
 
 
 
 

 
 

 

297 

 (310) الى( 297)ص  من الصفحات   حيدر فالح هادي -م.م عبدالناصر مرزه حمزه -م.د. ظافر حرب اإلبراهيمي  بحث

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

   
 

 ا. د. أسيل جليل  كاطع

 أ.م.د لقاء عبد هللا  علي                       م.م.أسماء ابراهيم عباس 
 
 
 

 ملخص البحث
االنتباا يُعد اا ُهاااُعناارُاأل ن ياافُانج جااعاُ ااحُن اا رُع ايُاألسياارُعل فتاايُ ااحُاألجااع ف ُ  اا ُه ف اا  ُ

ألكااأُعسا ا ُاألهباا فا ُهااُسااا ُسفياا  ُُععسا ا ُاألهب ف اا  ُ ي ها ُياا اُ نتبا يُاألسياارُ  ا ُهجااتع ُ ا ألح
األال بااُعسفي  ُاألسيرُاألهج   ااُعاألسيرُاألفابعُ ي ه ُي اُعلا فُ  ا ُاألعياعاُب ألهبا فا ُاألا ُ ا   ُ

خفا ه ُب أل يأُانهثأُعتظهفُب ألف ئ  ُانج جعاُعاألتحُنحُانث ف ُعاألهت اُ. ُانه اُعا 
ناُأل عاا اُاالنتباا يُاألهن جاارُعاألتفيااادُعتكهاااُعنهعاااُاألبساا ُ ااحُاجااتخ ارُ هاا دُاألكتفعنااحُساا ا ُعه اا

عيذألكُاجته ف ُاالتس  ُاأل فالحُاألهفيديُألكف ُاأل  رُأل ناُاألسي رُاألهفيد ااُألت اععرُع ايُاألسيا رُهااُخاالاُ
عيااتُتيثافناا ُهاااُخااالاُ هعاااُاألتااحُتااترُبهفالباااُاألظااعانفُُعلعاا  تهرُأل هباا فا ُع  اا ُع ااةُاألهالسظاااُاأل 

اُاألتاااحُتجااا   ن ُ  اااا ُ ااافرُعتفجاااافُاأل عانااا ُاأل اخ عاااااُ هاااعُعكبااافُه ااا افُهااااُاأله  عهاااا  ُاأل ااافعف 
عاألظاا نف ُعت اا اأُعجااب به ُأل سيااعاُ  اا ُه  عهاا  ُ  هعاااُتهينناا ُهاااُت ااععرُع ايُاألسياارُعثناا يُلع  تاايُ

 فاجاااته ُعاألت اااف ُ  ااا ُُعُاأل هبااا فا ُعننهعااااُاالنتبااا يُاألهن جااارُعاألتفياااادُ  ااا ُع ايُاألسيااارُعفتاااي ُاألبااا سث
رُ ف ااااُث نعااااُهااااُع اااأُع اااعُاألس اااعاُاألهن جاااباُألهااا ُع اااةُ سياااُرعنهياااُراأل اللااااُبانههااا ُسجااا ُخبااافته

 فاجاُناذاُاألهع اعاُاالنتبا يُاألهن جارُعاألتفياادُع اللتايُبهجاتع ُُعُاألذألكُعفتي ُاألب سث،  هعاُانجاُاأل
ُع ايُاألسي رُألكف ُاأل  رُ.
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Research Titl 
The creative thinking of coaches and players of the Premier League 

handball and its relation to the order of teams 
ABSTRACT 

Attention is one of the most important elements in the success of the 
performance of the referee and his ability to control the events and events of 
matches whenever the attention of the referee at a high level for all the 
events of the game in terms of movements of players and the governing 
movements and the fourth referee, the more able to access the game to the 
beach safety and output them in the best way and show interest Basic and 
that are intriguing and fun. 

The importance of research in the use of a modern electronic device to 
measure the attention divided and focus, as well as the form of the Iraqi 
Central Football Association, the Central Referees Committee to evaluate 
the performance of the referees through their leadership of the game and 
according to the scientific observation that is monitored phenomena and 
describe their impact by collecting the largest amount of necessary 
information that Help us to explain and explain the internal and 
phenomenon and modify the reasons to obtain scientific information to 
enable us to evaluate the performance of governance during the leadership 
of the game and the importance of divided attention and focus on the 
performance of the judgment, researchers saw the study and identify the 
public Ge between them according to their experience of being second-class 
rulers in order to develop appropriate solutions according to the scientific 
basis, so the researchers felt the study of this subject divided attention and 
focus and its relationship to the level of performance of referees for football. 
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 الباب االول
 التعريف بالبحث .-1
 المقدمة وأهمية البحث .  1–1

ُاألعاجعُ ُسا ُاالنت  ف ُها ُب فد  ُهي نا ُأله  ُاألتح ُانأل   ُاألف   عا ُ س   ُاأل  ر ُيف  ُأل با تد  
ُاألك ُهاُذعيُعاأل  بعا ُ هأُاألههتهعاُبه  ُعلِ  ُاألهخت فا ُب  اُاأل  ألر ُ حُ هعع ُاألتحُتسظ ُبه  باف 

ُاأل  باُ ُنذي ُت ع ف ُع أ ُها ُاأل  هعا ُعانج ألا  ُاألعج ئأ ُع  أ ُ ا    ُعاالختي صُ    األخبف 
ُعاألعيعاُبه ُاأل ُاألهجتع ُاألذيُنفايُاألاعرُهاُخالاُاألهب ف   ُعاألهن  ج  ُاألهس عاُعاأل عألعاُ.

