجيػانية والبالغ عجدىغ ) بالعبيغ اكاديسيات محافطةاحث مجتسع البحث حجد الب  

وىع  وتع اختيار اكاديسيتيغ بالصخيقة العسجية ( سشة 16 – 14وفق االعسار مغ )  اكاديسية
ية االمل الكخوية كسجسػعة وتع اختيار اكاديس, (  ) اكاديسية االمل و اكاديسية االمجاديتااكاديس

( 20غ عجد العبي كل مجسػعة )ويبم ية االمجاد الكخوية كسجسػعة تجخيبيةواكاديس ضابصة
بمغت ( العبيغ وىع اكاديسية الشذامة و 10وعيشة التجخبة االستصالعية حيث تألفت مغ ) العبا

 ( % .24.60)  ندبة العيشة لمسجتسع
 ( يبيغ اعجاد العيشة لمتجخبتيغ الخئيدية واالستصالعية وندبيا2) ججول

 ندبتيا عجدىا اسع االكاديسية البحث عيشة 
التجخبة  عيشة

 االستصالعية
 %40 25 اكاديسية الشذامة

عيشة التجخبة 
 الخئيدية

 %71.42 28 اكاديسية االمل )مجسػعة ضابصة( 
 %66.66 30 اكاديسية االمجاد )مجسػعة تجخيبية(

 
 (  3جدول ) 

 يبين تجانس عينة البحث ) الضابطة والتجريبية ( في المتغيرات المهرفهلهجية
( Tقيسة ) التجخيبية صةالزاب الكياسات ت

 السحدػبة
( Tقيسة )

 ججوليةال
الجاللة 

 االحرائية
 ع س   ع س  

 عذػائي 15729 05174464 05726 14585 057 1551 (بالدشيغ)العسخ  1
 عذػائي 15729 05333132 05664 1585 05669 1595 ( التجريبي )العسخ 2

 
 
 

____________________________________ 
 . 105,ص 1988, دار الفكخ العخبي ,القاىخة , البحث العمسي )مفيػمو ,أساليبو ,أدواتو ( :الخحسغ عبيجات وأخخون  عبج-1
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 املستخذمت يف البحث :والىسائل األدواث واألجهزة  3-3

 االجهزة املستخذمت بالبحث االدواث و  3-3-1
 لجسع البيانات:  ةم الباحث االدوات واالجيد استخج 
عسل الباحث عمى اجخاء مجسػعة مغ السقابالت الذخرية مع الت الذخرية السقاب -1

 .كخة القجم في تخرز عمع الشفذ الخياضي والخبخاء والسختريغ 
 اقالم حبخ واقالم رصاص. -2
 اوراق لدحب البيانات وتفخيغيا. -3
 (.1( عجد ) DILLجياز حاسػب محسػل ) -4
 (.1عجد )( السعخفية RehaComمشطػمة الخيياكػم ) -5
 
 الىسائل املستعملت يف البحث 3-3-2
  1ممعب كخة قجم عجد  -
 (5كخات قجم عجد ) -
 شخيط الصق ممػن  ومقز -
 صافخة   -
 ممػنة شػاخز -
 تحسل اشكال مختمفةسالل  -
 كارتات ممػنة  -
 حبال -
 ارقام  -
 رايات ممػنة -
 اىجاف متحخكة -
 "*"فخيق العسل السداعج -
 اجعالسرادر والسخ  -
 شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنيت( -
 ساعة تػقيت -
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 يف البحثاالختباراث املستخذمت  3-4

 : وتع اجخاء اختبارات لمحاكخة العاممة واالنتباه االنتقائي  االختباراث العقليت 3-4-1
 "1"ختبار الذاكزة العاملتا تىصيف 3-4-1-1

 اسم االختبار : اختبار الذاكرة العاممة 
 : قياس الذاكرة العاممة الغرض 

 طريقة التطبيق 
في ىحا االختبار تعخض عمى الذاشة مخبع بمػن ازرق ، بجاخمو مجسػعة نقاط فخدية ذات لػن 
ابيس عمى شكل دائخة مغمقة ، تتحػل الشقاط الفخدية بالتتابع الى المػن االحسخ ثع تختفي. 

( نقاط في تختيب معيغ ، وبعج 10االول مغ نقصتيغ عذػائيتيغ مغ بيغ )ويتكػن التدمدل 
عخض التدمدل ، عمى السفحػص تحجيج الشقاط بشفذ التختيب الحي تع عخضيا بو ولكل 

 ابمة لمتكخار مع التدمدل الدابقبتدمدل ججيج ، وىي تدمدالت غيخ ق
فاذا اختار السفحػص سمدمة مغ الشقاط بذكل صحيح يتحػل لػن الشقصة الى االخزخ ، ويدداد 

 في السخاحل التالية لالختبار وعمى السفحػص تحكخ الشقاط السزيئة بعج اختفائيا . عشج الشقاط
يعتبخ اختبار الحاكخة العاممة ذو شبيعة تكيفية اذ يكيذ مدتػى الرعػبة مغ اداء السفحػص 
ويقمل مشيا اذا اقتزى ذلظ ، ويشتيي االختبار في حالة ندخ السفحػص الشقاط السزيئة مختيغ 

 دقائق 7كل غيخ صحيح او بعج متػاليتيغ بذ
 ومدة االختبار التنفيذ 

يبجا االختبار بتسخيغ ، ىػ ميسة اعادة انتاج سمدمة مغ نقصتيغ بذكل صحيح ، وبعج انتياء 
التسخيغ ، يبجا االختبار والحي يدتػجب السفحػص ان يحفظ مػاقع وتدمدل الشقاط الػامزة 

زيئة ، وعمى السفحػص اعادة انتاج الدمدمة السمػنة ، ويتكػن التدمدل االول مغ نقصتيغ م
ثع يدداد عجد الشقاط التي تزيء ، ويتع تسجيج التدمدل عشجما يتع ندخ  بذكل صحيح ،

متػاليتيغ متتاليتيغ مغ نفذ السجى دون خصأ . فاذا حجث خصا في الشدخ يتع تقجيع عجد اقل 
 مغ الشقاط ويقل شػل تدمدل الشقاط

 
 

_____________________________ 
 . 37 – 36، ص  2019، بغجاد ,مؤسدة دار الرادق الثقافية , 1، ط مشطػمة الخيياكػم السعخفيةىجى جسيل عبج الغشي: -1
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 صحيح ، ويشتيي الفحز في حالتيغ  يشتيي الفحز اما في ندخ تدمدالن متتاليان بذكل غيخ
 اذا تع ندخ تدمدالن متتاليان بذكل غيخ صحيح  -
عمى السيسة باستسخار دون اعادة انتاج تدمدميغ متتالييغ بذكل غيخ صحيح ،  اذا كان العسل -

 دقائق 7عشجىا يشتيي بعج 
 : االجهزة واالدوات المدتخدمة

 مشطػمة الخيياكػم السعخفية
 مدة االختبار 

 دقائق 7 – 2تتخاوح مجة االختبار مغ       
 (تحميل البياناتطريقة التدجيل )

زائية واحجة فقط الخاصة بـــ)مجى الحاكخة( ، والتي يعتسج عمى شػل اعمى يتع احتداب قيسة      
تتابع وقياس اكبخ عجد مغ الشقاط السدتشدخة بجون اخصاء في السػضع والتختيب ، ويتع تأكيج 
مجى الحاكخة مغ خالل اكسال تدمدميغ متتالييغ مع نفذ العجد مغ الشقاط . وتعخض الذاشة 

 (  4ا مػضح في شكل ) اول عغ الشتائج كستقخيخ 

 
 ( نتائج تقخيخ الذاشة 4شكل ) 

. تعخض اقرى ثالث نتائج ويدسح التحميل السفرل الحي يعخض بالشقخ عمى كمسة تفاصيل 
في نفذ الػقت . حيث يتع تحجيج الفحز االول واالخيخ بالكامل ، كسا يسكغ تغييخ التحجيج 

خ الشتائج التي تخغب في رؤيتيا وما مػضح عغ شخيق الشقخ فػق االختيار السػجػد بجانب تاري
( . كسا يسكغ تغييخ الخسع البياني لالداء ، فزال عغ تػافق لػن خمفية  4 في ججول الشتائج )

( ويتع  7)  الخسع التخصيصي كسا مػضح في شكل كل صف مغ الشتائج مع لػن الخط في
السعصاة قيسة تقخيبية تدتشج الى الى  بيغ االقػاس ، وتعج الكيسة Zتقجيع الختبة السئػية بعج قيسة 

 التػزيع الصبيعي .
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 ( نتائج مجى الحاكخة العاممة  4ججول ) 

 
 ( لػن خمفية كل صف مغ الشتائج مع لػن الخط في الخسع التخصيصي 5)  شكل

يعخض السخصط اعاله ، مدتػى االداء في مجى الحاكخة ، وعجد اعادة الشتائج السدتخجعة بذكل 
مجى مشيا ، ويكػن االداء الستسيد حرخا ضسغ )مجى الحاكخة( ، نالحظ السخصط  صحيح لكل

( نقاط 5( ندخت )6( نقاط صحيحة ، وسمدمة )10( ندخت )5) ( السجى في الدمدمة )
( مغ الشدخ صحيحا . اذن يكػن اقرى اداء ىػ في الدمدمة 2( كانت )7صحيحة ونسط )

(6.) 
 لتان ونختار االفزل .: يسشح السختبخ محاو  عدد المحاوالت

 "1"ختبار االنتباه االنتقائي اتىصيف  3-4-1-2

 : اختبار االنتباه االنتقائي اسم االختبار
 : قياس االنتباه االنتقائي  الغرض من االختبار

 وصف االختبار:
يتع عخض نقصة مخكدية في مشترف الذاشة في فتخات عذػائية، وتعخض عمى الذاشة مشبيات 

و خصػط عسػدية، عشجما يطيخ السشبو ذو الخصػط االفكية عمى السفحػص بخصػط افكية ا
( في اسخع وقت مسكغ، بيشسا ال يقػم باي رد فعل نحػ السشبو الطاىخ okالزغط عمى زر )

 بخصػط عسػدية,
__________________ 

  32، ص  2019, مرجر سبق ذكخه ىجى جسيل عبج الغشي:-1 
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ل في ىحا االختبار، فالستػقع مغ االشخاص الحيغ لجييع اعاقة ومغ الديػلة التسييد بيغ االشكا
 او ضعف يدتصيعػن التحكع بجفعاتيع حال عخض الذكل الستسثل بالخصػط االفكية,

 طريقة التطبيق ومدة االختبار
يبجا التسخيغ مغ خالل رسالة تطيخ عمى الذاشة تػجو لمسفحػصيغ يػضح فييا آلية رد الفعل 

وتعج االجابات خاشئة في حال الكيام بخد فعل يدبق ضيػر السشبو او  عشج ضيػر السشبيات،
الكيام بخد فعل نحػ مشبو غيخ صحيح، وال تشتيي مخحمة التسخيغ اال عشج قيام السفحػص بخد 

 فعل صحيح،
 يقتزي ىحا االختبار ما يمي:

 اشةالشقصة السخكدية في مشترف الذتػجيو الشطخ الى  -
( في اسخع وقت مسكغ عشجما يعخض السشبو ذو okزر ) عمى السفحػص الزغط عمى -

 الخصػط االفكية, 
 ا يتع تقجيع حافد مع خصػط عسػديةعمى السفحػص عجم االستجابة عشجم -

