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  بعض مظاهر االنتباه وعالقتها بدقة تنفیذ ضربة الجزاء 

  في كرة القدم
  

  م عدنان هادي.م        د نوفل فاضل رشید.م
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  -:یهدف البحث إلى  -

  . بعض مظاهر االنتباه ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدمالتعرف على العالقة بین
  -:وافترض الباحثان مایاتي  -

بـین بعـض مظـاهر االنتبـاه ودقـة تنفیـذ ضـربة الجـزاء فـي كـرة  التوجد عالقة ارتبـاط معنویـة
  .القدم

وتمثلـت  . تم استخدام المنهج الوصـفي بطریقـة المـسح لمالئمتـه وطبیعـة مـشكلة البحـث
 / ٢٠٠٧(الریاضــي یاضــي بكــرة القــدم للموســم نــادي قرقــوش الر  العبــي مــنعینــة البحــث 

 تــم اســتبعاد الالعبــین المــصابین والغــائبین عنــد أداء العبــاً  ) ٢٣(  والبــالغ عــددهم )٢٠٠٨
 وبنــــسبة مئویــــة العبــــاً ) ١٨( وعلیــــه بلــــغ حجــــم العینــــة ،العبــــین) ٥(االختبــــارات وعــــددهم 

   .ي للبحث  من المجتمع األصل )  %٧٨.٢٦( مقدارها
وقد تم اختیـار بعـض مظـاهر االنتبـاه لدراسـة عالقتهـا مـع دقـة التهـدیف وهـذه المظـاهر 

وتــم ) وتحویــل االنتبــاه  وتوزیــع االنتبــاه  ثبــات االنتبــاه، تركیــز االنتبــاه،حــدة االنتبــاه( هــي 
مجموعــة مــن االختبــارات التــي اختبــار بــورد القیمــوف المعــدل لقیــاس هــذه الظــاهرة اســتخدام 

  . فضًال عن استخدام اختبار لقیاس دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاء، هذه المظاهرستقی
ــــة  ــــات باســــتخدام الوســــائل اإلحــــصائیة اآلتی  ،الوســــط الحــــسابي( وتمــــت معالجــــة البیان

فــضًال عــن اســتخدام معـــادالت ) بیرســون (  معامــل االرتبــاط البــسیط ،االنحــراف المعیــاري
  . )وزیع وتحویل االنتباهأرقام مظاهر حدة وتركیز وثبات وت

  :واستنتج الباحثان ما یأتي    
  دقـــة التهـــدیف أثنـــاء ضـــربة الجـــزاء وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة طردیـــة بـــین اختبـــار §

 ). وثبات االنتباه ،حدة االنتباه(  واختباري 

 ٢٠٠٩ – )٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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  دقـــة التهـــدیف أثنـــاء ضـــربة الجـــزاء وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة عكـــسیة بـــین اختبـــار §
 ). وتوزیع االنتباه،تركیز االنتباه(   واختباري

 واختبار  دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاء  بین اختبارة وجود عالقة ارتباط غیر معنوی §
 .تحویل االنتباه

  
ABSTRACT  

Some attention phases and their relationship with accuracy  

 of execution of  penalty kick accuracy in soccer 

Mosul university / college of physical education 

-The aim of the study was to know the relationship between 
Some attention phases and execution accuracy of  penalty kick 
in soccer. 
- the researchers assumes that there was no  relationship 
between Some attention phases and execution accuracy of  
penalty kick in soccer.. 
- Descriptive method by surrey style was used to suit the nature 
of the study . 
- sample of the study consisted of ( 18 ) players from sport 
Karakosh club in soccer in sport season ( 2007 – 2008 )and 
percentage of ( 78.26 % ) of the total number of the natural 
players , which was ( 23 )  players and their tests were choice to 
used such as ( Intensity , concentration  , stability , distribution , 
shifting ) as well the test of shooting accuracy during penalty 
kick. 

Data was treated by (arithmetical mean, standard deviation  
simple correlation modulus ). 
- The researcher concluded that :-  
1. There was a significant  direct relationship between the test of 

shooting accuracy during penalty kick  and the two tests of                
( attention intensity , attention stability ). 
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2. There was a significant invert  relationship between the test 
of  shooting accuracy during penalty kick  and the two tests 
of  ( attention concentration , attention distribution ). 

3. There was no significant  relationship between the test of 
shooting accuracy during penalty kick  and the test of  
(attention shifting ). 

   : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث ١-١

 على االرتقـاء بمجموعـة یعتمد المستویات الریاضیة إلى الریاضي والوصول التفوق إن           
مـــن ناحیـــة والقـــدرة علـــى تطـــویر واســـتمرار فاعلیـــة هـــذه مـــن العناصـــر البدنیـــة والمهاریـــة والنفـــسیة 
 ویعد العامل النفسي ).١٩٩٦،٢الزهیري، (أخرىناحیة العناصر من خالل التدریب والمنافسة من 

 األخـــرىعناصـــر ال تـــساويمـــن العوامـــل المهمـــة التـــي  یعتمـــد علیهـــا االنجـــاز الریاضـــي فـــي حالـــة 
 معظـــم الریاضــیین ذوي المـــستویات العالیــة یتقــاربون دائمـــًا فــي المـــستوى إنالمحــددة لالنجــاز، إذ 

 عــامًال مهمــًا یعــد فاصــًال بیــنهم أال وهــو العامــل البــدني والمهــاري والخططــي ممــا یؤكــد أن هنــاك
  . )٥٣ ،١٩٧٩ ،يو عال(النفسي 

 الــشعبیة فــي العــالم والتــي تمتــاز بعــدم االســتقرار علــى األلعــاب أكثــرولعبــة كــرة القــدم مــن         
وتیـــرة واحـــدة وٕانمـــا هـــي فـــي تبـــدل مـــستمر وتغییـــر دائـــم إذ حالـــة واحـــدة وعـــدم ســـیر المبـــاراة علـــى 

 وكلمــا ازدادت الــصعوبة احتــاج الالعــب إلــى االنتبــاه ،عقیــدًا فــي الوقــت الحاضــرأصــبحت أكثــر ت
  .واإلدراك واإلبداع والتفكیر في األسالیب والتصرفات أثناء المباراة

 فـاألمور التــي ،إن اإلعـداد النفـسي لالعــب كـرة القــدم مـن الـضروریات فــي عملیـة التــدریب         
 وما یطـرأ علیـه مـن تغیـرات فـسیولوجیة ونفـسیة واجتماعیـة یواجهها الریاضي خالل فترات التدریب

 ،١٩٩٠ ،محـسن(تجعله بحاجة إلى رعایة خاصة توافق فترات التدریب وهذا هو اإلعـداد النفـسي 
 الــذي تقــوم علیــه ســائر العملیــات األســاسعملیــات العقلیــة العلیــا بــل هــو االنتبــاه مــن الویعــد ). ٢١

 إدراكیــة مواقــف إلــى تحتــاج جمیعهــا إذ ، الریاضــیةألنــشطةا تتــضح فــي كافــة أهمیتــه فــان ،األخــرى
  ). ٢٢ ،١٩٧٥ ،طه(  یكون على درجة عالیة من االنتباه أنمعینة تتطلب من الالعب 

 الریاضــي والتــي یجــب االهتمــام بهــا فــي بــاألداءفاالنتبــاه احــد المظــاهر النفــسیة المرتبطــة 
ات العقلیـــة التـــي تنمـــو وتتطـــور بالتـــدریب  االنتبـــاه مـــن  العملیــأن إذ الالعـــب إعـــدادجمیــع مراحـــل 

)Pokushkesa, & Vesheka. 1999 .p 362  . (  یحتـل مكانـًا بـارزًا فـي أنفاالنتبـاه یجـب 
 قــدر مــن االنتبــاه إلــى كــل حالــة مــن حــاالت اللعــب یحتــاج أن إذ ، وصــقل العبــي كــرة القــدمإعــداد
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هـــذا االنتبـــاه  حجـــم أویـــز  تركأو تحویـــل أو توزیـــع أو ثبـــات أوویختلـــف فـــي خصائـــصه مـــن حـــدة 
 التــي تحــصل علیهــا مــن انتبــاه الالعــب والتــي تتعلــق بالنــشاط الریاضــي تتعــدد اإلدراكیــةالمواقف فــ

