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تركيز األنتباه وعالقتو بدقة اداء بعض الميارات األساسية بكرة القدم لمصاالت
بحث تقدمت بو

م.د .وميض شامل كامل
جــــــــامعـــــــــة بغداد -كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

ملخص البحث
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى العالقة بين قدرة ذىنية وىي تركيز األنتباه وبعض
الميارات األساسية بكرة القدم لمصاالت وىي (المناولة – التيديف) وألجل تحقيق ىدف البحث
قام الباحث بأستخدام المنيج الوصفي بأسموب الدراسات األرتباطية لحل مشكمة البحث اذ استخدم
عينة من ( )15العبة من العبات منتخب جامعة بغداد بكرة القدم لمصاالت تم اختيارىم عمدياً
وقام الباحث بأجراء اختباري دقة المناولة والتيديف كما قام بتوزيع استمارة (بوردن  -انفيموف)
لتركيز األنتباه وبعد ذلك تم استخدام قانون معامل األرتباط البسيط (بيرسون) ألستخراج قيمة
معامل األرتباط بين تركيز األنتباه وكل من دقة المناولة والتيديف وبعد اجراء األختبارات
والحصول عمى النتائج تم معالجتيا احصائيأ وتم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا بأسموب
عممي مدعم بالمصادر وعمى ضوء النتائج خرج الباحث بعدة استنتاجات اىميا:
 ان لتركيز األنتباه عالقة طردية مع دقة المناولة. ان لتركيز األنتباه عالقة طردية مع دقة التيديف.كما اوصى الباحث عدة توصيات اىميا:
 األىتمام بالقدرات الذىنية لما ليا من اىمية في تكامل األداء. اضافة األختبارات الذىنية عند اختيار العبي والعبات كرة القدم لمصاالت.ABSTRUCT
ATTENTION CONCENTRATION & THE RELATIONSHIP
WITH SOME BASIC SKILLS IN FUTSAL
The aim of study to know the relationship between attention
concentration and some basic skills in futsal (pass-shoot) and to achieve
the aim of study the researcher use the descriptive method to solve the
problem of the study and use sample of (15) players from university of
316

بحث م .د وميض شامل كامل الصفحات من ( )316الى ()326

مجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياضية – المجمد الثالث – العدد الحادي عشر ()30-12-2015
كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت

Baghdad team for women and then we use test for pass and shoot and
borden- animefof and after we get the results we treat them statically to
reach some conclusions:
1- there is positive relationship between attention concentration and
passing.
2- there is positive relationship between attention concentration and
shooting.
And the recommendations:
1- take care of mental skills to reach the top of skill.
2- add the tests of mental to chose the players in futsal.
الباب األول
 -1التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث واىميتو:
تحظىىى األلعىىاب الرياضىىية باالىتمىىام الواسىىع والكبيىىر مىىن قبىىل دول العىىالم وذلىىك مىىن اجىىل
الوصىىول إلىىى المسىىتويات العاليىىة فىىي األداء ومىىن اجىىل تحقيىىق أفضىىل االنجىىازات الرياضىىية وفىىي
ويعد التطور المستمر من العوامل الرئيسة التي جعمت الرياضىة تسىير
مختمف األلعاب الرياضيةّ ،
دائماً نحو التقدم وتحقيق االنجازات الكبيرة ،وىذا كمو يأتي من خالل إعداد الالعبىين إعىدادا جيىداً
في مختمف النواحي البدنية و الميارية والخططية والنفسية والذىنية.
وتعد لعبة كرة القدم لمصاالت من األلعاب الحديثة والتي تتطمب مجيود بدني عالي نظ اًر
لمتطمباتيا المختمفة فيي لعبة سريعة ومتغيرة األحداث وكثيرة التحوالت وتحتاج الى اعداد متكامل
من جميع النواحي البدنية والفنية والخططية والنفسية وال ننسى جانب ميم في ىذه المعبة وىو
الجانب الذىني نظ اًر لكثرة األحتياج الى العمميات العقمية في ىذه المعبة وضرورة سرعة اتخاذ
الق اررات األفضل لتنفيذىا عمى طول وقت المباراة ويعد تركيز األنتباه من الجوانب الذىنية الميمة
في لعبة كرة القدم لمصاالت من ىنا جاءت اىمية البحث في الربط بين القدرات الذىنية والميارية
عن طريق ايجاد العالقة بين تركيز األنتباه وبعض الميارات األساسية وىي كل من المناولة
والتيديف.
 2-1مشكمة البحث:
لعبىىة ك ىرة القىىدم لمصىىاالت مىىن االلعىىاب التىىي يحتىىاج الالعىىب فييىىا الىىى متطمبىىات بدنيىىة
ومياريىىة عاليىىة لتحمىىل العىىبء الىىذي يقىىع عميىىو اثنىىاء اداء المبىىاراة نتيجىىة صىىغر مسىىاحة الممعىىب اذ
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يسىىيل الوصىىول إلىىى المرمىىى بث ىو ي
ان قميمىىة وايضىىا صىىغر مسىىاحة اليىىدف وىىىذا كمىىو يتطمىىب امىىتالك
الالع ىىب ق ىىدرات بدني ىىة ومياري ىىة متكامم ىىة اض ىىافة ال ىىى الق ىىدرات الذىني ىىة الت ىىي تتمث ىىل بس ىىرعة اتخ ىىاذ
الق اررات في المواقف المختمفة ومن خالل خبرة الباحث كونو محاضر اسيوي بالمعبة والعب دولىي
سىىابق ومىىدير المنتخىىب الىىوطني بك ىرة القىىدم لمصىىاالت ومىىدرب منتخىىب جامعىىة بغىىداد لمنسىىاء حالي ىاً
الحىىظ عىىدم األىتمىىام بالقىىد ارت الذىنيىىة والتىىي تسىىاعد عمىىى اداء الميىىارات األساسىىية بشىىكل متكامىىل
ممىىا حىىدا بىىو الىىى د ارسىىة العالقىىة بىىين قىىدرة ذىنيىىة ميمىىة وىىىي (تركيىىز األنتبىىاه) وبعىىض الميىىارات
األساسية بكرة القدم لمصاالت.
 3-1ىدف البحث :
 معرفة معنوية العالقة بين تركيز األنتباه وبعض الميارات األساسية بكرة القدملمصاالت.
 4-1فرض البحث :
 ىناك عالقة ارتباط معنوية بين تركيز األنتباه وبعض الميارات األساسية بركة القدملمصاالت.
 5-1مجاالت البحث:
 المجال البشري :عينة من العبات منتخب جامعة بغداد بكرة القدم لمصاالت. المجال المكاني :ممعب كرة القدم لمصاالت في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة. المجال الزماني  :لمفترة من 2115/2/17م الى  2115/3/21م .الباب الثاني
 -2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1-2منيج البحث:
اسىتخدم الباحىىث المىنيج الوصىىفي بأسىموب العالقىىات األرتباطيىة لمالءمتىىو طبيعىة المشىىكمة
المراد حميا ولتحقيق اىداف وفروض البحث .
 2-2مجتمع البحث وعينتو:
اشىىتممت عينىىة البحىىث والتىىي تىىم اختيارىىىا بالطريقىىة العمديىىة عمىىى العبىىات منتخىىب جامعىىة
بغداد بكرة القدم لمصاالت والبالغ عددىم ( )15العبة من اصل (.)21
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 3-2وسائل جمع المعمومات واألجيزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 1-3-2وسائل جمع المعمومات:
 المصادر العربية واألجنبية. فريق العمل المساعد*. األختبارات والقياس. استمارة تركيز األنتباه. 2-3-2األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 ساعة توقيت الكترونية نوع ( ) Kisloصينية الصنع. البتوب نوع ( )TOSHIBAصيني الصنع. صافرة ( )Foxكندية الصنع. كرات قدم خاصة بالصاالت عدد(.)11 ممعب كرة قدم لمصاالت. شريط قياس معدني بطول( )6م. 4-2إجراءات البحث:
 1-4-2االختبارات المختارة:
 1-1-4-2اختبار المناولة.
اسم االختبار :المناولة باتجاه ىدف صغير من عمى بعد (11م) (. )1
اليدف من االختبار :قياس دقة المناولة .
األدوات المستخدمة :شواخص عدد ( )3وكرة قدم وشريط قياس وىدف صغير أبعاده كاآلتي:
العرض(1221سم) والطول(68سم) .
طريقة األداء :يقف المختبر ومعو الكرة عمى بعد (11م) من اليدف وعند سماع اإلشارة يقوم
المختبر بمناولة الكرة باتجاه اليدف .