 :  االجهزة المدتخدمة
 مشطػمة الخيياكػم السعخفية

 مدة االختبار:
 ( دقيقة دون مخحمة التسخيغ,2مجة اختبار االنتباه االنتقائي )

  Data analysis:   (تفدير وتحميل البياناتتدجيل )طريقة ال
 في تحميل نتائج االنتباه االنتقائي يتع احتداب نػعيغ مغ درجة الكيسة 

 , Z- VALUEالدائية 
قيسة زائية لستغيخ )سخعة رد الفعل( بحداب جسيع متػسصات زمغ رد الفعل لمسشبيات ذات  -

 العالقة,
 الفعل( بحداب عجد ردود االفعال لمسشبيات غيخ ذات العالقة,قيسة زائية لستغيخ )التحكع بخد  -

ويسكغ عخض معمػمات مفرمة لمشتائج عغ شخيق نقخ زر "التفاصيل" عمى الجانب االيسغ مغ 
عخض التفاصيل، حيث يتع سخد جسيع العخوض التي اجخيت لالنتباه االنتقائي حدب التاريخ 

 :  ( 5 فزال عغ عخض الذاشة كسا ىػ مػضح في شكل )
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عرض الذاشة لالنتباه االنتقائي لمقيمة الزائية في سرعة رد الفعل والتحكم برد ( 6 شكل )
 الفعل

يدسح التحميل السفرل بعخض ثالث نتائج بحج اقرى، وتحجيج الفحز االول واالخيخ 
يخ بالكامل، ومع ذلظ باإلمكان تغييخ التحجيج عغ شخيق الشقخ فػق االختيار السػجػد بجانب تار 

الشتائج التي تخيج رؤيتيا ويتغيخ العخض في الخسػم البيانية وفقا لحلظ فزال عغ تػافق لػن 
 خمفية كل صف مغ الشتائج مع لػن الخط في السخصصات,

ويسكغ الحرػل عمى عسمية اتخاذ القخار مغ الػسط والػسيط، واالنحخاف السعياري، وزمغ رد 
ع في دفعات ردود الفعل مغ عجد االخصاء، اذا الفعل، فزال وتحميل قجرة السفحػص بالتحك

يذيخ العجد الستدايج في االخصاء عمى ضعف التحكع بالجفعات، وتدداد احتسالية التحكع بجفعات 
 (,6) ذكلالفعل اشػل كسا ىػ مػضح في الردود الفعل عشجما تكػن متػسصات زمغ رد 

 

 
 ( 7شكل ) 

 الفعل والتحكع بخد الفعل الحج افخاد العيشة غ نتائج االنتباه االنتقائي وفق سخعة رديبي
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ويعخض في حقل الشتائج ايزا، السخصط البياني لتػضيح  اوقات رد الفعل لجسيع السشبيات 
( ، اما اذا لع يرجر رد فعل، او قبل ان يتع تقجيع السشبو، ال 11ذات الرمة كسا في الذكل )

( مشبو، اما في 20ص التفاعل مع )تعييغ اي عالمة, في ىحا االختبار يتػجب عمى السفحػ 
 ( مشبو كحج اقرى,26حالة حجوث اخصاء فدػف يديج عجد السشبيات الى )

 
يبيغ وقت رد الفعل لمسشبيات ذات الرمة واالجابات الرحيحة والخاشئة لالنتباه  ( 8شكل ) 

 االنتقائي الحج افخاد العيشة
 لسختبخ محاولتان ونختار االفزل لو .: يسشح ا عدد المحاوالت

 
 : "1"نتقائيمراحل اختبار االنتباه اال 

 يسخ اختبار االنتباه االنتقائي بثالث مخاحل ىي: 
السخحمة االولى: وىي مخحمة التعميسات يتع في ىحه السخحمة اعصاء التعميسات الزخورية -1

ختبار وشبيعتو ومغ والسيسة لمذخز السفحػص وبذكل متجرج حدب تجرجيا في شكل اال
خالل تعخيف السفحػص بكيفية ضيػر السشبيات وتحجيج السدتيجف مشيا وىي الخصػط االفكية 
واىسال السشبيات الخاشئة وىي الخصػط العسػدية، وكيفية االجابة عشج ضيػر السثيخ السدتيجف 

خح عغ كيفية والتأكيج عمى قخاءة السفحػص لمتعميسات بذكل جيج التي تطيخ عمى الذاشة، والذ
 استعسال لػحة السفاتيح الخاصة بسشطػمة الخيياكػم

واختياره في استعسال الساوس او المسذ عمى الذاشة لالستجابة لمسثيخ مغ خالل الزغط عمى 
 ( في اسخع وقت مسكغ okزر )

________________________ 
, أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة , جامعة  طة الحىشية لالعبي كخة التشذالكيسة التشبئػية لالنتباه االنتقائي بجاللة اليقياس مجيج دىر :  1

 . 49-48, ص 2019القادسية , كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة ,
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 ( يػضح مخحمة التعميسات الخاصة باختبار االنتباه االنتقائي الحج افخاد العيشة 9 شكل )
 

حمة الثانية: وىي مخحمة التسخيغ التي تمي مخحمة التعميسات ويتع فييا تصبيق السفحػص السخ -2
لالختبار كتسخيغ لو مغ اجل التعخف عمى كيفية االستجابة لمسشبيات والتعخف عمى شبيعة 
االختبار وال تشتيي مخحمة التسخيغ اال عشج قيام السفحػص بخد فعل صحيح لمتأكج بان 

 ،يسات وشبيعة االختبار بذكل دقيقالسفحػص قج فيع تعم
 

          
 ( يػضح مخحمة التسخيغ الخاص باختبار االنتباه االنتقائي الحج افخاد العيشة 10 شكل )

 
( دقيقة دون 2السخحمة الثالثة: وىي مخحمة تصبيق اختبار االنتباه االنتقائي البالغة مجتو )-3

 ( مشبو، اما في حالة حجوث 20يتػجب عمى السفحػص التفاعل مع )مخحمة التسخيغ و 
( مشبو كحج اقرى، وبعج االنتياء مغ االختبار يتع 26اخصاء فدػف يديج عجد السشبيات الى )
احجىسا لستغيخ سخعة رد الفعل بحداب  Z- VALUEحداب نػعيغ مغ درجة الكيسة الدائية 
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العالقة والثانية قيسة زائية لستغيخ التحكع بخد  جسيع متػسصات زمغ رد الفعل لمسشبيات ذات
 الفعال لمسشبيات غيخ ذات العالقةالفعل بحداب عجد ردود ا

 االختباراث املهاريت  3-4-2
، فقج قام الباحث بإعجاد سياراتال ، ومغ أجل حرخ أىع ىحه سيارات في كخة القجمنطخًا لكثخة ال

، فقج سياراتسجال لتحجيج أىع السختريغ في ىحا الخاصة لالستصالع آراء الخبخاء وال  استسارة
( مغ 15عمى ) *االستسارة( ، وقج عخضت 1)ممحق  ميارات ( 9االستسارة عمى ) اشتسمت

فقج تع  االستبيان سارةاست( وعمى ضػء نتائج 2وكسا مػضح في )ممحق  الخبخاء والسختريغ 
الشدبة التي يخاىا  اختبارلحق في " ألن لمباحث ااقل التي حرمت عمى ندب  سياراتال استبعاد

 . السؤثخات  اختيارمشاسبة عشج 
 ( 5ججول ) 

 مغ وجية نطخ الخبخاء مسيارات السختارةمخبع كاي ل يبيغ احرائية
 2كا ال يرمح  يرمح السيارات

 0.06666 7 8 الجحخجة
 0.6 6 9 تسخيخ الكخة

 0.6666 7 8 الديصخة عمى الكخة
 5.4 3 12 التيجيف 

 1.666667 5 10 الكخة بالخأسضخب 
 0.6 6 9 الجخي بالكخة
 0.066667 7 8 استكبال الكخة

 11.26667 1 14 الخمية الجانبية
 3.266667 4 11 السخاوغة

 15عجد الخبخاء 
 

 *انطخ السمحق
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 "1"اختبار الزميت اجلانبيت تىصيف  3-4-2-1

 لقخيبة مغ مشصقة الجداء بكخة القجماختبار دقة أداء الخمية الجانبية ا -: اسم االختبار   
 قياس دقة أداء الخمية الجانبية القخيبة مغ مشصقة الجداء -: الغرض من اإلختبار  
تخسع ثالث مشاشق في مشصقة الجداء كل مشصقة عبارة عغ دائختيغ  -: طريقة األداء  

 م 2م والرغيخة بقصخ 3متجاخمتيغ الكبيخة بقصخ 
ميات جانبية مغ كل جانب وضسغ السشصقة السحجدة لخمي الكخة و ويقػم الالعب بأداء ثالث ر 

ثانية بيغ رمية  واخخى وراحة دقيقة  30ياردة ابتجاًء مغ عمع الداوية  مع فتخة راحة  18البالغة 
 .بيغ كل جانب مغ جانبي السمعب واحجة

 التدجيل :  
  درجة 2ـ عشج سقػط الكخة عمى الجائخة الرغيخة يحرل السختبخ عمى 1
 درجة  1ـ عشج سقػط الكخة عمى الجائخة الكبيخة يحرل السختبخ عمى 2
 ـ عشج سقػط الكخة خارج الجوائخ تكػن درجة السختبخ صفخ درجة 3
اعمى درجة لكل جانب مغ جانبي السمعب ومغ ثع  باحتدابـ تكػن درجة االختبار الشيائية  4

 حداب معجل الجرجات لمسختبخ  
 تخدمة :ـ االجهزة واالدوات المد 

  2ـ كخة قجم عجد 1
 ـ مدحػق التخصيط 2
 ـ استسارة تدجيل الجرجات 3

 : تسشح لمسختبخ محاولتان تحتدب السحاولة االفزل لو . عدد المحاوالت
 
 
 
 

_______________________ 
 10 – 9، ص  2014شذػر ، رأفت عبج اليادي : ترسيع و تقشيغ إختبار لكياس دقة اداء الخمية الجانبية بكخة القجم ، بحث م -1
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 (  يػضح اختبار الخمية الجانبية  11شكل) 

 
 "1"اختبار التهذيفتىصيف  3-4-2-2

 تيجيف نحػ ىجف مقدع الى مخبعات مخقسة مغ الجانبيغ: الاسم اإلختبار 
 التيجيف نحػ السخمىدقة  : قياسالهدف من االختبار
 : األدوات المدتخدمة

  (10ت قجم عجد )كخا -
 ط لتعييغ مشصقة التيجيف لالختبار شخي -
 ىجف كخة قجم قياسات دولية  -
 ممعب كخة قجم - 

 طريقة األداء
( كخات في اماكغ مختمفة داخل مشصقة الجداء وكسا مػضح في الذكل ادناه ، حيث 6تػضع )-

يقػم الالعب بالتيجيف في السشاشق السؤشخة في االختبار وحدب اىسيتيا وصعػبتيا وبذكل 
 الػاحج بعج االخخ عمى ان يتع االختبار مغ وضع الخكس متدمدل

 (6( ويشتيي بالكخة رقع )1يبجا االختبار مغ الكخة رقع ) -
_________________________ 

 260، ص 1994مفتي ابخاليع حساد : االعجاد البشي والسياري والخصصي لالعب كخة القجم : القاىخة ، دار الفكخ العخبي ، -1
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ال تعج السحاولة صحيحة في حالة عجم تدجيل اي ىجف مغ االىجاف الثالثة مغ كل جية  -
 باإلضافة الى اليجف الػسط