 ، معینــا مــن مظــاهر االنتبــاهوان نــوع النــشاط الریاضــي یتطلــب مظهــراً ،بــاختالف األلعــاب وتختلــف
النـشاط حـسب طبیعـة خالل التخـصص بالممارسـة لـذلك النـوع مـن  وٕان هذا المظهر ینمو ویتطور

هـر مـن مظـاهر االنتبـاه فـي فعالیـة معینـة وتختلـف هـذه المظـاهر ظ مـن مأكثـروقد یشترك  ،اللعبة
   .)٢٠٠١،٢٢٥ ،سلیمان(باختالف الفعالیات وحتى تختلف بین الالعبین أنفسهم 

وتعـــد كـــرة القـــدم مـــن األلعـــاب التـــي تكثـــر فیهـــا اســـتخدام مظـــاهر االنتبـــاه إذ تـــسهم هـــذه 
 إذ أن تــشتت أفكــار الالعــب و ضــعف تركیــزه ،ســهاما فــي أداء المهــارات بــصورة جدیــدةالمظــاهر إ

   .أثناء المباراة هو أحد الصعوبات التي كثیرا ما تواجه الالعبین

  )١٣ ،١٩٩١ ،شوكت وآخران(

 قــام احــد العبــي إذم مهــاجلحكــم للفریــق الاضــربة الجــزاء مــن الحــاالت التــي یمنحهــا وتعــد 
 لقرب المسافة التـي یـتم فیهـا ونظراً  العشرة في منطقة جزائه،  األخطاءكاب احدالفریق المدافع بارت

لالعـب المنفـذ للـضربة بتهدیـد  تنفذ بتعلیمات معینـة ممـا یـسمح أنهاتنفیذ ضربة الجزاء فضًال عن 
 وبعــد تنفیــذ ضــربة وأثنــاء وهــذا یتطلــب مــن الالعــب المنفــذ للــضربة  االنتبــاه قبــل ،مرمــى خــصمه
  .ل النجاح في تسجیل الهدفالجزاء من اج

دراســـة موضـــوع القـــدرات العقلیـــة یعـــد مـــن أهـــم االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي عملیـــة علیـــه فـــان 
 فلعبــة كــرة القــدم تعتمــد علــى القــدرات العقلیــة بقــدر مــا تعتمــد علــى القــدرات البدنیــة إذ أن ،التطــویر

  . ن و الالعبیندربیم مثار اهتمام الأصبحالعالقة بین الجانب العقلي واألداء البدني 

  )٢٧ ،١٩٩٦ ،شمعون والجمال(

لذا فان دراسة العالقة بـین بعـض مظـاهر االنتبـاه ودقـة تنفیـذ ضـربة الجـزاء فـي كـرة القـدم 
  . كبیرة للعمل على االرتقاء في مستوى تنفیذ الالعب لضربة الجزاءأهمیةتكتسب 

  

  

  : مشكلة البحث ٢-١
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 ضــیاع إلــىزاء فــي لعبــة كــرة القــدم یــؤدي  عــدم تــسجیل هــدف عنــد تنفیــذ ضــربة الجــإن      
  ي امـــس الحاجـــة إلیهـــا والتـــي قـــد تحـــدد مـــصیر الفریـــق یكـــون الفریـــق فـــ  فرصـــة ســـهلة للتهـــدیف 

 ،وخاصة عندما تكون في اللحظات األخیرة من المباراة والفریقان متعـادالن)  الفوز أو الخسارة ( 
عــدم النجــاح فــي تنفیــذ ضــربة الجــزاء ونجــد أن الكثیــر مــن الفــرق قــد یتعــادلون أو یخــسرون بــسبب 

ـــة  ـــاك حال ـــدما تكـــون هن ـــة المـــشكلة عن ـــزداد أهمی ـــة، وت ـــة أو الدفاعی ـــیقهم الخطـــة الهجومی رغـــم تطب
الـركالت الترجیحیــة لتحدیــد الفریـق الفــائز فــي حالـة تعــادل الفریقــان فـي شــوطي المبــاراة والــشوطین 

  .اإلضافیین

  - :عن التساؤل اآلتي البحث لإلجابة وبناءًا على ما سبق ارتأى الباحثان إجراء هذا

  هل توجد عالقة بین بعض مظاهر االنتباه ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدم ؟

  : هدف البحث ٣-١
  . التعرف على العالقة بین بعض مظاهر االنتباه ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدم- 

  : فرض البحث ٤-١
  . بعض مظاهر االنتباه ودقة تنفیذ ضربة الجزاء في كرة القدمبین  التوجد عالقة ارتباط معنویة-

  : مجاالت البحث ٥-١
   . في محافظة نینوىبكرة القدم العبي نادي قرقوش الریاضي:  المجال البشري -

   .٨/٦/٢٠٠٨ ولغایة ٥/٦/٢٠٠٨ ابتداًء من : ألزماني المجال -

  . قدم في قضاء الحمدانیةملعب نادي قرقوش الریاضي بكرة ال:   المجال المكاني -

  : اإلطار النظري والدراسات السابقة -٢
     : اإلطار النظري ١-٢
  :   االنتباه ١-١-٢

 هـو توجیـه الـشعور وتركیـزه علـى شـي أو ، اختیـار وتهیـؤ ذهنـي“ بأنه) راجح ( یعرفه    
  .)١٧٩ ،١٩٧٠ ،راجح( ”  التفكیر فیهأو أدائه أومعین استعدادًا لمالحظته 

 فـي ء حـصر الـذهن فـي شـي بحیـث یـصبح هـذا الـشي“ بأنـه) جالل، وعالوي ( ه  ویعرف
  )٤٦٨ ،١٩٧٥ ، وعالوي،جالل( ” ء توجیه الشعور نحو هذا الشيأوبؤرة الشعور 
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 فهو تكیف حركي الن االنتبـاه ،تكیف حركي عقلي معا لشيء من األشیاء “ویعرف انه  
 وهو تكیف عقلي فیه ،تالئم الموقف تي التصاحبه ردود أفعال تعمل على كف جمیع الحركات ال

   .)١٩٩-١٩٨٥،١٩٨متولي وٕابراهیم، (” اختیار وكف في أٍن واحد 

 مهمــا فــي حیــاة اإلنــسان فهــو ویعــد االنتبــاه إحــدى العملیــات العقلیــة العلیــا التــي تلعــب دوراً 
العملیـات  كما انـه مـن ،)٢ ،١٩٧٥ ،محمد(یساعدنا في معرفة األشیاء وسرعة فهمها واستنتاجها 

 ،١٩٧٨ ،التكریتي(النفسیة التي تحدث في جزء معین من لحاء المخ عن طریق النشاط العصبي 
 - ١٥٣ ،١٩٨٤ ،الـویس(         وان ضعفه یعد من الحاالت السلبیة قبیـل بدایـة األداء .) ٣١

  . إذ ال یمكن أداء رد فعل سریع دون انتباه جید .)١٥٤

  )٦١ ،١٩٨٥ ،محجوب(

  :االنتباه  مظاهر ٢-١-٢
   :یأتي ما أهمها ومن ،هنالك العدید من مظاهر االنتباه     

  .حجم االنتباه  •
 ) .شدة االنتباه ( حدة  •

 .تركیز االنتباه  •

  .االنتباهانتقاء  •

  .االنتباهثبات  •

 .توزیع االنتباه  •

 .تحویل االنتباه  •

  ).٦٥ ،٢٠٠٠ ،الضمد (تشتیت االنتباه  •

  : وهي البحثف المظاهر التي هي ضمن حدود  تعاریإلىوسوف یتطرق الباحثان 

ـــاه  -١  أثنـــاء الطاقـــة العـــضلیة التـــي یفقـــدها الفـــرد فـــي “  بأنهـــا) الزهیـــري ( عرفهـــا  :حـــدة االنتب
 والفهــم الواضــح والــدقیق اإلدراك إلــىممارســة النــشاط الریاضــي الــذي تــشترك فیــه والتــي تــؤدي 