* فريق العمل المسبعذ كل مه  :د .وذاء يبسر  ،د.شيرزاد محمذ.

 1رحيم عطية جناني  :بناء بطارية اختبار لقياس الصفات البدنية والميارية لالعبي كرة القدم الشباب في العراق
 ،اطروحة دكتوراه ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة البصرة  ، 2112 ،ص .116
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التسىىجيل :تعطىىى لكىىل مختبىىر ( )3محىىاوالت إذ يىىتم إعطىىاء درجتىىين لممحاولىىة الناجحىىة ودرجىىة
واحدة لممحاولة التي تمس العارضة والقائمين وصفر لممحاولة الفاشمة.

 01م
الشكل ()1
يوضح اختبار المناولة باتجاه ىدف صغير من عمى بعد (11م)
 2-1-4-2اختبار التيديف عمى ىدف مقسم من بعد ()6م(.)1
اسم األختبار:اختبار التيديف عمى اليدف المقسم بدرجات من بعد ()6م.
اليدف من االختبار:قياس دقة التيديف.
األدوات المستخدمة:شريط قياس وكرة خاصىة بكىرة القىدم لمصىاالت عىدد ( )3وىىدف
مقسم بواسطة حبال عمى ( )9أقسام وشاخص واستمارة تسجيل وصافرة.
طريقىىة األداء:يقىىف المختبىىر عمىىى بعىىد (6م)مىىن اليىىدف وعنىىد إعطىىاء اإلشىىارة يقىىوم
بالتيديف.
التسجيل:تعطى لممختبر()3محاوالت إذ يىتم تسىجيل الىدرجات حسىب الموقع،كمىا فىي
الشكل(.)2

