وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جــــــامـــــعة القادســـية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

بحث تقدم به الطالب

إلى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية
وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكلوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة
بإشراف
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إنى انشًس انتً اَبزت فً عهد انظهًة  ...انى يٍ كبٌ ونى
ٌزل يعهًً عُد جههً  ...وقدوتً فً حٍبتً  ...وخهٍهً
عٍىًَ
فً
انُىز
انى
...
شجىًَ
عُد
 ..............................................................ابً ( حفظه
هللا)

انى حبٍبٍتً انغبنٍة َ ...بع انًحبة وانحُبٌ  ...اعز اَسبَة
وحصٍ االيبٌ  ...انى يٍ بجىازهب تُزال اهبتً  ...وتطٍب
َفسً  ...وتحهى اوقبتً  ...زيز انًحبة وانعطبء
 .....................................ايً انغبنٍة(زعبهب هللا)
انى يٍ استظم بظههى  ...واستٍُس بُىزهى  ...انى يٍ ٌكٍ
نهى قهبً  ...وتعشق زؤٌتهى عًٍُ  ...وتغسو بأصىاتهى اذًَ
 ...وتسعد بهقبئهى جىازحً  ..وتطًئٍ َفسً
 ...............................اخىتً  ....اخىاتً .
أهدي هرا انجهد انًتىاضع

الباحث

الحمددد هلل رب العددالمين والص د ة والس د م علددى لشددرف المرسددلين محمددد
الصادق األمين لحمد هللا حمدا كثيرا على ما هداني ومنحني من الصبر ووفقندي
إلتمام هذا البحث  .حيث يقتضدي مندي واجدب االعتدراف والوفداء بدرد الجميدل لن
إلددى عمددادة كليددة التربيددة الرياضددية و السدديد عميددد كليددة التربيددة لتقدددم بالشددكر
الرياضددية الدددكتور هشددام هنددداوق كمددا اتقدددم بمددالي شددكرق وامتندداني للدددكتور
اسعد علي سفيح المشرف على البحث لتوجيهاته القيمة ومتابعته لمطدوات البحدث
ولكل من قدم لي العدون وسداهم فدي لتمدام هدذس الرسدالة  .كمدا لتقددم بالشدكر إلدى
جميع االساتذة والتدريسيين لما امدوني به من معلومات قيمة م ل فترة الدراسدة.
كمددا لشددكر فريددق العمددل المسدداعد ومددن ضددمنهم زم ةددي وزمي تددي طلبددة الصددف
الرابددع فددي كليددة التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضددة لمددا قدددموا مددن مسدداعدس إلتمددام
البحث ويسرني لن لعبر عن شكرق للمبراء.كما لتقدم بالشكر إلى والدق والدتي
ولموتي لتشجيعهم المتواصل إلتمام دراستي.
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الفصل االول  -1 :التعريف بالبحث :
 1.1مقدمة البحث واىميتو :
يزداد االىتمام بمعبة كرة القدم في بمدان العالم المتطور ومنيا النامية نظ ار لما
تحتمو ىذه المعبة من مكانة لدى الجميع  ،اذ حظيت ىذه المعبة ببحوث كثيرة وكان ليذه
البحوث دور ميم واساس في تطوير مستوى المعبين ،واخذت الدول تبذل جيود كبيرة
لتوفير التسييالت المادية والمعنوية لالرتقاء بيذه المعبة لمختمف الفئات واالعمار ومن
اجل االرتقاء بالمستوى الفني لالعبين البد من التركيز عمى جميع النواحي البدنية
والميارية والخططية والنفسية واالرتقاء بيا الن لعبة كرة القدم تكون متشعبة ومتغيرة
الظروف.
لمنيوض بمعبة كرة القدم يتوجب االىتمام بالفئات العمرية واعدادىم اعداد صحيح
مبني عمى االسس العممية وان فئة الشباب ( )18-17سنة من الفئات العمرية الميمة
التي يمكن من خالليا النيوض بمستوى المعبة النيا تكون رافد لمفرق المتقدمة واذا ما
اردنا تحقيق ذلك التطور عمينا االخذ بنظر االعتبار جميع النواحي التي من شأنيا
االرتقاء بالعمل الجماعي والفردي لتحقيق الفوز الذي اصبح تحقيقو ليس باالمر اليين
وخاصة امام الفرق التي تعتمد االساليب العممية في اعداد العبييا .
يعد التيديف عمى المرمى من اىم الميارات اليجومية في كرة القدم اذ يكون فيو
االداء محكوم بخصائص تكون ىي المحدد االساس لنجاح ميارة التيديف ،حيث يمكن
ان تنفذ بأسموبين  ،االول خالل سير المباراة عن طريق خطط المعب والكرة في حالة
المعب  ،والثاني عن طريق خطط المعب التي يتبعيا الفريق والكرة ثابتة وغالبا ما تسجل
العديد من االىداف في ىذه الحالة (الكرات الثابتة ) وخاصة الكرات القريبة من المرمى