 ).١٩ ،١٩٩٦ ،الزهیري (” والسرعة لذلك النشاط 
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 النـشاط والـذي تـشترك أثنـاءاكبـر طاقـة عـصبیة یمكـن فقـدها فـي  “ بأنهـا) احمد ( وعرفها        
  ).٣٢٤ ،١٩٨٩ ،احمد( ”العملیات النفسیة التي تحدث بدقة ووضوح وبسرعة فیه 

 هـو تـضییق االنتبـاه وتثبیتـه نحـو مثیـر معـین واسـتمرار االنتبـاه علـى هـذا “  :تركیز االنتبـاه  -٢
 أو تأكید االنتبـاه علـى مثیـر أو تثبیت أوتركیز هو القدرة على تضییق  فكأن ،المثیر المختار

  ).٦٦ ،٢٠٠٠ ،الضمد (  ” مثیرات مختارة لفترة من الزمن 

 والعملیــات الفكریــة بنقطــة واحــدة األفكــارعملیــة تجمیــع كافــة  “ بأنــه) محجــوب ( وعرفــه 
  ).٢٧ ،١٩٨٥ ،محجوب  (”لخدمة العمل المهاري المراد تحقیقه 

 ،احمــد(   ” فتــرة ممكنــة ألطــولهــو القــدرة علــى االحتفــاظ باالنتبــاه الحــاد  “  : االنتبــاه ثبــات - ٣
٢٨٧ ،١٩٧٦( .  

 الفرد لتحقیق مستوى عـالي مـن االنتبـاه الحـاد واالحتفـاظ إمكانیة “ بأنه )الزهیري(وعرفها         
  ). ٢٠ ،١٩٩٦ ،الزهیري( ” فترة ممكنة ألطولبهذا المستوى من الحدة 

 فـي أنـشطة أو أشـیاء النـشاط النفـسي الموجـه نحـو عـدة أو هو العملیـات “  : االنتباه توزیع  -٤
قـدرة الالعـب علـى  “  بأنـه) الـضمد ( ویعرفـه ) ٣٦٨ ،١٩٧٥جالل،وعـالوي،  (” وقت واحد

 مـن أكثـر توجیـه انتباهـه نحـو اسـتیعاب أو ، من مثیر في وقـت واحـدأكثرتوجیه انتباهه نحو 
  ).٦٧ ،٢٠٠٠ ،الضمد (”ة في وقت واحد معلومة من مصادر مختلف

 أخـرى حالـة إلـى ومـن حالـة أخـر مـؤثر إلـىهو تحویل االنتباه من مؤثر  “ : تحویل االنتباه  -٥
  . )٢٧ ،١٩٨٨ ،سلیمان (” نفس النقطة إلىوقد ترجع 

 إلـىالقـدرة علـى سـرعة توجیـه االنتبـاه مـن نـشاط معـین  “ بأنـه) ونـصر  بـسیوني،( وعرفـه        
  ).٩٦٨ ،١٩٨٤ ، ونصر،بسیوني  ( ”  وبنفس الحدة رأخنشاط 

  

  

  :مفهوم ضربة الجزاء  ٣-١-٢

ضـربة حـرة مباشـرة ولكـن بتعلیمـات مختلفـة قلـیال "تعرف ضربة الجـزاء ببـساطة علـى أنهـا 
  :ویمكن تلخیص الفروقات بینها وبین الضربة الحرة المباشرة بما یأتي " . تنفذ من عالمة الجزاء
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  .رمى أن یبقى على خط الهدف حتى یتم تنفیذ الضربة یجب على حارس الم •

  .ال یسمح لالعبي الخصم بتشكیل جدار  •

یجــب علــى الالعبــین باســـتثناء منفــذ ضــربة الجــزاء وحــارس المرمــى للفریــق المقابــل أن یكونــوا  •
  .خارج منطقة الجزاء وخلف الكرة وعلیهم البقاء هنالك حتى تنفذ الضربة 

   ).Cray & Blank .2002 .77(   یجب ضرب الكرة إلى األمام •
  :  الدراسات السابقة ٢-٢
  :بعنوان  ) ١٩٨٨(  هاشم احمد ، دراسة سلیمان١-٢-٢

  ”عالقة تركیز االنتباه بدقة التصویب في الرمیة الحرة بكرة السلة  “         
   : یأتي ماإلى هدفت الدراسة 

    .ي الرمیة الحرة بكرة السلةودقة التصویب فالتعرف على العالقة بین تركیز االنتباه  •
  . الناجحة الرمیة الحرةأداءالتعرف على العالقة بین تركیز االنتباه والفترة الزمنیة قبیل  •

 ، مــــشكلة البحــــثوطبیعــــةواســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي بطریقــــة المــــسح لمالئمتــــه       
 ،العبـاً  ) ٩٨(  وعـددهم  بكـرة الـسلةاألولى بغداد للدرجة أندیةواشتملت عینة البحث على العبي 

ــــات المعــــالم  ــــي معالجــــة البیان ــــة ( اآلتیــــة اإلحــــصائیةواســــتخدم الباحــــث ف ــــسبة المئوی  الوســــط ،الن
 ،الختبــار معنویــة االرتبــاط) ت( اختبــار ، معامــل االرتبــاط البــسیط، االنحــراف المعیــاري،الحــسابي

  )قانون حدود الثقة الستخراج المدى األمثل للرمیات الحرة 
  - :أهمهانتج الباحث جملة من االستنتاجات من     واست

ودقــة التــصویب فــي الرمیــة الحــرة بكــرة درجــة تركیــز االنتبــاه  وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین •
    .السلة

الرمیــة  أداءدرجــة تركیــز االنتبــاه وزمــن التركیــز قبــل   وجــود عالقــة ارتبــاط غیــر معنویــة بــین •
  .الحرة بكرة السلة

 تركیز االنتباه لـدى الالعـب فـي اختبـارات لدرجة الیعطي مؤشرًا األداء  زمن التركیز قبیلإن  •
  .التصحیح

  .جحة متذبذبة طیلة دقائق المباراة الناالحرةات الرمی أداءكانت فترة زمن التركیز قبیل  •
  )١٠- ١٩٨٨،٩ ،سلیمان(

  :بعنوان  ) ٢٠٠٣(  زیاد یونس ، دراسة  الصفار٢-٢-٢
        ”اه بدقة الطعن بسالح الشیش  عالقة تركیز االنتب“         

   التعرف على العالقة بین درجة تركیز االنتباه ودقة الطعن بسالح الشیشإلى دراسة التهدف •
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 تكونت عینة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالئمته وطبیعة مشكلة البحث •
الـشیش فـي جامعـة الموصـل البحث من العبي منتخب كلیة التربیة الریاضیة للمبارزة بـسالح 

  .العبین) ٧(والبالغ عددهم 
 اإلحــصائیةاســتخدم الباحــث مقیــاس تركیــز االنتبــاه فــي قیــاس دقــة التركیــز واســتخدم الوســائل  •

 ، معامـل االرتبـاط البـسیط، االنحـراف المعیـاري،الوسط الحـسابي(  في معالجة البیانات اآلتیة
  ).ومعامل ارتباط سبیرمان 

   :یأتي واستنتج الباحث ما •
  .وجود عالقة ارتباط معنویة بین درجة تركیز االنتباه ودقة الطعن بسالح الشیش 

  ).١٣٤ ،٢٠٠٣ ،الصفار( 
  : إجراءات البحث -٣
  : منهج البحث ١ – ٣

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالءمته وطبیعة البحث 
   : وعینته البحثمجتمع ٢ – ٣

 الریاضــي یاضــي بكــرة القــدم للموســم نــادي قرقــوش الر  العبــي  البحــث مــنمجتمــعتكونــت 
 تــم اســتبعاد ،العبــاً ) ٢٣( والــذین تــم اختیــارهم بطریقــة عمدیــة والبــالغ عــددهم ،)٢٠٠٨ / ٢٠٠٧(

