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اسلوب التعلم الحديث باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة الذي يغلب عليه طابع السرعة والدقة التي لها دور في  ه الدراسة الى إذ تم التطرق في هذ

ا دور ملهتحويل االنتباه كون تركيز االنتباه ووتعلم المهارات او باتخاذ القرارات والتحركات بانسيابية عالية وبشكل مستمر طوال وقت المباراة , 

أيضاً في رفع وتحسين مستوى األداء الرياضي  ا دورممؤثر وفاعل على أساسيات األداء المطلوب وخاصة في اللحظات الحرجة من المنافسة, وله

لعبة كره   فيوخاصة  والسيطرة والتحكم باالنفعاالت النفسية ليس فقط لعمليه التعلم, وإنما تعود بفائدة على مستوى االنجاز لالعبين أثناء المنافسات 

تحمل القدم كون هذه اللعبة من األلعاب الهجومية والدفاعية في آن واحد التي تتطلب جهداً كبيراً لما تتميز به من حركات سريعة ونشطة وقوه 

كات عديدة وتركيز عاليين, وتعد الحركات الهجومية المركبة من أهم الحركات التي عن طريقها يتم حسم الموقف التنافسي والتي تتكون من حر

ن المواقف مختلفة أو عبارة عن حركتين أو أكثر مع مراعاة الدقة في ترابطها, ولهذا تتطلب إلى أعاده واسترجاع الخبرة من العقل والقدرة على تكوي

م مع الموقف التنافسي الجديدة والتغير السريع الذي يحدث, والقدرة على تقييم مجموعة واسعة من الرموز ثم االنتقاء من الرموز أيضاً بما ينسج

وسائل  باستخدام تعليمي منهج إعداد هيوتكمن اهمية الدراسة  وإمكانية القدرة على إصدار القرار عن كيفية االستجابة السريعة التي يتم إدراكها.

  ( سنة16-14القدم  بأعمار ) للموهوبين بكرة في اهم مظاهر االنتباه عجز( –أسلوب الدافعية )تحكم  وفق مساعدة

Th The Effect of the (A.S.S.U.R.E) Model with the  Assistive  Means According to the 

(Control-Deficit) Motivation Method on the Most Important Attention Aspects and of 

talented Football 
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Chapter One: This chapter includes the introduction and the study’s significance that deal with using the 

advanced tools in the learning that characterized by speed and accuracy since the last features continuously have 

a vital role in making decisions and a very smooth movement throughout the match So, football players are 

required to have special qualities that enable them to have perfect performance and be able to perform different 

movements. In turn, these qualities need special kinetic and professional abilities. Therefore, must be plans for 

developing these variables for the young players so they can reach spontaneous performance during the games. 

The importance of the study: it is to create a training programs by using assistive means according to the 

(control-deficit) motivation method on the most important attention aspects and learning some complex skills for 

professional football players. In addition, to create learning means for complex skills to measure the 

concentration and attention of football players aged (14-16) years 

Key words ((A.S.S.U.R.E) Model , (Control-Deficit) Motivation , Complex Skills of talented ) 
 

 
 

 دقمة اابحث اااميته: ااامل -1

تعد كرة القدم من األلعاب األكثر شعبية بالعالم من حيث عدد الالعبين أو عدد الحضور إلى المباريات من خالل األداء المميز والعروض 

بما كل جيد الجميلة لالعبين التي تشد أنظار الجماهير فالقابلية على األداء الجيد يعتمد على مجموعة أمور في مقدمتها بناء المهارات األساسية بش

ي وغيره يمكنهم من االستعداد لمرحلة التعلم والتدريب الجيد المتمثلة بالحفاظ على المهارات وتطويرها ومن ثم االستعداد لعملية اإلعداد الخطط

 فال يمكن تحقيق ذلك بدون وجود إتقان أداء المهارات األساسية

عد كما إن مستوى األداء العالي لالعبين المتميزين لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة استثمار المواهب من خالل التخطيط الصحيح والدقيق ي

ى عل االهتمام بالالعب الجيد من الناحية المهارية من األمور الواجب مراعاتها ليصل الموهوب إلى المستويات العليا في كيفية تسخير المهارة

 وفق الظروف التي يمر بها في الملعب وهو انعكاس للمستوى الرفيع الذي يتميز بِِه الالعب  كذلك جعل أصحاب الخبرة واالختصاص والعاملين

في مجال اللعبة يفكرون دائماً في إيجاد أفضل الوسائل والطرائق واألساليب التي تعمل على صقل مواهب الالعبين على وفق مناهج تعليمية 

اً بحيث نة أكثر تطوراً وبأقل جهد بما يتالءم مع قدرات وإمكانيات المتعلمين وبأساليب علمية حديثة ومشوقة تجعل المتعلم أكثر تفاعالً وتحفيزمتق

 تتناسب مع المتغيرات التعليمية والسيما عند تعليم المبتدئين لكونهم القاعدة األساسية لهذه اللعبة.