.وىذا ما جاءت بو الدراسة التي قام بيا كل من (محمد عبده ،مفتي براىيم) 1عمى مباراة

كأس العالم اتضح ليما ان النسبة تتراوح مابين ( %45ـ)%55من اليداف تسجل من

 - 1حنفي محمود ممتار :كرة القدم للناشةين القاهرة دار الفكر العربي  1891ي32

المواقف ا لثابتة  ،لذلك كان من الواجب التخطيط لمتدريب عمى استغالل المواقف
اليجومية الثابتة التي تمكن الفريق من التحقيق الفوز .
ومن ىنا تكمن اىمية البحث بضرورة التعرف وتوفير المعمومات الخاصة عمى
تركيز االنتباه وعالقتو بالتيديف الثابت والتي من شأنيا تحقق المستوى العالي لموضوع
الدراسة .
 2.1مشكمة البحث
تحتاج لعبة كرة القدم كغيرىا من االلعاب االخرى الى ان يمتمك العبييا مختمف
الصفات البدنية والحركية والميارية والخططية بصورة جيدة  ،وتعد الركالت الحرة الثابتة
ومنيا الحرة المباشرة من الركالت التي اصبح ليا الشأن الكبير في تحقيق الفوز وحسم
نتيجة المباراة  ،سواء كانت من عالمة الجزاء او من الماكن المواجية لممرمى والقريبة
من خط المحدد لمنطقة الجزاء الموازي لخط المرمى وقد اخذ المدربون ييتمون اىتمام
بالغ في ايجاد الحمول لالرتقاء بواقع ىذه الركالت وذلك من خالل ايجاد اكثر من العب
لت نفيذ ىذه الركالت ضمن صفوف الفريق الواحد فضال عن ايجاد الوسائل وطرائق
التدريب عمييا لموصول بالعبييم الى التميز في ايجاد ىذه الركالت وعند مالحظة
مستوى ىذه الركالت في لعبة كرة القدم خالل السنوات االخيرة يرى بتطور مستوى دول
العالم في تنفيذىا مقارنة مع مستوى فرقنا الرياضية ومنتخباتنا الوطنية وذلك من خالل
متابعة الباحث لمدوري االسباني  ،وجد ىناك ثمة االحصائيات تشير الى ان الكثير من

فرق كرة القدم تحقق الفوز من خالل الركالت الثابتة  .2ومن ىنا تبمورت مشكمة البحث
في كونيا دراسة تبحث في تأثير االنتباه والتركيز عمى مستوى اداء الركالت الحرة
المباشرة في كرة القدم ودقتيا.
 .3.1ىدف البحث  :ييدف البحث التعرف الى :
 -محمد عبد صالح مفتي براهيم محمد  :اساسيات كرة القدم ط 1القاهرة دار عالم المعرفة
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تأثير االنتباه والتركيز عمى مستوى اداء الركالت الحرة المباشرة في كرة القدم ودقتيا.
 4.1فرض البحث
كمما امتمك الالعب تركيز انتباه عالي كمما زادة فرصة التيديف .
 1.5مجاالت البحث
..1المجال البشري  :العبي فريق كرة القدم جامعة القادسية
.2المجال المكاني :ممعب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة القادسية
 .3المجال الزماني  2517/1/2:الى غاية 2517/4/3

