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درجة تركیز االنتباه وعالقتها بدقة التصویب لدى العبي نادي 

  سمیل الریاضي بكرة القدم
 

 
  

  الملخص
ه وعالقتها بدقة التصویب لدى العبـي البحث الى التعرف على درجة تركیز االنتبایهدف         

 .نادي سمیل بكرة القدم
 بـــین درجـــة تركیـــز االنتبـــاه وبدقـــة إحـــصائیةوافتـــرض الباحـــث ان هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة        

 .التصویب لدى العبي نادي سمیل بكرة القدم
  لمالئمته مع طبیعة البحث ) أالرتباطي باألسلوب(واستخدم المنهج الوصفي          
المـشارك و العبـا ) ٢٠(وتكونت عینة البحث من العبي نـادي سـمیل بكـرة القـدم وعـددهم          

 وقد استخدم الباحث اختبارات درجة تركیـز ٢٠٠٧في دوري الدرجة االولى للمنطقة الشمالیة لعام 
 ١٩٧٢المعـدل مـن قبـل عبـد الجـواد طـه لعـام ) بوردن انفیموف(عن طریق اختبار ) الحد(االنتباه 

  .بكرة القدم) التصویب(وكذلك اختبار دقة التهدیف 
االنحـراف المعیـاري ومعامـل االرتبـاط و الوسـط الحـسابي (وتم معالجة البیانات باستخدام           

  )البسیط
  :واسفرت النتائج على ما یاتي          

  .درجة تركیز االنتباه ودقة التصویبتوجد عالقة ذات داللة معنویة بین  -١
 .التركیز ودقة التصویب بدرجة عالیة من راد عینة البحث افیمتاز  -٢

  :واوصى الباحث مایاتي           
  .والتركیز العمل على تطویر مظاهر االنتباه خالل الوحدات التدریبیة والتعلیمیة ومنها الحد -١
 .ضرورة االهتمام بتدریبات دقة التصویب بكرة القدم  -٢
 .نات تنمیة القدرات العقلیة من خالل التمری -٣
االهتمـام بالتــدریبات التــي تعمــل علـى تنمیــة التكنیــك الــصحیح فـي الوحــدات التدریبیــة والتكــرار  -٤

 . مهارة دقة التصویبفي
 .قبل اداء دقة التصویب بكرة القدم) االستعداد التعبوي  (أالنتباهي على الوضع التأكید -٥

––– 
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ABSTRACT 
 

Degree of Attention Concentration and it Relationship 
with shooting Accuracy for the somial sport club in 

Football’ 
 

by 
Farman Yousif Yousif 

Dhouk University / College of Physical Education 
* The aim of the study was to know the degree  of attention concentration 

and it relationship with shooting accuracy for the somial sport club in 

football. 

* The researcher hypothesis that there was a significant statistical 

correlation between the degree of attention concentration and shooting 

accuracy for the Somial sport club in football.  

* Descriptive method was used by correlation style to reach the objective 

of the study. 

* Sample of the study consist of (20) players in the North of Iraq for the 

year 2007. 

* The researcher used the degree of attention concentration test by the 

(Borden Anvemov). And shooting accuracy test in football as a tools of 

the study. 

* Data was statistical treats by (Arithmetic mean, standard deviation, and 

simple correlation coefficient ) . 

* The result of the study indicate that there was a significant correlation 

between in the degree of attention concentration and shooting accuracy 

for the players in football . 

* Finally , the researcher put some recommendations for the benefit of the 

study. 
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   التعریف بالبحث-١
   البحثوأهمیةمقدمة  ١-١

 بكبـر مـساحة الملعـب الـذي خـرىاأل والفعالیـات الریاضـیة األلعابتتمیز لعبة كرة القدم عن 
تهــا وكــذلك بعــدد العبــي الفریــق والواجبــات التــي یكلــف بهــا كــل العــب طبقــا لخطــة اتقــام علیــه مبار 

 وفـي مختلـف األخـرى الریاضیة األلعاباللعب الموضوعة لذلك ، وقد طرأ علیها تطور كبیر مثل 
 األسسذلك نتیجة االعتماد على  خالل المباریات و األداءبقاع العالم مما ادى الى تقارب مستوى 

 البحـوث والتجـارب والدراسـات إلـىالعلمیة في التخطـیط والبرمجـة العلمیـة التدریبیـة مـستندین بـذلك 
  . في مجاالت اللعبة المختلفةأجریتالعلمیة التي 
 وســائل متعــددة اخــرى الــى جانــب التمرینــات البنائیــة تــؤثر علــى حالــة التــدریب منهــا وهنــاك

ــــــي تــــــستخدم الوســــــائل النفــــــس ــــــأثیریة والت ــــــدرة البدنیــــــة بللت ــــــر علــــــى رفــــــع الق    القــــــوة الحركیــــــة تمری
زالــة احتیــاطي القــوى عنــد الریاضــي تمریــرو   التنــاقض واالخــتالف بــین حــالتي التــدریب والمنافــسة وٕا
  ).١٧ ،١٩٩٢عبد الخالق ، (