 :التدجيل طريقة 
تحتدب عجد االصابات التي تجخل او تسذ جػانب االىجاف الدتة السحجدة مغ كال الجانبيغ  -

 تي وىجف الػسط بحيث تحتدب درجات كل كخة مغ الكخات الدتة كاال
 (4درجات عشج التيجيف في السجال رقع ) 4
 (3درجات عشج التيجيف في السجال رقع ) 3
 (2درجات عشج التيجيف في السجال رقع ) 2
 (1درجات عشج التيجيف في السجال رقع ) 1

 صفخ خارج حجود اليجف
 (11كسا مػضح بالذكل ).  يعصى السختبخ محاولة واحجة -

 
 قدع الى مخبعات مخقسة مغ الجانبيةتيجيف نحػ ىجف م( يػضح اختبار ال 12الذكل ) 

 
 التجزبت االستطالعيت  3-5

لكي يدتصيع الباحث الحرػل عمى الشتائج االيجابية بأتباع األسمػب العمسي بإجخاءات       
البحث حيث يكػن ضخوريًا إجخاء التجخبة االستصالعية ألنيا عبارة عغ " دراسة تجخيبية أولية 
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( 4احث عمى عيشة صغيخة قبل قيامو ببحثو بيجف اختبار أساليب البحث وأدواتو ")يقػم بيا الب
والتي تعج أي التجخبة االستصالعية " تجريبًا عسميًا لمباحث لمػقػف بشفدو عمى الدمبيات 

( والتي أجخيت عمى ممعب 5)وااليجابيات التي تقابمو أثشاء إجخاء االختبارات لتفادييا مدتكباًل "
 .2021 / 1/  24بتاريخ   حجيػم اال بية البجنية وعمػم الخياضةكمية التخ 

قام الباحث  سيارات االساسية بكخة القجم وىي الخمية الجانبية والتيجيفبعج أن تع تحجيج ال     
مغ مجتسع األصل إذ تع اختيارىع العبيغ االستصالعية عمى عيشة مغ ال بإجخاء التجخبة

ليذ مغ عيشة البحث األساسية  يغالعب( 10وتألفت مغ ) الشذامةسجية مغ اكاديسية الع بالصخيقة
 وبسداعجة فخيق العسل ، والغخض مغ التجخبة االستصالعية كاآلتي :

 ألفخاد عيشة البحث وسيػلة تصبيقيا . تسخيشاتالتحقق مغ مجى مالئسة ال -1 
 التحقق مغ مجى صالحية األجيدة واألدوات السدتخجمة في البحث . -2
 تسخيشاتاء الحقق مغ إن أداء فخيق العسل وكفاءتيع تديخ كسا يشبغي في إجخ الت -3
 .  تسخيشاتالػقت الالزم لتشفيح ال التعخف عمى -4
 التحقق مغ مالئسة السكان .  -5
تالفي األخصاء والسعػقات التي قج تطيخ أثشاء التجخبة واالستفادة مشيا في أوقات العسل  -6

 األخخى . 
 فخ الدالمة الرحية لمسختبخيغ .التأكج مغ تػ  -7

وجج الباحث ان التسخيشات تشاسب العيشة السختارة وسيػلة في االداء وكحلظ سالمة االدوات 
وتشػعيا وتعجدىا وايزا وجج الباحث ان كادر الفخيق السداعج متعاون وجاد في العسل ويداعج 

يات جيج ججا ومشاسب لغخض التسخن ألداءالباحث في اتسام عسمية بحثو وكان الػقت السدتغخق 
وايزا سالمة السختبخيغ  لألداءمداعجتو في التجخبة الخئيدية وكانت السالعب مالئسة ومشاسبة 

 التسخيشات . إلتساممغ الشػاحي الرحية ولشفدية 
 
 

__________________________ 
  79، ص 1984، الييئة العامة لذؤون السصابع األميخية ،  ، القاىخة 1، ط  معجع عمع الشفذ والتخبية الخياضيةمجسع المغة العخبية :  -1
 .107، ص مرجر سبق ذكخهقاسع حدغ السشجالوي وآخخون :  -2
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 اجزاءاث التجزبت الزئيسيت 3-6
 االختباراث القبليت 3-6-1

تع اجخاء االختبارات القبمية لمستغيخات العقمية وعمى مشطػمة الخيياكػم السعخفية بػاقع يػميغ لكل 
تغيخ حيث تع تقديع افخاد العيشة الى مجسػعتيغ االولى تجخي اختبار القبمي لمحاكخة العاممة في م

والسجسػعة الثانية في اليػم التالي وتع اجخاء االختبار   2021\1\26 الثالثاء السرادفيػم 
     2021\2\2 القبمي لمسجسػعة االولى لالختبار لالنتباه االنتقائي في يػم الثالثاء السرادف

 والسجسػعة الثانية في اليػم التالي  
لسيارة التيجيف     2021\2\4السرادف   الخسيذاما االختبارات السيارية تع اجخاؤىا في يػم 

 لسيارة الخمية الجانبية .   2021\2\5 السرادف والجسعة
 
 التمزيناث املستخذمت 3-6-2

اممة واالنتباه االنتقائي اعتسادًا عمى الخبخة الباحث بإعجاد وتشطيع التسخيشات وفق الحاكخة الع قام
الذخرية لمديج السذخف والباحث , فزاًل عغ اإلفادة مغ آراء بعس الخبخاء والسختريغ التي 

 حرل عمييا مغ خالل السقابالت الذخرية في مجال عمع التجريب الخياضي و كخة القجم 
 ستكػن تفاصيل التسخيشات كاآلتي

 .تجريبية(  وحجة 16ية الكمي لمتسخيشات ىػ )عجد الػحجات التجريب-1
( 8( وحجات ولسجة )2عجد الػحجات التجريبية األسبػعية التي تزسشتيا التسخيشات ىي ) -2

 أسابيع . 
 ( دقيقة )القدع الخئيدي فقط( .25-20في الػحجة التجريبية  ) زمغ التسخيشات-3
 .  ايام التجريب خالل االسبػع ىي )االحج , االربعاء (-4
ىجف التسخيشات  ىػ تصػيخ السيارات االساسية بكخة القجم وفق الحاكخة العاممة واالنتباه  -5

 االنتقائي
 ( 2021-4-11وانتيت يػم االحج  – 2021-2-7)االحج يػم  ت الػحجات التجريبيةبجأ -6
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 (  6ججول ) 
 التسخيشات السدتخجمة في السشيج التجريبي

الهحدة  االسابيع
 التدريبية

المتغيرات العقمية مع 
 المهارات

الزمن  التكرار الزمن التمرينات
 الكمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االول

الحاكخة  1
 العاممة

 رمية
  تساس

يقف الالعب عمى جانب السمعب وضيخه مػجو لمسمعب 
الحي تػجج فيو شػاخز ممػنة وتحسل ارقام مبعثخة وعشج 

لجانبية سساع الرافخة يقػم الالعب بالجوران ولعب الخمية ا
باالتجاه السػجػد فيو الذاخز السمػن والحي يحسل الخقع 

 الحي شمب مشو السجرب ان يؤدي الخمية اليو

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

يقف الالعب عمى بعج مدافة عغ االىجاف وعكذ  تيجيف
اتجاىيغ وعشج سساع االشارة مغ السجرب يشصمق الالعب 

خز بيغ شاخز واخخ ( شػا5بالجحخجة مع الكخة بيغ )
( م وتسخيخ الكخة الى السجرب عشج االنتياء مغ 1)

الذػاخز ثع يدتمع الكخة مغ السجرب وعميو التيجيف عمى 
 اليجف الحي يكػن بشفذ لػن الكخة السسخرة مغ قبل السجرب

 د13 3 ثا12

الحاكخة  2
 العاممة

يقف الالعب امام اىجاف صغيخة مخقسة ويكػن تختيبيا  تيجيف
ئيا ومبعثخ ويصمب مشو الالعب التيجيف عمى اليجف عذػا

حدب التدمدل ويتع التغييخ بيغ التدمدالت مغ العب 
 الخخ

 د13 3 ثا10

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى جانب السمعب وتػضع امامو عمى 
مدافات مختمفة شػاخز تحسل اشكال مختمفة ويصمب مشو 

 الذاخز السصمػب اداء الخمية الجانبية عمى

 د9 5 ثا5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحاكخة  3
 العاممة

 1.5( م مغ الالعبيغ بيغ العب واخخ )  6دائخة قصخىا )  تيجيف 
( م وزميميع في وسط الجائخة , يقػم العب وسط الجائخة 
بالتسخيخ لالعبي الجائخة فأذا كان التسخيخ بالقجم اليسيغ يكػن 

جم واذا كان التسخيخ بالقجم اليدار ايزا اعادة الكخة بشفذ الق
اعادة الكخة بالقجم اليدار ومغ ثع يقػم بعج اكسال السشاوالت 
بالتيجيف عمى السخمى عمى الجدء االيدخ مشو مغ خالل 
تدمسو مشاولة مغ السجرب بعج االتفاق مدبقا عمى الجية 

 السصمػبة

 د11 3 ثا10

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

عب الحي يؤدي الخمية الجانبية بجانب قائع الداوية  يقف الال
العبيغ بخفع راية كل راية  3العبيغ بحيث يقػم  8وامامو 

تحسل لػن معيغ ويصمب مشو اداء الخمية حدب المػن 

 د9 5 ثا5
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 الثاني

 السحجد الحي تع تحجيجه مغ قبل السجرب

الحاكخة  4
 العاممة

رمية 
 تساس

ط رمية التساس يقف الالعبػن داخل السمعب بجانب خ
ويقف زميل ليع يحسل رقسا معيشا يشتسي لالعبػن وعشج 
سساع الرافخة يخفع الدميل الخقع وعشج رؤيتيع ليحا الخقع 
يشصمق الالعب صاحب الخقع باداء الخمية الجانبية الى 

 السجرب

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

وعشج يقػم الالعب بالجوران حػل قػس الجداء باليخولة  يجيفت
اعصاء اشارة مغ قبل السجرب )رفع اليج( يقػم الالعب 
بالتيجيف عمى السخمى حدب لػن الكخة ولػن اليجف الحي 

 يكػنان نفذ المػن 

 د15 3 ثا15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الثالث

الحاكخة  5
 العاممة

م مغ قػس الجداء وعشج اعصاء  10يقف الالعب عمى بعج  تيجيف
ب وعسل مشاوالت بيشيسا ومغ االشارة يتقجم بالكخة نحػ السجر 

ثع التقجم لتدجيج الكخة الحي تحسل لػن معيغ تع االتفاق 
 عميو مدبقا

 د15 3 ثا15

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى خط التساس بيشسا يقف العبػن اخخون 
امامو وبجانبو ويحسمػن اشكاال مختمفة ويصمب مغ الالعب 

الحي يحسل الذكل  الحي تع اداء الخمية عمى الالعب 
 االتفاق عميو مدبق

 د9 5 ثا5

الحاكخة  6
 العاممة

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى خط التساس بيشسا يكػن الالعبػن 
االخخون في حالة حخكة مدتسخة ومشتذخيغ وكل العب 
يحسل لػن مختمف ويصمب مغ الالعب السشفح اداء الخمية 