عجز(ايفاامماةظامرااالنهحاهابكرةا–)حتكمابوسائلاةساعمةاعلىاافقاأسلوباابمافعت اا(A.S.S.U.R.Eتأثرياأمنوذجا)
اابدقممابليوموبني
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والمختصين في المجال الرياضي, وان تطور هذه  الباحثينااللعاب كافة ال تتحقق اال من خالل توظيف قدرات ان الوصول الى المستويات وفي 

االلعاب ومن بينها لعبة كرة القدم أتى عن طريق تطور العلوم الرياضية التي ساعدت على رفع المستوى الرياضي بشكل علمي إذ اجريت 

مهم واساسي في تطوير مستوى الالعبين, وأخذت الدول تبذل جهوداً كبيرة وتوفر التسهيالت  دراسات وبحوث كثيرة وكان لهذه البحوث دور

 المادية والمعنوية لالرتقاء بهذه اللعبة لمختلف الفئات العمرية.

ي كرة القدم الحديثة لذا وان الرؤية الواسع لميدان اللعب من العناصر المهمة التي ينبغي ان يمتلكها العب كرة القدم وبسبب زيادة سرعة االداء ف

يتوجب على العبي كرة القدم امتالك مجال نظر واسع لميدان اللعب من خالل تطوير المهارات البصرية كمظاهر االنتباه مما يعطي فرصة 

لتي يلزم على اكبر في التصرف الناجح من خالل دقة في االداء واالقالل من الخطأ, مما يخدم تنفيذ المهارات بالشكل االمثل والسريع وا

 المدربين التركيز عليها وتطويرها.

اةشكل اابحث اا ا1-2
عباً من خالل اطالع الباحث على المراجع والمصادر العلمية واخذ اراء الخبراء والمختصين في مجال لعبة كرة القدم وخبرة الباحث المتواضعة ال

ين يركزون على أجراء تعليم المهارات األساسية بكرة القدم دون التركيز على ومدرساً ومدرب للفئات العمرية من خالل ذلك الحظ ان اغلب المدرب

 المؤثرة تلك المهارات وخصوصا اثناء األداء .  مظاهر االنتباه

هنا تعليميوكل مجموعة يطبق عليها منهج معد األولى تطبق منهج عقلي والثانية مهاري والثالثة عقلي مهاري ومنهج ومن هنا ارتأى الباحث بناء 

 يجب اإلجابة على السؤال التالي :

 أي من المناهج التعليمية الثالث أكثر تأثيراً في األداء المهاري ؟ 

 المنهج العقلي أم المنهج المهاري أم المنهج العقلي المهاري ؟

ااممافاابحث ا ايهمفاابحاح ااىلاا اا1-3
 عجز( في أهم مظاهر االنتباه بكرة القدم للموهوبين –الدافعية )تحكم ( على وفق أسلوب A.S.S.U.R.Eالتعرف على تأثير أنموذج ) -1

 فراضاابحث ا ايفرتضاابحاح اعلىاانا 

عجز( في أهم مظاهر االنتباه بكرة  –( على وفق اسلوب الدافعية )تحكم (A.S.S.U.R.Eهناك فروق معنوية للمنهج التعليمي وفق انموذج -1 -

 القدم للموهوبين.

ا-ابحثـ  جمــاالتاا1-5
 ( سنة16- 14العبو المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في منطقة الفرات األوسط بعمر )المجال, البشري :  1-5-1

 مالعب وقاعات المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في منطقة الفرات األوسط.المجال, المكاني :  5-2-

 (15/8/2021الى الخميس )  (17/1/2021المجال الزماني : الخميس ) 1-5-3

 

  اابطريدق اااإلجراءاتاا-3

اةنهـجاابحث  ا3-1
 التصميم التجريبي للمجموعتين المتكافئتين ) تجريبية ضابطة ( ذواتي االختبار القبلي والبعدي محكمة الضبط .