 اذ یعـد مـن ،  في المجال الریاضـي هاماً ویعد االنتباه احد العملیات العقلیة الذي یلعب دوراً 
علــى ویؤكــد المــدربون  لــالداء الجیــد فــي أي لــون مــن الــوان النــشاط الریاضــي األساســیةالمتطلبــات 

ركیـــز احـــد مظـــاهر االنتبـــاه ویعـــد التاهمیـــة االنتبـــاه فـــي المـــساهمة للوصـــول الـــى االداء االمثـــل ، 
الالعب الى تركیز الذي له دور فاعل في التهیؤ واالستعداد قبل االداء ، لذلك یتم توجیه المهمة، 
مباشرة  الضعیف والذي یؤثر بطریقه األداءاذ یمثل فقدان االنتباه احد العوامل الرئیسة في االنتباه 

یـرتبط  ان ارتفـاع درجـة االتقـان للمهـارات الحركیـة الو في عدم تحقیق الفوز واالقتراب من الهزیمـة 
 االنتباه والقدرة على االسهام الواعي ى تركیزبمؤهالت التدریب فقط بل یرتبط ایضا بقدرة الفرد عل

  .والتحكم في مهاراته الحركیة
هي حالة موجودة وجوهریة یدركها الریاضـیین ( درجة تركیز االنتباهالى ان) عالوي(یشیر و 

یكـون قـادرا على انها شرط اساس لالنجاز الریاضي الجید فالریاضي الـذي یمتلـك التركیـز العمیـق 
فــي متنــاول الیــد االمـور وتركیــز هــذه العوامـل لتكــون كافــة فعـالي والعقلــي علـى التوافــق البــدني واالن

  ).٤٠-٣٩، ١٩٧٥عالوي،( )لغرض االنجاز الریاضي 
الـــى ان الالعبـــین یتمیـــزون بظـــاهرة معینـــة مـــن االنتبـــاه تنمـــو " )امیـــرة حنـــا( أوضـــحتكمـــا 

اه فـــي المجــــال  الممـــارس وتطبیقــــه الـــى ان االنتبــــطبالتـــدریب تبعــــا لـــشدته وحجمــــه وطبیعـــة النــــشا
وان  " والحجــــم الحــــدة،التركیز،التوزیع،التحویل،الثبات(تتمثــــل فــــي الریاضــــي یــــشمل عــــدة مظــــاهر 

 تلـك المظـاهر الوصول الى المستویات الریاضـیة العالیـة یتوقـف الـى حـد كبیـر علـى النمـو وارتقـاء
  ).١٥، ١٩٩٤امیرة حنا ،  ()وان كل نشاط یحتاج الى المظاهر لكن بدرجات متفاوتة
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 فنیـــة أساســـیة الجماعیـــة التـــي تتكـــون مـــن عـــدة مهـــارات األلعـــابوتعـــد لعبـــة كـــرة القـــدم مـــن 
 باألهـداف الن نتـائج المباریـات تحـسم أهمهـاوالتصویب احدى هذه المهارات الفنیة وقد تكـون مـن 

فتركیــز االنتبــاه یكــون عامــل مهمــا لنجــاح  وتحتــاج الــى دقــة فــي االداء ، اذوربمــا ان هــذه المهــارة 
 ان درجة تركیز االنتباه من المهارات النفسیة المهمة لالعبین )خوشناو( یذكر اذهذه المهارة ودقة 

الى جانب كونه اساس نجاح عملیة التعلم او التدریب أي ان تشتیت االنتباه او عدم التركیز یؤثر 
 البحـــث لغـــرض التعـــرف علـــى درجـــة أهمیـــةوهنـــا جـــاءت ) ١٢ ، ١٩٩٩خوشـــناو ، (علـــى االداء 

  . االنتباه وعالقتها بدقة التصویب لدى العبي نادي سمیل بكرة القدمتركیز
  مشكلة البحث  ٢-١

ان احـــدى اكبـــر المـــشكالت فـــي الریاضـــة ســـواء كانـــت تنافـــسیة ام ودیـــة هـــي مـــشكلة نقـــص 
اذ ان الــذهن الــشارد قــد یخلــق قــصورا ذهنیــا ویــسبب اخطــاء ذهنیــة خــالل اداء الفعالیــات ، التركیــز

االنتبــاه او عــدم التركیــز یــؤثر ســلبا علــى االداء اذ ان الكثیــر مــن الریاضــیین الریاضــیة ،فتــشتیت 
الـــى فقـــدان التركیـــز كـــذلك یعـــزو والتـــدریب  ةنافـــسمیرجعـــون ســـبب انخفـــاض مـــستوى ادائهـــم فـــي ال

  . السبب اعالهفسالمدربون ضعف مستوى اداء فرقهم الى ن
ة خاصــة بهــا تمیزهــا عــن غیرهــا كمــا ان لكــل فعالیــة ممیــزات مهاریــة وبدنیــة وانفعالیــة وذهنیــ