 وعلیـه بلــغ حجـم العینــة ،العبــین) ٥(الالعبـین المـصابین والغــائبین عنـد أداء االختبــارات وعـددهم 
( رقـم  والجـدول ،من المجتمع األصـلي للبحـث)  % ٧٨.٢٦(  ها وبنسبة مئویة مقدار العباً ) ١٨(
  .یبین المتغیرات الخاصة بالعینة ) ١

  
  
  
  
  

  )١(رقم الجدول 
  یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینة البحث في متغیرات 

  )  العمر،كتلة ال،الطول( 
  ع±      -س  المتغیرات

  ٤.٦٥١  ١٦٨.١١١  سم/ الطول 
  ٧.٨١٨  ٦٨.٢٢٢  كغم/  كتلةال
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  ٤.٠٦٢  ٢٢.٥٠  سنة/ العمر 
  :أداتا البحث ٣ – ٣
  ) : انفیموف–بردون (اختبار  ١ – ٣ – ٣

ـــار  المعـــدل مـــن قبـــل عبـــد الجـــواد طـــه عـــام )  انفیمـــوف–بـــردون (اســـتخدم الباحثـــان اختب
 ویعد هـذا االختبـار أحـد االختبـارات الخاصـة بالریاضـیین والمـستخدم لقیـاس خمـس مـن ،)١٩٧١(

یوضـــح  ) ١(رقـــم  قوالملحـــ  )  التحویـــل، التوزیـــع، الثبـــات، التركیـــز،الحـــدة(مظـــاهر االنتبـــاه وهـــي 
  .)٢٩٤ ،١٩٧٨ ، والبیك،خاطر( االستمارة المستخدمة في هذا االختبار

  .)٤٧ ،٢٠٠٦ ،حساوي(       : اختبار دقة التهدیف في أثناء ضربة الجزاء٢ – ٣ – ٣
  :مفردات ومواصفات االختبارات  ٤- ٣
  : اختبار حدة االنتباه  ١-٤-٣

  :التعلیمات 
یقـوم الالعـب بقلـب نمـوذج االختبـار فـي لحظـة تـشغیل الـساعة ویبـدأ بـشطب ) ابـدأ(مع كلمـة  •

  .الذي في أخر كل مجموعة ) ٤٧(الرقم 
  .زمن االختبار دقیقة واحدة فقط  •

  طریقة التصحیح واحتساب النتائج
هــا المختبــر خــالل الدقیقــة الواحــدة لالختبــار حتــى إحــصاء العــدد الكلــي لألرقــام التــي وصــل إلی •

  ) .A(أي الحجم الكلي للجزء المنظور ویرمز له بالحرف  (،)قف(كلمة 
 ) .C(ز لهـا بـالرمز مـ ویر ،التي قـام المختبـر بـشطبها فـي الجـزء المنظـور) ٤٧(إحصاء عدد  •

  .) (*ویتم استخراجها بواسطة مفتاح االختبار
 المختبـر بـشطبها عـن طریـق الخطـأ فـي الجـزء المنظـور ویرمـز إحصاء عدد األرقـام التـي قـام •

  ) .W(لها بالرمز 
                                                 

 األرقـــام وهـــو عبـــارة عـــن ورقـــة شـــفافة تحـــوي علـــى ثقـــوب بعـــدد الباحثـــانهـــو مفتـــاح صـــممه :  مفتـــاح االختبـــار *
 وهذا المفتـاح یـساعد األخر وكل مفتاح یختص برقم واحد یختلف عن المفتاح ،الموجودة في استمارة المقیاس

    )٢( رقم  ق وكما موضح في الملح،راج النتائج بسرعة ودقة في استخالباحثان
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إحصاء عدد األرقام المنسیة التي لم یشطبها المختبر في الجزء المنظـور إذ یرمـز لهـا بـالرمز  •
)O. (  

  :یتم استخراج مستوى حدة االنتباه لدى المختبر عن طریق المعادلة اآلتیة  •
        U      =  ( ×              A(حدة االنتباه 

 

  
 = حدة االنتباه 

  
  .كلما ارتفع ناتج الحدة ارتفع مستوى الحدة لدى الالعب : مالحظة 

  )١٦٥ ،١٩٨٩ ، ومحمود،حسین (       
  : اختبار تركیز االنتباه ٢-٤-٣

   :واألدوات التعلیمات 
-مترونـــوم( جهـــاز  ولكـــن بوجـــود ، المتبـــع فـــي قیـــاس حـــدة االنتبـــاهاألســـلوب هـــو األداءنظـــام  •

 أي ،وانيثـــ) ٥( مـــع ومـــضة ضـــوء كـــل ةالدقیقـــدقـــة صـــوت فـــي ) ٦٠(الـــذي یعطـــي ) فالشـــر
) ٩٦( یــتم شــطب الــرقمإذ) ١(رقــم ومـضة مــصباح فــي الدقیقــة كمــا موضــح فــي الــشكل ) ١٢(

 . زمن االختبار دقیقة واحدة فقطویستغرق

  

  
   )١( رقم لشكل ا

  نتباهلقیاس تركیز اال   فالشر- یوضح جهاز مترونوم
   :اآلتیةیستخرج تركیز االنتباه من المعادلة  •

   خطاً  عدد األرقام المشطوبة-    عدد األرقام المشطوبة صحیحًا 
  نظورةعدد األرقام الم ×                                                                        

  المنسیةعدد األرقام +    عدد األرقام  المشطوبة صحیحًا 

W-C  
  

O+C 
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  اختبـار الحـدة بوجـود المـؤثر الـضوئي - )  U1(ناتج اختبار الحدة دون مؤثر = تركیز االنتباه 
   ) U2(والصوتي 
  .ارتفع مستوى تركیز االنتباه) الناتج( الداللة ت كلما انخفض:مالحظة 

  )٢٠٠ ،١٩٨٩ ، ومحمود،حسین(      
  : االنتباه تختبار ثبا ا٣-٤-٣

  :التعلیمات 
  . نفسه المتبع في قیاس حدة االنتباههو األسلوب األداءنظام  •
 ).٤٧(الرقم المختار لهذا االختبار  •

 .زمن االختبار دقیقتان •

 : اآلتیة ثبات االنتباه من المعادلة إنتاجیةیستخرج صافي  •

  
   =  نتباه  ثبات اال

   
  .   لدى الالعبثباتارتفع مستوى البات االنتباه ثاتج كلما ارتفع ن: مالحظة         

  )١٩٥ ،١٩٨٩ ، ومحمود،حسین(
  

  : اختبار توزیع االنتباه ٤-٤-٣
  :التعلیمات

  . فیه بعض المتغیراتننفسها ولك في اختبار الحدة األداء طریقة أتباع •
واحــد  آن الالعــب فــي البحــث عــن رقمــین فــي یبــدأ كلمــة ابــدأ مــع تــشغیل الــساعة إعطــاءعنــد  •

 أیـا وعندما یالحـظ ، عن الرقمینیبحثأي في الوقت نفسه ) ٩٢، ٩٦(والرقمان هما         
  ).  قف (إشارة إعطاءمنهما فانه یقوم بشطبه حتى یتم 

  .زمن االختبار دقیقتان  •
  .كما سبق شرحه في اختبار الحدة  )  U3) (٩٦(تستخرج حدة االنتباه للرقم  •
  .كما سبق شرحه في اختبار الحدة  )  U4) (٩٢(تستخرج حدة االنتباه للرقم  •

   خطاً  عدد األرقام المشطوبة-    عدد األرقام المشطوبة صحیحًا 
                                                                        × ١٠٠  

  المنسیةعدد األرقام +   عدد األرقام  المشطوبة صحیحًا     
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 الســـتخراج نتیجـــة توزیـــع اآلتیـــةتـــستخدم المعادلـــة ) ٩٢، ٩٦(بعـــد اســـتخراج النتیجـــة للـــرقمین  •
  :االنتباه وهي 