اجمهيعااعتن اابحث  ااا3-2
( 5سنة ( والبالغ عددها )16- 14مجتمع االصل والمتمثل بالعبي المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم الفرات األوسط بأعمار ) 

( العب. وتم اختيار مجتمع البحث )المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في الديوانية( بالطريقة  150مركز تخصصيه والذي يضم ) 

لتي من الممكن لعشوائية ألسباب عديدة اهمها التزام المراكز بمواعيد التمرينات لذلك تَُعُد نموذجية إلجراء التجربة وتوفر جميع االدوات والوسائل اا

 ان تساهم في نجاح التجربة .

ا اهجريحت ا)اعتن:اابهطحتقا(اعتن اابحث اابا3-2-1
العشوائية )القرعة ( من بين مجتمع البحث الذي يضم خمسة مراكز في منطقة الفرات االوسطط  , عينة البحث تم اختيارها بالطريقة       

  ( العب14( العب والمجموعة التجريبية الثانية )عجز( )16حيث أصبح عدد المجموعة التجريبية األولى )تحكم( )ولقد تم تقسيم العينة 

 

ابعتنـ اابحـــث ا توصتفاا3-3
 عجزا(اكيااةوضحاا–ابغرضاةنااملدقتاسنياتصنتفاابعتن:ا)حتكمااعجز(ا–اسيا)حتكماخطواتابناءاةدقتا3-3-1 -1

ا(1باجلمالا)
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ا
ا
ا

اابهصنتف
ا

ااجمليوعات
ا

اعمداابعتن 

ا8اضابط ااحتكم
ا8ا جتريحت

ا7اضابط اعجز
ا7ا جتريحت

ا30اااجمليوع
 

ا 
اابحــث  ا3-4 ايف ااملسهـعيل  ااابوسائـل اااالجهـزة ـــ المصادر  ــ االختبار والقياس الشخصيـة مـع الخبـــراء والمختصيــن المقــابــالت األداات

 العلمية والمراجع

اــ كاميرا تصوير   ــ  hpـ صافرة ــ حاسبة  قانونية  ملعب وكرة: ااألدااتاااالجهـزةااملسهخـمةـ ايفاابحــثـ ا3-4-1
  -  بكرةاابدقممامابعضااملهاراتاحتمياا3-5

 :)االخماد( والتمرير باتجاهين مختلفيناالستقبال  -1

 قياس سرعة ودقة االستقبال )االخماد( والتمرير - الغرض من االختبار:

 بالكرة )الدحرجة( بين الشواخص المتعرجة والتمرير باتجاهات مختلفة .  الجري-2

 قياس سرعة ودقة الدحرجة والتمرير.- الغرض من االختبار:

 بالكرة )الدحرجة( بين الشواخص المتعرجة والتمرير باتجاهات  مختلفة .  الجري-3

 قياس سرعة ودقة الدحرجة والتمرير.- الغرض من االختبار:

 احتساب الدرجة -طريقة التسجيل :

 ( محاوالت.3يعطى للمختبر ) 

 تحتسب للمختبر )درجة واحدة( للدحرجة الناجحة. 

 خرجت الكرة من سيطرة الالعب في اثناء الدحرجة أو أسقط أحد الشواخص. تحتسب للمختبر )صفر( من الدرجات إذا 

 تحتسب للمختبر )درجة واحدة( للتمرير الناجح. 

 تحتسب للمختبر )صفر( من الدرجات للتمرير الخاطئ.  

 

 

 (2مرمى رقم )                                                                        (       1مرمى رقم )                        

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

ة ــــــــمنطق
م 1 االستقبال

م1×   
 

( م 8) ( م 8)     (20)    (20)  

( م 7) ( م 7)   

سم 60 سم 60   
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 (1الشكل )

 االستقبال والتمرير باتجاهين مختلفين

 

ااختبار بردون انفيموف لقياس مظاهر االنتباه  ااابدقتماابحث اةظامرااالنهحاهعرضااالخهحاراتاا3-6-1
ااالخهحاراتاابدقحلت ا اا3-7

( عصراً  على ملعب ) المركز الوطني لرعاية  5:30االثنين ( في تمام الساعة )  – تم اجراء االختبارات القبلية المهارية لعينة البحث يومي ) السبت

االجهزة الموهبة الرياضية في الديوانية (  , ولقد تم تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات كالزمان والمكان وطريقة تنفيذ االختبارات , وكذلك 

مساعد لغرض السيطرة على المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على النتائج أَثناء اجراء االختبارات واالدوات المستعملة في االختبارات وفريق العمل ال

 البعدية: 

 

 

