حدة وتركيز االنتباه وعالقتها بدقة التهديف بكرة قدم الصاالت
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االنتباه والتركيز هي من القدرات العقلية املهمة والتي يحتاجها العب كرة قدم الصاالت اثناء املبارة والتي لها دور كبير في
نتيجة املباراة  ،ولصغر مساحة امللعب وسرعة اللعب والحصول على فرص كبيرة للتهديف اثناء املبارة الواحدة يتطلب من
الالعبين قدرات عالية من االنتباه والتركيز طوال فترة املباراة وذلك لتسجيل اكبر عدد ممكن من االهداف في مرمى الخصم .
ويهدف البحث ما ياتي-:
•
•

التعرف على العالقة بين االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.
التعرف على العالقة بين تركيز االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.

ومن خالل هذه االهداف وضع الباحث الفروض االتية
•
•

وجود عالقة ارتباط معنوي بين حدة االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.
وجود عالقة ارتباط معنوي بين تركيز االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.

واستخدم املنهج الوصفي بطريقة االسلوب االرتباطي املالئم لطبقة البحث وقد استخدم الباحث االختبارات (بوردن –
سموث ،اختبار دقة التهديف) واشتملت عينة البحث ( ) 18العب اختيرو بالطريقة العمدية وتم اجراء التجانس في (العمر ،
والطول  ،والوزن ) لهذه العينة بعد ذلك تم إيجاد امل عامالت العلمية لهم على البيانات مع إستخدام الوسائل االحصائية املناسبة
ملعالجة البيانات  .واستنتج الباحث ما ياتي
• وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوي بين دقة التهديف وحدة االنتباه بكرة قدم الصاالت.
•

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين دقة التهديف وترك يز االنتباه بكرة قدم الصاالت .من خالل االستنتاج
فقد يوص ي الباحثون بالتوصيات االتية:

•
•

ضرورة االهتمام بالعمليات العقلية من قبل املدرب اثناء الوحات التدربيبة
اجراء دراسات تجربية تبين مدى تاثير العمليات العقلية على دقة التهديف في املباراة .

ضركردنةوةى بةئاطايي وثةيوةنديان بة ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤل لةتؤثي ثيي فوتسال
تيذي و ِ
م.د .ئيبراهيم حةسسان يةحيا ئةلبةزاز
م.ي .ئةحمةد يةقةزان سالح
كؤليذي نور زانكؤيي
كؤليذي نور زانكؤيي
 1440كؤضي
 2019زاييني
بةئاطايي و ضركردنةوة لةتوانا عةقلية طرنطةكانة و ياريزاني تؤثي ثيَي فوتسا َل ثيَويستيةتي لةكاتي ياري
دةبي لةئةنجامي ياري ،لةبةر بضوكي ِرووبةري ياريطا وخيَرايي ياريي ودةسكةوتني
ورؤلَيَكي طةورةى
َ
هةلي طةورةى طؤ َل كردن لةيةك ياري ياريزانان ثيويستيان بة تواناي بةرز هةية لة بةئاطايي و
ضركردنةوة بةدريَذايي ماوةى يارييةكة ئةويش بؤ تؤماركردني زؤرترين طؤلَ لة تيثي بةرامبةر .ئامانجي
تويَذينةوةكة:

ئاشنابوونة لةسةر ثةيوةندي ن َيوان بةئاطايي و ووردي ئارستةكردني تؤث بؤ طؤلَ لةتةثي ث َيي فوتسالَ لة الي
ياريزاناني هةلَبذاردةى زانكؤي زاخؤ.
ضركردنةوةى بةئاطايي و ووردي ئارستةكردني تؤث بؤ طؤ َل لةتةثي
 ئاشنابوونة لةسةر ثةيوةندي نيَوان ِثيَي فوتسا َل لة الي ياريزاناني هةلَبذاردةى زانكؤي زاخؤ.