الباب الثاني
 -3دراسات النظرية والمتشابهة
 3-1الدراسات النظرية
 3-3-1التدريب الرياضي
 1-3-1تكتيك التهديف
 1-3-1الدقة
 4-3-1القوة
 5-3-1الدوران

الفصل الثاني  -2:الدراسات النظرية والدراسات السابقة
الدراسات النظرية
التدريب الرياضي في كرة القدم
يفيم من التدريب الرياضي بأنو عممية تربوية  ،تعميمية وتدريبية تيدف بصورة
خاصو الى اعداد الرياضيين بمختمف مستوياتيم وقدراتيم البدنية لموصول بيم الى اعمى
مستوى ممكن بدنيا  ،فنيا  ،خططيا  ،نفسيا عن طريق التأثير المنظم والدقيق بواسطة
استعمال التمارين البدنية التي تحدث تغيرات خاصة في عمل أعضاء واجيزة جسم

الرياضي والتي تؤدي بدورىا الى رفع كفاءة ىذه األعضاء واالجيزة لتحقيق االنجازات

الرياضية العالية .3

ويرى الباحث ان التدريب الرياضي ىو الوسيمة الميمة النتقال بالرياضي من
حالة الى اخرى النيا تعمل عمى اعداد وتطوير الرياضي وتكاممو من جميع النواحي
لغرض الوصول بو الى اليدف المنشود او المستوى المراد ايصال الرياضي لو.4

ويرى الباحث ان التدريب الرياضي في كرة القدم واالعداد المتكامل لكل جوانب
المعبة المختمفة من الصفات البدنية والقدرات الحركية والميارية والخططية والنفسية
والوظيفية والعقمية الخاصة بالعب كرة القدم .
تكتيك التيديف
ان التنوع في تكتيك التيديف مطموب بكرة القدم وان ىذا التنوع حقيقتو متأتيو من
كثرة اشكال وانواع التيديف بكرة القدم من وجيتو وعمى الكيفية التي يتم فييا التيديف
من وجية اخرى  ،فقد تأتي الكرة ارضية الى الالعب من مناولة ارضية فيكون شكل
التيديف مختمف تماما عما لو جاءتو الكرة بشكل طائر ،كما انو ىناك اختالف كبير في
الية التيديف بين كرة تستمم قوية واخرى ضعيفة لكن ىذه الكرات وطريقة استالميا ثم
ربطو بالتيديف والتكتيك الخاص بيا .
ولكن بشكل عام ان تشترك كل ىذه االشكال وانواع التيديف بخاصية واحدة وىي
مشابيتيا جميعا الى المناولة أي ان التيديف بكل انواعو يمكن ان يكون مناولة وباتجاه
اليدف وبأشكال مختمفة ’ أي ان لمتيديف نفسو ميكانيكية والية المناولة االعتيادية .
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 محمد رضا براهيم اسماعيل المدامغة  :التطبيق الميداني لنظريات وطراةق التدريب ط 3بغدادالدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة  3119ي6
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 حسن السيد ابو عيبة  :االتجاهات الحديثة في تمطيط وتدريب كرة القدم االسكندرية مكتبةومطبعة االشعاع الفني  3113ي 31ـ33

ىناك بعض الشروط التي يجب عمى الالعب الذي يقوم بالتيديف التمسك بيا:
.1اليدوء  :أي ان يكون ىادئ االعصاب
 .2مرتاح البال
 .3ذو تركيز عال من خالل تعاممو مع الكرة ومع كل متطمبات التيديف
 .4القدرة عمى اتخاذ القرار المناسب لمتيديف
ومع كل ىذه الشروط التي يجب ان تتوفر عند الالعب اليداف ىناك امور اخرى

يجب ان تتوفر في التيديف الجيد والناجح وىي :5
.1الدقة

 .2القوة

 .3الدوران
اوال  .الدقة :