 حدب لػن السحجد مدبقا

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

يشتذخ الالعبػن ويحسمػن ارقاما ومعيع كخات ويكػن  يجيفت
الالعب السشفح امام مشصقة الجداء و عميو استالم الكخة مغ 
الالعب الحي يحسل الخقع الحي تع االتفاق عميو ويقػم 

 بالتدجيج عمى السخمى

 د11 3 ثا10

 
 
 
 
 
 
 
 

الحاكخة  7
 العاممة

رمية 
 تساس

-5يقف الالعب عمى خط التساس ويجخي عمى الخط مغ )
( م ويشطخ الى السجرب الحي سػف يكػن داخل السمعب 10

حسخاء(، وعشج رؤيتو لمسجرب يؤدي  –وبيجه كختان  )بيزاء 
 الخمية بالكخة الحسخاء الحي تع االتفاق عمييا

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

ى خصيغ متقابميغ كل يقف الالعبػن في مجسػعتيغ عم يجيفت
العب يقابل العب اخخ ويخقع الالعبػن لكل العب رقع 
خاص بو ويقابمو العب اخخ بشفذ الخقع وفي وسط السدافة 

م مغ قػس الجداء  وعشج  5يػضع خط مدتكيع عمى بعج 

 د11 4 ثا8



 الباب الثالث ........................ منهجية البحث وإجراءاتو الميدانية
  

73 

 
 
 
 

 الخابع

رؤية الالعب لخقسو يشصمق الى الكخة  السخقسة حدب رقسو 
 لتدجيجىا عمى اليجف

ة حاكخ ال 8
  العاممة

يقف الالعب عمى خط مشصقة الجداء ويشطخ الى السجرب  تيجيف
الحي سػف يكػن داخل السشصقة وبيج السجرب اربع بصاقات 

خزخاء(، و يخفع السجرب  –زرقاء  –حسخاء  –)صفخاء 
( م 10-5احج البصاقات ثع يجخي الالعب عمى الخط مغ )

لى الػن ويقػم الالعب بالتيجيف عمى السخمى الحي يقدع ا
تحسل نفذ الػان البصاقات ويقػم بالتيجيف عشج رؤية اشارة 

 .السجرب )رفع اليج( عمى حدب لػن البصاقة اًلحي شاىجىا

 د11 3 ثا10

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى خط التساس بيشسا يكػن الالعبػن 
االخخون في حالة حخكة مدتسخة ومشتذخيغ وكل العب 

مختمف ويصمب مغ الالعب السشفح اداء الخمية  يحسل لػن 
 حدب لػن السحجد مدبقا

 د9 5 ثا5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامذ

الحاكخة  9
 العاممة

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى خط التساس ويقف العبان داخل السمعب 
كل العب يختجي قسيز بمػن مختمف أحج الالعبيغ يكػن 

اول الالعبان مياجع وتكػن الكخة معو واألخخ مجافع، يح
السخاوغة ويقػم أحجىع بإخخاج الكخة، وعمى الالعب  مخاقبة 

 المعب واداء الخمية باتجاه الالعب الحي يخخج الكخة.
يصمب السجرب مغ الالعبيغ اييام الالعب وعجم التياون في 

 المعب.

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

ابل يقف الالعبان عشج شخفي قػس الجداء بذكل متق تيجيف
ويقػمان بالتحخك في مكانيسا، تػضع كختان في شخفي 
القػس مغ الجانبيغ في كل جانب كخة ، وعشج رؤية االتجاه 

يدار( يتحخك الالعب  نحػ الكخة والتدجيج عمى  –)يسيغ 
 السخمى

 د15 3 ثا15

الحاكخة  10
 العاممة

يقف الالعب عمى خط مشصقة الجداء ويقف اربع العبيغ  تيجيف
شصقة كل العبيغ يختجون نفذ لػن القسيز أحج داخل الس

الالعبيغ يكػن مياجع وتكػن الكخة معو واألخخ مجافع، 
يحاول الالعبان السخاوغة ويقػم أحجىع بإخخاج الكخة، وعمى 
الالعب  مخاقبة المعب واداء التيجيف باتجاه الػن الحي 

 خخجت مشو الكخة.
التياون في يصمب السجرب مغ الالعبيغ اييام الالعب وعجم 

 المعب.
 

 د15 3 ثا15
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االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

-5يقف الالعب عمى خط التساس ويجخي عمى الخط مغ )
( م ويشطخ الى السجرب الحي سػف يكػن داخل 10

 السمعب، وعشج رؤيتو لمسجرب يقػم بأداء الخمية

 د9 5 ثا5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدادس

الحاكخة  11
 العاممة

العب عمى خط مشصقة الجداء ويجخي عمى الخط يقف ال تيجيف
( م ويشطخ الى السجرب الحي سػف يكػن داخل 10-5مغ )

حسخاء(، وعشج رؤيتو  –السشصقة  وبقجميو كختان ) بيزاء
لمسجرب يقػم بالتيجيف بالكخة البيزاء الحي تع االتفاق عميو 

 مدبقا

 د11 3 ثا10

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

مى خط التساس ويقف العبان داخل السمعب يقف االعب ع
اصفخ( أحج -كل العب يختجي قسيز بمػن مختمف )احسخ

الالعبيغ يكػن مياجع وتكػن الكخة معو واألخخ مجافع، 
يحاول الالعبان السخاوغة ويقػم أحجىع بإخخاج الكخة، وعمى 
الالعب  مخاقبة المعب واداء الخمية باتجاه الالعب الحي لع 

 يخخج الكخة.
يصمب السجرب مغ الالعبيغ اييام الالعب وعجم التياون في 

 المعب

 د9 5 ثا5

الحاكخة  12
 العاممة

رمية 
 تساس

يقف الالعبػن مغ قخب خط التساس  وكل لو رقسو الخاص 
م وعشج رؤية الخقع  10الى  5بو وعشج  مع التحخك مدافة 

 الحي يحسمو السجرب يقػم الالعب صاحب الخقع بأداء الخمية

 د9 5 اث5

االنتباه 
 االنتقائي

يقف الالعبان عشج شخفي قػس الجداء بذكل متقابل  تيجيف
ويقػمان بالتحخك في مكانيسا، تػضع كختان في شخفي 
القػس مغ الجانبيغ في كل جانب كخة، وعشج رؤية اشارة 
السجرب )رفع اليج( يتحخك الالعب  نحػ الكخة والتدجيج عمى 

 السخمى

 د11 3 ثا10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحاكخة  13
 العاممة

رمية 
 تساس

يقف الالعب السشفح خمف خط التساس بحيث يكػن ضيخه 
( م لدميميغ يختجيان تيذيختات بشفذ الػان  5عمى بعج ) 

الكخات وعشج سساع إشارة البجء مغ السجرب يقػم الالعب 
السشفح بالجوران واداء الخمية بالكخة الحي حجد لػنيا السجرب 

 الى الدميل الحي يكػن بعكذ لػن الكخة مدبقا

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

يقف الالعب عمى خط مشصقة الجداء ويجخي عمى الخط  تيجيف
( م ويشطخ الى السجرب الحي سػف يكػن داخل 10-5مغ )

 –حسخاء  –السشصقة وبيج السجرب اربع بصاقات )صفخاء 
قات ويقػم خزخاء(، و يخفع السجرب احج البصا –زرقاء 

الالعب بالتيجيف عمى السخمى الحي يقدع الى الػن تحسل 

 د15 3 ثا15
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 الدابع

نفذ الػان البصاقات ويقػم بالتيجيف عمى حدب لػن 
 البصاقة السحجدة مدبقًا.

الحاكخة  14
 العاممة

( م يقػم العبان بتسخيخ الكخة فيسا بيشيع 20مغ عمى بعج ) تيجيف 
خمى و عشج الػصػل ( م باتجاه الس3و السدافة بيشيع )

( م عغ خط السخمى يقػم الالعب 10لمذاخز الحي يبعج )
غيخ السدتحػذ عمى الكخة بالتيجيف عمى السخمى الحي يقدع 
الى ثالثة اجداء ممػنة حدب الخاية التي تخفع مغ قبل 
الالعبيغ الػاقفػن عمى جانبي السخمى بعج االتفاق بيشيع و 

راية خزخاء  , راية بيغ السجرب عمى رفع راية واحجة ) 
 صفخاء  , راية بيزاء مغ خالل استالمو لمكخة مغ زميمو(.

 د15 3 ثا15

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

يقف الالعب السشفح خمف خط التساس بحيث يكػن ضيخه 
( م لدميميغ يختجيان تيذيختات بشفذ الػان  5عمى بعج ) 

م الالعب الكخات وعشج سساع إشارة البجء مغ السجرب يقػ 
السشفح بالجوران واداء الخمية بالكخة الحي يحجد لػنيا السجرب 

 الى الدميل الحي يكػن بعكذ لػن الكخة

 د9 5 ثا5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثامغ

الحاكخة  15
 العاممة

يقف الالعب عمى خط مشصقة الجداء ويقف العبػن اخخون  تيجيف 
امامو يختجون مالبذ تحسل الػانو مختمفة ويقػم الالعب 
باستالم الكخة مغ احج الالعبػن ويقػم بالتيجيف عمى 
السخمى الحي يحسل اشكاال مختمفة ) مدتصيل او مخبع او 
مثمث ( بعج ان يتع تبميغو بمػن الالعب الحي يدتمع مشو 

 الكخة و بالذكل الحي سػف يدجد عميو مغ قبل السجرب

 د11 3 ثا10

االنتباه 
 االنتقائي

رمية 
 تساس

بالجوران حػل دائخة تخسع بالقخب مغ خط  يقػم الالعبػن 
التساس باليخولة وعشج اعصاء اشارة مغ قبل السجرب )رفع 

 اليج( يخكس الالعبػن بأقرى سخعة الداء الخمية

 د11 4 ثا8

الحاكخة  16
 العاممة

رمية 
 تساس

يقف الالعب عمى خط التساس وبجانبيو وامامو وخمفو 
) رفع او خفس اليج كخات ممػنة وعشج رؤية اشارة السجرب 

او يسيغ او يدار ( عميو ان يأخح الكخة بعكذ اتجاه اشارة 
 السجرب واداء الخمية

 د9 5 ثا5

االنتباه 
 االنتقائي

( م يقػم العبان بتسخيخ الكخة فيسا بيشيع 20مغ عمى بعج ) تيجيف
( م باتجاه السخمى و عشج الػصػل 3و السدافة بيشيع )

عغ خط السخمى يقػم الالعب ( م 10لمذاخز الحي يبعج )
السدتحػذ عمى الكخة بالتيجيف عمى السخمى الحي يقدع الى 
ثالثة اجداء ممػنة حدب الخاية التي تخفع مغ قبل الالعبيغ 
الػاقفػن عمى جانبي السخمى بعج االتفاق بيشيع و بيغ 

 د15 3 ثا15
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السجرب عمى رفع راية واحجة ) راية خزخاء  , راية صفخاء  
 , راية بيزاء(.