  
  =توزیع االنتباه 

  
  . لدى الالعباالنتباهمظهر توزیع  ارتفع مستوى توزیع االنتباه ناتج نخفض كلما ا: مالحظة  

  )١٩٩ ،١٩٨٩ ،ود ومحم،حسین (
   : اختبار تحویل االنتباه٥-٤-٣

  :التعلیمات 
  :ت السابقةاتضاف المتغیرات في هذا االختبار مع المقارنة باالختبار 

ثانیـة ولكـل ) ٣٠( ولمـدة األخـرولكن كل رقم منفـصل عـن ) ٩٦،٤٩(یشطب الالعب رقمین  •
   :أدناهرقم جولتان وكما موضح في 

ثانیة وعندما ینتهي مـن ) ٣٠(فقط ولمدة ) ٤٩(یشطب الرقم ) بدأا(عندما یسمع الالعب كلمة . أ
عنـــد النهایـــة ویكمـــل بـــدون ) ×(یـــضع عالمـــة ) ٩٦(الـــرقم ) حـــول(ثانیـــة ویـــسمع كلمـــة ) ٣٠(

  ).٩٦( وهو أخرتوقف لشطب رقم 
 وعندما ینتهي أخرىثانیة ) ٣٠(یشطب هذا الرقم ولمدة  ) ٩٦(  عند سماع كلمة حول الرقم .ب

عنــد النهایــة ویكمــل بــدون توقــف ) ×(یــضع عالمــة ) ٤٩(الــرقم ) أكمــل(ع كلمــة الوقــت ویــسم
  ).٤٩(لشطب الرقم 

 ولمـــدة األولـــى) ×(مـــن وضـــع عالمـــة یكمـــل بالـــشطب ) ٤٩(لـــرقم ) أكمـــل(ســـماع كلمـــة عنـــد . ج
ویكمـل بـدون توقـف لـشطب الـرقم ) ×( وعندما تنتهي الوقت یـضع عالمـة ،ثانیة الثالثة) ٣٠(
 )٩٦.(   

) ٩٦(الثانیـة للـرقم ) ×(یكمل بالشطب من وضـع عالمـة ) ٩٦(الرقم ) أكمل( عند سماع كلمة .د
  .وینتهي االختبار) ×(ثانیة الرابعة، وعندما تنتهي الوقت یضع عالمة ) ٣٠(ولمدة 

  ).دقیقة لكل رقم ( زمن االختبار دقیقتان  •
  :طریقة التصحیح واحتساب النتائج  •

    )  U4(صافي نتیجة الحدة  -  )  U3(صافي نتیجة الحدة     
                                                                        × ١٠٠  

    )  U4(صافي نتیجة الحدة   +   )  U3(   صافي نتیجة الحدة  
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  .األولثانیة كما في احتساب حدة االنتباه في االختبار )  ٣٠ (أوقات  ألربعةیتم احتساب الحدة . أ
 والثانیة والثالثة والرابعـة بطـرح واحـدة مـن األولى ثانیة) ٣٠(بعد ذلك یتم حساب الفرق بین الـ. ب

   :یأتي وكما اإلنتاجیة الستخراج صافي األخرى
 . )U1-U2 = M( ني  والثااألول العمل بین جزء الوقت إنتاجیةللفرق بین ) M(یرمز  •

 . )U2-U3 = H(  العمل بین جزء الوقت الثاني والثالث إنتاجیةللفرق بین ) H(یرمز  •

  ).U3-U4 = O(  العمل بین جزء الوقت الثالث والرابع إنتاجیةللفرق بین ) O(یرمز  •

            N = ( M+H+O) / 3:وتحویل االنتباه في المعادلة النهائیة یساوي  •
  . لدى الالعب االنتباه تحویل ارتفع مستوى) الناتج ( نخفضت الداللة  اكلما: مالحظة 

  .)١٩٨ ،١٩٨٩ ، ومحمود،حسین (
   : اختبار دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاء ٦-٤-٣

   .دقة التهدیف في أثناء تنفیذ ضربة الجزاء :اسم االختبار 

   .قیاس دقة التهدیف في أثناء تنفیذ ضربة الجزاء :هدف االختبار

 طـول كـل ،قـسما حـسب منـاطق الـصعوبة) ١٥( هـدف كـرة القـدم مقـسم إلـى -: األدوات المستخدمة 
لتقــــسیم ) ٦( أشــــرطة عــــدد ، شــــریط قیــــاس، كــــرات قــــدم،) ســــم٧٨(وارتفاعــــه )  ســــم١٤١.٥(قــــسم 
أمـا الـشریطان اآلخـران فیبلـغ عـرض كـل )  سم٦(أشرطة منها عرض كل واحد منها ) ٤ (،الهدف

یوضـــــح ) ١(الـــــشكل رقـــــم  و ،لتثبیـــــت أشـــــرطة التقـــــسیم) ٤(ت حدیـــــد عـــــدد  أدوا-،) ســـــم٥(منهمـــــا 
   كرة القدم مواصفات تقسیم الهدف في

  
  
  
  

  )٢(رقم الشكل 
  مواصفات تقسیم المرمى في أثناء االختباریوضح 

  :تعلیمات االختبار 

٨  ٥  ٢  ٥  ٨  
٦  ٤  ١  ٤  ٦  
٧  ٣  ١  ٣  ٧  
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برؤیـة جمیـع الكـرات المـصوبة  یقف المسجل بمساعدة شخص ثاني فـي مكـان بحیـث یـسمح لـه -
  .إلى الهدف 

 یقـــوم المـــسجل والـــشخص الثـــاني بتـــسجیل جمیـــع التـــصویبات الناجحـــة والفاشـــلة وحـــسب تقـــسیم -
  .مناطق الصعوبة للهدف 

  . یقف المختبر في المنطقة الخاصة لضربة الجزاء وفي المكان الذي یرتاح له -
  . یعطى لكل مختبر محاولتین تجریبیة -
  .ضربات نحو الهدف ) خمس(ختبر بتنفیذ  یقوم الم-
  . یقوم مساعدان آخران بجمع الكرات وٕاعادتها إلى مكان االختبار -

  :تسجیل المحاوالت 
  .درجات ) ٨(تعطى ) ٨( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجات ) ٧(تعطى ) ٧( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجات ) ٦ (تعطى) ٦( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجات ) ٥(تعطى ) ٥( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجات ) ٤(تعطى ) ٤( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجات ) ٣(تعطى ) ٣( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجتان ) ٢(تعطى ) ٢( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
  .درجة واحدة ) ١ (تعطى) ١( الكرات المصوبة إلى مربع رقم -
 الكــرات التــي تــصطدم بــالعمود أو العارضــة وتــدخل الهــدف تعطــى الدرجــة حــسب المربــع الــذي -

  .دخلت إلیه الكرة 
  ) .صفر( الكرات التي تصطدم بالعمود أو العارضة ولم تدخل الهدف تعطى درجة -
القریبـة مـن شـریط  الكرات التي تصطدم بشریط التقسیم ولم تـدخل الهـدف تعطـى الدرجـة العالیـة -

  .التقسیم الذي اصطدمت به الكرة 
  ) .صفر( الكرات المصوبة خارج الهدف یعطى -
 الدرجـــة النهائیـــة لالختبـــار هـــو مجمـــوع الـــدرجات التـــي یحـــصل علیهـــا الالعـــب مـــن المحـــاوالت -

  .درجة) ٤٠(یة لالختبار الواحد هو  ویكون مجموع الدرجات الكل،الخمسة
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 ٨٤

                                                      )٤٧ ،٢٠٠٦ ،حساوي(      

  : التجربة االستطالعیة ٥ – ٣
 شباب نـادي قرقـوش على عدد من العبي ٢٠٠٨ / ٦ / ١تم إجراء التجربة االستطالعیة بتاریخ 