ان االولوية في التيديف ىي الدقة في التيديف من حيث ان وبدون الدقة سوف
يكون التيديف يأخذ صفة العشوائية  ،حيث ان توفر الدقة في التيديف ىو اكثر فرصة
في التيديف من التيديف العشوائي  ،التيديف العشوائي ىو الذي يتم فيو التركيز عمى
الكرة دوما وليس عمى اليدف .
ولكي ان يتخمص من ىذه العشوائية في التيديف عميو ان يركز عمى دقة اتخاذ
قرار التيديف وكذلك مراقبة الوضع لحامي اليدف في اليدف ثم التيديف عمى العمود
البعيد  ،الزاوية البعيدة .
ثانيا  .القوة ( قوة الضربة ):
كما ىو معروف ان احيانا ان الالعب قد يوفر دقة عالية وتركيز عال في
التيديف ولكن الكرة تذىب ضعيفة بحيث يستطيع حامي اليدف مسكيا او صدىا،
5
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ولذلك يجرى التدريب عمى الصفة الثابتة والمرافقة لمدقة والتركيز ىي القوة ىي سرعة
التيديف ( قوة الضربة ) فانو سيكون التركيز عمى تدريب باستخدام القوة في الضربة
عمى حساب دقة التيديف في المراحل االولية  ،ثم يتصاعد التدريب لموصول الى ان
التدريب وفي ان واحد عمى الدقة وسرعة الضربة لقوة التيديف
ثالثا .الدوران ( المرجحة):
ان كل انواع التيديف تعتمد وكما اشرنا عمى وضعية الالعب وخصوصا وضعية
الرجل الضاربة والرجل االخرى الساندة وكذلك في حال وضع الذراعين في المساعدة في
موازنة الجسم ففي التيديف البعيد مثال ـ يتطمب مرجحة كبيرة لمرجل الضاربة لتوليد او
احداث او لنقل القوة الى الكرة لزيادة سرعتيا وبالتالي ايصاليا الى اليدف وتحقيق
االنجاز(تسجيل ىدف)
وىي تختمف عن المرجحة في حالة التيديف القريب الذي ال يتطمب احداث قوة
بل يحتاج الى دقة وتركيز عمى حساب القوة والسرعة .
شروط التيديف
.1ان ينظر الالعب الى اليدف
 .2يستمم الالعب الكرة
.3النظر الى اليدف بعد استالم الكرة
.4القيام بالتيديف الى الزاوية التي حددىا تبعا لوضع حامي اليدف
 .5متابعة الكرة بعد التيديف

التيديف في كرة القدم

يمكن اعتبار ميارة التيديف في كرة القدم من اىم المتطمبات او الميارات اذ
تحسم عن طريقيا نتائج المباريات ويعد التيديف من وسائل اليجوم الفردي .

التيديف الناجح يتم بشروط منيا  :الدقة ،القوة  ،والسرعة وفي المحظة التي يتم
فييا تنفيذ الميارة ،وال يشترط ان يتم التيديف بوجود كل الشروط اال ان الدقة والتركيز
ىي اكثر تمك الشروط اىمية لتحقيق التيديف الناجح .فييا تمعب النواحي النفسية دو ار
ىاما في عممية التيديف كالثقة بالنفس واالرادة وتحمل المسؤولية .
ويشير كل م ن ( عبد المجيد نعمان ،ومحمد عبده صالح ) 6السرعة والدقة في
التسديد ليا اىمية متساوية وكمما كانت الضربة بعيدة كمما وجب ان تزيد السرعة بينما
تزيد اىمية الدقة عند التسديد من مسافة قريبة من المرمى فالالعب الذ يتميز بإجادة ىذه
الصفاة يكون اكثر كفاءة من غيره في تنفيذ تكتيك التيديف ؟
والتيديف من اصعب الواجبات الخططية التي يكمف بيا المعب خاصو اذا جابو حائط
صد منظم وحارس مرمى جيد
العوامل االساسية التي تتوقف عمييا دقة التيديف

7

اوال :العمل الفني
ويتمثل في اجادة الالعب ميارة التيديف بأي جزئ من اجزاء القدم  ،من أي
مكان من الممعب  ،سواء من الحركة  ،او الثبات او الوثب من أي وضع يتخذه الجسم
.
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ثانيا  :العامل البدني  /اىم ما يؤثر في ذلك :
.1

قوة الالعب التي تساعد عمى التيديف بقوة مما يؤثر نفسيا عمى المدافعين

وخاصة حارس المرمى ،كمما ان قوة الالعب تجعمو يتفوق بدنيا عمى المنافس في لحظة
التيديف
.2