التـي یجـب توافرهـا عنـد  ، وتنعكس هذه الممیـزات علـى المواصـفات األخرى الریاضیة األلعابمن 
   .األلعابالممارسین لهذه 

ومن هنا برزت مشكلة البحث في معرفة درجة تركیز االنتباه وعالقتها بدقة التـصویب لـدى 
  .العبي نادي سمیل بكرة القدم

  ث هدف البح٣-١
تركیـز االنتبــاه ودقـة التــصویب لــدى العبـي نــادي ســمیل العالقـة بــین درجــة التعـرف علــى 

 .بكرة القدم

   البحث فرضیة٤-١
 بـین درجــة تركیــز االنتبــاه ودقـة التــصویب لــدى العبــي إحــصائیةوجـود عالقــة ذات داللــة 

  .نادي سمیل بكرة القدم
  مجاالت البحث٥-١
  .دهوك/ل الریاضي بكرة القدم العبو نادي سمی:  المجال البشري ١-٤-١
  .٢٢/٢/٢٠٠٧ لغایة ٢/٢/٢٠٠٧ : المجال الزماني٢-٤-١
  .دهوك/ ملعب نادي سمیل الریاضي: المجال المكاني٣-٤-١
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   النظري والبحوث المشابهةاإلطار-٢
   الدراسات النظریة١-٢
   االنتباه ١-١-٢

والتركیـــز والتوزیـــع الحـــدة (یـــشمل االنتبـــاه فـــي المجـــال الریاضـــي عـــدة مظـــاهر تتمثـــل فـــي 
لى حـد كبیـر علـى اان الوصول الى المستوى الریاضي العالي یتوقف و ) والتحویل والحجم والثبات

نمو وارتقاء تلـك المظـاهر لـدى الالعـب ویحتـاج كـل نـشاط لهـذه المظـاهر ولكـن بـدرجات متفاوتـة 
  ) .١٢٥، ١٩٧٥الل وعالوي ، ج(

نتباه عند الریاضیین وذلك للدور الكبیر الذي وقد قام العدید من الباحثین بدراسة مظاهر اال
تلعبـــه هـــذه المظـــاهر فـــي االنـــشطة الریاضـــیة المتعـــددة لتحقیـــق الفـــوز او تحطـــیم االرقـــام القیاســـیة 
خاصــــة اذا مــــا تقاربــــت مــــستویات الالعبــــین الــــى حــــد مــــا فــــي عناصــــر اللیاقــــة البدنیــــة والمهاریــــة 

اهر معینـة لالنتبـاه ولكـن تختلـف لـدیهم طبقـا والخططیة وتوصلوا الى ان الریاضیین یتمیزون بمظـ
لطبیعــة النــشاط الممــارس اذ یكــسب كــل نــشاط ممــارس مظــاهر معینــة فــي االنتبــاه وان كــل نــشاط 

ـــــــــــزة تب ـــــــــــاه ممی ـــــــــــدى الالعـــــــــــب مظـــــــــــاهر انتب ـــــــــــوع عـــــــــــاریاضـــــــــــي ینمـــــــــــي ل ـــــــــــي ن    لتخصـــــــــــصه ف
 وتنمیــة عــالي فــي نــشاط الریاضــي یلــزم تــدریبتــاریخ تحقــق یالنــشاط الممــارس ، وعلــى هــذا ولكــي 

  مظــــــــــــاهر االنتبــــــــــــاه المطلوبــــــــــــة فــــــــــــي عملیــــــــــــة اعــــــــــــداد الالعبــــــــــــین كــــــــــــل حــــــــــــسب تخصــــــــــــصه
وتعــد لعبـــة كــرة القــدم احــدى الفعالیـــات التــي تتمیــز عــن بقیـــة ) ١٦٥، ١٩٨٩حــسین وصــدیق ، (

االلعاب بمهاراتها المختلفة لذا فان لعبة كرة القدم تتطلب اشكال بدنیة مختلفة وكذلك فانها تتطلب 
  .ة مختلفة قابلیات انتباهی

  حدة االنتباه٢-١-٢
 النــشاط الــذي تــشترك فیــه اثنــاءانهــا اكبــر طاقــة عــصبیة بمكــن فقــدها "تعــرف حــدة االنتبــاه 

وتعــــرف درجــــة ) ٣٧ ،٢٠٠٠الــــضمد ،" (العملیــــات النفــــسیة التــــي تحــــدث بدقــــة ووضــــوح وســــرعة
ة االنتبــاه نحــو الـصعوبة التــي یبـذلها الالعــب تجـاه مثیــر او مثیـرات معینــة وبالتـالي كلمــا زادت حـد

مثیرات معینة كلما تطلـب االمـر بـذل المزیـد مـن الطاقـة العـصبیة او العقلیـة ، فـي علیـات االنتبـاه 
ــیم المهــارات  وتلعــب ظــاهرة حــدة االنتبــاه دورا هامــا فــي النــشاط الریاضــي وخاصــة فــي مرحلــة تعل