ُأل باُتخ عُأل عانااُععنظهاُُعأل أُابفد ُاأل  باُيعنه  ُعتنظعر ُاأل  رُنحُ  اف  هت  ب  ُأل باُيف 
اُهاُعنرُنذيُاألهت  ب  ُنرُاألسي رُععيعاُ حُاألهب فا ُاألعاس  ُ)ُ (ُسي رُعاألذااُع ه عا4ُُهس   ُعا 

ُ اُاأله   ُعان عا ُعاألهالباُ. ُبعاج اُلعا  ُعلعانااُاأل  باُعت بع ه ُ  الًُ
ُ حُاؤ فُاس  ُاأل ُاألسي ر ُبهجتع ُع اي ُتيثافن  ُأله ف ا ُبه  ُاألذيُا  ُاننته ر س ال ُاألنفجعا

األهب ف   ُهاُع أُاألتفابطُاألذننحُعاألب نحُععاُاتعيأُاألف   حُاأل ُب عغُعلي ُه ُعهياُهاُاأل  لاُ
ُفعبف ُن ا  ف، ()ُ ُاأل  أُعاأل جر ُا  ُ   ُاألف   حُت ع فُيالنه ) ُأل عي ُ،ُص1991ُاألك هنا

124ُ.)ُ
ُع  ُهاُاألس ال ُاألج بعاُلباأُب اعاُان ايُ ذُالُعهياُع ايُف ُ  أُجف عُععاُُ   تُاالنتب ي

ُ(ُ.121،ص1990ُ عاُانتب يُ ا ُ)ل جرُسجاُسجاا،
عتكهاُعنهعاُاألبس ُ حُاجتخ ارُ ه دُاألكتفعنحُس ا ُعه ناُأل ع اُاالنتب يُاألهن جرُعاألتفيادُ

أل  رُأل ناُاألسي رُاألهفيد اُألت ععرُع ايُاألسي رُهاُخالاُعيذألكُاجته ف ُاالتس  ُاأل فالحُاألهفيديُألكف ُا
لع  تهرُأل هب فا ُع   ُع ةُاألهالسظاُاأل  هعاُاألتحُتترُبهفالباُاألظعانفُعُعيتُتيثافن ُهاُخالاُ
ُاأل اخ عاُ ُاأل عان  ُعتفجاف ُ فر    ُ ُتج   ن  ُاألتح ُاأل فعف ا ُاأله  عه   ُها ُه  اف ُعكبف  هع

ُأل سيعاُ ُعت  اأُعجب به  ُلع  تيُعاألظ نف  ُعثن ي ُاألسير ُع اي ُهاُت ععر ُتهينن     ُه  عه  ُ  هعا
ُاألب سث ُعفتي  ُاألسير ُع اي    ُ ُعاألتفياد ُاألهن جر ُاالنتب ي ُعننهعا ُعاألت ف ُ   ُُعُاأل هب فا   فاجته 

ُسج ُخبفته ُبانهه  ُع ةُ سيُريعنهُراأل اللا ُأله  ُاألهن جبا ُاألس عا ُع ع ُع أ ُها ُث نعا ُ ف ا ر
ُانجاُاأل  هعاُ.

 :مشكلة البحث 2 – 1
ُعظهفعاُ ُب ضُاألسي ر ُعا ُالسظ ُث نعا ُ ف ا ُاألب س ُسير ُيعا ُاألب سثعا ُهالسظا ُخالا ها
ُ حُاألهجتع ُبااُاإلا  بحُعاألج بحُهاُهب فا ُاأل ُعخف ُ ذُع  هعاُ حُهب فا ُلهاُهجتعانرُ تذبذب ًُ

باف ُتغافُهاُعع  عاُع  أُه ُأل اهرُ حُهب فا ُي باُ،ُع حُهب فا ُعخف ُجه اُع  عاُ حُعخ  يُي
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ُألذألكُعفتي ُاألب سث ُهتهاد ا ُيسي ر ُ  اهر ُعاألتفيادُُعُااألنظف  ُاألهن جر ُاالنتب ي ُاألهع عا ُنذا  فاجا
ُع اللتيُبهجتع ُع ايُاألسي رُألكف ُاأل  رُ.ُ

ُهاُاألنعاسحُاألب نعاُ،ُاألنفجعاُ،ُاألي باُألعيعاُههعًيُأل هب فا ُ ا  ُعاُعيعاُ   ا ُاألسيرُهتك هالًُ
ُ اُانخ  يُاألتحُتدفتك ُنجب  ُ  ا  ُهنه ُ  رُاالجت  ا ُاألتحُعدي تُب ع  ته  ُبهظهفُ ا ُب ا اًُ

األنفجحُاألك  حُ،ُاألتعتفُلبأُععُخالاُاألهب فا ُ ذُاؤثفُيأُذألكُب ألسيرُعع هأُ   ُت تا ُاإلنتب يُ
ُ حُ ُعاألههها ُانج جعا ُاأل   عا ُاأل ه ع   ُها ُاأل فافا ُعنح ُب تخ ذ ُب ائا ُاألف أ ُف  ُجف ا  تيبح

ُتيخذُاألتس ُعاألتحُألر ُعس نه  ُعاألتفياد ُاألهن جر ُععج جع  ُاإلنتب ي ُ   ُه هأُ ن يف ُت ته  ُ ذ يعر
ُ حُبفاهجُت ع فُاألسي رُ. ُههه ًُ ُساداًُ

 أهـداف البحث  . 3 – 1
ُاألت ف ُ   ُتيثافُاإلنتب يُاألهن جرُ   ُهجتع ُع ايُاألسي رُ.ُ

 فروض البحث . 4 – 1
ُنن ألكُ فعقُه نععاُبااُ ف اُاإلنتب  يُاألهن جرُهاُسيرُاأل ُسيرُآخفُهه ُاؤثفُ حُع ائهرُج ب ًُ

ُهاُهب فا ُاأل ُعخف ُ. ا  بع ًُ ُاعا 
 مجاالت البحث  5 – 1
ُ:سي رُاأل ف اُاألث نعاُاأله ته عاُ حُاالتس  ُاأل فالحُاألهفيديُألكف ُاأل  رُالمجال البشري 1–5– 1
 .20ُُ/4ُُ/2015ُعألغ عا20ُُ/11ُُ/2014ُُهاُالمجال الزماني:2–5– 1

ُ  ه اُبغا ا ُ–هفيدُاألبسع ُاألنفجعاُالمكاني: المجال 3–5–1

 الباب الثاني
ُتعريف المصطلحات 1-2
 :Vienna Test Systemمنظومة اختبارات فيينا  -

أل فسصُعاألت اعرُاألنفجحُ س  ُهنت   ُُ(Vienna Test System)ت ّ ُهنظعهاُاختب فا ُ اان ُ
ُ ع ف   ُاأل يتعف ُعت Dr. Schuhfried فيا ُه  اُ، ُ ح ُاألفائ   ُاأل  ألهعا ُاإل فايا  ُها ُعع ً   ّ