 
 االختباراث البعذيت 3-6-3

لمستغيخات العقمية وعمى مشطػمة الخيياكػم السعخفية بػاقع يػميغ  بعجيةتع اجخاء االختبارات ال
لمحاكخة  بعجيسػعتيغ االولى تجخي اختبار اللكل متغيخ حيث تع تقديع افخاد العيشة الى مج

 ػعة الثانية في اليػم التالي وتع اجخاءوالسجس  2021\4\14  السرادف االربعاءالعاممة في يػم 
 النتباه االنتقائي في يػم الثالثاء السرادفالمسجسػعة االولى لالختبار  بعجياالختبار ال

 والسجسػعة الثانية في اليػم التالي 2021\4\20
  لسيارة التيجيف  2021\4\12 السرادفاما االختبارات السيارية تع اجخاؤىا في يػم االثشيغ 

   لسيارة الخمية الجانبية .  2021\4\13السرادف   ثاء والثال
 الىسائل االحصائيت  3-7

 الػسائل االحرائية التالية :باستخجام الباحث  قام
 الػسط الحدابي -1
 االنحخاف السعياري  -2
 لمعيشات الستخابصة  Tاختبار  -3
 لمعيشات السدتقمة  Tاختبار  -4
 الشدبة السئػية  -5
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4

للمجموعتين  البعدي نتائج االختبارين القبلي و وتحليل ومناقشة عرض 4-1

 لمتغيرات الدراسة ة و التجريبيةالضابط

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة نتائج  عرض وتحليل ومناقشة 4-2

 الضابطة لمتغيرات الدراسة 

بارين القبلي والبعدي للمجموعة نتائج االخت عرض وتحليل ومناقشة 4-3

 لمتغيرات الدراسة التجريبية

لمجموعتين التجريبية الختبار البعدي لنتائج ا عرض وتحليل ومناقشة 4-4

 لمتغيرات الدراسة  والضابطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وتحليلها ومناقشتها عرض النتائجالباب الرابع ........................ 
  

 

87 

 وحتليلها  ومناقشتها عرض النتائج – 4
يتزسؽ ىحا الباب عخض الشتائج وتحميميا ومشاقذتيا ، ومؽ أجل ذلػ أرتأى الباحث عخض نتائج 

ألنيا تعج أداة تؾضيحية لمبحث وما يتسخض عشو مؽ نتائج ، فزاًل عؽ   وؿاالبحث عمى شكل جج
 (1)دلة العمسية وتسشحيا قؾة "بحث وتعدز األالخظأ في السخاحل التالية مؽ ال احتساؿ" إنيا تقمل مؽ 

 .وكحلػ تحميل ىحه الشتائج ومشاقذتيا لسعخفة مجى صحتيا وتحقيقيا ألىجاؼ وفخوض البحث

و  الضابطة تنيالقالي للمجمىع تختاا عرض وحتليل ومناقشة نتائج  اال  4-1

 ملتغريات الد اسة التجرياية

 ( 7ججوؿ ) 

و التجخيبية الزابظة  ار القبمي لمسجسؾعتيؽحخافات السعيارية لالختبيبيؽ االوساط الحدابية و االن
 ات الجراسةستغيخ ل

 الستغيخات

 

 الجاللة الججولية  tقيسة  السحدؾبة  tقيسة  التجخيبية الزابظة

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

  6.66614 1.4465 7.9 1.642596 5.6 التيجيف

 

 

1.591 

 عذؾائي

 عذؾائي 1.119 6.4858 1.256 6.977988 6.846 الخمية الجانبية

 

االنتباه 
 االنتقائي

سخعة رد 
 الفعل

 عذؾائي 6.648998 6.668492 4.1816 6.289996 4.269

التحكؼ بخد 
 الفعل

 عذؾائي 6.159 6.774462 1.7276 6.818 1.5966

 عذؾائي 6.116 6.777196 9.5965 6.784961 9.6966 الحاكخة العاممة

,  تخجسة  : عبج عمي نريف وحسؾد الدامخائي : ) بغجاد , دار الحخية لمظباعة ,   طخؽ اإلحراء في التخبية الخياضية  :رودي شتسمخ  -1
 . 96( ص 1972
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جخيبية لمسجسؾعتيؽ الت القبمي رواالنحخافات السعيارية لالختبا( األوساط الحدابية 7يبيؽ الججوؿ )
والخمية  لستغيخ التيجيف  الحدابي لالختبار القبمي، إذ بمغ الؾسط  لستغيخات الجراسة والزابظة

بالشدبة الجانبية واالنتباه االنتقائي ) سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( و الحاكخة العاممة 
و ي ( عمى التؾال 9.6966،  1.5966،  4.269،  6.846،  5.6لمسجسؾعة الزابظة )

(  6.784961،  6.818، 6.289996،  6.977988،  1.642596معياري مقجاره )بانحخاؼ 
والخمية الجانبية واالنتباه  ر القبمي لستغيخ التيجيفلالختباا الؾسط الحدابي ، أمعمى التؾالي 

فقج   ةبالشدبة لمسجسؾعة التجخيبي االنتقائي )سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( والحاكخة العاممة
 و بانحخاؼ معياري ( عمى التؾالي  9.5956،  1.7276،  4.1816،  1.256،  7,9بمغ )
( عمى  6.777196،  6.774462، 6.668492،  1.446566654،6.48589519) مقجاره

( 6.116،  6.159، 6.648998،  1.119،  6.66614السحدؾبة )  Tوبمغت قيسة  التؾالي .
 .ؾائيعمى التؾالي وبسدتؾى داللة عذ

  مسجسؾعة الزابظةل ار القبمي( الخاص باختب 7بعج عخض وتحميل يبيؽ الججوؿ )       
حيث أعيخت الشتائج عجـ وجؾد فخوؽ معشؾية لالختبارات القبمية والبعجية لكافة  والتجخيبية 

. ويؾعد الحاكخة العاممة ( –االنتباه االنتقائي  –الخمية الجانبية  –الستغيخات السبحؾثة ) التيجيف 
 تؾجج فؾارؽ بيشيسا مؽ ناحية االفزل  السجسؾعتيؽ ىسا في خط شخوع واحج وال فالباحث ذلػ إلى أ

حيث كانت السجسؾعتيؽ بشفذ السدتؾى نتيجة اجخاء االختبار قبل تظبيق السشيج السعج مؽ قبل 
بظة اي الباحث عمى السجسؾعة التجخيبية وكحلػ السشيج الحي يدتخجمو السجرب لمسجسؾعة الزا

السجسؾعتيؽ ال تتعخض لمسثيخات السظمؾبة كسا في السشيج السعج وفق االسمؾب العمسي الرحيح 
والتخظيط الدميؼ فتؼ اجخاء االختبارات لكل السجسؾعتيؽ وفق مدتؾى كل مجسؾعة عسا كاف عميو 

 قبل تظبيق السشيج .
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 الضابطةة للمجمىعو الاعدي  القالياالتختاا ين  عرض وحتليل ومناقشة نتائج   4-2 
 ملتغريات الد اسة

 ( 8ججوؿ ) 

  زابظةال ةلمسجسؾع والبعجي القبمي يؽيبيؽ االوساط الحدابية و االنحخافات السعيارية لالختبار 
 ات الجراسةستغيخ ل

  tقيسة  االختبار البعجي االختبار القبمي الستغيخات
 السحدؾبة

  tقيسة 
 الججولية

 الجاللة

الؾسط 
 الحدابي

خاؼ االنح
 السعياري 

 

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 

  1.68009 6.578499 9.4 1.642596 5.6 التيجيف

 

 

1.749 

 عذؾائي

 معشؾي  2.62007 6.994998 1.22 6.977988 6.846 الخمية الجانبية

االنتباه 
 االنتقائي

سخعة رد 
 الفعل

 معشؾي  4.29007 6.71467 1.812 6.289996 4.269

 التحكؼ
 بخد الفعل

 معشؾي  1.85005 0.516771 2.2035 0.818 1.6905

 معشؾي  2.710012 0.782301 3.0905 0.995856 1.7575 الحاكخة العاممة

 

 ةلمسجسؾع والبعجي القبمي يؽ( األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختبار 8يبيؽ الججوؿ )
ذ بمغ الؾسط الحدابي لالختبار القبمي لستغيخ الزابظة لستغيخي التيجيف والخمية الجانبية ، إ

 والخمية الجانبية واالنتباه االنتقائي ) سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( و الحاكخة العاممة  لتيجيفا
و بانحخاؼ معياري مقجاره ( عمى التؾالي ،  1.7276،  1.5966،  2.409،  6.846،  5.6 )
الؾسط الحدابي أما  ( ، 6.996865،  6.818، 0.489335،  1.642596،6.977988)
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والخمية الجانبية واالنتباه االنتقائي )سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد  تيجيفلستغيخ ال بعجيلالختبار ال
( عمى التؾالي 9.6966،  4.4696، 1.814،  1.22،  9,4فقج بمغ )  الفعل ( والحاكخة العاممة 

،  6.615771، 0.71207،  6.994998، 6,578499و بانحخاؼ معياري مقجاره )
،  2.62007،  1.68009السحدؾبة )  T( عمى التؾالي ، وبمغت قيسة  6.784961
( وبسدتؾى عذؾائي بالشدبة لستغيخ التيجيف ومعشؾي 2.710012،  1.85005، 4.29007

 لمستغيخات االخخى.

ؾر ولكؽ ليذ التظؾر اعيخت نتائج االختبار القبمي والبعجي بالشدبة لستغيخ التيجيف حرؾؿ تظ
السحدؾبة اقل مؽ السظمؾب لحرؾؿ التظؾر ومؽ اسباب ذلػ   tالسظمؾب والجليل كانت قيسة 

السجرب السدؤوؿ عؽ السجسؾعة الزابظة الحي يؤدي السشيج السعسؾؿ بو مؽ قبمو الحي يعتسج عمى 
عجـ استخجاـ التقميج في العسل وعجـ استخجاـ الؾسائل والظخؽ الحجيثة في تجريب مجسؾعتو و 

السثيخات الحي تؤثخ في حرؾؿ التظؾر وبالتالي عجـ الحرؾؿ عمى عسمية التظؾر السظمؾبة 
 لمتيجيف 

بيشسا كانت نتائج الستغيخات االخخى ذات فخوؽ معشؾية نتيجة السشيج الحي استخجـ في تظؾيخ ىحه 
بالسجرب الحي يديخ  بالتالي الحرؾؿ عمى نتائج افزل نتيجة استخجاـ السشيج الخاصالستغيخات و 

عميو عشج تجريب مجسؾعتو مؽ خالؿ تسخيشات اليجؼ مشيا اكتداب الالعب السيارة وتعؾيجه عمى 
اداء السيارات الحخكية برؾرة صحيحة مع مخاعاة القؾاعج الدميسة لمسيارة فيي عبارة عؽ وسائل 

االلعاب والفعاليات  مداعجة تيجؼ الى اعجاد االنؾاع الحخكية الخاصة وتشسيتيا لسختمف انؾاع
ختمف سالتشافدية الخياضية وقج تحجد في محاولة االعجاد والتسييج الكتداب الالعب االداء الحخكي ل

السيارات الحخكية االساسية وتؾجج الكثيخ مؽ العقبات التي تعتخض بعض الالعبيؽ في عسمية 
حي تديؼ في تظؾيخ االداء التظؾيخ وال يسكؽ التغمب عمييا اال عؽ طخيق التسخيشات العقمية ال

سخ الدمشي والتجريبي برؾرة ممسؾسة اذ تؼ استعساليا بذكل جيج وفق الع الحخكي نحؾ االفزل
 "1"لالعبيؽ.