ائرة بحدة انتباه عالیـة الحركیة ، ویتمیز العبو بعض االلعاب الجماعیة مثل كرة السلة والقدم والط
  .بینما كانت اقل منها لدى المصارعین والمالكمین

   مظهر تركیز االنتباه ٣-١-٢
وهو عنـدما یكـون االنتبـاه مجتمـع فـي حالـة االداء مـع التركیـز وهـو تجمیـع االفكـار وتثبیـت 

او ) ٥، ١٩٨٩محجــوب ، (التركیــز  فجــوهره االنتبــاه لتحقیــق الهــدف واذا كــان مفهــوم االنتبــاه عــام
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ــــــــــیس شــــــــــیئا تقــــــــــوم بــــــــــاداءه    ) ا  اوتوماتیكیــــــــــ(هــــــــــو عملیــــــــــة تغیــــــــــر بــــــــــالوعي او االدراك وانهــــــــــا ل
ویعــد مظهــر تركیــز االنتبــاه مــن العملیــات النفــسیة التــي تنفــذ بوســاطة القــوة ) ٧٧ ،١٩٩٠فر،یــدنا(

المناسبة للمؤثرات المرتبطة بنوع واحد من النشاط على اجزاء معینة من لحاء المخ وبنفس الوقـت 
 ومظهر تركیز االنتباه یتمیز بجعل الفرد في حالة تـوتر ،یتم التاثیر مما یؤدي الى تشتیت االنتباه

شدید وهذا یعد شرطا اساسا لنجاح المهارات الحركیة الهامة بالنسبة لالعب اثناء النـشاط وخاصـة 
احمـد (لسباحة تعتمد على البدایة بصورة كبیرة كما في سباقات الجري واالتي في النشاطات االلیة 

،٣٢٨، ١٩٧٦.(  
  )التصویب( التهدیف ٤-١-٢

یعد التهدیف الوسیلة االساسیة الحـراز االهـداف وبواسـطته یمكـن انهـاء الجهـد المبـذول بعـد 
الهجــوم وبنــاءه وتطــویره ، والتهــدیف علــى المرمــى الیــتم بالقــدم فقــط بــل یــتم ایــضا بــالراس اال ان 

منهـا بـالراس ، وكلمـا ازدادت خبـرة الالعـب وتدریبـه علـى نسبة االهداف بالقدم اعلى بدرجـة كبیـرة 
ـــــــــــي المكـــــــــــان المناســـــــــــب نحـــــــــــو المرمـــــــــــى وبـــــــــــالقوة المناســـــــــــبة یالتهـــــــــــد ـــــــــــه التهـــــــــــدیف ف   ف امكن

ـــذكر ) ٩٤ ، ١٩٩٤ابـــراهیم ، ( ـــه الالعـــب او الفریـــق یعـــد اســـهاما ") هیـــوز(وی ان كـــل شـــيء یفعل
عــب لیاقــة بدنیــة ومهــارات فنیــة باتجــاه خلــق فــرص التهــدیف ویتطلــب اداء التهــدیف ان یمتلــك الال

ان علــى التهــدیف ) "١٠٦ ، ١٩٩٧هیــوز ، " (عالیــة وثقــة عالیــة بــالنفس وقــدرة تحمــل المــسؤولیة 
الـصفار (." فـي سلـسلة فعالیـات انتهـت بـضربة التهـدیفاألخیـرةهـو الخطـوة و تتوقف نتیجـة المبـاراة 

  ).٢٥ ، ١٩٨٧واخرون ،
   الدراسات المشابهة ٢-٢
  )١٩٩٨م احمد سلیمان ، هاش( دراسة ١-٢-٢

  "عالقة تركیز االنتباه بدقة التصویب بالرمیة الحرة بكرة السلة"
هــدف البحــث الــى التعــرف علــى العالقــة بــین تركیــز االنتبــاه ودقــة التــصویب بالرمیــة الحــرة 

  .بكرة السلة 
 للدرجـــة مـــن العبــي اندیــة بغــداد البحــثاســتخدم الباحــث المــنهج الوصـــفي وتكونــت عینــة  

كرخ ، الرشید ، الـشباب ، الجـیش ، الـشرطة ال(العبا مثلوا اندیة ) ٦٠( بكرة السلة وعددهم االولى
مــــن المجتمــــع االصــــلي وكانــــت اهــــم % ٦٢.٥ویمثلــــون نــــسبة ) ، الطیـــران ، الطلبــــة ، االعظمیــــة

  :مایاتي االستنتاجات 
لحــرة بكــرة وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة بــین درجــة تركیــز االنتبــاه ودقــة التــصویب فــي الرمیــة ا - 

  .السلة
 .تزداد قوة العالقة بین درجة تركیز االنتباه ودقة التصویب كلما زاد تركیز االنتباه - 
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  )١٩٩٩بحري حسن خوشناو ، ( دراسة ٢-٢-٢
  "عالقة بعض مظاهر االنتباه باهم المهارات االساسیة بكرة القدم  "