ُاألفسصُعاألت خعصُعاأل الجُاأل بحُاألنفجحُاأله  رُب ألسعاجا 
Computerized Psychological Assessment)ُُعع  اااةُ  اهااا ُاختيااا فًاُهنظعهاااا،)

(VTS؛ُ ذُع  ان ُاجت ه اُاألس جاع ُننا ،ُع  ا ُاألنجا ُاألههينااُهااُاأل لااُعاألهع اع عا،ُع اعّ فُألنا)ُ 
ت اعهً ُألنت ئجُاالختب فُخ ألعّ ُهاُانخ  ي،ُيه ُعهينيُلع اُلاعرُالُعهيااُلع جاه ُب ف  ااُاختبا فُاألعفلااُ
عاأل  ااارُاألت  ا عااااا.ُيهااا ُياااان  ُهنظعهااااُاختباااا فا ُ اانااا ُعع ااااّ  ُب ف  ااااُت  ااااأُاجااات ه اُاالختباااا فا ُ
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ساا  ُها ُتعّياا  ُ ألاهاا ُاألنفجاعاُاأله  داا  ُعاأله هد ااُبجااع اُعهف ساااُعذألاكُ اااُ ف ااةُت اع فُعتعظاااتُع
األتكنعألع عااااا ُ اااااهاُناااااذيُاألهنظعهاااااا.ُععهيااااااُت اااااغاأُناااااذيُاألهنظعهااااااُعت بااااااةُهخت اااااتُاالختبااااا فا ُ
عاألفساااعصُ اهااا ُب غااا  ُ اااّ  ،ُعهنهااا ُألغتنااا ُاأل فبعاااا.ُساااا ُتعاكااا ُاأل ااافياُاألنهجااا ععاُاألهيااان اُألهاااذيُ

 ,Schuhfried)،ُ(Schuhfried, 2007/2008).ب  ُاعراألهنظعهاُ   ُ    اُألغ  ُ  ا  ُاعهً ُ
عتستاعيُاألهنظعهااُ  اا ُ ا  ُيبااافُهااُاالختباا فا ُعان هاد ُاألهجاا    ،ُ  ااًلُ اااُُ.(2009/2010

ُ.االجت ه اُهاُاألهفسعيااُع عا ُ  خ اُجه ا
ُ(Schuhfried, 2009/2010،Schuhfried,2007/2008)ُ

 الباب الثالث
جراءاته الميدانية: -3  منهجية البحث وا 

األ  هعااُعاألتاحُجاع ُااترُتع اعسه ُع  ا ُُاإل افايا  ذُه هع ااُهااُألتس اةُعن ا ُاألبس ُترُاتخا
 األنسعُاالتحُ

 :منهج البحث 3-1
 اااحُ فاجاااتيُناااذيُ  ااا ُ)هااانهجُاألبسااا ُاألعيااافح(ُاألاااذيُعهثاااأُهجاااتع ُهت ااا هً ُهااااُُاألبااا سثعُاا تهااا ُ

ُاأل فاج  ُاألعيفعاُ.
 مجتمع وعينة البحث: 3-2

اناااااُاألبسااا ُب أل ف  اااااُاأل  ااااعائعاُاأل ب عاااااُتهثاااأُه تهااااعُاألبساااا ُبسياااا رُاأل ف ااااُاألث نعاااااُعاختاااااف ُ 
(ُسي رُهاُاأل ف ااُاألث نعااُع هاع هرُ اال ُ احُي عاا10ُعتسّ   ُاأل اناُاألتحُاهترُاألبس ُب فاجته ُباُ)

األتفبعاااُاألف   ااعاُ  ه اااُبغاا ا ُ،ُأل  اا رُاأل فاجااحُب اا ُااُعا  ااعاُ  اا ُت باااةُع ا ُاألبساا ُ  اااهرُ ااهاُ
(ُعهااُاأل ا افُب ألاذيف24ُُُ–22ُ)ُاها ُبااتتافاعرُُبي ها فُ  فايا ُاألبس ُاألسا ألحُعلا ُتسا   ُاأل اناا

ُ(ُجنا.(22.8عاُاألهتعجطُاألسج بحُن ه فُ اناُاألبس ُييأُل ُب غُ
 أدوات البحث: 3 -3
 وسائل جمع البيانات: 3-3-1
 األهي  فُعاألهفا عُاأل عف ا. -
 األه  بال ُاأل خيعا. -
 (.1ف ُتفف غُاألبع ن  ُهاُاألهنظعهاُ،ُه سةُفلرُ)اجته  -
 (2أل سير،ُه سةُفلرُ)ُان ايهجتع ُُف اجته  -

 األجهزة واألدوات المستخدمة : 3-3-2
  ان ُاختب فا هنظعهاُ -
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 :إجراءات البحث الميدانية 3-4
 البحث: اختبارات 3-4-1
 : اختباراالنتباه المنقسم  )إدراك المحيط( 3-4-1-1

 :Peripheral Perception Hardwareالمحيط  إدراكجهاز فحص 
 ةُناذاُاالختبا فُ)األ ها د(ُاأل  ئا ُ ألا ُهنظعهااُاختبا فا ُ اانا ُأل افياُ) اع ف  (ُ ساصُاتّرُ اُ ُف

 هي نعاا  ُاألهفسااعصُ  اا ُ  فاكُععُاأل اا عفُب ألهسف اا  ُاألت ب اااُهاااُاألهسااعطُاأله اا عفُألاايُعاجااتع  به ُ
عع ّ ُعع ً ُلع اُهع ع حُ لااةُألس اأُععُه ا اُاإل فاكُاألبيافيُعاالنتبا يُاألهن جارُ)هع اعاُاألبسا ُ

ألح(.ُعألهااذاُاألغاافضُع ااعرُاأل هاا دُب ااّ ُانتباا يُاألهفسااعصُ ااحُهفياادُه اا اُفؤ تااي؛ُ ذُا اا ُ  عاايُاألساا 
األ ع رُبتهف اُهت ب اُألسفياُه اناُ   ُ   اُاألس جع .ُع حُاألعلا ُذاتايُااتّرُ فجا اُهسفادا ُ اعئعاُ