 61، ص 4619، االردف ، دار الخضؾاف لمشذخ والتؾزيع ،  التسخيشات وتظبيقاتيا في التعمؼ الحخكيناىجة عبج زيج الجليسي : -1
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قالي و الاعدي للمجمىعة ال ين ة نتائج  االتختاا وحتليل ومناقشعرض   2-9
   ات الد اسةملتغري تجريايةال

 ( 9ججوؿ ) 

 التجخيبية ةلمسجسؾع بعجيال القبمي و يؽحخافات السعيارية لالختبار يبيؽ االوساط الحدابية و االن
 ات الجراسةستغيخ ل

 الجاللة الججولية  tة قيس السحدؾبة  tقيسة  االختبار البعجي االختبار القبمي الستغيخات

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

  2.76488009 6.569896 16.96 1.446566654 7.9 التيجيف

 

 

1.749 

 معشؾي 

 معشؾي  3.1128007 0.173205 1.9 0.28683619 1.465 الخمية الجانبية

االنتباه 
 االنتقائي

سخعة رد 
 الفعل

 معشؾي  7.15006 0.794538 1.643 0.508294 2.1815

التحكؼ بخد 
 الفعل

 معشؾي  9.76008 6.292454 4.2166 6.774462 1.7276

 معشؾي  3.023280014 6.777196 9.5956 6.972961 1.861 الحاكخة العاممة

 

بعجي لمسجسؾعة القبمي وال ( األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختباريؽ9يبيؽ الججوؿ )
لستغيخي التيجيف والخمية الجانبية ، إذ بمغ الؾسط الحدابي لالختبار القبمي لستغيخ  تجخيبية ال

والخمية الجانبية واالنتباه االنتقائي ) سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( و الحاكخة العاممة التيجيف 
و بانحخاؼ معياري مقجاره  ( عمى التؾالي 1.861،  1.7276،  2.1815،  1.256،  7.9)
( عمى  6.972961،  6.774462،  0.508294،  6.48589519 ،1.446566654)

والخمية الجانبية واالنتباه االنتقائي  ار البعجي لستغيخ التيجيفأما الؾسط الحدابي لالختب التؾالي ،
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، 1.643،  1.9،  16.96فقج بمغ )  )سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( والحاكخة العاممة
،  6.179466،  6,569896و بانحخاؼ معياري مقجاره )( عمى التؾالي   9.5956،  4.2166

السحدؾبة قج بمغت   Tقيسة  اام( عمى التؾالي ،  6.777196،  6.292454، 0.794538
( عمى  3.023280014،  9.76008، 7.15006،  3.11218007،  (0.76488009

 التؾالي وبجاللة معشؾية .

السجسؾعة التجخيبية حيث أعيخت الشتائج وجؾد ب ( االختبارات الخاصة 9)  حيث بيؽ الججوؿ     
فخوؽ معشؾية لالختبارات القبمية والبعجية، وكحلػ تبيؽ أف ندب التظؾر كانت واضحة ومتفاوتة 

صة تحىب باتجاه االختبارات البعجية ليحه السجسؾعة. ويؾعد الباحث ذلػ إلى أف التسخيشات الخا
خات الجراسة الستسثمة بػ ) التيجيف والخمية الجانبية في تظؾيخ متغي السظبقة أثخت تأثيخًا إيجابياً 

بكخة القجـ مسا أنعكذ ىحا  عمى نتائج تقييؼ  العبي الشاشئيؽ( ل واالنتباه االنتقائي والحاكخة العاممة
  مدتؾى األداء.

ة والسبخمجة بذكل دقيق يتشاسب مع قجرات ويخى الباحث التخكيد عمى إعظاء التكخارات السشاسب
العيشة في ىحه السخحمة العسخية، والتؾجييات السدتسخة مؽ قبل السجرب في تحفيد الالعب في تشفيح 

ىحه التسخيشات مع العسل عمى ترحيح االخظاء عؽ طخيق اعادة بالتكخارات السبخمجة السؾضؾعة  
 في الؾحجة التجريبية لتشفيحىا مؽ قبل العيشة

ذلػ اف السثيخات السدتخجمة في السشيج السعج مثيخات كثيخة ومتشؾعة وتداعج عمى  يعدو الباحثو 
تظؾر الجياز العربي وبالتالي سخعة استجابة الجياز العربي الداء السيارة الحخكية حيث 

ي البخنامج يذتسل عمى ميارات حخكية الف بظابع عقمي يدتشج عمى السثيخات الستشؾعة والستعجدة الح
تديؼ في عسمية االستجابة وحرؾؿ التظؾر لجى العيشة حيث كثخت استخجاـ السثيخات مؽ اىجاؼ 
او شؾاخض او اعالـ او تذيختات كل ىحه السثيخات تعسل عمى سخعة ووصؾؿ االشارة العربية مؽ 

 .السيارة الحخكية السظمؾبة إلداءالجياز العربي وبالتالي لمعزمة 
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ي الجيج ىي القجرة عمى تحؾيل انتباىو مؽ بيؽ مؤثخات البيئة اآلتية مؽ لمخياض يدة اف أىؼ م كحلػ 
الخارج والسؤثخات الحاتية مؽ الجاخل )الجدؼ( واف سخعة تغيخ الغخوؼ البيئية في السباراة تتظمب 
مؽ الالعب أف يشقل تخكيد انتباىو مؽ حالة إلى أخخى وغالبا يتظمب أف يدبق األحجاث بذكل 

لفخقية فيؾ يشتبو إلى السشافذ والدميل والتغيخات في الخظة )تكتيػ(المعب الى خاص في األلعاب ا
جانب ذلػ يتظمب مشة التغيخات الدخيعة في طبيعة المعب وأف يخكد انتباىو عمى متغيخات المعب 

واإلحداس باأللؼ واالنذغاؿ باألخظاء السختكبة كميا تحؾؿ انتباه الالعب  .فالجيج البجني والسذاعخ
وال يدتظيع  وبو وبحلػ يفقج تخكيده وييبط ادائتخكيد عمى عخوؼ السباراة إلى ما يحذ ويذعخ مؽ ال

 "1"عمى السثيخات الزخورية التخكيد

لحلػ جاء السشيج التجريبي ليعكذ القجرة عمى اختيار السثيخات الزخورية السظمؾبة وتجاىل السثيخات 
القة في آف واحج. ويعشي ذلػ ة مثيخات ذات العاألخخى وأحيانًا يعكذ القجرة عمى التخكيد عمى عج

تظمب اإلعجاد والتجريب ومؾاصمة الجيج لتحقيق مدتؾى مشاسب مؽ تجريب االنتقائي ي االنتباه  اف
.واف تظؾيخىا ال يتؼ اال مؽ خالؿ التجريب الستؾاصل عؽ طخيق التجريب عمى السيارات  ىحه السيارة

وىحا يحتاج جيجا عقميا كبيخا فالالعب لؽ يحقق مدتؾى عالي مؽ المياقة  التي تتظمب التخكيد؛
االنتباه التجريب عمى البجنية أو األداء الساىخ لستظمبات البظؾلة مؽ خالؿ األحالـ لحا عمى الالعب 

لػ يّعج الباحث التخكيد عاماًل اساسًا مؽ عؾامل نجاح الجقة في االداء وال يكؾف االداء ولح االنتقائي
أف يتّرخؼ ترخًفا سميسا في  ويسكؽ ل ماىًخا اال أذا كاف الالعب عمى مدتؾى عاًؿ مؽ التخكيد. وال

لحا فالالعب األكثخ  ه ؾ عمى قجر معيؽ مؽ تذتيت االنتباالسؾاقف السختمفة اثشاء السشافدة وى ومؾاج
 حدؽ تفكيخا.  ستغالال لعشاصخ المياقة البجنية واألاا في السشافدة ىؾ الالعب االكثخ تخكيدً 

 

 

________________________________ 

 89,ص4664,عساف، دار وائل ,  الشفدي لألعجاددليل الخياضي  :تيخس عؾديذؾ انؾيا   -1
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بل الفخد مؽ خالؿ الحؾاس السختمفة العجيج مؽ السعمؾمات والسثيخات سؾاء مؽ البيئة الخارجية قيدت 
داس ( ويقـؾ الفخد بالتعخؼ عمى ىحه السعمؾمات او او مؽ داخمو ) فيسا يعخؼ بعسمية االح

السثيخات ) فيسا يعخؼ بعسمية االدراؾ ( وعشجما يجرؾ الفخد ىحه السعمؾمات او السثيخات الخارجية او 
في تؾجيو وعيو نحؾ  الجاخمية فاف بحالػ يدتظيع اتخاذ قخارة سؾاء باالستسخار او عجـ االستسخار

حجودة مؽ بيؽ ىحه السثيخات او السعمؾمات السجركة ، وىحه العسمية مثيخات او معمؾمات معيشة وم
  "1".ليحه السجركات كميا او بعزياالتخاذ القخار تتظمب االنتباه 

ويالحظ أف السيارات والقجرات العقمية والسعارؼ الخظظية التي يكتدبيا الالعب تداعجه عمى تحميل 
واختيار أندب الحمؾؿ الالزمة لسجابية تمػ لسؾاقف  السؾاقف السختمفة وتعؾده عمى الترخؼ الدميؼ 

واإلسخاع في األداء والتشفيح .) وتحجث في مباريات كخة القجـ التي يؾجج فييا جسيؾر قؾي ومتحسذ 
حيث يفخز ناحية سمبية عمى الالعبيؽ لحا يؾجب التخمص مؽ ىحه الحالة وىؾ تعؾيجىؼ عمى تعمؼ 

عمى االنفعاالت والتحكؼ في االعراب وفي ىحا الجانب تؤكج أف الثقة بالشفذ والقجرة عمى الديظخة 
االنذغاؿ بافعاؿ الجسيؾر وتأثيخات سؾؼ تؤّثخ بذكل كبيخ ججا في أداء الالعبيؽ ويؤثخ ايزا في 

يب عمى بعض السيارات شخودىؼ الحىشي مسا يؾقعيؼ بأخظاء فشية وخظظية .لحا نخى في التجر 
حيث يدتخجـ الخياضي "2"والتخكيد والتخمص مؽ القمق ( ستخخاءلة ضخورية ومشيا االالشفدية مدأ

الحاكخة القريخة االمج في اثشاء االداء سؾاء في التجريب او السشافدات , اذ يقـؾ بتجسيع كل خبخاتو 
اف ىحا التجسيع لمخبخات وسحبيا الى سظح الحاكخة يدسى التييؤ ب التعامل معيا في السيارة السظمؾ 

ظح الحاكخة كل مالو عالقة بالسيارة ويجفع الى االسفل كل ما ال يتعمق بالسيارة وبحلػ يظفؾ عمى س
طافية عمى سظح الحاكخة  ألنيااف ىحه العسمية تعظي الفخد الفخصة لسعالجة السعمؾمات بدخعة 

الدبب يكؾف ف السيؼ اف يقـؾ الالعب بعج االحساء باستعادة  اويكؾف استخجاعيا سيال وسخيعا وليح
 "3"التي سؾؼ يسارسيا الحقا الحخكات

 25،ص4666،دار الفكخ لمظباعة والشذخ،1،طفديؾلؾجيا العسميات العقمية في الخياضة: عبج الدتار جبار الزسج -1 

 ( 942،ص1991، السؾصل ،دار الحكسة لمظباعة، كخة القجـ لمرفؾؼ الثالثة صباح رضا جبخ واخخوف :-4

 59، ص  4616، دار الكتب والؾثائق ،  4، بغجاد ،  ط أ والتظبيقالتعمؼ الحخكي بيؽ السبجيعخب خيؾف : -9
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وتعج التسخيشات مكؾنا اساسيا ميسا مؽ مكؾنات الؾحجة التعميسية او التجريبية اذ اف الؾحجة التعميسية 
او التجريبية تكؾف مكؾنة مؽ مجسؾعة مؽ التسخيشات ، ويجب اف تكؾف تمػ التسخيشات فعالة ومؤثخة 