بةوئامانجانة تويَذةران ئةو طريمانانةيان داناوة:
 بووني ثةيوةندي وابةستةى واتايي لةنيَوان تيذي بةئاطايي و ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل لةتؤثي ثيَيفوتسا َل لة الي ياريزاناني هةلَبذاردةى زانكؤي زاخؤ.
ضركردنةوةى بةئاطايي و ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل
 بووني ثةيوةندي وابةستةى واتايي لةنيَوان ِلةتؤثي ثيَي فوتسا َل لة الي ياريزاناني هةلَبذاردةى زانكؤي زاخؤ.
بةريَطةى شيَوازي وابةستةى طونجاو بؤ تو َيذي تويَذينةوةكة بةكارهاتووة  ،هةروةها
ِريَبازي وةسفي ِ
تو َيذةران تاقيكردنةوةكاني( بوردن -سموس  ،تاقيكردنةوةى ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل )
وريَكاري
بةريَطةى بةئةنقةست هةلَبذيَردراون ِ
بةكارهيَناوة .نمونةى تويَذينةوة لة( )18ياريزان ثيَكهاتوة ِ
هاوتوخميان لة (تةمةن ،دريَذي باالَ ،كيَش) بؤ كراوة ،ئينجا مامةلَة زانستيةكانيان بؤكراوة لة داتاكان بة
بةكارهيَناني شيَوازي ئاماري طونجاو بؤ ضارةرسةري داتاكان .تويَذةران ئةو دةرةنجامانةيان كردووة:
 بووني ثةيوةندي وابةستةي ئاماذةى واتايي لةن َيوان ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل و تيذي بةئاطاييلةتؤثي ث َيي فوتسا َل.
 بووني ثةيوةندي وابةستةي ئاماذةى واتايي لةنيَوان ووردي ئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل و ضركردنةوةىلةريَي ئةو دةرةنجامانة تويَذةران ئةو ِراسثاردانةيان كردووة:
بةئاطايي لة تؤثي ثيَي فوتسا َل ِ .
 ثيَويستي بايةخ دان بة ثرؤسة عةقليةكان لةاليةن ِراهيَنةرةوة لةكاتي يةكة مةشقي يةكان. ئةنجامداني تويَذينةوةى ئةزمووني بؤ دةركةوتني ِرادةى كاريطةرى ثرؤسة عةقليةكان لةسةر وورديئاراستةكردني تؤث بؤ طؤ َل لة يلرييدا.

Attention, concentration and their relationship with precision scoring in futsal.
Attention and concentration is an important mental abilities needed by the football
player during the game Which have a big role in match-result , because of The small
space of the stadium, the speed of play and the ability to get great opportunities for
scoring during the game requires players to have high abilities of attention and
concentration throughout
the game to score as many goals as possible in the opponent's goal.
The research aims to:• Recognize the relationship between attention and accuracy of scoring in Futsal
players of the University of Zakho.
• Recognize the relationship between concentration and scoring accuracy in Futsal
players of the University of Zakho .
The descriptive approach was used in an associative manner in away that appropriate
the research , The researcher used the tests (Borden-Smith, scoring accuracy test).
The research sample included (18) players who were chosen by the intentional
method and the homogeneity of( age, height and weight)was done, After that,
scientific transactions were created on them with the use of the appropriate statistical
means to process the data , then the researcher concluded the following :• There is a significant correlation between the accuracy of scoring and attention in
futsal.
• There is a significant correlation between the accuracy of the scoring and the
concentration in futsal. In conclusion, the researchers recommend the following
recommendations