اااملنهجاابهعلتييااطريدق:اتنفتذه اا3-7-1
( تهدف الى تطوير سرعة ودقة تنفيذ بعض مظاهر الوسائل التعليمية مهارية ( باستعمال ) –على إعداد التمرينات الخاصة )  مهارية  الباحثانعمد 

على ان تكون التمرينات حديثة ومتنوعة في االداء , وذات قيمة فنية عالية  الباحثاناالنتباه المرتبطة باألداء المهاري لدى افراد عينة البحث , سعى 

ريقة واقعية واالبتعاد عن طابع الملل والرتابة المتبعة سابقاً , اذ ومناسبة لمستوى عينة الدراسة , حرص الباحثان على ان يكون الوحدة التعليمية بط

تم إدخال المتغير  وقد, تم اعتماد التمرينات التي تؤدى بطريقة مشابه ألداء المهارات في المباراة , لكي تحقق الهدف الذي جرت من اجله الدراسة 

( 24وعدد الوحدات )( دقيقة  90حدة التعليمية علماً ان زمن الوحدة التعليمية الكلي هو ) المستقل ) المنهج التعليمي ( في بداية القسم الرئيس من الو

, وتم تطبيق التمرينات على المجموعتين التجريبيتين بواسطة فريق العمل المساعد وبإشراف مباشر من قبل الباحثان , اما المجموعتين وحده تعليمية

د تم االتفاق على المتغيرات التي يجب ان يتم تعليمها أَثناء مدة تطبيق البرنامج , من اجل ضبط جميع الضابطتين فكان عملها مقترن بالمدرب  وق

 المتغيرات ما عدا المتغير المستقل .

 

 
احعمي ابا،الخهحاراتاا3-10

المحافظة على وعمد الباحثان إلى اجراء االختبارات البعدية مع مراعاة  بعد ان تم تطبيق التمرينات الخاصة والمعدة من قبل الباحثان للمجموعة التجريبية ,      

  -الظروف نفسها والمكان والزمان لالختبارات القبلية , لتالفي متغيرات الظروف , وقد تم تطبيق االختبارات البعدية كما يلي :

 (  . 15/8/2021 -13االثنين ( الموافق      )  –تم اجراء االختبارات المهارية يومي ) السبت 

 -االحصائت ا اابوسائلا-3-11

 :  تخراج الوسائل االحصائية التاليةالس .برنامج. االكسل( وSPSSتخدم البــاحـث الحقيبــة االحصائيـة )اس

 F-6               مربع كا -5            النسبة المئوي - 4    المعياري  االنحراف  -3    معامل ارتباط بيرسون-2  الحسابي .   الوسط  -1

 

 

 

 

 

 

 

ااحتلتلهاااةناقشههاا ااةظامرااالنهحاهاقتماعرضانهائجا-4-1
ابليجيوعاتاابثالث ااحتلتلهاااةناقشههاابالخهحاراتاابحعمي ااةظامرااالنهحاهاقتماعرضانهائجا4-1-1

بعد ان استكمل الباحثان جمع البيانات الناتجة عن االختبارات المستخدمة التي وضعت بجداول ، لما  يتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها ،
ات الميدانيوة التوي تمثله من سهولة في استخالص االدلة العلمية ؛ وألنها أداة توضيحية مناسبة للبحث تمكن من تحقيق فرضيات البحث وأهدافه في ضوو  اججورا 

 قام بها الباحثان .
 عرض نتائج بعض مظاهر االنتباه وتحليلها ومناقشتها : -1-
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 -عرض نتائج بعض مظاهر االنتباه وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة االولى ) العجز ( :-4-1-1

 ( 1 الجدول)
 يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة الضابطة االولى   ) العجز (

وحوووووووودة  المتغير ت
 القياس

 tقيمووووووووووووووووووة  ع ف َس ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مسوووووووووووووووتو  
 ع س ع س الداللة

 0.012 3.588 0.632 0.857- 0.273 5.914 0.629 5.057  تركيز انتباه 1
 0.001 5.732 0.422 0.914- 0.127 6.543 0.359 5.629  تحويل انتباه 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الشكل ) 
 االولى ) العجز ( الفروق في االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة الضابطةيوضح 

 -عرض نتائج بعض مظاهر االنتباه وتحليلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة الثانية ) التحكم  (:-4-1-2
 (2  الجدول)

 الثانية   ) التحكم  ( لبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة الضابطةيبين الفروق بين االختبارات القبلية وا

المتغووووووي ت
 ر

وحوووووووووودة 
 القياس

 tقيمووووووووووووووووووة  ع ف َس ف االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مسوووووووووووووووتو  
 ع س ع س الداللة