(ُ(USPهسع عاااُاتع اا ُعاُاعألاا ُاألهفسااعصُف ع ُ  ااأُت  نهاا .ُعتت ّ اا ُنااذيُاألعساا  ُهنفااذُتج جاا حُ
 .   حُ   ُاألس جع ُألغفضُفب ه  

ُاإل فاكُ ُعع ّ  ُاألخ ف عا. ُاأله  عه  ُاألهفئعا ُعه  أل ا ُ  فاك ُألت عر ُاالختب ف ُنذا ُتيهعر ُتّر عل 
األبيفيُاأل ا ُ فعف ُب ألنجباُأل   ا ُهاُاألف  ألع  ُاألتحُعه فجه ُاألب فُعاآلال ُه ً ع تكّعاُاختب فُ

ُ(ُهاُاألهيّعن  ُاألثال ُاآلتعا:(Peripheral Perception) ه د(ُ سصُ  فاكُاألهسعطُ
:ُ   اُخ ف عاُهسع عاُ)   ُأ. الجهاز الرئيس: الذي يتكّون من األجزاء والمكّونات اآلتية

(ُيفع ُع8ُ،ُذا ُ)LED Matrix يأُ ن ساا(،ُتتكّعاُها:ُهيفع اُهاُاإل  يا ُاأليغاف ُ
ُ  ن ُ)هاُاأل ن رُانعهاُعاأل ن رُانعجف(عهسّفُد64) ا ُ)هثافا (ُ عئعاُهاُ(ُ  هع ُ   ُيّأ

عع عرُبتج اأUltrasoundُاألهفيدُ أل ُهسعطُه  اُفؤع ُاألهفسعيااُعه ع اُهج  اُ عقُيعتحُ
هعلعُعب  ُفعاُاألهفسعصُعه رُ   اُاألس جع ؛ُ ذُانبغحُعاُالُات  عدُبد  ُفعاُاألهفسعصُ اُ

 (اع حُذألك:1)عاأل يأجر(.60ُُ–40ُاألهج  اُاألهخّيياُأليُاألتحُتتفاعرُبااُ)

ُ
 (: صورة توضيحية للجهاز الرئيس الختبار إدراك المحيط.1لشكل)ا
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ُألعساُ: Response Panel, Universalب. لوحة االستجابة الشاملة  ُ ا عنحُ ب ف 
ُع هععُ ُاختب فا ُ اان  ُهنظعها    ُ ُاألهفسعصُألالجت  با ُعجت ه ه  ُ  ه ا ُ  خ ا( ُ)ألعسا هف تعح

اختب فُ  فاكُاألهسعط،ُعتتكّعاُت كُاأل عساُهاُان دايُاالختب فا ُاألهع ع  ُ حُت كُاألهنظعهاُعهنه ُ
ُعاألهيّعن  ُاآلتعا:

ُعاألفه  ي،ُج* ُعانبعض، ُعانخ ف، ُعانيفف، ُعاندفق، ُ)انسهف، ُب نألعاا ُه ّعنا ُهف تعح ب ا
ُعانجع (.

ُ(.1ُ،2ُ،3ُ،4ُ،5ُ،6ُ،7ُ،8ُ،9ُ،0*  ف ُهف تعحُهفلهاُ)
ُ*هفت رُهتسّجاُعاس ُ)ذنبحُاأل عا(.

ُه  اف ُ ّعاَف اُ)عبع حُاأل عا(.ُ*هفت َسح
ُ*ه ب حُتسّيرُ) ععجتك(ُلع جااا.

ُ.Foot pedals* هي نعاُتعياأُاأل عساُهعُ عاج  ُأل   هااُ
 .USP*اتّرُتعياأُت كُاأل عساُب ه دُاألس جع ُ اُ ف ةُه باُهاُنعاُ

ُ(اع حُذألك:2   ُت كُاأل عساُب يأُتفيا ح،ُعاأل يأ)ُعألال الا

ُ
 .Response Panel, Universalتجابة الشاملة (: لوحة االس2الشكل )

 :Digital Foot Pedalsدواسات القدم الرقمية  ج.
،Rُا درُ أل ُ  ن ُألعساُاألهف تعحُاأل  ه اُآنفاُاألذيف،ُ عاج  ُفلهعاُ)أل   رُاألعهن ُتسهأُاألفهدُ

ُ ُاألفهد ُتسهأ ُاألعجف  ُاألف  ألع  Lُعأل   ر ُتج اأ ُع أ ُاألهفسعصُها ُانفضُعه ر    ُ ُتع ع )
ُ حُاأل  ن ُاألخ فحُهاُعت ُاأل عاج  ُبه باُخ صُهع ع  ُفبطُنذي ُاتّر ُه  ُع      باةُاأله ع ا.

ُ(ُاع حُذألك:3ألعساُاألهف تعحُاأل  ه اُآنفاُاألذيف،عاأل يأ)

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ.Digital Foot Pedals(:ُ عاج  ُاأل  رُاألفلهعا3ُاأل يأُ)
(ُ(Onنه :ُاألت غاأُعتجت هأُنذيُاأل عاج  ُ حُاالختب فا ُاألتحُتت ّ  ُاأل غطُ   ُهع  ااُ

(،ُعهنه Double-Clickُ(،ُعبه ن ُآخف،ُ إاُاالختب فا ُاألتحُتت ّ  ُ غ تااُ)Off)ُععُاإل ف ي
اختب فُ  فاكُاألهسعط،ُعنن ألكُاألكثافُهاُاالختب فا ُانخف ُاألتحُت هأُ هاُهنظعهاُاختب فا ُ

ُ اان ُتت ّ  ُهثأُنذاُاألنعاُهاُاأل عاج  .
 تطبيق االختبار:

األهفسعصُألالختب ف،ُانبغحُعاُعيعاُهجتع ُ  عجيُبسا ُتكعاُ ان يُبهجتع ُعاس ُ ن ُتهائاُ
ُ ياُع ع ُ هعُاأل اله  ُاألخ فايُاألهع ع  ُ أل ُعهااُععج فُ   فُعس  ُ ه دُ  فاكُاألهسعط.ُألذا
هن   ُععُيفجحُل بأُألت  اأُاالفتف اُع ّ ُ فعف ُ حُنذيُاألس ا.ُعب أل ف  اُذاته ُانبغحُعاُعيعاُ