ط واعتبارات اساسية ، لكي تكؾف الؾحجة تعميسية او تجريبية ذات اىجاؼ مؾضؾعية وخاضعة لذخو 
مثسخة ، اذ اف مؽ خالؿ التسخيشات يسكؽ تحقيق اىجاؼ الؾحجة التعميسية او التجريبية ، ويجب اتباع 

االسمؾب العمسي الرحيح في وضع التسخيشات وطخيقة مسارستيا مؽ حيث الذجة والحجؼ والخاحة 
سخيشات ، وكل ذلػ يتؼ بشاء عمى اساس االىجاؼ السؾضؾعة لمؾحجة التعميسية او التجريبية ، بيؽ الت

فجسيع السيارات او الؾاجبات الحخكية التي يقـؾ بيا الستعمؼ او الالعب مؽ الزخوري اف تكؾف 
مبشية عمى اىجاؼ معيشة ، وال يسكؽ اف تحقق تمػ االىجاؼ اال مؽ خالؿ التسخيشات التي تظؾر 

  "1"والحخكية لمستعمؼ او الالعب . لقابمية البجنيةا

وىحه التسخيشات تعسل عمى تظؾيخ العسميات العقمية السختمفة وذلػ مؽ خالؿ تسخيشات التؾافق بيؽ 
و العقل والجدؼ التي تتظمب انتباه وتخكيد مؽ قبل الفخد ومؽ خالؿ االبتكار والتحميل الحي يحتاج

 "2"الفخد عشج اداءه لمتسخيشات.

 

 

 

 

 

_________________________ 

 92و  99ص ،  4619،  مرجر سبق ذكخه: اىجة عبج زيج الجليسي ن-1

 97ص ،  4619،  مرجر سبق ذكخهناىجة عبج زيج الجليسي : -4
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الضابطة و  تنيللمجمىع اعديال  مناقشة نتائج  االتختااعرض وحتليل و 4-4
 ات الد اسة ملتغريالتجرياية  

 (  16ججوؿ ) 

 والتجخيبية  الزابظة عتيؽار البعجي لمسجسؾ يبيؽ االوساط الحدابية و االنحخافات السعيارية لالختب
 ات الجراسةستغيخ ل

 الجاللة الججولية  t قيسة  السحدؾبة  tقيسة  السجسؾعة التجخيبية السجسؾعة الزابظة الستغيخات

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 لسعياري ا

  5.8342006 6.569896 16.96 6.578499 9.4 التيجيف

 

 

1.591 

 معشؾي 

 معشؾي  2.90953006 0.173205 1.9 0.392938 1.44 الخمية الجانبية

االنتباه 
 االنتقائي

سخعة رد 
 الفعل

 معشؾي  6.57009 0.794538 1.643 0.71207 1.814

التحكؼ 
 بخد الفعل

 معشؾي  7.92620011 0.494262 2.4155 0.516771 2.2035

 معشؾي  8.34009 0.777195 3.6365 0.782301 3.0905 الحاكخة العاممة 

 

الزابظة لمسجسؾعتيؽ  بعجيحخافات السعيارية لالختبار ال( األوساط الحدابية واالن16يبيؽ الججوؿ )
والخمية  يخ التيجيفلستغ بعجيي لالختبار ال، إذ بمغ الؾسط الحداب ات الجراسةلستغيخ و التجخيبية 

بالشدبة  رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل ( والحاكخة العاممة  انبية واالنتباه االنتقائي ) سخعةالج
و بانحخاؼ  ( عمى التؾالي  9.6966،  4.4696، 1.814،  1.22،  9.4لمسجسؾعة الزابظة )

( عمى  6.784961،  6.615771،  0.71207،  6.994998 ،6.578499معياري مقجاره )
والخمية الجانبية واالنتباه االنتقائي  تيجيفلستغيخ ال بعجيما الؾسط الحدابي لالختبار الأ التؾالي ، 
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فقج بمغ   تجخيبيةبالشدبة لمسجسؾعة ال والحاكخة العاممة ) سخعة رد الفعل ، التحكؼ بخد الفعل (
عياري مقجاره و بانحخاؼ م ( عمى التؾالي  9.5956،  4.2166، 1.643،  1.9، 16,96)
( عمى التؾالي ،  6.777196،  6.292454، 0.794538،  6.179466،  6,569896)

،  7.92620011،  6.57009،  2.90953006،  5.8342006السحدؾبة )  Tوبمغت قيسة 
 ( عمى التؾالي وبسدتؾى داللة معشؾي . 8.34009

ؽ التجخيبية والزابظة وعؽ طخيق باالختبارات البعجية لمسجسؾعتي الخاص ( 16)  بيؽ الججوؿ     
الشتائج التي تؼ الحرؾؿ عمييا  ىشاؾ فخؽ معشؾي بيؽ السجسؾعتيؽ ولرالح السجسؾعة التجخيبية 
مسا يؤكج لشا الفخؽ الؾاضح بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة، وإف دؿ ىحا عمى شيء فإنسا يجؿ 

سخيشات الخاصة عمى حداب السجسؾعة عمى تظؾر أفخاد السجسؾعة التجخيبية التي استخجمت الت
السجسؾعة  حيث اف ،مجرب السجسؾعة الزابظة لسعج مؽ قبل الزابظة التي استخجمت السشيج ا

جريبي الفخاد ب والتي أدخمت في السشيج التوىحا يغيخ مجى تأثيخ تسخيشات أسمؾب المعالتجخيبية 
التشغيؼ مى وذلػ الحتؾاء التسخيشات عة ارات األساسية السيسبعض السي فػي تظػؾيخالعيشة التجخيبية 

والحي تداعج في عسمية التظؾيخ والتخظيط العمسي، ب رحيح بالتجرج مؽ الديل إلى الػرعال
بالشدبة الفخاد العيشة والفكخة الخئيدية فػي نغخيػة بخودبشت ىي أف العالؼ يتكؾف مػؽ الكثيػخ مػؽ 

مكانػػات اإلدراكيػػة السعخفيػػة لمسالحػػظ اإلندػػاف ،ومػػؽ اإلحداسػات التػي تفػؾؽ مػا يسكػؽ تشاولػو باإل
ثػػؼ فػػاف اإلندػػاف فػػي سػػبيل مؾاجيػة طؾفػاف السعمؾمػات الستاحػة يشتبػو إلػى بعػض ىػحه السثيػخات 

اف مخاحل العسميات  وايزا "1"بظخيقػة انتقائيػػة، ويتخمص مؽ استقباؿ كثيخ مؽ السثيخات األخخى 
مؽ االنتباه االنتقائي والحاكخة العاممة ىي ما يقـؾ بو كل فخد عج االستجابة لسثيخ معيؽ, العقمية 

وىحه العسميات العقمية تأخح وقتا قريخا ججا وخرؾصا في السجاؿ الخياضي فقج ترل الى اجداء 
والتكخار االستجابة ولكؽ بسخور الدمؽ مؽ الثانية ففي بجاية التجريب يحتاج الفخد وقتا طؾيال لتحجيج 
 "2"والتجريب عمى تمػ االستجابة يقل الدمؽ السدتغخؽ لالستجابة

 192، ص4666، القاىخة ،  دار االنجمؾ السرخية ،  4ط. السعخفي الشفذ : عمؼروبخت دؾ،سؾل-1

 57، ص  مرجر سبق ذكخهيعخب خيؾف : -4
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استعساؿ تمػ االستجابة وكحلػ تقل العسميات العقمية مؽ ناحية فاعمية البحث والتفاعل نغخا لذيؾع 
وذلػ يؤكج السجربؾف عمى تكخار السيارات االساسية لكل لعبة حتى يكؾف تشفيحىا اوتؾماتيكيا وبحلػ 

السجسؾعة التجخيبية جخت عمييا االختبارات  خات اخخى يتفخغ الجياز العربي لمتخكيد عمى السثي
الباحث والحي تداعج في عسمية  ومتابعة الباحث مع تقجيؼ السعمؾمات الحي يدتشج عمييا بأشخاؼ
 العيشة ألفخادخ بالشدبة التظؾي

تديج مؽ نذاطو الحىشي فيدداد  ألنياوالتسخيشات السدتخجمة تعؾد بالفائجة بذكل مباشخ عمى الالعب 
ايزا نذاطو البجني وقجرتو عمى التعامل مع االخخيؽ واداءه الحخكي بذكل جيج واحتخافي ، ويسكؽ 

التسخيشات لتقؾية العقل ووعائفو ،  فكمسا كاف مخف الالعب عقمو كمسا زادت  لالعب اف يقـؾ ببعض
قجرتو عمى التحكخ والتفكيخ الدميؼ ، وتسكؽ ىحه التسخيشات السدتخجمة مؽ تججيج الخاليا الجماغية 

ىادفة  وتشذيط االعراب ومسارستيا بذكل تجريجي مؽ الديل الى الرعب وكانت ىحه التسخيشات
وتديؼ ىحه التسخيشات بجور ايجابي في تظؾيخ االداء البجني العزمي ومؽ ثؼ  خة واالنتباهباتجاه الحاك

تظؾيخ االداء السياري االمخ الحي يداعج عمى اداء السيارات الحخكية بذكل اكثخ الية او انديابية 
 "1"الستجابات الحىشية عمى نحؾ سميؼ.فزال عؽ تقجيؼ ا

مكسال لمتسخيشات الحخكية حيث تتزسؽ تعميؼ وتجريب السيارات كسا تعج ىحه التسخيشات جدا ميسا و  
الشفدية او العقمية او السعخفية مثل تجريب االستخخاء والترؾر العقمي واالنتباه واالدراؾ وغيخ ذلػ 

 "2"خيشات السختبظة بالعسميات العقمية.مؽ التس

 

__________________ 

  96، ص  4619،  : مرجر سبق ذكخهناىجة عبج زيج الجليسي -1

 91، ص  4619،  مرجر سبق ذكخهناىجة عبج زيج الجليسي : -4
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حيث ساعجت التسخيشات العقمية السدتخجمة لمسجسؾعة التجخيبية عمى تظؾر الالعبيؽ النيا تذتسل 
عمى اىجاؼ مؽ خالؿ التحكؼ باالنتباه وعدؿ التفكيخ وازالة العؾائق اماـ التظؾر العاـ وزيادة نؾعية 

داء الحخكي السثالية بؾاسظة تعديد السيارات الحىشية السختبظة وايزا زيادة القجرة عمى حالة اال
التكخار والتثبيت والتحكؼ في االداء الحخكي السثالي وبخمجة الالشعؾر الحىشي والتجعيؼ الحاتي وليا 

يخ فؾائج ساعجت الالعبيؽ مؽ خالؿ اعظائيؽ الثقة واالستخخاء والتعخؼ عمى بخامج حخكية غ
معخوفة سابقا وتداعج ايزا عمى ترؾر حخكي صحيح ويحفد نيايات العزالت واالربظة عمى 

 "1"الحخكة تست فعال.العسل الحخكي وكأف 

 ومؽ ىشا يغيخ التظؾر الؾاضح لرالح السجسؾعة التجخيبية عمى حداب السجسؾعة الزابظة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 78و 78،  8887،  مرجر سبق ذكخهليسي : ناىجة عبج زيج الج-8
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 االستنتاجات :  1 - 5
منننال  ننننال ات اإلتصنننإل  ارض ننننإل ال حثننننا شتننننإل ن ات  ننن  حم إل  ننننت إل ا ننننت تن 

 : ات إلض  مإل يأتي
تننت تننأإين بيصننإلتي ينني تقننةين اتننةاونال اتاإلم ننل حا شت ننإل   اتتننيبي ي ات ق نن  ات نن  ن -1

 . ا شتقإل ي 

 ش ال  حاتنمال اتصإل اتتيبي ي ات ق   تت تأإين بيصإلتي يي تقةين اتت ييفات   ن   -2

حا شت نننننإل   أإ نننننر ات نشنننننإلمن ات اننننني تاث نننننيال شصإلضنننننإل  يننننني تقنننننةب اتنننننةاونال اتاإلم نننننل -3
م ننإل كد ننني ث نن  الننننحبال ا  ننتاإلشل    ننن   ا شتقننإل ي حاتت نننييف حاتنماننل اتصإلش انننل

 حتازيز ا داء اتصيي.   ات  إلبا  ا  إل الات نامن يي تقةين هةا ات ةع مال 

يسإلهم يي تقنةين ات إلتنل ات فسنال أثق  ات نشإلمن تاث يال دثم شفسي حما ةي   -4
 حات  إلبيل يي ات  إليسإل  اتنيإلالال

اظ نننحا  ث نني ات ص ةثننل اتتصني اننل أداءا نيننيا مننال شإلضاننل  بميإلشاننإلت م ات يشاننل  -5
 حات  إلبيل  حاتتي أد  بت  ت قي  ا هياف.