تركيوووووز  1
 0.000 8.549 0.460 1.486- 0.162 6.343 0.472 4.857  انتباه

تحويووول  2
 0.011 3.658 0.930 1.286- 0.206 7.071 0.797 5.786  انتباه
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 (  2الشكل )
 الثانية ) التحكم  ( الفروق في االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة الضابطةيوضح 

 -عرض نتائج بعض مظاهر االنتباه وتحليلها ومناقشتها للمجموعة التجريبية االولى ) العجز  ( :-4-1-3
 ( 3 الجدول)

 يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة التجريبية االولى    ) العجز  (

 المتغير ت
وحوودة 
القيووووووا

 س

 ار البعدياالختب االختبار القبلي
 tقيمووووووووووووووووووة  ع ف َس ف

 المحسوبة
مسوووووووووووووووتو  

 ع س ع س الداللة

4.85  تركيز انتباه 1
0 0.447 6.700 0.141 -1.850 0.501 10.435 0.000 

تحويوووووووووووووووووووووول  2
5.38  انتباه

8 0.336 7.613 0.113 -2.225 0.306 20.573 0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل )  
 االولى ) العجز  ( القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة التجريبيةالفروق في االختبارات يوضح 

 



6 

 
 عرض نتائج بعض مظاهر االنتباه وتحليلها ومناقشتها للمجموعة التجريبية الثانية ) التحكم (-1-4-

 ( 4الجدول)
 تجريبية الثانية   ) التحكم (يبين الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة ال

وحوووووووووودة  المتغير ت
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 tقيمووووووووووووووووووة  ع ف َس ف

 المحسوبة
مسوووووووووووووووتو  

 ع س ع س الداللة

 0.000 10.885 0.421 2.250- 0.400 7.950 0.420 5.625  تركيز انتباه 1
 0.000 12.220 0.604 2.325- 0.641 7.875 0.835 3.875  تحويل انتباه 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ( 4الشكل )
 

 الثانية ) التحكم ( الفروق في االختبارات القبلية والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعة التجريبيةيوضح 
 

 عرض نتائج قيم بعض مظاهر االنتباه للمجموعات الثالثة وتحليلها ومناقشتها لالختبارات البعدية-4-1-4
 (5جدول )

 ( المحسوبة في قيم بعض مظاهر االنتباه للمجموعات االربعةFيبين قيمة)
 ت
مجموووووووووووووووووووووووووووووووع  مصدر التباين المتغيرات 

 المربعات
درجووووووووووووووووووووووة 

 الحرية
متوسوووووووووووووووووووووووووووووط 

 المربعات
 Fقيموووووووووووووووة 
 الداللة المحسوبة

1 
 تركيز انتباه 

 60.455 2.103 3.000 6.309 بين المجموعات
 

0.000 
 0.035 26.000 0.904 داخل المجموعات 

  29.000 7.214 المجموع

 تحويل انتباه 2
 2.839 3.000 8.518 بين المجموعات

 0.060 26.000 1.560 داخل المجموعات 0.000 47.320
  29.000 10.079 المجموع
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 ( للمقارنات في قيم بعض مظاهر االنتباه للمجموعات االربعة لالختبار البعديL.S.Dيبين )

الخطوووووووووووووووووووووووووووووووووووو   فرق األوساط األوساط الحسابية االختبارات الوسطية المتغيرات ت
 الداللة المعياري

 تركيز انتباه 1

 0.000 0.100 0.429- 6.343 5.914 2ض 1ض
 0.000 0.097 0.786- 6.700 5.914 1ت 1ض
 0.000 0.097 1.248- 7.163 5.914 2ت 1ض
 0.001 0.097 0.357- 6.700 6.343 1ت 2ض
 0.000 0.097 0.820- 7.163 6.343 2ت 2ض
 0.000 0.093 0.463- 7.163 6.700 2ت 1ت

 تحويل انتباه 2

 0.000 0.131 0.529- 7.071 6.543 2ض 1ض
 0.000 0.127 1.070- 7.613 6.543 1ت 1ض
 0.000 0.127 1.407- 7.950 6.543 2ت 1ض
 0.000 0.127 0.541- 7.613 7.071 1ت 2ض
 0.000 0.127 0.879- 7.950 7.071 2ت 2ض
 0.011 0.122 0.337- 7.950 7.613 2ت 1ت