ُاأله ُاإل  فُ  عا ُألهنتيت ُهعا ي ُاأل اعا( ُألهنتيت ُان  ح ُ)األهعلع ُفعجي ُعيعا فسعصُبسا 
ُهنتيتُ ُ ح ُب أل بط ُفعجي ُعيعا ُعا ُا   ُعي ُاإل  ف(    ُ ُاألهع ع  ُاندفق ُب أل عا )األهؤ ف
ُاألتيّك ُ ن ُتفيا ُعتهائاُ ه دُ  فاكُاألهسعطُهاُعاُاأليفعساُاأله  نعاُ ُانبغحُعع ً  األ ه د،ُيه 

(ُتكعاُ هاُهجتع ُألتحُتسهأُ ه دُ  فاكُاألهسعطُعاألهع ع اُ   ُاألهن   )األ     ُاألهفب اُا
عاُ   اُاألس جع ُتكعاُهتعج اُعهتهفيد ُ هاُاإل  فُاأله  نحُاألهفبعُأل  ه د.ُس  اُاألهن   ،ُع

 (اع حُذألك:4عاأل يأ)

ُ
 (: اإلعداد والوضع الصحيح لجهاز إدراك المحيط.5الشكل )

ُجهن ُانكثف ُأل هفسعياا ُب ألنجبا ُاألههياعه  ُغاف ُ ها ،ُ ُ أل  ُاألفؤع  ُلع اُه  ا     ُ 180ُا
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ُب  ُ ُه  ُهع ع ا ُاألس جع ُعب ألت ألحُجتكعاُ اعنهر ُ اُ   ا ُب ا ًا ُا  جعا ُننهر ُعنذا  ف ا؛
ُان بةُ ُ الُعهياُلع اُه  اُاإلبي فُانلي ُ)نذا ُت كُاألس ال ، ُع حُهثأ نه ع  ُاأل ن ساا.

ُ.   ُيّأُان فا ُاألذااُا  جعاُب ا ًاُ  ًاُ اُ   اُاألس جع (ُ
ُاألب يُب ألفسصُعا  الاُاألهفسعصُب أل ف  اُاألهالئها،ُجاتسفكُهثافُ عئحُاألذيُعس  ُ ع ن 
 اُ ف ةُانب   ُ   فا ُتبفدُ حُاأل ه دُعبجف اُهسّ   ُج فً ُ) ن ُس ع ُاألتغافا (ُ،ُعه ُاألهثافُ
ُاألدهنعاُاألف ي اُ هعُاألذيُا  ُعاُاتف  أُه يُاألهفسعصُ اُ األسفجُاألذيُابفدُ حُعثن يُاأله  

ُ ف ةُاأل غطُ   ُ عاجاُاأل  رُاألهع ع اُتس ُل هيُ   ُانفض.ُ
ُاألهفسعصُب أل  عاُعاألنظفُ أل ُ   اُاألس جع ُعتفيادُانتب نيُ أل ُهفيدُاأل   اُاألتحُ عع عر

ُجر(،ُع ن ُتسّفكُاألهفسعصُعلأُععُعكثفُها60ُُُ–40ُانبغحُعاُابت  ُ نه ُهج  اُه ُبااُ)

 عينة البحث دأفرااحد  اختبار( يوضح لنا 5الشكل )

ُاألهفسعصُأل ف عاُ هاُ ُاألس جع ُألتنبعي ُ   ُ   ا ُجع ُعظهفُتنبعي ُاألهجهعرُبه  األهج  ا
ُاألكّ ح،ُ ُاألهفسعص ُفؤعا ُه  ا ُداععا ُاأل ه د ُألن  ُع عا ُذألك ُعب   ُأل فسص، ُاأل ع جح األه  

ُ(اع حُذألك:5عاأل يأ)

 مراحل االختبار:

ُ ُاختب فا ُ اان  ُهنظعها ُ ها ُت بع ي ُاتّر ُاختب ف ُاألبس ُُ(VTS اُيأ ُع اتح األس ألحُ(عهنه 
(ُعهفُبثال ُهفاسأُفئعجاُعهياُاالنتب يُاألهن جرُ هاُاختب فُ  فاكُاألهسعط)األجف اُاإل فاكعاُ(ُع)

ُ ا  دن ُبه ُعيتح:
1. ُ ُاألت  عه   ُت  عه  ُ(Instructions Phase)هفس ا ُاألهفسعص ُ    ي ُنن  ُع تّر :

األهفسعصُهاُهثافا ُععُعجئ اُُاع هيجع ُعه  عه  ُ فعف اُخ ع ُ خ ع ُ اُاالختب فُع ه ُ
ُأل عاج  ُاأل  رُ ُاجت ه ألي ُ اُيعفعا ُ  اًل ُاألهف تعحُاأل  ه ا ُاجت ه اُألعسا ُع اُيعفعا عغافُذألك.
عنيذا..ُيه ُعهياُاجت ه اُألعساُاألهف تعحُععُ عاج  ُاأل  رُب ألا ُعاأل  رُاألعهن ،ُععُاألا ُعاأل  رُاألعجف ُ

ُعسج ُفغبااألهفسعص.
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(:ُعنحُاألهفس اُاألتحُتتبعُهفس اُاألت  عه  ،ُع تّرُ اه ُ(Practice Phaseاُهفس اُاألتهف  .2
تهف اُاألهفسعصُ   ُيعفعاُاالجت  باُألالختب فُ اُ ف ةُب ضُانهث اُاألتع عسعاُاألف  عا،ُ إذاُ

(ُ ل ئة،ُ إا5ُل رُاألهفسعصُب فتك  ُثالثاُعخ  يُععُ ذاُألرُع رُبييُاجت  باُنه ئعً ُ هاُهّ  ُ)
هف اُجع ُتتعلتُعع عرُاألبفن هجُب أل   ُ أل ُاألهفسعصُب ألف عاُ أل ُاألف سصُألت  حُهد  ُهفس اُاألت