• It is necessary to pay attention to mental processes by the trainer during the training
sessions
• conducting Experimental studies that show the effect of mental processes on the
accuracy of scoring in the game.
` 1-1املقدمة واهمية البحث
ً
ً
إن عملية التدريب الرياض ي التي تساهم في وصول الفرد إلى املستويات العالية تتطلب أعدادا متكامال لجميع النواحي
ً
(البدنية واملهارية والخططية والنفسية)  ،وانطالقا من هذا الرأي درس علماء النفس العديد من املوضوعات واملشكالت النفسية
املرتبطة بالفعاليات الرياضية وأجروا العديد من التجارب والبحوث للكشف عن أسباب هذه املشكالت واقتراح الحلول لها في
مختلف األلعاب الرياضية ومحاولة االستفادة منها قدر املستطاع  ،ولكن هذه الدراسات ما تزال بحاجة إلى تعمق أكثر في البحث
والدراسة إليجاد الحلول املناسبة.
إن لعبة كرة قدم الصاالت واحدة من تطورات كرة القدم الحديثة فهي أسلوب لعب جديد وتعد ركيزة أساسية لتطور كرة القدم
وهي لعبة قديمة حديثة  ،قديمة األصل واملنبع وحديثة بأسلوبها واستقالليتها  ،كما تسعى الدول املتقدمة والعراق بشكل خاص
إلى تطوير كرة القدم للصاالت وتطوير كافه القوانين التي تختص بهذه اللعبة ورفع درجة املستوى املهاري واإلعدادي لدى
ممارسيها لكي تصبح القاعدة األساسية قوية حتى تكون هذه اللعبة في العراق لعبة تنافسية وتصبح ذات اهتمام الرياضيين
واملختصين فيها .
وتعد العمليات العقلية العليا ومنها (االنتباه) أحد املوضوعات النفسية املهمة التي لها عالقة باألداء الحركي واملهاري ويعد التركيز
أحد مكونات االنتباه املهمة الذي له دور فاعل في االستعداد قبيل التصويب خاصة وأنه يتحدد مستوى االنجاز على أساس دقته
 ،وهذا يتطلب من الالعب التدريب املتواصل على تطوير الصفات النفسية والعمليات العقلية العليا إذ أن ارتفاع درجة اإلتقان
ً
للمهارات الحركية ال يرتبط بمؤهالت التدريب فقط  ،بل يرتبط أيضا بقدرة الفرد على تركيز انتباهه  ،ان الحد الفاصل مابين
الخسارة والفوز هو تسجيل االهداف واستغالل الفرص املتاحة خالل املباراة كما إن تركيز االنتباه له أهمية بدقة التهديف نظرا
لقلة املساحات في هذه اللعبة وصغر املرمى وبالتالي يحتاج الالعب إلى تركيز انتباه عالي ورشاقة كبيرة من اجل االرتقاء بدقة
التهديف كرة القدم الصاالت الن هذه املهارة تحتاج إلى تقنية عالية من الالعبين  ،ومن هنا تبرز اهمية البحث في دراسة حدة
وتركيز االنتباه وعالقتها بدقة التصويب بكرة قدم الصاالت.
 1-2مشكلة البحث
ان عدم استغالل الفرص وضياع االهداف تودي الى تحول الفريق من الدفاع الى الهجوم وربما استقبال االهداف  ،ومن
خالل اطالع الباحثان على املصادر العلمية وعلى مباريات الدوري العراق لكرة قدم الصاالت وجد ان هناك قصور في عملية
التهديف وضياع فرصة سهلة ويرجح الباحثان ان ضياع هذه الفرص نتيجة لقلة التركيز واالنتباه ومن هنا تكمن مشكلة البحث في
االجابة على التساؤل االتي  :هل لالنتباه والتركيز عالقة بدقة التهديف بكرة قدم الصاالت .
 3-1هدفا البحث :
 1-3-1التعرف على العالقة بين حدة االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.
 2-3-1التعرف على العالقة بين تركيز االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.
 4-1فرضا البحث :
 1-4-1وجود عالقة ارتباط معنوي بين حدة االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.

 2-4-1وجود عالقة ارتباط معنوي بين تركيز االنتباه ودقة التهديف كرة قدم الصاالت لدى العبي منتخب جامعة زاخو.
 5-1مجاالت البحث :
املجال البشري :العبي نادي منتخب جامعة زاخو
املجال ألزماني  :للمدة من )2018/11/15( :لغاية (2018/12/20
املجال املكاني  :القاعة املغلقة كلية التربية الرياضية
 2الدراسات السابقة
( دراسة الحوري  ،عكلة سليمان سنة )2005
"عالقة تركيز االنتباه بدقة التصويب لدى العبي املنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد"
هدفت الدراسة الى

.1تعرف على العالقة بين زمن تركيز االنتباه قبل التصويب ودقة التصويب لدى العبو املنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد .
.2التعرف على العالقة بين درجة تركيز االنتباه ودقة التصويب لدى العبي املنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد .
.3التعرف على العالقة بين زمن تركيز االنتباه قبيل التصويب ودرجة تركيز االنتباه لدى العبي املنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد .
وافترض الباحث مايلي :
 .1هناك عالقة ارتباط معنوية بين زمن تركيز االنتباه قبيل التصويب ودقة التصويب لدى العبي املنتخب الوطني بكرة اليد .
 .2هناك عالقة ارتباط سالبة بين درجة تركيز االنتباه ودقة التصويب لدى العبو املنتخب الوطني بكرة اليد .
 .3هناك عالقة ارتباط سالبة بين زمن تركيز االنتباه قبيل التصويب ودرجة تركيز االنتباه لدى العبو املنتخب الوطني بكرة اليد .
استخدم الباحث املنننهج الوصننفي بطريقننة املسننح كأسننلوب أفضننل لحننل مشننكلة  .حيننث اشننتملت عي تننه  20العننب اختيننرت بالطريقننة
العمدي ن ننة حي ن ننث اس ن ننتخدم االختب ن ننارات (برون ن ننث  ،اختب ن ننار زم ن ننن تركي ن ننز قبي ن ننل التص ن ننويب  ،ودق ن ننة الته ن ننديف ) وتوص ن ننل الباح ن ننث ال ن ننى
االست تاجات التالية :
أ -وج ننود ارتب نناط معن ننوي موج ننب ب ننين زم ننن تركي ننز االنتب نناه قبي ننل التص ننويب عل ننى اله نندف ودق ننة التص ننويب (وه ننذا يحق ننق الف ننرض األول
للبحث) .
ب -وجود ارتباط معنوي سالب بين درجة تركيز االنتباه ودقة التصويب (وهذا يحقق الفرض الثاني) .
جن -وجود ارتباط معنوي سالب بين زمن تركيز االنتباه ودرجة تركيز االنتباه (وهذا يحقق الفرض الثالث) .
 .3اجراءات البحث
 1-3منهج البحث :