 ( يتبين إن هناك : 18من خالل الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5الشكل ) 
 الفروق في االختبارات والبعدية في بعض مظاهر االنتباه للمجموعات االربعةيوضح 

 البعدي ( للمجاميع االربعة في المتغيرات مظاهر االنتباه . –البعدي ( و ) البعدي  – مناقشة نتائج االختبارات ) القبلي– 4-2-3
( تبووين وجووود تطووور ملحوووظ فووي المتغيوورات مظوواهر االنتبوواه وللمجموووعتين )الضووابطة عجووز، 2( و )1موون خووالل التحليوول اجحصووائي للنتووائج والمبينووة فووي الجووداول )

 ضابطة تحكم( في االختبار البعدي.
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لفاعليووة التمووارين المسووتعملة موون قبوول  زو الباحووث هووذا التطووور فووي المتغيوورات مظوواهر االنتبوواه لالختبووار البعوودي للمجموووعتين )الضووابطة عجووز، ضووابطة تحكووم(إذ يعوو

االسوتثارة العصوبية للفورد  المدرب للمجموعتين الحتوائها علوى أدا  مهواري ووسوائل تعليميوة مختلفوة كوان لهوا الودور فوي تحسوين مظواهر االنتبواه مموا زاد مون عمليوات
وهوذا موا أشوار ل االنتبواه نتيجة للتركيز وتحويل االنتباه تبعا لمواقف التمارين المتغيرة مموا اد  ظهوور هوذا التطوور المعنووي للمجمووعتين فوي متغيوري تركيوز و تحويو

ال متعووددة باتجوواه الكوورة فووالكثير موون األلعوواب تتطلووب رد فعوول سووريع إليووه )يعوورب خيووون( بووالقول فووي األلعوواب التووي تسووتخدم فيهووا الكوورة فوو ن الالعووب يوو دي ردود أفعوو
 قوول موون ثانيووة للسوويطرة علووى منوواورات الالعووب المنووافس ، كووذلك رد فعوول سووريع لمجوواراة حركووة أعضووا  الفريووق فالالعووب يولوود ردود فعوول لعشوورين أو ثالثووين موقووف ب

 واحدة. 
الستغنا  عنه في التدريب فوي أثنوا  المباريوات تحودث مواقوف وحواالت تتطلوب مون الالعوب المالحظوة المسوتمرة )هاره(  الى ان االنتباه جز  ال يمكن ا وهذا ما أكده

 قيقية ويقظة دائمة وتركيز دائم حتى يمكنه التغلب على هذه المواقف المفاجئة والصعوبات غير المتوقعة التي غالبا ما تظهر في ظروف اللعب الح
( تطور معنوي لألفراد المجموعتين )التجريبية عجز والتجريبية تحكم ( ولصالح االختبار البعدي إذ يعزو الباحث هوذا التطوور 2-1وقد الحظ الباحث في الجدولين)

 نتوائج مثمورة كوونإلى فاعليوة انمووذا اشوور التعليموي بموا احتوواه مون خطووات سوتة مون اجول التخطويط الجديود فوي أخورا الوحودة التعليميوة بالشوكل المناسوب لتحقيوق 
جورا ات المناسووبة التصوميم التجريبوي ألنمووذا اشوور يوضوح الر يوة اموام المعلوم وخاصوة فيمووا يتعلوق فوي تحديود األهوداف التعليميوة ومحتوو  األهوداف واألنشوطة واج

 واختيار أساليب التقويم المالئمة والزمن المناسب بسهولة ويسر واقتدار 
تحكم ( نتيجوة لالسوتخدام النمووذا فوي تحقيوق أهدافوه وخطواتوه فوي حسون اختيوار  –مما يدل على التطور المعنوي للمظاهر االنتباه للمجموعتين التجريبيتين )عجز 

يوة وخاصوتا الموراهقين الوذين األسلوب في إيصوال المعلوموات بشوكل معموق حيوث ان عمول انمووذا اشوور علوى جوذب انتبواه الموتعلم ال قلوة تووفره فوي المودارس واألند
شوطة التوي تالئوم يحتاجون الى تفهم خصائصهم وميولهم ف ول خطوات هذا االنموذا هو تحليل خصائص المتعلمين وذألك يساعد المعلم على اختيار الوسائل واألن

تركيوز االنتبواه عنود الالعبوين لغورض تنفيوذ الواجبوات المطلوبوة الطلبة في معرفة خصائصهم وميولهم وقدراتهم فيجعل التعلم ممتع وذا اثر باقي ، حيث تزداد أهميوة 
 .كاستغالل الفرص او خلق فرصة سهلة للزميل األمر الذي يقتضي استغالل هذه الظاهرة إثنا  التدريبات و المنافسة 

مظواهر االنتبواه ) تركيوز االنتبواه و تحويول االنتبواه (  مما تميز المنهج التعليمي ب نموذا اشور فوي المجمووعتين التجوريبيتين مون تطوور ملحووظ فوي متغيوري فوي اهوم
 عن المجموعتين الضابطتين نتيجة التخطيط للوحدة التعليمية لما احتوته من خطوات واقسام تنسجم مع الفئه العمرية لعينة البحث .