هاُاألت  عه  .ُ ن ن ُعهياُأله ّبةُاالختب فُ)األف سص(ُعاُاتخذُاإل فايا ُاألهن جبا،ُعيُعه ُبإ    ُ
ُاألتيّك ُهاُعن ُ أل ُهفس اُاألت  عه  ُعنيذا،ُعبذألكُاتّر ُععُاأل ع   ُهاُ  ا ، يُالُاتّرُاألهفس اُبفهته 

ُاأل ع رُب الختب فُاألف  حُ الُب  ُعاُاتبااُعاُاألهفسعصُل ُ هرُعاجتع  ُاألت  عه  ُب لا.
(:ُعنحُاألهفس اُاألتحُتتبعُهفس اُاألتهف اُهب  ف ،ُع نبغحُ(Test Phaseهفس اُاالختب فُ .3

ت ه اُ عاجاُ اه ُاجت ه اُاأله بضُاأل ّعافُاألهع ع ُ حُألعساُاالجت  باُاأل  ه اُ)آنفاُاألذيف(ُهعُاج
ُي ت ُ ُاجت ه ا ُ  ر ُاألهفسعصُ    ُتنبعي ُاتّر ُعا    ُ ُاألفغبا، ُعسج  ُاألعجف  ُعع ُاألعهن  األ  ر

ُاأل عاجتااُ حُآاُعاس .
ُ ه ُ ُت   ُهاُاألهجؤعاُ اُاالختب فُ، ُهج     ُ ظه فُ   ا ُاالنته يُهاُاالختب فُاتّر عب  

 ُاأل  ب ا،ُعع هأُاألت ف فُي  اُ ظه فُنت ئجُاألفسصُ   ُ   اُاألس جع ُهب  ف ،ُععُ ب  ته ُ  
ُ ُاألخ ر ُ ف  تي ُ ا ُب ألهفسعصُ  اًل ُاألخ يا ُاأل عهغفا عا عاأل ف   ُُ(RawScores)األه  عه  

ألكأُ  ف ُُ(PR-Percentile Rank)عاألفئاُاألهئانعا(Z-Scoresُعاألدائعاُ)((T-Scoresاأله ع ف اُ
ُ ُبفع اأ ُ ظه ف ُهع ُاالختب ف،    ُ ُألإل  با ُاألهجتغفق ُاألدها ُاألتفيا حُ(Profileهع ُاالختب ف )

ُ(:6اجتن  ًاُ   ُاأل ف   ُاأله ع ف اُعيه ُهعّ حُ حُنهعذجُاألت ف فُ حُاأل يأ)

 
 (: مقطع من أحد النماذج التوضيحية لبروفيل نتائج اختبار إدراك المحيط.6الشكل )

ُأل  ف   ُاأله ع ف ا ُبع نعً  ُتهثعاًل ُع ّ  ُاألسع  ( ُ)ألهسا ُاألبفع اأ ُعا ُ أل  ُاإل  ف  ألالختب ف،ُُعت  ف
ُاألهن  اُ ُعت اف ُهخت ف ، ُه ع ف ا ُ ّان   ُهع ُبجهعألا ُاألهفسعص ُع اي ُهعادنا ُ ف  ي ُ ا ععهيا

ُاأل ف   ُاألهع ع  ُاألفه  عاُ أل ُاأله  ُاألهتعجط؛ُعتغّ حُاألهتعجطُ) (ُانسفا ُه ع فيُعاس .ُعه 
ُت كُ ُعه  ُ هاُاألهجتع ُ عاُاأله ّ ا، ُ حُ حُاألهن  اُاألبع  يُ حُاأل  ن ُانعجفُ ت ّ  األهع ع  

ُاإل  ف ُ أل ُ ف اُ ُاتّر األهن  اُاألبع  يُ حُاأل  ن ُانعهاُ ت ّ ُ هاُاألهجتع ُ عقُاأله ّ ا.ُيه 
األهفسعصُبن  ا.ُعه ُاأله  ُاألهؤّ فُ أل ُعج فُععهااُنذيُاألن  اُ ع افُ أل ُاأله  ُ هاُعّيُع ايُ



 
 
 
 

 
 

 

307 

 (310) الى( 297)ص  من الصفحات   حيدر فالح هادي -م.م عبدالناصر مرزه حمزه -م.د. ظافر حرب اإلبراهيمي  بحث

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

0ُ(%95أل هفسعص،ُآخذااُهجيألاُاألثب  ُبنظفُاألسجب ا،ُ هاُهجتع ُث اُ)

ُ سصُ)  فاكُُعه  ُب ه د ُاأله  ا ُاألهسعط ُ  فاك ُاختب ف ُ ها ُلع جه  ُعهيا ُاألتح األهتغافا 
(ُ هاُهنظعهاُاختب فا ُ اان ُ هحُيثاف ،ُألذألكُجاتّرُاألتفيادPeripheral Perceptionُاألهسعطُ

ُ   ُاألهتغافا ُذا ُاأل اللاُب ألبس ُاألس ألحُ  ط،ُعيه ُعيتح:
 :(Main variablesأ. المتغيرات الرئيسة )

ُ:(Field of vision*ه  اُاألفؤعاُ)
ت  ان ُاألنتا اُ هاُنذاُاألهتغافُه  اُفؤعاُاألهفسعصُاألك ه اُهسجعباُب أل ف   ُُعاألن تجُ اُ
ه هعاُدعاع ُاألفؤعاُألكأُهاُاأل ااُاألعهن ُعاأل ااُاألعجف .ُع تّرُسج  ُدعاع ُاألفؤعاُاجتن  ًاُ   ُيأُ

ُ ُعهعلع ُاألهسعط، ُ  فاك ُ ه د ُ ها ُاأل بيا ُهعلع ُعس  ُها ُ ا ُاألفعا ُعب   ُاألت   ع، خ ح
ُ.(Schuhfried, et. al., 2009: 15)األ ع ا.