هــارات االساســیة هــدف البحــث الــى التعــرف علــى عالقــة  بعــض مظــاهر االنتبــاه بــاهم الم
  .لالعبي نادي اربیل وبیرس بكرة القدم

استخدم الباحث المنهج الوصفي وتكونت عینة البحث من العبـي نـادي اربیـل وبیـرس بكـرة 
  العبا مثلو اندیة اربیل وبیرس للدرجة االولى ) ٤٠(القدم وعددهم 

 المظــاهر  والتهــدیف وكــل مــنالدحرجــةواســتنتج الباحــث ظهــور عالقــة معنویــة بــین مهــارة 
  .) التحویل- التركیز – الثبات –الحدة (االتیة 

  اجراءات البحث -٣
   منهج البحث١-٣

  لمالئمته مع طبیعة البحث ) أالرتباطي باألسلوب(استخدم الباحث المنهج الوصفي 
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

تــم اختیــار العبــي منتخــب نــادي ســمیل الریاضــي بكــرة القــدم بالطریقــة العمدیــة وكــان عــدد 
العبــین بــسبب غیــابهم عــن وحــدات التجربــة الرئیــسیة ) ٤(اســتبعد الباحــث و   العبــاً )٢٤(الالعبــین 

  .العبا) ٢٠(وبذلك بلغ حجم العینة قید الدراسة 
   ادوات البحث٣-٣
   االختبارات والمقاییس١-٣-٣

  .ار درجة تركیز االنتباه عن طریق الحدة اختب-
  . اختبار دقة التهدیف-

   مفردات ومواصفات االختبار٤-٣
   اختبار التركیز١-٤-٣

ا قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار ذتتطلب الدراسـة ایجـاد درجـة تركیـز االنتبـاه لـدى الالعبـین لـ
عبــد الجــواد (دل مــن قبــل المعــ) وفمــردن انفیو بــ(التـصحیح الخــاص باالنتبــاه الــذي یعــرف باختبــار 

االختبــارات الخاصــة بالریاضــیین والمــستخدم لقیــاس أحــد  وبعــد هــذا االختبــار )١٩٧٢( لعــام )طــه
  .) الحدة ، التركیز ، التوزیع ، التحویل ، الثبات: (خمسة مظاهر لالنتباه وهي 

  )٥٢٤، ١٩٧٨ر ،  خاطالبیك و(
  مكونات المقیاس -

ســـطرا مـــن ) ٣١(عبـــارة عـــن ورقـــة تحتـــوي علـــى ) ١ (حـــقلمان المقیـــاس الموضـــح فـــي ال
ارقـام ویحتـوي كـل سـطر ) ٥-٣(االرقام العربیة موزعة على هیئة مجموعات تتكون مجموعة من 
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رقمــا ) ١٢٤٠(رقمــا أي ان االختبـار یحتـوي علـى ) ٤٠(مجموعـات ومجمـوع ارقامهـا ) ١٠(علـى 
ي وضــعها ان تكــون غیــر وقــد وضــعت ارقــام هــذا االختبــار بالترتیــب وتسلــسل مقــنن كمــا روعــي فــ

  .منتظمة التوزیع وغیر متساویة ایضا لتفادي احتماالت الحفظ
  طریقة تطبیق المقیاس -

  :یتم شرح االختبار لالعبین المختبرین عن طریق مالحظتهم لورقة المقیاس وكما یاتي
الـى الورقـة التـي بـین یـدیك بحیـث تالحـظ االرقـام والتراكیـب الموجـودة بـصورة جیـدة  انظر

اول ان تبحث عن االرقام المطلوبة منك شطبها وذلك بوضع خط مائل علیها بالقلم الرصاص وح
وعلیـــك ان تراعـــي الدقـــة والـــسرعة قـــدر المـــستطاع الن مـــدة االختبـــار دقیقـــة واحـــدة فقـــط وســـتقوم 

 مــن الیــسار الــى األخــر الواحــدة بعــد باألســطروتبــدأ ) ٩٧( بــالرقمین تنتهــيبــشطب كــل مجموعــة 
  .الیمین

ـــدأ  ـــر ) اســـتعد(االختبـــار بكلمـــة یب ورقـــة االختبـــار ) الالعـــب(وعنـــد ســـماعها یاخـــذ المختب
فیقـوم ) إبدأ(الموضوعة امامه بصورة مقلوبة بید والقلم الرصاص بالید االخرى بعدها تعطى كلمة 

) قــف(تعطــى كلمــة ) دقیقــة واحــدة(الالعــب بــشطب االرقــام المطلوبــة وعنــد انتهــاء وقــت االختبــار 
اخــر مجموعــة وصــل الیهــا یــؤدي الالعــب هــذا االختبــار مــرتین تحــت بوضــع خــط فیقــوم المختبــر 

ویــتم فــي المــرة االولــى فــي مكــان هــادي امــا فــي المــرة الثانیــة فیــؤدى بوجــود مثیــر ضــوئي ومثیــر 
یقــوم الباحــث بتــشغیل مــصباح ) إبــدأ(صــوتي مقــنن حیــث انــه فــي الوقــت الــذي تعطــي فیــه كلمــة 