رشاقة ومرونة الالعب التي تجعمو يستطيع ان يأخذ الوضع الصحيح عند

التيديف .
ثالثا  /العامل النفسي :

ويدخل تحت ىذا العامل مجموعة صفات ىي :

.1

العزيمة واالرادة

.2

قدرة الالعب عمى التركيز عند التيديف

.3

ىدوء الالعب عند التيديف

.4

ثقتو بنفسو وقدراتو

.5

مدى اتساع زاوية رؤيتو لمممعب وخاصة حارس المرمى وما حولو
الحاالت الثابتة

8

ان االنجاز الرياضي الكبير يتطمب من الرياضيين مجيودات عممية ونظرية
كبيرة في لعبة كرة القدم تكون عممية تحقيق الفوز ذات شقين :
اوليما .انيا لعبة كثيرة النفردات وتتطمب من الالعبين اظيار كفاءاة فرديو وفرقية.
وثانييما .ان لممنافس حقا في المزاحمة المباشرة ولو الحق في انتزاع الكرة عمى قدم
المساواة ولذلك فأن كل فرصو تسنح لمفريق لكي يتصرف بالحالو والكرة بدون تدخل
مباشر قريب من المنافس وىي فرصة ثمينة واجب استغالليا .ومن ىنا تظير اىمية
8

 مفتي براهيم :الجديد في االعداد المهارق والمططي ل عبي كرة القدم القاهرة دار الفكرالعربي  1881ي38

التدريب المقنن عمى ىذه الحاالت واالسموب التكتيكي (الخططي ) الذي يجب ان يتبعو
الفريق في حالة الدفاع واليجوم .

والحاالت الثابتة :
.1

ركمة البداية

.2

ركمة الزاوية

.3

الرمية الجانبية

.4

الركالت الحرة المباشرة

.5

الركالت الحرة الغير مباشرة

.6

ركمة اليدف

.7

ركمة الجزاء

.8

اسقاط الكرة من قبل الحكم

الركالت الحرة المباشرة

9

ىي الركمة التي يمكن تسجيل اليدف منيا مباشرة ويتوقف تحديد الخطط لتمك
الحاالت عمى المكان والمسافة من المرمى وتشكيل وبناء حائط الصد وفق امكانيات
الفريق المنافس  ،وحصول الفريق عمى ركمة حرة يعني وجود فرصة ميمة لمفريق يجب
استغالليا بالشكل االمثل واالستفادة منيا خصوصا الركالت القريبة من منطقة الجزاء.
ىنالك فرق كثيرة تعول عمى ىذه الركالت المتالكيا العبين يجيدون تنفيذىا بأسموب
جيد ويحققون اىداف منيا .
 - 8موفق اسعد محمود الهيتي :االعداد المتكامل لحارس المرمى ط 1دمشق دار العراب للدراسات
للنشر والترجمة  3111ي118


.1

ويمكن اتباع احد االساليب التكتيكية التالية

10

اذا كان الالعب المنفذ يرى ثغرة في الجدار :عميو محاولة التسديد عمى اليدف

من خالليا
.2

اما اذا كان الجدار قد اقفل الزاوية فالفائدة التي يمكن استغالليا من قبل المياجم

ىي محاواة تدوير الكرة بأتجاه الزاوية البعيدة من فوق الجدار او من جانبو
ركمة الجزاء

11

اذا ارتكب الالعب مخالفة متعمدة في منطقة جزاءه فأن عقوبتيا ركمة جزاء (ركمة
حرة مباشرة ) وان ىذه الركمة من حيث االىمية تمي اىمية تسجيل اليدف نفسة ،لذلك
فأن الفرق اخذت تولي ىذه الركمة اىمية متزايدة.
وتأتي افضمية ىذه الركمة لالسباب التالية:
.1

قرب المسافة لميدف

.2

تحديد حركة حامي اليدف

.3

عدم السماح بتدخل المدافعين

.4

يمكن لمفريق اختيار الالعب الكفوء لمتنفيذ

.5

عدم تحديد وقت معين لتنفيذ .