إن طبيعة املشكلة هي التي تحدد املنهج املناسننب الننذي دعتمنند عليننه الباحننث لتحقين ق أهدافننه لننذا عمنند الباحننث إلننى اسننتخدام املنننهج

الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية .
 2-3عينة البحث :
تكون مجتمع البحث مننن العبنني كننرة قنندم الصنناالت املتقنندمين فنني جامعننة زاخننو والننذين يبلن عننددهم ( )14وتننم اختيننار عينننة أعننددهم
()12العب بالطريقة العمدية وتم اجراء االختبار عليهم .
 3-3وسائل جمع البيانات
االستبيان – االختبارات – تحليل محتوى املصادر
االداوات املستخدمة بالبحث
ميزان لقياس الوزن

كرة قدم الصاالت

ساعة توقيت

شريط قياس

االختبن ننارات  :من ننن اهن ننم الوسن ننائل لتقن ننيم مسن ننتوى الالعبن ننين والوقن ننوف علن ننى مسن ننتوى قن نندارا هم البدنين ننة او املهارين ننة وخاصن ننة لاللعن نناب
التخصصية .
 1-5-3تحديد االختبارات :
لتحديد أهم الصفات االختبارات لالعبي كرة قدم الصاالت التي تتعلننق بموضننوع البحننث ولعنند تحليننل محتننوى املصننادر العلميننة  ،تننم
تصميم استبيان ملحق ( )1وتوزيعها على مجموعة من السننادة املختصننين فنني مجننالي علننم التنندريب الرياضن ي وعلننم النننفس وكننرة قنندم
الصاالت واظهر االستبيان حصول االختبارات اغلبها على نسبة اتفاق ( ) % 75فأكثر .
2- 5-3

التهديف من الكرات الثابتة على ست تقسيمات ( .الزهيري ) 2009 ،

3- 5-3

اختبار ( بوردن  -أنفيموف ) املعدل لالنتباه (.الزبيدي )177- 173 , 2011 ,

 6-3التجربة االستطالعية :
تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ ( )2018/12/1على  3العبين من نادي دهوك لضبط متغيرات االختبارات اثناء اختبار دقة
التهديف واالختبارات الهوائية والالهوائية ملعرفة الصعوبات التي تواجه الباحث اثناء التجربة الرئيسة  ،و هئية فريق العمل
وتوزيع الواجبات عليهم بصورة صحيحة
 7-3تجربة البحث النهائية :
تم اجراء التجربة النهائية بتاريخ ( )2018/12/7-8على عينة البحث بمايلي :
❖ اليوم االول  :استمارة اختبار ( بوردن  -أنفيموف ) املعدل لالنتباه
❖ اليوم الثاني  :دقة التهديف

 8-3الوسائل االحصائية :
تم استخدام الوسائل االحصائية االتية :
الوسط الحسالي  ،االنحراف املعياري  ،معامل االختالف  ،معامل االرتباط البسيط
تم ادخال واخراج البيانات واخراجها بواسطة برنامج ()Minitab17
 -4عرض ومناقشة النتائج
 1-4عرض ومناقشة النتائج حدة االنتباة وعالقته بدقة التهديف بكرة قدم الصاالت
جدول()2يوضح االوساط الحسابية واالنحراف املعنوية املعياري ومعامل االرتباط ودرجة املعنوية لحدة االنتباه والتهديف .
املتغيرات