ما بان المصباح یوضع على المنضدة في مجال رؤیـة ضوئي یعطي ومیض كل خمسة ثواني عل
المختبر وعلى مـسافة متـر واحـد مـن مكـان العمـل وكـذلك یـتم تـشغیل المثیـر الـصوتي وهـو جهـاز 

  . دقة في الدقیقة٦٠منظم الخطوة بواقع 
  طریقة التصحیح واحتساب النتائج - 

  :االتیة من اجل التوصل الى درجة تركیز االنتباه قام الباحث باالجراءات 
  :یتم  استخراج المعالیم االتیة من استمارة االختبار

  .)ع(نظرت الحجم العام المنظور كمیة االرقام التي  •
والتـــي تـــم ) ض(المفـــروض شـــطبها فـــي الجـــزء المنظـــور ویرمـــز لهـــا بـــالرمز ) ٩٧(عـــدد االرقـــام  •

ن ورقــة وهــو عبــارة عــ) ٢(الملحــق اســتخراجها بوســاطة مفتــاح االختبــار الــذي صــححه الباحــث 
 .الموجودة في استمارة القیاس) ٩٧(الـثقوب بعدد االرقام على شفافة تحتوي 

ویرمـز ) عـدد االرقـام التـي لـم تـشطب مـضافة الـیهم االرقـام التـي شـطبت خطـأ(عدد االخطـاء  •
 ) .ع(لها بالرمز 

  
  )ق(ثم یتم استخراج معامل صحة العمل الذي یرمز له بالرمز 
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  :االتیةتطبق المعادلة 
  ١٠٠× )  خ-ظ =(ق

  :بعدها یتم استخراج حدة االنتباه ویرمز لها بالمعادلة االتیة
  ع× ق = هـ 

فـــي حالـــة الهـــدوء واالختبـــار الثـــاني بوجـــود االول وبعـــد احتـــساب الحـــدة باالختبـــارین االختبـــار 
انتاجیة العمل  هي صافي ١هـ  وتعدالمثیر الضوئي والصوتي نبدأ باحتساب درجة تركیز االنتباه 

العمــل عنــد  صــافي انتاجیــة ٢مثیــر ضــوئي وهـــ یــاس حــدة االنتبــاه فــي الحالــة الهادئــة بــدون عنــد ق
 نحـصل علـى ١ مـن هــ٢قیاس حدة االنتباه في حالة المواقف المعوقـة والمـشتتة لالنتبـاه وبطـرح هــ

  : اآلتیة التي هي درجة تركیز االنتباه وكما في المعادلة) ت(
  ت = ١ هـ– ٢هـ

  .ت القیمة المستخرجة دل هذا على ارتفاع التركیز عند المختبر الالعب كلما انخفض:مالحظة 
  )٦٩- ٦٥ ، ١٩٨٨الخطیب  ،  (

   من الثبات اختبار دقة التصویب٢-٤-٣
   قیاس دقة التصویب:هدف االختبار 

 لالختبـار  منطقة التصویبلتعیین، شریط )١٠(قدم عدد ملعب كرة قدم ، كرات :االدوات الالزمة 
  .، شریط قیاس

كرات قدم فـي امـاكن مختلفـة علـى خـط الجـزاء وداخلـه كمـا هـو ) ١٠( توضع :اجراءات االختبار 
 في االختبار وحـسب ةشر ؤ  یقوم الالعب بالتهدیف من المناطق الم، اذ)١(رقم موضح في الشكل 

  .اهمیتها
  )١٠(وینتهي في الكرة رقم ) ١(یبدأ االختبار من الكرة رقم  - 
 . عدم اصابة أي هدف من االهداف االربعة في كل جهةالتعد محاولة صحیحة في حال - 

  :طریقة التسجیل
تحــسب عــدد االصــابات التــي تــدخل او تمــس جوانــب االهــداف االربعــة المحــددة فــي كــل 

  :جهة من الهدف وباي قدم من القدمین بحیث تحتسب درجات كل كرة من الكرات العشر كاالتي
  ).٣ (درجات عند التهدیف من مجال رقم) ٣ (-
  ).٢(درجتان عند التهدیف من مجال رقم )٢ (-
  ).١(درجة واحدة عند التهدیف من مجال رقم ) ١(-
  .صفر في بقیة مجاالت الهدف االخرى)٠(-
 . تعطى لالعب محاولة واحدة فقط-
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  )١٦٧ ، ١٩٩٨اسمر ،محمد خضر ، (
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  )١(شكل رقم 
  یوضح اختبار دقة التهدیف من الثبات

  لوسائل االحصائیة  ا٥-٣
  . الوسط الحسابي -
  . االنحراف المعیاري -
  )٢٠٩-١٠١ ، ١٩٩٦ ، العبیديالتكریتي ، و ( ).بیرسون( معامل االرتباط البسیط -
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  ومناقشة النتائج لوتحلیعرض -٤
 تركیــــــز االنتبــــــاه ودقــــــة تاالختبــــــاراعــــــرض وتحلیــــــل ومناقــــــشة نتــــــائج  ١-٤ 