تحكووم ( والمجموووعتين التجووريبيتين    كمووا موضووح فووي  –وكووذألك يبووين التحليوول اجحصووائي للنتووائج الفووروق بووين المجوواميع األربعووة المجموووعتين الضووابطتين )عجووز 
 ي االختبار البعدي.( ان هنالك فروق معنوية بين المجاميع األربعة ولصالح المجموعة التجريبية )تحكم ( في المتغيرات مظاهر االنتباه ف2الجداول )

نتيجة الى معرفوة االسواليب الدافعوة مموا يلعوب ذلوك دورا فوي  إذ يعزو الباحث هذا التطور في متغيرات مظاهر االنتباه لالختبار البعدي للمجموعة التجريبية )تحكم(
نوا بورز اهتموام الباحوث فوي معرفوة الفوروق بوين الالعبوين الوذين حفز السلوك اجنجازي وتحريكه وتوجيهه وتطوويره وزيوادة وتيرتوه والمحافظوة علوى اسوتمراريته  ومون ه

عجز ( في فهم وادراك العملية التعليمية مما يونعكس إيجابوا علوى مظواهر االنتبواه وخصوصوا لالعبوين الوذين يتصوفون بدافعيوة  –يصنفون من ناحيه الدافعية )تحكم 
اذ  يعد محور االساليب الدافعة للعجز واالسواليب وفق خطوات انموذا اشور المعد من قبل الباحث التحكم عن غيرهم من الالعبين وهذا ما يميز المنهج التعليمي 

وات األخيورة بوصوفه أحود الدافعة للتحكم من المحاور األساسية في علم النفس وذا تو ثير كبيور فوي عمليوة الوتعلم لجعلهوا عمليوة فاعلوة، إذ بورز هوذا المفهووم فوي السون
 (دراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسلوك فضال عن التعلمالمعالم المميزة في ال

من قبل المعلم الذي يتميوز  حيث يتميز مجموعة دافعيه التحكم بانهم أكثر استفادة من مثيرات الموقف التعليمي ولديهم القابلية على فهم وادراك المعلومات المتلقات
م حوول اسوتعمال االسولوب المناسوب لحول المشوكلة ،ويركوزون انتبواههم علوى اسوتراتيجية واحودة لحول المشوكلة باستعمال أساليب تفكير متنوعة معهم وتتوداخل معوارفه

 ان دافعيتهوا للوتعلم،ويستعملون استراتيجيات البحث عن العون االكاديمي بدرجة كبيورة لهوذا تميوزت المجموعوة تحكوم عون قرينتهوا المجموعوة التجربيوة عجوز تميوزت بو
اذ  يعود التصوميم ل المعلومات من قبل المدرب وافضل كذالك عن المجمووعتين الضوابطتين مون خوالل المونهج التعليموي وفوق انمووذا اشوور كانت افضل في استقبا

ات العلمية اكثر معرفة والمهار التعليمي تقنية حديثة لتطوير خبرات و بيئات التعليم وهو تقنية تدمج نماذا التدريس واستراتيجيات التعليم والتعلم والتي تجعل طلب ال
اشووور التعليمووي ويوودور هووذا االنموووذا حووول تحديوود الخطوووات او فاعليووة ونشوواطان فهنالووك نموواذا توودريس حديثووة لهووا األثوور فووي ربووط المووادة التعليميووة بالبيئووة كوو نموذا 

سوائل التعليميوة ومون هنوا فوان هوذا االنمووذا يختلوف عون اججرا ات التي يقوم بها المدرسون لتخطيط نشاطاتهم التعليمية وتوصيلها مون خوالل االسوتخدام الفعوال للو 
 غيرة من النماذا النظامية لتخطيط التعليم .