بكــرة القــدم،وذلك مــن اجــل التعــرف علــى الــصعوبات التــي قــد تواجــه الباحثــان أثنــاء تنفیــذ التجربــة 
  سة ولمعرفة صالحیة وجاهزیة األجهزة واألدواتالرئی
  : التجربة الرئیسة ٦ – ٣

ملعــب نــادي علــى  وذلــك  ٢٠٠٨/ ٦ / ٨-٥تــم إجــراء التجربــة الرئیــسة للبحــث للمــدة مــن
   .قرقوش الریاضي

  :  الوسائل اإلحصائیة ٧ – ٣
   النسبة المئویة-
  . الوسط الحسابي -
  . االنحراف المعیاري -
   )٢٢٢-١٠١  ،١٩٩٩ ، والعبیدي،التكریتي.       (  البسیط معامل االرتباط-

حـسین،  (   كما تم استخدام معادالت أرقام مظاهر حدة وتركیـز وثبـات وتوزیـع وتحویـل االنتبـاه  
  )١٦٥، ١٩٨٩ ،ومحمود

  : عرض ومناقشة النتائج -٤
  : عرض النتائج ١-٤

   ) ٢ (رقم الجدول 
  لمعیاریة لالختبارات المستخدمة في البحثیبین األوساط الحسابیة واالنحرافات ا

  اإلحصائیةالمعالم 
  ع±      -س  االختبارات

  ١٧.٢٨٦  ١٠٦.٣٢٠   االنتباهة حداختبار
  ٢.٢٢٠  ٦.١٨٧  اختبار تركیز االنتباه

  ٢.١٥٥  ٦.٠٧٣   االنتباهثباتاختبار 
  ١.٨٦١  ٥.٨٩٠   االنتباهعاختبار توزی

  ٢.٤١٠  ٦.٠١٤   االنتباهاختبار تحویل
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تبار دقة التهدیف أثناء ضربة اخ
  الجزاء

٢.٣٢٣  ٣١.٨٨٩  

 الوســـــط الحـــــسابي الختبـــــار حـــــدة االنتبـــــاه قـــــد بلغـــــت أن ) ٢( رقـــــم یتبـــــین مـــــن الجـــــدول 
 اختبــار تركیــز االنتبــاه فقـــد أمـــا ، )١٧.٢٨٦± (   وبــانحراف معیــاري قــدره  درجــة )١٠٦.٣٢٠(

 بینما كانت ،)٢.٢٢٠±(اري قدره وبانحراف معی درجة ) ٦.١٨٧(كانت قیمة الوسط الحسابي له 
 ،)٢.١٥٥±(وبانحراف معیاري قدره  درجة) ٦.٠٧٣(قیمة الوسط الحسابي الختبار ثبات االنتباه 

وبـانحراف معیـاري  درجـة )٥.٨٩٠(  االنتبـاهعفي حـین كانـت قیمـة الوسـط الحـسابي الختبـار توزیـ
 وبـانحراف درجة )٦.٠١٤(د بلغ الختبار تحویل االنتباه فق الوسط الحسابي أما ،)١.٨٦١±(قدره 

 فقــد بلــغ قیمــة دقــة التهــدیف أثنــاء ضــربة الجــزاء بالنــسبة الختبــار أمــا ،)٢.٤١٠±(معیــاري قــدره 
  ).٢.٣٢٣±( وبانحراف معیاري قدره درجة )٣١.٨٨٩(الوسط الحسابي لهذا االختبار 

  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣ (رقم الجدول 
   دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاءاه واختبار مظاهر االنتبتیبین عالقة االرتباط بین اختبارا

 ةاختبار حد  االختبارات
  االنتباه

اختبار تركیز 
  االنتباه

اختبار ثبات 
  االنتباه

 عاختبار توزی
  االنتباه

اختبار تحویل 
  االنتباه

اختبار دقة 
التهدیف أثناء 
  ضربة الجزاء

   ٠.٠٨٧  *٠.٥٠٧ -    *٠.٥٠٠  *٠.٤٧٢ -       *٠.٥٤٩  

الجدولیة ) ر (  بلغت قیمة إذ ) ٢-١٨( ودرجة حریة  ) ٠.٠٥ ≤( نسبة خطأ  معنوي عند*
= ٠.٤٦٨  

اختبــار دقـــة  بــین  طــردي  هنــاك عالقــة ارتبــاط معنـــويأنیتبـــین  ) ٣( رقــم مــن الجــدول 
) ر ( إذ بلغــــت قــــیم ) ،ثبــــات االنتبــــاهو  ، االنتبــــاهةحــــد(  ي واختبــــار التهــــدیف أثنــــاء ضــــربة الجــــزاء
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) ر ( اكبـــــر مـــــن قیمـــــة وهـــــي  ) ٠.٥٠٠ ،٠.٥٤٩( علـــــى التــــوالي ینبـــــار  االختینالمحتــــسبة لهـــــذ
  . ) ٢-١٨( ودرجة حریة  ) ٠.٠٥ ≤(عند نسبة خطأ ) ٠.٤٦٨(والبالغة الجدولیة 

اختبــار دقــة  بــین  عكــسي أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنــوي الجــدول نفــسهكمــا یتبــین مــن 
) ر ( إذ بلغــت قــیم )   االنتبــاه عوزیــتو  ، تركیــز االنتبــاه(ي  واختبــار التهــدیف أثنــاء ضــربة الجــزاء

) ر ( اكبـــر مـــن قیمـــة وهـــي ) ٠.٥٠٧ -،٠.٤٧٢ -( علـــى التـــوالي ین االختبـــار ینالمحتـــسبة لهـــذ
    ) ٢-١٨( ودرجة حریة  ) ٠.٠٥ ≤(عند نسبة خطأ ) ٠.٤٦٨(الجدولیة والبالغة 

ضــربة  دقــة التهــدیف أثنــاء وجــود عالقــة ارتبــاط غیــر معنویــة بــین اختبــار فــي حــین یتبــین
 اصـــغر مـــن  وهـــي )٠.٠٨٧(  المحتـــسبة ) ر ( ة بلغـــت قیمـــ إذ ، واختبـــار تحویـــل االنتبـــاهالجـــزاء
   . ) ٢-١٨( ودرجة حریة ) ٠.٠٥ ≤(عند نسبة خطأ ) ٠.٤٦٨(والبالغة الجدولیة ) ر ( قیمة 

  : مناقشة النتائج ٢-٤
ار دقة التهـدیف اختب بین ة طردیةیتبین انه هنالك عالقة ارتباط معنوی ) ٣( من الجدول 
أن تنفیــذ ضــربة  إلــى هــذه العالقــةویعزو الباحثــان ســبب ، االنتبــاهة واختبــار حــدأثنــاء ضــربة الجــزاء

 وهــذا یتطلــب مــن الالعــب أن یكــون حــاد االنتبــاه مــن اجــل ،یــاردة) ١٢(الجــزاء یكــون مــن مــسافة 
ه إلیهـا وهـذا متابعة ومراقبة حركة حارس المرمـى ومعرفـة الجهـة التـي سـیرمي حـارس المرمـى نفـس

كلـــه یحتـــاج مـــن الالعـــب المنفـــذ لـــضربة الجـــزاء حـــدة انتبـــاه عالیـــة إلدراك ومتابعـــة حركـــة حـــارس 
إن حدة االنتباه مهمة لالعب كـرة القـدم لكـي یـتمكن مـن اإلدراك ) مختار(المرمى المستمرة ویشیر 

لوبـة وبالطریقـة سرعة المطالحقیقي والتدقیق للموقف بحیث یستطیع أن یؤدي العملیـات الذهنیـة بالـ
   .)٣١٢ ،١٩٨٤ ،مختار (السلیمة

فیعـزوه  ، و تركیـز االنتبـاهدقـة التهـدیف أثنـاء ضـربة الجـزاء بـین  االرتبـاط سبب عالقـةأما   
 یوجـــه تركیـــزه بـــشكل یكفـــي لتحقیـــق  أن الالعـــب الـــذي ینفـــذ ضـــربة الجـــزاء علیـــه أن إلـــىالباحثـــان 