  .بكرة القدم )التهدیف(التصویب
  )١(جدول 

   بین دقة التصویب وتركیز االنتباهاالرتباطیةیبین نتائج العالقة 
  المحتسبة) ر(قیمة   مظهر  المهارة

  تركیز االنتباهدرجة   )التصویب(التهدیف 
  ع±  -س  ع±  -س

١٨٣.٤  ٤١٩.٣-  ٨.٥  ٦.٥  
 -٠.٥٥  

  ٠.٤٤٤=٠.٠٥ومستوى الداللة ) ٢-٢٠(الجدولیة عند درجة الحریة ) ر(القیمة *
و االنحـراف المعیـاري ) ٦.٥(بان الوسط الحسابي لدقـة التـصویب ) ١(ن الجدول یتضح م

واالنحـــراف ) ٤١٩.٣-(تركیـــز االنتبـــاه فقـــد بلـــغ درجـــة امـــا الوســـط الحـــسابي لمظهـــر ) ٨.٥(قـــدره 
  ).١٨٣.٤(المعیاري قدره 

  وعنـد مقارنـة)٠.٥٥-(كانـت فاما قیمة معامل االرتباط بین دقة التصویب وتركیز االنتباه 
 العالقـة قـوةفقد كانت معنویة وهذا یدل علـى ) ٠.٤٤٤(والبالغة القیمة المحتسبة بالقیمة الجدولیة 

  .تركیز االنتباه ودقة التصویب لدى افراد عینة البحثدرجة بین 
بـین المعنویـة  درجة تركیز االنتباه لدى عینـة البحـث ادى الـى العالقـة قوةویرى الباحث ان 
حیــث ان زیــادة درجــة وهــذا یحقــق صــحة فرضــیة البحــث ، قــة التــصویب درجــة تركیــز االنتبــاه ود

 علــى درجــة دقــة التــصویب ویرجــع ذلــك وتــؤثرتركیــز االنتبــاه یعنــي تــشتت االنتبــاه وعــدم التركیــز 
لحالــة  الــى عــدم التركیــز علــى مظــاهر االنتبــاه فــي الوحــدة التدریبیــة علــى تمــارین تتــضمن اأیــضا

ن درجـة التركیـز تـرتبط بعـدة عوامـل منهـا حجـم الجهـد المبـذول االنفسیة وكذلك دقة التصویب، اذ 
  ).Filed ,1970,205(في تنفیذ الحركة او درجة تعقید الحركة 

ان اداء أي حركــة او مهــارة تمثــل توافــق الجــسم مــع محیطــه الخــارجي وهــذا یعتمـــد "كــذلك 
  ." على نشاط العضالت التي یقوم بها الجهاز العصبي بتنظیم عملها 

  ).٧٢، ١٩٨١،رزق اهللا بكدش و (
وان عملیة التوتر التي تصاحب عملیة تركیز االنتباه تتطلب من الریاضـي محاولـة التغلـب 

 جــسمیة متكیــف علیهــا والتــي تــتم بــصورة طبیعیــة وهــي مــا أوضــاععلیهــا وهــذا یقــوده الــى اتخــاذ 
یـشعر بهــا الــذي یعمـل علــى تفریـغ االنفعـاالت التــي ) أالنتبـاهيالوضـع (تعـرف بـالتكیف الوصــفي 

 واألداء بمــا ینــسجم األوامــر إصــدارالالعــب وتــساعده علــى االســترخاء والهــدوء وهــذا یــساعد علــى 
  ).٤٦٥ ، ١٩٧٢صلیبیا ، . (الحركي 
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 ١٢

  االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  :یأتياستنتج الباحث ما 
  .بدرجة تركیز االنتباه ودقة التصویتوجد عالقة ذات داللة معنویة بین  -١
 .في درجة التركیز ودقة التصویب بدرجة عالیة  افراد عینة البحث یمتاز -٢

  التوصیات ٢-٥
  .ة والتركیزحدالتدریبیة ومنها الالتعلیمیة و العمل على تطویر مظاهر االنتباه خالل الوحدات  -١
 .ضرورة االهتمام بتدریبات دقة التصویب بكرة القدم -٢

 .المتنوعةل التمرینات تنمیة القدرات العقلیة من خال-٣

االهتمــام بالتــدریبات التــي تعمــل علــى تنمیــة التكنیــك الــصحیح فــي الوحــدات التدریبیــة والتكــرار -٤
 .من مهارة دقة التصویب

 .قبل اداء دقة التصویب بكرة القدم) االستعداد التعبوي  (التاكید على الوضع االنتباهي-٥

  واألجنبیةالمصادر العربیة 
 ، دار اإلسـكندریة المهاري والخططي لالعـب كـرة القـدم ، األعداد) : ١٩٩٤(ابراهیم ، مفتي  -١