 
 التوصيات :    2 - 5
  -مال  ال مإل تةص  بتات ات إلض  مال ا ت تإلنإل  يإشت كةصي   إل ك ي :  

النحبال اتتأويي ث   ا تخيام اتت ني إل  اتخإلصل ات ق قل مال     ات إلض  يي   -1
 .  ث   اتاث يال ات إلشئيال  ينال اتقيمدبا تت 

ت نيإلالي ت إل ت إل مال تأإين يي  حاتقيبا  اتاق ال اتتأويي ث   تقةين ات  إلبا  -2
 تةت  ا داء ات  إلبي حاتت نف اتخققي ت نيإلالي .تقةين مس

حثيم  اتقيبا  اتاق الي  ح اتتأويي ث   ت ةيع اتت إلبيال اتخإلصل  إلت  إلبا    -3
 شاةب اتاثب  إلت    م  إل . 

اإ إلء  قيبا  اتاق الاتح اتتأويي ث   اتاث يال يي تق ي  حأ تخيام ات  إلبا    -4
 .تنيإلالال ات  إليسل ا

  ننةا ا نننا م ننإلت ل حث نن  اتاننإل  ا نننا ت ننإل ت ننإل  ضنن  ات ننإلض يال ث نن  انننناء  -5
 مال اه ال   ينال
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 -أواًل : املصادر العربية : 
 .القران الكريم 

, عمان , دار  1العتوم , عدنان يوسف : علم النفس المعرفي )النظرية والتطبيق ( , ط-1
 .2004المسيرة , 

, دار الضياء للطباعة و التصميم  1عامر سعيد جاسم الخيكاني : سيكولوجية كرة القدم , ط-2
 ,2008 . 
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 (  1 امللحق )
 

استمارة استبيان الستطالع آراء اخلرباء واملتخصصني لتحديد املهارات 
 االساسية بكرة القدم

 بسـم هللا الرحمن الرحيم 

 األستاذ الفاضل .................................المحترم  

 استبيان

 السالم عليكم 

رياات ااةة وقق الااررة تأثري متيروم الباحث إجراء البحث الموسوم بـ )       
العاملة واالنتباه االنتقائي لتطوير بعض املهارات االساسية لالعبي ررة 

( . لذا من أجل تحديد بعض المهارات الخاصة بكرة القدم وبما القدم الااشئني
يلتمسه الباِحث من حضرتكم الخبرة والدراية في هذا المجال ، ونكون شاكرين لكم 

حديد بعض المهارات الذي تتناسب فيها الفئة العمرية مع قدراتهم إبداء المساعدة في ت
 العقلية  وذلك بوضع  العالمة المناسبة أمام المهارة واالختبار االصلح  لهذه الفئة .

 

 

 مع فائق الشكر والتقدير ....

 الباحث                                                                          

 منتصر رحيم ابو لويخ                                                                 
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 ال يصلح يصلح  اسم االختبار ال يصلح يصلح المهارات

السيطرة على 
 الكرة

اختبار السيطرة على الكرة  في -1  
 مساحة محددة

  

( 30السيطرة على الكرة خالل )-2
 ثانية

  

اختبار الجري بالكرة لقياس القدرة -1   الجري بالكرة
على التحكم في الكرة اثناء التقدم 

 في الملعب

  

اختبار الجري بالكرة في مساحة -2
 محددة

  

( م لقياس دقة 10تمرير الكرة ل)-1   تمرير الكرة
 التمريرة القصيرة

  

( م لقياس 20تمرير الكرة ل )-2
 دقة التمريرة المتوسطة

  

اختبار سحب الكرة والتمويه -1   المراوغة
 بأداء مناولة

  

   الدحرجة بالكرة ثم ايقافها فجأة-2

الرمية 
 الجانبية

إختبار دقة أداء الرمية الجانبية  -1  
 القريبة من منطقة الجزاء بكرة القدم
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اختبار الرمية من الحركة ألبعد -2
 مسافة

  

   التصويب على المرمى المقسم-1   التهديف

التهديف نحو هدف مقسم الى  -2
 مربعات مرقمة من الجانبين

  

ضرب الكرة 
 بالرأس

اختبار ضرب الكرة بالرأس على -1  
 الحائط

  

اختبار ضرب الكرة بالرأس على -2
 ( م 3دائرة قطرها  ) 

  

(  5الدحرجة بالكرة حول ) -1   الدحرجة
 شواخص

  

الدحرجة بالكرة حول مثلث -2
 ساوي االضالعمت

  

اختبار ايقاف حركة الكرة لقياس -1   استقبال الكرة
دقة في ايقاف الكرة واستعادة التحكم 

فيها بجانب القدم او بالقدم او 
 بالصدر

  

اختبار استقبال الكرة بأي جزء -2
 من الجسم
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 (2ملحق )
 

 امساء اخلرباء واملختصني التي عرضت عليهم استمارة االستبيان
 مكان العمل واالختصاص اسم الخبير  ت
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية عادل تركيد -أ 1

 كرة قدم-الرياضة
ة وعلوم كلية التربية البدين-جامعة القادسية د سالم جبار-أ 2

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د علي حسين هاشم-أ 3

 الصاالت كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د واثق محمد -م-أ 4

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د حسن عبد الهادي-أ 5

 الصاالت كرة قدم-ياضةالر 
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د صبا شاكر-م-أ 6

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د حيدر كريم-م-أ 7

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د احمد فاهم نغيش-م-أ 8

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د مهند ياسر دايخ-م-أ 9

 كرة قدم-الرياضة
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية م صفاء كاظم-م 10

 كرة قدم-الرياضة
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كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د محمد راضي-م 11
 كرة قدم-الرياضة

كلية التربية البدينة وعلوم -القادسية جامعة علي يعقوب -م 12
 الصاالت كرة قدم-الرياضة

كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية د ماجد عبد الحميد-م-أ 13
 كرة قدم-الرياضة

د عامر سعيد -م-أ 14
 الخيكاني        

-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة–جامعة بابل 
 كرة قدم

كلية التربية البدنية وعلوم –جامعة بغداد                       اسعد الزم د-م-أ 15
 كرة قدم-الرياضة
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 ( 3ملحق ) 
 

املاهج التمرياات املستخدمة يف عرض عليهم  اخلرباء واملختصني الاين
 تدريبيال

 مكان العمل واالختصاص اسم الخبير ت
-البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية-جامعة القادسية أ.د.رحيم رويح 1

 التدريب الرياضي
علم -البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية-جامعة القادسية أ.د. علي حسين هاشم 2

 النفس
كرة -ةالبدنية وعلوم الرياضكلية التربية -جامعة القادسية أ.د.احمد فاهم نغيش 3

 قدم 
كرة -لبدنية وعلوم الرياضةاكلية التربية -جامعة القادسية أ.م.د. مهند ياسر دايخ 4

 قدم
علم -البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية -جامعة القادسية حيدر كريم سعيدأ.م.د.  5

 النفس
 دم كرة ق-ية التربية الرياضيةكل-جامعةالقادسية أ.م.د. ماجد عبد الحميد 6
التدريب -كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د سمير راجي–م -أ 7

 يالرياض
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 ( 4ملحق رقم ) 
 السادة املساعدين يف عمل البحث

 مكان العمل االسم
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-ة القادسيةجامع أ.م.د رأفت عبد الهادي
كلية التربية البدنية وعلوم  –جامعة القادسية  –طالبة ماجستير  هاله قاسم عبد الحسن

 الرياضة
البدنية وعلوم  ةكلية التربي-عة القادسيةجام -ماجستير طالب  جوادمرتضى تحسين 

 الرياضة
 الديوانية -مديرية الشباب والرياضة  احمد رياض راضي

 تربية الديوانية م .م بشير محمد فرحان
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 ( 5ملحق رقم ) 
 أمساء السادة الاين متت مقابلتهم

 مكان العمل االختصاص االسم
البدينة وعلوم كلية التربية -جامعة القادسية ريب الرياضيالتد رحيم رويحد  –أ 

 ةالرياض
البدنية وعلوم  كلية التربية–جامعة القادسية علم النفس علي حسين هاشمد –أ 

 الرياضة
كلية التربية البدينة  وعلوم -جامعة القادسية علم القدم د احمد فاهم نغيش-م-أ

 الرياضة
البدنية وعلوم كلية التربية -جامعة القادسية كرة القدم مهند ياسر دايخ د-م-أ

 ةالرياض
البدنية وعلوم  كلية التربية– جامعة القادسية كرة القدم ماجد عبد الحميدد -م-أ

 ةالرياض
كلية التربية البدينة وعلوم -جامعة القادسية علم النفس د حيدر كريم سعيد-م-أ

 ةالرياض
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B                         English Abstract                          
 

The effect of special exercises according to working memory and 
selective attention in developing some basic skills of young football 

players 

 

 The problem of the research: it is summarized that whether special 
exercises according to working memory and selective attention will have 
a positive impact on the development of some basic football skills for 
young players 
   The research aims to: Preparing special exercises according to working 
memory and selective attention in developing some basic football skills 
for young players     
 Sample and its specifications: 
  The researcher selected a community and a sample of his research 
with the players of the academies of Al-Diwaniyah Governorate, 
which numbered (26) academies, according to the ages of (14-16) 
years. As an experimental group, the number of players in each group 
is (20) players   
The studied variables: The study variables were identified from 
working memory and selective attention in developing some basic 
skills of football players in the subject of his research 
The main experiment: It included conducting tribal tests and applying 
the training curriculum that includes exercises used according to 
working memory and selective attention in developing some basic 
football skills for young players and post-tests 
Conclusions: The program prepared for the players proved to be 
successful in developing working memory, selective attention, scoring 
and side throwing, which confirms the need to use this type of 
program in developing mental abilities and basic skills and enhancing 
good performance 