( )1وسبم شبمل كبمل  .اثر الجهذ البذوي علً بعض القذراث البذويت الخبصت والمتغيراث الببيىكيىمبتيكيت ومستىي اداء مهبرة التهذيف
في خمبسي كرة القذم  .رسبلت مبجستير  ،كليت التربيت الريبضيت  ،جبمعت بغذاد ، 2002 ،ص .22
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شكل()2
يوضح اختبار التيديف عمى اليدف المقسم بدرجات من بعد ()6م
 3-1-4-2اختبار تركيز االنتباه (:)
لقد تطمبت الدراسة إيجاد درجة التركيز لكل العبة وىذا ما دعا الباحث إلى استخدام
اختبار تركيز األنتباه الذي يعرف تحت عنوان (بوردن – أنفيموف) .
ويعد ىذا االختبار أحد االختبارات الخاصة بالرياضيين والمستخدم لقياس خمسة مظاىر من
مظاىر االنتباه ىي ( الحدة  ،والتركيز  ،التوزيع  ،الثبات والتحويل ) .
 مكونات المقياس :اختبار بوردن – انفيموف لقياس مظاىر االنتباه  ،وىو عبارة عن استمارة تحتوي عمى ()31
سط ارً من الحروف الروسية موزعة عمى ىيئة مجموعات تتكون كل مجموعة من ( )5-3
حروف ويحتوي كل سطر عمى (  )11مجموعات ويبمغ مجموع حروفيا ( )41حرفاً  ،فبذلك
يحتوي االختبار عمى (  )1241حرفاً  ،وقد وضعت حروف ىذا االختبار بترتيب وتسمسل مقنن
(  ) الملحق (. )1
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كما روعي في وضعيا إن تكون غير منتظمة التوزيع وغير متساوية ايضاً وذلك لتفادي
احتماالت الحفظ .
 يتم شرح االختبار لالعبة عن طريق مالحظتيا لورقة القياس وكما يمي:انظر الورقة التي بين يديك بحيث تالحظ الحروف والتراكيب الموجودة بصورة جيدة  ،وحاول أن
تبحث عن الحروف المطموب منك شطبيا وذلك بوضع خط مائل عمييا بقمم الرصاص  ،وعميك
أن تراعي السرعة والدقة قدر المستطاع الن مدة االختبار دقيقة واحدة فقط  ،وستقوم بشطب كل
كممة تبدأ بالحرفين (  ) BCوتبدأ باألسطر الواحدة بعد اآلخر ومن اليسار إلى اليمين .
يبدأ االختبار بكممة ( استعد ) وعند سماعيا يأخذ المختبر ورقة االختبار الموضوعة أمامو
بصورة مقموبة بيد  ،وقمم الرصاص بيد أخرى  ،بعدىا تعطي كممة أبدا فيقوم المختبر بقمب الورقة
في لحظة تشغيل ساعة اإليقاف ويبدأ البحث والشطب لتركيب ( . ) BC
الشروط  -:زمن االختبار دقيقة واحدة فقط  ،وعند سماع كممة قف يضع المختبر – عالمة
راسية بجانب األرقام التي وصل الييا.
 2-4-2التجربة األستطالعية:
قام الباحث في يوم الخميس الموافق 2115/2/26م الساعة العشرة صباحاً بأجراء تجربة
استطالعية عمى عينة من ( )5العبات من ضمن مجتمع البحث لكنيم ليسوا من العينة وقد
اشتممت التجربة األستطالعية عمى اختبارين وىما:
 -1اختبار المناولة بأتجاه ىدف صغير من مسافة ()11م.
 -2اختبار التيديف بأتجاه ىدف مقسم من مسافة ()6م .
وكان اليدف من التجربة األستطالعية:
 -1معرفة مدى تقبل العينة لألختبارات وقدرتيم عمى اداءىا.
 -2معرفة الوقت المستغرق لتنفيذ التجربة الرئيسية.
 -3قدرة فريق العمل المساعد عمى ادارة األختبارات.
 3-4-2التجربة الرئيسية:
قام الباحث بالتجربة الرئيسية والتي شممت اختبار (بوردن-انفيموف) لتركيز األنتباه واختبار
المناولة بأتجاه ىدف صغير من مسافة ()11م واختبار التيديف عمى ىدف مقسم من مسافة
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()6م عمى عينة البحث والبالغة ( )15العبة من العبات منتخب جامعة بغداد بكرة القدم
لمصاالت في يوم األثنين الموافق 2115/3/31م في الساعة العشرة صباحاً.
 5-2الوسائل األحصائية:
استخدم الباحث القوانين األحصائية التالية ألستخراج النتائج:
 -1الوسط الحسابي.
 -2األنحراف المعياري.
 -3معامل األرتباط البسيط (بيرسون).
الباب الثالث
 -3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا
 1-3عرض نتائج عالقة األرتباط بين تركيز األنتباه والمناولة.
الدرجة الجدولية
المتغيرات

المناولة

تركيز األنتباه

31913

31426

الداللة
معنوي

جدول ()1
يبين معامل األرتباط بين تركيز األنتباه والمناولة
نالحظ من الجدول ( )1وجود عالقة ارتباط معنوية بين تركيز األنتباه والمناولة اذ بمغت
قيمة معامل األرتباط بينيما ( )12913وىي اكبر من الدرجة الجدولية والبالغة ( )12426تحت
مستوى داللة ( )1215وامام درجة حرية ( )14مما يدل عمى وجود عالقة ارتباط معنوية.
 2-4عرض نتائج عالقة األرتباط بين تركيز األنتباه والتيديف.
المتغيرات