الفصل الثالث
 - 11ابراهيم شع ن عمر ابو المجد  :مطط الكرات الثابتة في كرة القدم ط 1القاهرة مركز
الكتاب للنشر  1881ي31
 - 11عبد هللا حسين ال مي  :كرة قدم تعلم وتدريب ـ مطط وتمطيط الديوانية مطبعة العراق
 3113ي111

-1منيج البحث واجراءاتو الميدانية .
1-3منيج البحث .
2-3عينة البحث .
 3-3االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث.
 4-3االختبارات المستخدمة .
 5-3الشروط العممية لالختبارات المرشحة .
 6-3الوسائل االحصائية .

الفصل الثالث  -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث :

اعتمد الباحث المنيج الوصفي في االسموب المسحي وذلك لكونو انسب الطرق
لتحقيق اىداف البحث .
2-3عينة البحث :
اشتممت عينة البحث عمى العبي كرة القدم لفريق جامعة القادسية الرياضي و
البالغ عددىم ( )15العبين ولقد لجأ الباحث الى اختبار العينة بالطريقة العمدية الن
افراد العينة يمثمون التجمع االصل تمثيال صادقا مما يمكن الباحث من الحصول عمى
المعمومات المطموبة .
 3-3االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث:
يقصد بيا الوسيمة و الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حل مشكمة معينة او
محددة ميما كانت تمك االدوات بيانات  ،عينات  ،اجيزة .
 المراجع و المصادر العربية و االجنبية .
 االختبارات و القياسات .
 المالحظة و التمرس .
 ساعة توقيت .
 حبال .
 اشرطة ممونة .
 كرات قدم عدد(. )5
 طباشير .
 صافرة .
 - 13وجيه محبوب طراةق البحث العلمي ومناهجه الموصل دار الكتب للطباعة جامعة
البصرة  1899ي.112
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 4-3االختبارات المستخدمة :
 1-4-3اختبار ( بوردت – اتفيموق)

13

ان ىذا االختبار عبارة عن اشارة تحتوي عمى ( )31سطر من االرقام الروسية
ويحوي كل شطر عمى ( )45رقم فبذلك يحتوي االختبار عمى ( )1245رقما وتتكون
االرقام في كل سطرين مجموعات موضوعة بطريقة مفتتو وتتكون كل منيا من ()5-3
رقم مختمفة التوزيع و الترت يب لضمان عدم حفظيما من قبل المختبر ولغرض حساب
مظاىر االنتباه المختمفة يجب معرفة ما يمي :
-aعدد الحروف التي نظميا الالعب خالل االختبار ( الحجم العام ) =
 عدد االخطاء العامة ( عدا التركيب الخطأ الذي شطبيا  +عدد التراكيب الصحيحةالتي لم يشطبيا
-Bعدد التراكيب المفروض
-rعدد التراكيب التي شطبيا

=
=

eمعامل دقة العمل وتمييز االختبار = -

 5-3الشروط العممية لالختبارات المرشحة

 - 12احمد ماطر علي فهمي البيك  :القياس في المجال الرياضي دار المعارف . 1819

1-5-3صدق االختبار
استخدم الباحث طريقة صدق المحتوى الستخراج صدق االختبار حيث اكتفى
المتخصصين وقد الباحث بعرض االختبارات المرشحة عمى مجموعين من الخبراء
انفق الخبراء عمى صدق االختبارات في تحيق الغرض الذي وضعت من اجمو وبيذا
اثبت الباحث صدق اختباراتو .

 2-6-3ثبات االختبار :
ويقصد بيا ىو ان يعطي االختبار نفس النتائج اذا اعيد اختباره عمى نفس االفراد
وفي الظروف نف سيا فقد قام الباحث باستخدام طريقة اعادة االختبار حيث طبق االختبار
عمى عينة مكونو من ( 6العبين ) من خارج عينة البحث ثم اعيد االختبار مرة اخرى
عمى العينة نفسيا بعد سبعة ايام ثم تم استخدام معامل االرتباط بين االختبارين وبمغت
قيمة االرتباط عمى النحو التالي :

جدول ()1
 ل.د .طه  .فلسفة قسم التربية الرياضية .
ل.م.د .ايمان محمد شهاب علم النفس قسم التربية الرياضية .
ل.م.د .ماهر احمد عاصي _ كلية المعلمين _ جامعة المستنصرية .