  .الفكر العربي ، جامعة حلوان
 .، القاهرة ، دار المعارف العربي ٥المالكمة ، ط): ١٩٧٦(احمد ، عبد الحمید  -٢

اثر اسلوب المنافسات والتغذیة الراجعة فـي الرضـا الحركـي ) : ١٩٩٨(اسمر ، محمد خضر  -٣
ـــة الریاضـــیة ، جامعـــة والتحـــصیل ب ـــة التربی ـــوراه غیـــر منـــشورة ، كلی كـــرة القـــدم ، اطروحـــة دكت

 .الموصل

، مـصر ، ١القیـاس فـي المجـال الریاضـي ،ط) : ١٩٧٨(البیك ، علي فهمي وخاطر ، احمد  -٤
 .دار المعارف ، القاهرة

 فــــي اإلحــــصائیةالتطبیقــــات ): ١٩٩٦(التكریتــــي ، ودیــــع یاســــین و العبیــــدي ، محمــــد حــــسن  -٥
 . الریاضیة ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر البحوث

، دار ٤علـــم الــنفس التربـــوي الریاضـــي ، ط): ١٩٧٥(جــالل ، ســـعد وعـــالوي ، محمــد حـــسن  -٦
 .المعارف ، القاهرة

مظــاهر االنتبــاه لــدى العبــي بعــض ) : ١٩٨٩(حــسین ، مــصطفى ومحمــود ، صــدیق محمــد  -٧
حلــوان ، العــدد االول ، المجلــة العلمیــة للتربیــة ، جامعــة ) دراســة مقارنــة(االنــشطة الریاضــیة 

 .الریاضیة
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 ١٣

تــصمیم وتقنــین اختبــارات لقیــاس بعــض المهــارات ) : ١٩٩٠(واخــران الخــشاب ، زهیــر قاســم  -٨
االسایة بكـرة القـدم ، جامعـة الموصـل ، وقـائع المـؤتمر الـسادس لكلیـات التربیـة الریاضـیة فـي 

 .جامعات القطر

 األساســیةعالقــة بعــض مظــاهر االنتبــاه بــاهم المهــارات ) : ١٩٩٩(خوشــناو ، بحــري حــسن  -٩
 .بكرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة صالح الدین ، كلیة التربیة الریاضیة 

عالقة تركیز االنتبـاه بدقـة التـصویب فـي الرمیـة الحـرة بكـرة ): ١٩٩٨(سلیمان ، هاشم احمد - ١٠
 .بیة الریاضیة ، جامعة الموصل  غیر منشورة ، كلیة التر ماجستیرالسلة ، رسالة 

 . ، بیروت ، دار المعارف ٧كرة القدم ، ط): ١٩٨٧(الصفار ، سامي واخرون - ١١

التــــدریب الریاضــــي بــــین نظریــــات وتطبیقــــات ، جامعــــة ) : ١٩٩٢(عبــــد الخــــالق ، عــــصام  - ١٢
 .االسكندریة ، دار الفكر العربي 

 .ة بغداد ، بیت الحكمة علم الحركة ، التعلم الحركي ، جامع): ١٩٨٩(محجوب ، وجیه - ١٣

محمـــد رضــا ابـــراهیم (دلیـــل الریاضــیین للتـــدریب الــذهني ترجمــة ) : ١٩٩٠(فر، روبــرت دنایــ- ١٤
 .الموصل ، دار الحكمة للطباعة والنشر ) واخرون 

، الموصل ، ) موفق المولى(كرة القدم الخطط والمهارات ، ترجمة ) : ١٩٩٧(هیوز جارلس - ١٥
 .مطبعة التعلیم العالي 

علم النفس الریاضي ، النمو والدافعیة في التربیة الریاضیة ): ١٩٧٥(محمد حسن عالوي ، - ١٦
 .، دار المعارف ، مصر٢، ط

بعــض مظــاهر االنتبــاه وعالقتهــا بدقــة التــصویب بكــرة الیــد ، ) : ١٩٩٤(، مــرقس امیــرة حنــا - ١٧
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد

، ١مدخل الى میادین علم النفس ومناهجه ، ط) : ١٩٨٢(ق اهللا ، رالف بكدش ، كمال ورز - ١٨
 .دار الطلیعة ، بیروت

 .، دار الكتب اللبناني ، بیروت١علم النفس التربوي ، ط) : ١٩٧٢(صلیبیا ، جمیل - ١٩

، عمـــان ، دار الفكـــر ١فیـــسولوجیا العملیـــات العقلیـــة ، ط) : ٢٠٠٠(الـــضمد ، عبـــد الـــستار - ٢٠
 .للطباعة والنشر 

تركیــز االنتبــاه قبیــل اداء االرســال بــالكرة الطــائرة ، ) : ١٩٨٨(خطیــب ، خالــد عبــد المجیــد ال- ٢١
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضة ، جامعة الموصل

22- Filed ,Genov (1970): The Nature of the Mobilization Readies in 

Flounce of Event Factor Upon its Formation Worheng Tang.     
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  )١(الملحق رقم 
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  )٢(الملحق رقم 
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