 

ا-االسهنهاجاتا -5-1
 -من خالل النتائج التي ظهرت أستنتج الباحث مايأتي :

أكثر من المجموعة الضابطة في جميع كان لتنويع التمرينات المركبة باستعمال الوسائل المساعدة دور مهم في تطوير المجموعة التجريبية  -11
 متغيرات البحث.
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 ثارة._ التعليم باستعمال الوسائل المساعدة مع الفئات العمرية يعمل على زيادة التنافس بين الالعبين وتجنب الملل وزيادة عامل التشويق واال2
 االنتباه وتحويل االنتباه لدى الالعبين .كان الستخدام اختبار مظاهر االنتباه دور مهم وايجابي في تطوير وتحسين تركيز -3

 يوصي الباحث : -ابهوصتاتاا ا5-2

تحويل االنتباه( لدى  –_ أهمية استخدام التمرينات الخاصة قيد الدراسة من قبل المدربين لتطوير مظاهر االنتباه الخاصة )تركيز االنتباه 1

 العبي كرة القدم / الناشئين. 

استعمال الوسائل التعليمية الحديثة وادخالها ضمن التأكيد على اهمية الوسائل التعليمية الخاصة وتصنيعها, و_ التأكيد على اهمية تصميم 2

 البرامج التعليمية المختلفة.

 .ة_ التأكيد على اهمية مظاهر االنتباه اثناء تعليم المهارات على ان يكون االداء مقترناً بالحركة المشابهة لطريقة تنفيذها في المبارا3

 

اادراــاملص
 

 1 -  1998, القاهرة : دار الفكر العربي   1. ط تخطيط وتدريب وقيادة –مفتي ابراهيم . التدريب الرياضي الحديث  , 

اه تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة التصويب البعيد بالقفز عالياً في كرة اليد , أطروحة دكتور سعد محسن ؛ -2             

 .98م , ص1996جامعة بغداد ,  -غير منشورة , كلية التربية الرياضية 

 .152, ص1987, الكويت , دار القلم للنشر والتوزيع , 1, ط ياضيالتعلم الحركي والتدريب الرمحمود عبد الغني عثمان :  -3          

 4-  ,م( , 2012ظافر هاشم الكاظمي؛ التطبيقات العملية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية والنفسية )التخطيط والتصميم(: )بغداد, دار الكتب

 .95ص

 5- داءات المهارية المركبة في كرة القدم لطالب المرحلة االساسية العليا , رسالة فادي فريد ابو سلطان ؛ فاعلية الفيديو التفاعلي في تنمية اال

 . 7م , ص 2016ماجستير , الجامعة االسالمية , كلية التربية , غزة 

 6- (, أساسيات تصميم التدريس , دار الفكر , عمان .2007الكسواني , مصطفى , ) 

 7-  . ة فصلية دورية تصدرها المجموعة العلمية للتعلم الحركي , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , , نشر مترادفات في التعلم الحركيقاسم لزام

 .  2001العدد االول , اذار 

  العتابي , محمد خضير ,اثر أنموذجASSURE  ص 2012في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي , مجلة األستاذ ,

203 . 

 27, ص 1999,الجميل دار المسرة للنشر والتوزيع ,عمان  1مود الحيلة : تصميم تعليمي نظرية وممارسه,طمحمد مح 

  : 296, ص1990, مطبعة جامعة الموصل,  2, )ترجمة عبدعلي لطيف(,طعلم التدريب الرياضيهارة. 
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 (1الحق رقم )

 الوقت األقسام

 الراحة بين الحجم

 المالحظات

 المجموعات التكرار المجموعات التكرار

  د 20 االعدادي

 تهيئة جميع عضالت الجسم لمختلف أعضاء الجسمالمسير والهرولة وأداء تمارين متنوعة  د 8 االعداد العام

 د 12 االعداد الخاص
تمرينات بدنية للعضالت المشتركة في أداء المهارات في القسم 

 الرئيسي 
 تهيئة العضالت الخاصة

  د 60 الرئيسي

 د 20 التعليمي
ذهاب الالعبين إلى القاعة الخاصة بعرض الوسائط واستخدام 

 المهارةالنموذج في تطبيق 

التأكيد على األداء الصحيح 

 مع بيان اهميتها

 تطبيق أداء المهارات  د 40 التطبيقي
التأكيد على األداء الصحيح 

 مع إعطاء التغذية الراجعة

 باستخدام الوسائل د 2 د 1 2 4 ثا 30 (1التمرين )
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 باستخدام الوسائل د 2 د 1 2 4 ثا 30 (2التمرين )

 بدون وسائل د 2 د 1 2 4 ثا 30 (3التمرين )

 تقويم ومراجعة تمارين تهدئة واسترخاء د 10 الختامي