 )األعهاا/األعج ف(:((Visual angles*دعاع ُاألفؤعاُ
،ُيأُت  ان ُنت ئجُ هاُنذاُاألهتغافُ ف   ُدعاع ُاألفؤعاُ)ألكأُهاُاأل ااُاألعهن ُعاأل ااُاألعجفُ 

ُ   ُيأُهاُهعلعُاأل بياُ هاُ ه دُ     ُس   ُاجتن  ًا فاكُاألهسعط،ُعهعلعُخ حُاألت   ع،ُ(
ُ.(Schuhfried, et. al., 2009: 15-16)عب  ُاألفعاُ اُعس  ُاأل ع ا

ُ(اع حُذألك:7عاأل يأُ)

ُ
 (: يوّضح مجال وزوايا الرؤية المثالية للعين اليمنى واليسرى.7الشكل )

 (: Control variableمتغير السيطرة)  ب.
 ()مؤّشر عن قوة التركيز(: Tracking deviationاالنحراف عن تتبع األثر)  *

ت  ان ُاألنتا اُ هاُنذاُاألهتغافُ ف اُانسفا ُخّ حُاألت   عُ)األهجع فُ  اه ُهاُاألهفسعصُ
ُهتسّفكُ ُن   ُ ا ُ اان ( ُاختب فا  ُألهنظعها ُاأل  ه ا ُاألهف تعح ُألعسا    ُ ُلفصُ ّعاف ب جت ه ا

عب أل يا(ُ   ُ   اُاألس جع ،ُعبذألكُ)بجف اُث بتاُألكنه ُهتغاف ُ حُاالت  يُهاُاألعهااُ أل ُاألعج فُ
ُ.(Schuhfried, et. al., 2009: 16) هعُهؤ فُ اُلع ُاألتفياد.ُ

 (: Subsidiary variablesج.المتغيرات المساعدة اإلضافية) 
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()من اليمين/واليسار( )مؤشر عن قوة  Number of hits*عدد اإلصابات الصحيحة )
 (:واالنتباه المنقسم االنتباه

ُا ُعت  ان  ُاأل  ر ُ عاجا ُ اه  ُ غ   ُاألتح ُاألهفا     ُ ُاألهتغّاف ُنذا ُ ها -Footألنتا ا
pedal )ُُ)(اجت  باُ أل ُظهعفُهف   ُألهسّفدُسفجCritical stimulusُُ)خطُ عئحُ  هع ي()

ُأل ه دُ  فاكُاألهسعطُ)   ُعاُُالجناح   ُاأل ن رُانعهاُععُ ُاأل ع اُاألت ب ا انعجفُ   ُعس  
  ُ    ُ ُاألت   ع ُخ ح ُعيعا ُبي ُاألهجهعر ُاأله   ُ ها ُاألس جع  (.Tolerance Rangeُ ا

(Schuhfried, et. al., 2009: 16).ُ
ُاالنتب يُ ُلع     ُ ُ ألاأ ُ هذا ُاأل  ر ُ عاجا ُبه  ُت غط ُاألتح ُاأليسعسا ُاألهفا     ُ ُاد ا   ي ه 

(،ُعيُ هي نعاُاألهفسعصُ   ُاالنتب يُ   ُ ائااDivided Attentionُُ)الجعه ُاالنتب يُاألهن جر)ُ
ُعاُاأل   ُاأل ع جحُاألذيُعظهفُأل هفسعصُنع)ُ ُ))40ُ حُآاُعاس (.ُ  هً  ُعظهف20ُُ(خ ً  (خ ً 

ُع) ُانعها، ُاأل ن ر ُاألهن جر20ُُ    ُاالنتب ي ُعستج  ُعبذألك ُانعجف(، ُاأل ن ر    ُ ُعظهف (خ ً 
ُ.%100(ُ×40ُ÷ُب أله   ألاُاآلتعا:ُ)   ُاإلي ب  ُاأليسعساُ

 (: Number of omitted reactions*عدد ردود األفعال المهملة) 
عع عاُ   ُاألهفا ُاألتحُالُاع  ُ اه ُفّ ُ  أُاجت  باُ أل ُاألهسّفدا ُاألسف ا،ُعيُ   ُاألهفا ُ
ُهاُع ع ُهسّفدُسفجُ)ظهعفُخطُ عئحُ ُاأل غطُ   ُ عاجاُاأل  رُ   ُاألفغر ُ اه  ُاتّر األتحُألر

ُ ُاألهتغافُع (Schuhfried, et. al., 2009:16)  هع ي(. ُعاُنذا ُألهتغافُ   ُ.ُ  هً  ُهيهاًل  ّ
ُي اُ ُعد ا ُ   ُف ع ُان   اُاألههه اُي ه  ُاالنتب ي(،ُعي ه  اإلي ب  ُاأليسعساُ)األهؤ فُ اُلع 

ُهؤ فًاُب ت  يُ  تُ)االنتب يُاألهن جر(.
 :Test Formsأشكال االختبار 

هاُُهسّفد20ُهسفدًاُهاُ هاُاألعج ف/ُع20ُهسّفدًاُ)40ُنن كُ يأُلع جحُعاس ُ  طُألالختب فُبا
ُ.(Schuhfried, et. al., 2009: 16) هاُاألعهاا(.ُ

 التجربة االستطالعية 3-4-2
 عذألكُألألجب  ُاألت ألعاُ:ترُا فايُاألت فباُاالجت ال عاُ   ُعثنااُهاُاألسي رُهاُ ال ُاألك عاُ

 األهجتخ هاُ حُاألت فباُان هد عان عا األتيك ُهاُيالسعاُ -
 األتيك ُهاُآألعاُتنفاذُاالختب ف -
 االختب فُع اياألعل ُاألهجتغفقُ حُُاألتيك ُها -
 األتيك ُهاُيف عاُ ف ةُاأل هأ -
 هالسظاُه  ُاجت  باُاألهختبف اُن ايُاالختب ف -
 . سي ئع تس اأُاجته ف ُاألنت ئجُأل  ه دُعاألت ف ُ  اه ُعيعفعاُه  أل ته ُُ هي نعا -
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 التقييم استمارةأجراء االختبار وأستالم  3-4-3
ُاألبس ُع ا  ُتهائا ُها ُاالنته ي ُ   ُ اناُب   ُت باةُاالختب ف ُب ع ُعن ا ي،  ُألغفضُاألتسّ ةُها

(ُسي رُيه ُذيفُآنفً ُ حُ اناُاألبس ،ُسا ُي اُس عفُاألسيرُ حُنفا10ُاألبس ُاألس ألحُاألب ألغاُ)
اعرُاألتسيعرُاأل ُاالختب فُعب  ُاالنته يُهاُت باةُاالختب فُت هعُبع ن  ُنت ئجُاالختب فُع ترُ فضُ