 أنالعـب لتنفیـذ الـضربة یتـیح لـه لة الـذي یمـنح  الفتر أن إذ أال وهو تسجیل الهدف دالهدف المنشو 
یركز انتباهه ویكون في حالة من التهیـؤ واالسـتعداد التعبـوي الـذي یمكنـه مـن انجـاز عمـل بمقـدار 

حركـة فـي ل لـذا فـان تنفیـذ ا“من الجهد العضلي والدقة وتناسق الحركـات الـضروریة النجـاز العمـل 
 ،التكریتـي ( ”تباه الفرد في القمة یـساعده علـى نجاحهـا حالة االستعداد التعبوي والذي یكون فیه ان

  انــه كلمــا كانــت قــدرة الالعــب علــى التركیــز“)  وآخــران ،شــوكت(  ویــضیف    ).٢٣٤ ،١٩٧٨
      ”جیدة أدى ذلك إلى تحسین مستوى االداء 

  . )١٣٦ ،١٩٩١ ،وآخران ،شوكت( 
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دقـة التهـدیف أثنـاء ضـربة  بـینمعنویـة  ارتبـاط عالقةوجود  ) ٣( رقم ویتبین من الجدول 
إلى أن الالعب المنفـذ لـضربة الجـزاء هـو الـذي یتـرجم ذلك   وثبات االنتباه فیعزوه الباحثان الجزاء

أداء فریقه بتسجیله الهدف عن طریق هذه الضربة لذا یتوجب علیه الحتفـاظ باالنتبـاه ألطـول فتـرة 
 فریقــه  أو حركــات ى العبــيأو حتــوان ال یــشتت انتباهــه إلــى الجمهــور أو العبــي الخــصم ممكنــة 

 االنتباه دور مهم في لعبة كرة القدم  فعلـى سـبیل فلثبات ،حارس المرمى الذي یرید تشتیت انتباهه
ووضــوح كــل  أدراك یكــون حــاد االنتبــاه فقــط حتــى یمكنــه مــن أنالمثــال الینبغــي لالعــب كــرة القــدم 

 بـذلك المـستوى مـن ظة علـى االحتفـالحظة فـي سـیر المبـاراة ولكـن یجـب علیـه أن یكـون لدیـه القـدر 
 بــان ثبــات االنتبــاه هــو قــدرة الالعــب علــى االحتفــاظ “) الــضمد ( ویــشیر الحــدة طیلــة فتــرة المبــاراة 

  )٢٠٠٠،٦٧ ،الضمد (”  مثیرات معینة لفترة طویلة نسبیًا أوبانتباهه على مثیر 
 ا االنتباه فیفسرهعوتوزی دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاء العكسیة بین العالقةان في حین     

 الالعــب المنفــذ لــضربة الجــزاء یحتــاج إلــى توزیــع انتباهــه بــین الكــرة وحــارس المرمــى أنالباحثــان 
الخــصم والهــدف وصــافرة الحكــم واالتجــاه الــذي سیــسدد الكــرة إلیــه وقــوة تــسدید الــضربة وجــزء القــدم 

ویــوزع انتباهــه   الیــهتبــه ینأن یجــب علــى الالعــب األمــور هــذه كــل ،المــستخدم فــي تنفیــذ الــضربة
من الصفات التي یجب أن یتمتع بها الالعب المنفذ ف “لنجاح في تسجیل الهدف انحوها من اجل 

ة الــصعبة بالنــسبة لحــامي لــضربة الجــزاء أن یكــون تفكیــره وانتباهــه جیــدا إلرســال الكــرة إلــى الجهــ
   .)٣٠٨ ،١٩٨٨ ، وآخران،الخشاب( ”الهدف

اختبــار دقـــة  انـــه هنالــك عالقـــة ارتبــاط غیـــر معنویــة بـــین  )٣( رقــم ویتبــین مــن الجـــدول 
ویعزو الباحثان هذه العالقة غیر المعنویة إلى تحویل االنتباه  واختبار التهدیف أثناء ضربة الجزاء

أن الالعب عندما ینفذ ضربة الجزاء فانه یختار زاویة معینة لتسدید الكـرة إلیهـا وعنـدما یـصل إلـى 
 حارس المرمى قد رمى نفسه إلـى نفـس الزاویـة التـي سـدد الكـرة إلیهـا  لحظة ضرب الكرة والحظ أن

 ضـربة أن وخاصـة ،فانه الیملك الوقت الكافي لتحویل انتباهه وتغییر الزاویة التي وجه الكرة إلیهـا
واقـــف التـــي الیملــك فیهـــا الالعــب خیـــارات عدیــدة  ولـــیس فیهــا م مــن الحـــاالت الثابتــة الجــزاء هـــي

المبــاراة  أثنــاء المواقــف الــذي قــد یواجهــه فــي أو األخــرىالحــاالت  مقارنــة بة وكثیــرة وســریع متغیــرة
  . السریعة التي قد تحدث في المباراة  والمتغیراتوالتي قد تتحمل العدید من الخیارات

 مختلفـــة مـــن أنـــواع إلـــى العـــب كـــرة القـــدم یحتـــاج أنتقـــدم یـــرى الباحثـــان  وبنـــاءًا علـــى مـــا
  فعلــى ســبیل المثــال الــضربات الثابتــة،ذي یواجهــه فــي المبــاراةمظــاهر االنتبــاه وحــسب الموقــف الــ

یحتـــاج  إذ،ضـــربة الجـــزاءوخاصـــة القریبـــة مـــن الهـــدف ومنهـــا الـــضربات المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة و 
 یبـدأ بتركیـز انتباهــه داخلیـًا لتحدیـد اتجـاه وقــوة حیـث ضــربة الجـزاء أداء التركیـز قبیـل إلـىالالعـب 

 كمـا یتطلـب الالعـب توزیـع ، حـارس المرمـى والهـدفإلـى خارجیـًا هباهـبتركیـز انتالتسدید ثم ینتقـل 
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 كمــا ،زاء تنفیــذه لــضربة الجــأثنــاءانتباهــه بــین الكــرة والحــارس مرمــى فریــق الخــصم وصــافرة الحكــم 
  .یحتاج الالعب إلى تثبیت انتباهه طیلة فترة تنفیذ ضربة الجزاء والتي قد ال تتجاوز الدقیقة 

دید مستوى الحالة الریاضیة لالعـب كـرة القـدم تعـد داللـة علمیـة  إن تح“ ) مختار(ویشیر 
كبیرة، فقد وجد تمیز تلك الحالة بعدة مظاهر نفسیة لدى الالعـب منهـا زیـادة عملیـات االنتبـاه مـن 

   ).١١٥-١١٤ ،١٩٨٤، مختار( ”حیث الحجم والحدة والتركیز والتوزیع لالعب  

 :االستنتاجات والتوصیات  -٥

  :ات  االستنتاج١-٥

(  واختبـاري  دقـة التهـدیف أثنـاء ضـربة الجـزاءوجود عالقة ارتباط معنویة طردیة بین اختبـار  §
 ). وثبات االنتباه ،حدة االنتباه

 ( واختبــاري دقـة التهـدیف أثنـاء ضـربة الجـزاء بـین اختبـارعكـسیةوجـود عالقـة ارتبـاط معنویـة  §
 ).تركیز االنتباه وتوزیع االنتباه

 تحویل  واختبار دقة التهدیف أثناء ضربة الجزاء  بین اختبارة معنویرغیوجود عالقة ارتباط  §
 .االنتباه

  : التوصیات ٢-٥

ـــذ اهر االنتبـــاه خـــالل الوحـــدات التدریبیـــة مـــن خـــالل ربطهـــا العمـــل علـــى تطـــویر مظـــ- §  بتنفی
 .ضربات الجزاء 

 یالحــــظ مــــدى تطــــور مظــــاهر االنتبــــاه لــــدى العبیــــه ویقومــــه عــــن طریــــق أن علــــى المــــدرب  §
  .وأخرىترة فختبارات بین اال