التيديف

الدرجة الجدولية

الداللة

تركيز األنتباه

31999

31426

معنوي

جدول ()2
يبين معامل األرتباط بين تركيز األنتباه والتيديف
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نالحظ من الجدول ( )1وجود عالقة ارتباط معنوية بين تركيز األنتباه والتيديف اذ بمغت
قيمة معامل األرتباط بينيما ( )12899وىي اكبر من الدرجة الجدولية والبالغة ( )12426تحت
مستوى داللة ( )1215وامام درجة حرية ( )14مما يدل عمى وجود عالقة ارتباط معنوية.
 3-2مناقشة النتائج:
من خالل مالحظة الجدولين ( )2،1يتبين لنا وجود عالقة ارتباط معنوية بين المتغير الذىني
وى ىىو تركي ىىز األنتب ىىاه وك ىىل م ىىن مي ىىارة المناول ىىة والتي ىىديف ويع ىىزو الباح ىىث وج ىىود ى ىىذه العالق ىىة
الطردية بين المتغير الذىني والمتغيرات الميارية الى وجود الحاجة الىى المتغيىر الىذىني اثنىاء
اداء ىذه الميارات والتي تحتاج الى دقة عالية يكتسبيا الالعب من خالل القدرة الذىنية وىىي
تركيز األنتباه والتي تتيح لالعىب ان يقىوم بالميىارة عمىى اكمىل وجىو مسىتخدماً قابمياتىو الذىنيىة
لمحص ىىول عم ىىى افض ىىل اداء اض ىىافة ال ىىى ان الالعب ىىات ى ىىم اختص ىىاص ف ىىي لعب ىىة كى ىرة الق ىىدم
لمص ىىاالت ودائم ىىي المع ىىب ف ىىي المس ىىاحات الض ىىيقة اذ ان " تكى ىرار المع ىىب ف ىىي ممع ىىب ص ىىغير
واسىىتعمالو بكثىرة يىىؤدي إلىىى تحسىىين دقىىة األداء نظى اًر لتعىىدد المواقىىف والصىىعوبات التىىي تىرافقيم
خىىالل التىىدريب فىىي تمىىك المالعىىب "

()1

.كمىىا ان " وضىىع األلعىىاب الصىىغيرة والمشىىابية لىىألداء

يؤدي إلى زيادة التعمم والتركيز والسرعة والدقة في المالحظة "

()2

.

الباب الرابع
 -4االستنتاجات والتوصيات
 1-4األستنتاجات:
 -1ان لتركيز األنتباه عالقة طردية مع دقة المناولة.
 -2ان لتركيز األنتباه عالقة طردية مع دقة التيديف.
 2-4التوصيات:
 -1األىتمام بالقدرات الذىنية لما ليا من اىمية في تكامل األداء.
 -2اضافة األختبارات الذىنية عند اختيار العبي والعبات كرة القدم لمصاالت.

( )1آيليه وديع فرج  :فن الكرة الطائرة  ،ط( ،1القبهرة  ،الهيئت المصريت العبمت للكتبة  ، )1722 ،ص.32
( (2محبسه السيذ عبمر  :اثر برنامج مقترح لتنميت رد الفعل  ،مجلت دراسبث وبحىث جبمعت حلىان  ،العذد الثبوي ،
 ، 1722ص . 40
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المصادر

 آيمين وديع فىرج  :فن الكرة الطـائرة  ،ط ،1القىاىرة  ،الييئىة المصىرية العامىة لمكتىاب ،
.1978
 رحىىيم عطيىىة جنىىاني :بنىىاء بطاريىىة اختبىىار لقيىىاس الصىىفات البدنيىىة والمياريىىة لالعبىىي كىرة
القىىدم الشىىباب فىىي العىراق  ،اطروحىىة دكتىىوراه ،كميىىة التربيىىة الرياضىىية  ،جامعىىة البصىرة ،
. 2112
 وسىىام شىىامل كامىىل :اثىىر الجيىىد البىىدني عمىىى بعىىض القىىدرات البدنيىىة الخاصىىة والمتغي ىرات
البايوكينماتيكية ومستوى اداء ميارة التيديف فىي خماسىي كىرة القىدم  .رسىالة ماجسىتير ،
كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد.2117 ،
 محاسىىن السىىيد عىىامر :اثــر برنـــامج مقتـــر لتنميـــة رد الفعــل  ،مجمىىة د ارسىىات وبحىىوث
جامعة حموان  ،العدد الثاني .1988 ،
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ملحق -1-
استمارة (بوردن -انفيموف) لمظاهر األنتباه
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