 ُ ُأل هفسعصُ عفًا ُاألنتا ا ُاأل ه د ُ   ا ُ هععُُعع   ُانته ي ُألساا ُخدنه  ُاتر ُع ن ئذ األهنظعها
األهفسعيااُهاُاالختب فُنه ئعً ،ُ ذُع عرُاألب س ُب  ُاالنته يُنه ئعً ُهاُُت باةُاالختب فُ   ُ هععُ

األ اناُب ب  اُت كُاألت  ف فُع فدن ُعاجتخفاجُُاألت ف فُاألخ صُألكأُهفسعصُُعاألذيُ عيُ ف اُُع فا 
ألهن جر،ُعبهذاُاألت ف فُتذيفُنتا اُاالختب فُع هععُاأله  عه  ُاألخ ياُُألكأُ ف ُألتف ةُهعُاالنتب يُا
األت اعرُأل هب فا ُاألتحُل رُبتسيعهه ُ حُنفاُاعرُاالختب فُُاألذيُاجت ه ُنجخاُهنه ُهاُأل ناُُاجته ف 

ُ. سي ئع األسي رُ حُاالتس  ُاأل فالحُألكف ُاأل  رُع ترُب  ُذألكُه  أل اُاألنت ئجُ
 لوسائل اإلحصائية:ا 3-5

ُ ُعكجأ ُبفن هج    ُ ُ هع ه  ُاإلسي ئعا ُاأله  أل    ُع ّ تيMicrosoft-Excelُُا ته   األذي
ُ.SPSS فياُه عيفعجع  ُعاألس اباُاإلسي ئعاُ

 
 
 

 الباب الرابع
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج أختبار االنتباه المنقسم ومستوى االداء للحكام 4-1

 (1جدول )
 يبين عالقة االرتباط بين متغيرات االنتباه المنقسم ومستوى االداء للحكام

 س   المتغير
وسط 

 حسابي

 ع± 
 انحراف معياري

قيمةاالرتباط 

 المحسوبة
االرتباقيمة

 ط
 الجدولية

 الداللة

  6.2 83.77 االنتباهالمنقسم
0.95 

 
0.46 

 دال  

 دال   0.88 7.64 مستوى االداء

 0.05( وتحت مستوى خطأة 9حرية )درجة ال
(ُعب نسفا 83.77ُعظهفُألن ُلعهاُُاألعجطُاألسج بحُالختب فُاالنتب يُاألهن جرُ)ُع اليهاُاأل  عاُ

ُ ُه ع في ±(6.2ُ ُألهجتع  ُاألسج بح ُاألعجط ُعلعها ُ)ُع اي( 7.64ُاألسي ر ُه ع في ُعب نسفا  )ُ±(
(0.46ُ عهاُاأل  عألعاُاألب ألغاُ)(ُعنحُاكبفُهاُاأل0.95(ُعل ُظهف ُلعهاُاالفتب طُاألهسجعباُ)0.88
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(ُعنذاُا اُ   ُع ع ُ اللاُافتب طُبااُاالنتب يُاألهن جر0.05ُ(ُعهجتع ُ)4عتس ُ ف اُسف اُ)
ُأل سي رُ.ُان ايعهجتع ُ

ي ه ُي اُُاألهب فا ذألكُب اُي ه ُي اُاالنتب يُع  أُأل  ُاألسيرُعتفياديُا   ُلبأُُعُاعع  أُاألب سث
ُب ألهسعطُاألخ ف حُاألهب فُاُ  اف اكثفُ    عاُ حُ ُعاكثفُل ف ُ   ُاتخ ذُلفافا ُي ئباُعغافُهتيثف   

ُ ُسا ُات   ُهاُاألسير ُ اُ ف ةُتع عيُُ    يأل هب فا  ُاألاه  ُاتعيأ ُب أل لا ُتتهتع لفافا ُ عف ا
عتفيادُاالنتب يُ   ُ هععُه ف   ُاأل   ُعاألتحُت هأُاألسفي  ُعاألتيف   ُألال بااُ اخأُاأله   ُ

األهج   ااُأل سيرُألعيأُاألسيرُاأل ُيعغاُهث  ُألت باةُاأل  نعاُعتس اةُ  األاُُاأل ُهفالبيُب إل   ا
 حُاأل   ُأل  هععُعب يأُج عرُعب ألت ألحُ  اُتع عيُعتفيادُاالنتب يُ)االنتب يُاألهن جر(ُع نحُ"ُاأل ه ع  ُ

  ُلفافُات  ةُبه ")جُعاتخ ذاأل   عاُعاألن  طُاألنفجحُاألهع يُنسعُ  يُع ع يُععُعن  اُ حُعل ُعاس ُ
ُ(.368،ُص1975 الا,ُهسه ُسجاُ العي،

 الباب الخامس
 االستناجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات: 5-1
ُ   ُلعرُ  ألعاُنجتنتجُهنيُ - ُنت ئجُاالختب فُتبااُااُ هععُاألسي رُسي عا هاُخالاُاجته ف 

 األعجطُاألسج بح.ُعع  انهرُبهفتباُ ا ُ  اُ حُاالختب فُعاألذيُع ساُ
 األهب ف   ُعظهفُذألكُهاُخالاُاجته ف ُاألت اعرُاألخ صُبهر.ُ  اف ا ُ حُاألسي رُ ُع ايهجتع ُ -
ع ع ُ فعقُذا ُ الألاُه نععاُهه ُا اُ   ُع ع ُ اللاُافتب طُبااُاالنتب يُاألهن جرُعهجتع ُ -
ُأل سي ر.ُان اي
 التوصيات 5-2
رُأله ُأليُهاُ فعف ُاالنته رُب أل عان ُاألنفجعاُعاأل  فا ُاأل   عاُأل سي رُعخ ياُاالنتب يُاألهن ج -

 األسي ر.ُع ايتيثافُ حُهجتع ُ
 .ان ايع اللته ُبهجتع ُُعخفُ بسع ُ حُ عان ُنفجعاُُع فاي -
 هاُاألسي رُألت هعرُاألنت ئج.ُعخفُ بسع ُهه ث اُأل ان  ُُع فاي -

ُ
 

 