 منها الـضربات أخرىوحاالت ثابتة لالنتباه إجراء دراسات علمیة مشابهة على مظاهر أخرى  §
  . في كرة القدمالحرة المباشرة وغیر المباشرة 

   واألجنبیة ةالمصادر العربی
 . القاهرة ، دار الفكر العربي،٢ ط ” المالكمة “ ) :  ١٩٧٦(  عبد الحمید ،احمد .١

 . القاهرة ، دار الفكر العربي،٥ ط ” المالكمة “:   ) ١٩٨٩(  عبد الحمید ،احمد .٢

 دراسة مظاهر االنتباه لالعبـي الخطـوط “ ) : ١٩٨٤(  ونصر سامي ، محسن،بسیوني .٣
ـــدم  ـــرة الق ـــة بك ـــة الریاضـــیة، بحـــوث المـــؤتمر العلمـــي األول”المختلف  جامعـــة ، كلیـــة التربی

 . مصر، اإلسكندریة،حلوان
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 دراسـة تركیـز االنتبـاه فــي مـسابقات رفـع األثقـال قبــل ) :١٩٧٨(یاسـین  عودیـ،التكریتي .٤
 ، جامعـة حلـوان، غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة الریاضـیةة ماجـستیررسال   البدء بالرفع

 .مصر 

التطبیقــــــات  “ :  )١٩٩٩(  حــــــسن محمــــــد عبــــــد ، والعبیــــــدي، ودیــــــع یاســــــین،التكریتــــــي .٥
ـــي بحـــوث الواســـتخدامات الحاســـوب اإلحـــصائیة  ـــة الریاضـــیةف ، دار الكتـــب ” تربی

  . الموصل ،للطباعة والنشر

 ،٤ ط” علم النفس التربوي الریاضي “ ) : ١٩٧٥(  محمد حسن ، وعالوي، سعد،جالل .٦
 . القاهرة ،دار المعارف

دراســـة تحلیلیـــة لـــبعض المتغیـــرات البایوكینماتیكیـــة  “) : ٢٠٠٦( نـــشأت بـــشیر ،حــساوي .٧
 رسـالة ،”  تها بدقة التهدیف لدى العبـي كـرة القـدمألسالیب مختلفة لضربة الجزاء وعالق

 .، الموصل جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة، غیر منشورة،ماجستیر

مظـــاهر االنتبـــاه لـــدى العبـــي  “) : ١٩٨٩( صـــدیقة محمـــد ، ومحمـــود، مـــصطفى،حـــسین .٨
 كلیـــة ،المجلـــة العلمیـــة للتربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ” )دراســـة مقارنـــة" (األنـــشطة الریاضـــیة

 . مصر ، جامعة حلوان، العدد األول،التربیة الریاضیة للبنین بالهرم

 ” القیاس فـي المجـال الریاضـي “ ) : ١٩٧٨(  علي فهمـي ، والبیك، احمد محمد،خاطر .٩
 . مصر،دار المعارف

ــــك “ ) :١٩٨٨( زهیـــر قاســـم وآخـــران ،الخـــشاب . ١٠ ــــرة القـ مدیریـــة دار الكتـــب للطباعـــة   ” دمـ
  .  الموصل،والنشر

 المكتــــب المــــصري ،٨ ط” أصــــول علــــم الــــنفس “ ) : ١٩٧٠(  احمــــد عــــزت ،راجــــح . ١١
 . اإلسكندریة ،الحدیث

 بعض مظاهر االنتباه لدى العبي معاییر تقویم“ ) :  ١٩٩٦(  سبهان محمود ،الزهیري . ١٢
 جامعــــة ، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة،أطروحــــة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة  ”التــــنس األرضــــي 
  .الموصل، الموصل 

دراسـة مقارنـة لـبعض مظـاهر االنتبـاه بـین العبـي  “) : ٢٠٠١( محمد حیدر ،مانسلی  . ١٣
 المجلــد ، مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة،، بحــث منــشور” التایكوانــدو والعبــي المــصارعة

 . الموصل، جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة، العدد الثاني والعشرین،السابع
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عالقــة تركیــز االنتبــاه بدقــة التــصویب فــي الرمیــة “  ) : ١٩٨٨(  هاشــم احمــد ،ســلیمان . ١٤
 . جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة”الحرة بكرة السلة  

التـــدریب العقلـــي فـــي “) : ١٩٩٦( عبـــد النبـــي ،جمـــالال و ، محمـــد العربـــي،شـــمعون  . ١٥
 . مصر ، القاهرة، دار الفكر،١ ط ،”التنس

  دار الكتــب ” اإلعــداد الفنـي والخططــي بــالتنس “ ) : ١٩٩١( هـالل وآخــران ،شـوكت  . ١٦
 . جامعة الموصل ،للطباعة والنشر

  عالقة تركیـز االنتبـاه بدقـة الطعـن بـسالح الـشیش “ ) : ٢٠٠٣(  زیاد یونس ،الصفار . ١٧
 ،ونثالثــابــع وال العــدد الر ،تاســع المجلــد ال، مجلــة الرافــدین للعلــوم الریاضــیة،منــشور  بحــث ”

  الموصل، جامعة الموصل،لریاضیةكلیة التربیة ا

  فــسیولوجیا العملیــات العقلیــة فــي الریاضــة“ ) ٢٠٠٠( عبــد الــستار جبــار ،الــضمد . ١٨
 ، عمــــان، دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزیــــع،١ ط،”  قیــــاس – تــــدریب -تحلیــــل
   .األردن

ــاه لــدى العبــي كــرة الــسلة   “ ) : ١٩٧٥(  محمــد لطفــي محمــد ، طــه . ١٩ خــصائص االنتب
 ، كلیـة التربیـة الریاضـیة، رسالة ماجستیر غیر منـشورة”  بمستوى الالعب ومركزهوعالقتها

 . مصر ، اإلسكندریة،جامعة حلوان

 ، دار المعــارف،٦ ط، ”علــم التــدریب الریاضــي  “ ) : ١٩٧٩(  محمــد حــسن ، عـالوي . ٢٠
 .القاهرة 

  ” بـادئ علـم الـنفسم“) : ١٩٨٥( محمـد إسـماعیل ، وٕابراهیم، محمد مختار،متولي  . ٢١
  . وزارة المعارف السعودیة ،١٠ط 

 ، مطــــابع جامعــــة الموصــــل،١ ج ،” ركةـم الحــــــــــعل“ ) : ١٩٨٥( وجیــــه ،محجــــوب  . ٢٢
  .الموصل 

 دار الحكمـــة للطباعـــة ” اإلعـــداد النفـــسي بكـــرة القـــدم “ ) :  ١٩٩٠(  ثـــامر ،محـــسن . ٢٣
 . جامعة بغداد،والنشر
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 دار الفكـر ،” القـدماألسس العلمیة في تدریب كـرة  “) : ١٩٨٤( حنفي محمود ،مختار . ٢٤
 . الكویت ،العربي

 مطبعة ،” علم النفس الریاضي في التربیة الریاضیة“) : ١٩٨٤( كامل طه ،الویس . ٢٥
  . بغداد ،جامعة بغداد

(28)Cray & Blank (2002)"Soccer Low 12 fouls and misconducts in 
Low of the Gems " violable on the official Soccer site.                               
(29)Poluskesa, M. S. & Veshaka B. A. (1999): “Football physical 
culture and sport” Moscow.   

  
  
  
  

   )١( رقم ملحق 
  لالنتباه المعدل) انمفیموف-بوردون( استمارة اختبار 

  :الفعالیة  :العمر  :  االسم
  :ختبارمظھر اال  :    /    /التاریخ  : االختبارإجراءوقت 
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     )٣( رقم  الشكل
  لالنتباه المعدل) انمفیموف- بوردون(یوضح استمارة اختبار 
   )  ٢( رقم ملحق     

   الختبار حدة االنتباه٤٧نموذج لمفتاح التصحیح لرقم 
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  )٤(رقم الشكل 
   الختبار حدة االنتباه٤٧ نموذج لمفتاح التصحیح لرقم یوضح
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