س

±ع

درجة حدة االنتباه

6815.7

164.7

التهديف

6.87

1.24

معامل االرتباط

0.823

املعنوية

*0.012

معنوي عند نسبة خطأ ≥ 0.05
من خالل الجدول( )2يتبين ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين اختبار التهديف ودرجة االنتباة عند مستوى معنوية 0.05
ويعزو الباحث هذا االرتباط بين الختبار تركيز االنتباه وعالقته وارتباطه بدقة التهديف إلى إن تركيز االنتباه دعد من العمليات
العقلية التي تؤدي بدوره إلى زيادة دقة التهديف بسبب التركيز على الزاوية األكبر املتاحة للتسجيل وذلك من خالل الرؤية
واإلحساس (الحس التهديفي) للعب بحركة املنافس أو حركة حامي الهدف وتموقعه وحسب خبرة الباحث إن الرياض ي كلما كان
محافظا على التركيز طول فترة املباراة تكون لديه فرصة اكبر في تسجيل الهدف في أي لحظة من لحظات املباراة (إذ إن جهد املباراة
يولد ضعف في تركيز االنتباه) (العرلي  )287 : 2001 ،وبالتالي ال يمكن تسخير الصفات البدنية وحدها فقط ألجل الصفات
املهارية بل لتركيز االنتباه دور كبير في دقة التهديف .
 2-4عرض ومناقشة النتائج تركيز االنتباة وعالقته بدقة التهديف بكرة قدم الصاالت
جدول ( )3يوضح االوساط الحسابية واالنحراف املعنوية املعياري ومعامل االرتباط ودرجة املعنوية لتركيز االنتباه والتهديف

•

املتغيرات

س

±ع

تركيز االنتباه

2281.4

127.5

التهديف

6.87

1.24

معنوي عند نسبة خطأ ≥ 0.05

معامل االرتباط

املعنوية

0.881

*0.009

من خالل الجدول يتبين ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين اختبار التهديف ودرجة االنتباة عند مستوى معنوية 0.05
فان التطور الحاصل فيه دعود إلى قدرة الفرد بالتركيز على األداء الحركي الصحيح في أثناء وجود مثيرات مختلفة وهذه املثيرات
يمكن أن تكون ذاتية فكلما كان الالعب بكامل تركيزه اثناء املباراة سهلة علية استغالل الفرص والتسجيل  ،كما ان تركيز االنتباه
من املظاهر املهمة والضرورية التي يحتاجها العب كرة القدم لتنفيذ الواجبات الحركية والسيما مع مهارة التهديف اذ تحتاج هذه
املهارة الى الدقة العالية في األداء لذلك فان تركيز الالعب هنا هو القدرة على اسناد االنتباه ملثيرات منتقاة لفترة محددة ,وهذا
يتجلى عند تنفيذ التهديف من املواقف او الحاالت الثابتة اثناء املنافسة اذ تحتاج الى مستوى عالي من تركيز االنتباه وهذا ما اكده
مفتي " ان هناك الكثير من الحاالت الثابتة في كرة القدم تتطلب من الالعب اعلى درجات التركيز عند تنفيذها"(مفتي )35 :1994،
.
 .5االست تاجات والتوصيات
 1-5االست تاجات
 .1وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوي بين دقة التهديف وحدة االنتباه بكرة قدم الصاالت .
 .2وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين دقة التهديف وتركيز االنتباه بكرة قدم الصاالت .
 2-5التوصيات
 .1ضرورة االهتمام بالعمليات العقلية من قبل املدرب اثناء الوحات التدربيبة
 .2اجراء دراسات تجربية تبين مدى تاثير العمليات العقلية على دقة التهديف في املباراة
التأكيد على فن أداء التصويب خالل التعليم والتدريب ألن ثبات زمن األداء دساعد على تكوين حالة جيدة من االستعداد
ً
بدال من فن األداء.
وتركيز االنتباه على الواجب الحركي
املصادرالعربية واالجنبية
 .1الح ننوري ،عكل ننة س ننليمان ( : )2000وخال نند عب نند املجي نند  ،عالق ــة تركي ــزاالنتب ــاه بدق ــة التص ــو ل ــد الع ــي املنت ـ ـ
الوطني للناشئين بكرة اليد  ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية  ،جامعة املوصل  ،املجلد  ، 6العدد، 20
 .2العرلي  ،محمد :التدر العقلي في املجال الر اض ي ( 2001م)،ط ، 2دار الفكر العرلي ،القاهرة .
 .3مفتي ايراهيم جمال( :)1994الجديد في االعداد املهاري واملخططي لالع ي كرة القدم ،دار الفكر العرلي ،القاهرة.،
 .4الزبيدي  ,محمد خالد داؤد ", )2011( ,أثر برنامج للمهارات النفسية على الطاقة النفسية املثلى ومستو االنجاز
واالداء الفني لالع ي كرة القدم الشباب "  ,رسالة ماجستير غير م شورة  ,تربية رياضية جامعة املوصل .
 .5الزهري  ,ربيع خلف جميل " )2009( ,تصميم وبناء اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية الخاصة لالع ي
خماس ي كرة القدم " رسالة ماجستير غير م شورة  ,تربية رياضية جامعة املوصل .