قيمة يوضح معامل االرتباط
ت

االختبار

الثبات

1

دقة التيديف

51915

2

تركيز االنتباه

51895

3

توزيع االنتباه

51845

4

تحويل االنتباه

51815

5

حدة االنتباه

51945

 6-3الوسائل االحصائية :
 معامل االرتباط .

الباب الرابع
-4عرض وتحميل ومناقشة النتائج

الفصل الرابع -4 :عرض وتحميل ومناقشة النتائج :
لغرض اثبات صحة الغرض المقدم من ىذا البحث و المتضمن عمى عالقة
ارتباط بين بعض مظاىر االنتباه ودقة التيديف بكرة القدم فقد استخدم الباحث معامل
االرتباط البسيطة بين كل مظير من مظاىر االنتباه المبحوثة من جية وبين دقة
التيديف من جية اخرى والجدول رقم ( )2يوضح ذلك :
جدول()2
يبين قيمة (ر) الخاصة بالعالقة بين مظاىر االنتباه ودقة التيديف
مظاىر االنتباه
درجة التقرب

قيمة (ر) المحسوبة قيمة (ر) الجدولية

حدة االنتباه

51652

تركيز االنتباه

51745

توزيع االنتباه

51331

تحويل االنتباه

51291

51444

مستوى دالالتيا

5155

من الجدول ( ) 2تبين ان مظاىر حدة االنتباه تم استخراج معامل االرتباط البسيط حيث
اشارت النتائج الى وجود ارتباط بين ىذا المظير ودقة التيديف اذا كان معامل ارتباط
يساوي ( )51652ثم مقارنة ىذه القيمة (ر) الجدولية التي تساوي ( )51444وتحت
مستوى داللة  % 5حيث أظيرت ان (ر) المحتسبة اكبر من (ر) الجدولية حيث دل ىذا
الى وجود عالقة ارتباط معنوية بين ىذين المتغيرين .

يعتقد الباحث بان ىذه طبيعي موضوعي الن حدة االنتباه ضرورية لدى الالعب
لما تتطمبو الخطة الدفاعية و اليجومية وكل الواجبات المطموبة منو فيو بحاجة كبيرة
الى حدة االنتباه لكي يكون عونا لو لالبداع في المباراة
اما بخصوص المظير الرابع ( تحويل االنتباه ) فقد تم استخراج معامل االرتباط
البسيط ايضا حيث كانت قيمة المحتسبة تساوي ( )51295وعند مقارنتيا بـ(ر) الجدولية
و البالغة ( )51444وتحت مستوى داللة فكانت فييا وىذا يدل عمى انو ىناك ضعف في
عالقة االرتباط لبين درجة تحويل االنتباه ودقة التيديف
من خالل عرض ومناقشة النتائج لقد تبين ان ىناك ضعف في العالقة
االرتباطية ما بين بعض مظاىر االنتباه وىي ( تركيز االنتباه  ،توزيع االنتباه  ،تحويل
االنتباه ) ودقة التيديف بالرغم من اىمية ىذه المظاىر لكثرة المواقف المتغيرة فييا وتعدد
خططيا الدفاعية و اليجومية ويعزو الباحث من خالل خبرت التدريب و التدريس بسبب
ذلك يعود الى قمة التمارين التي تؤدي الى تنمية عن طريق تدريبات خاصة بو .
ويعزو كذلك الباحث ىذا الضعف الى قمة الوحدات التدريبية الى التمارين
الخاصة التي تؤدي الى تنمية وتطوير ىذين المظيرين حيث ان الوحدة التدريبية
االعتيادية اليومية بحيث ان تحتوي عمى شكل من اشكال التمارين التيديف وعمى
المدربين ان تكون لدييم فكرة واضحة عم مظاىر االنتباه لكن الكيفية التي تتم فييا
تمارين التيديف من خاصية عدد كرات تدريبيا في االسبوع ودقتيا واسموب اخراجيا و
المستمزمات الضرورية لنجاحيا من خالل مناقشة النتائج توصل الباحث الى تحقيق
ىدف البحث ( معرفة عالقة مظاىر االنتباه بدقة التيديف لمضربات الحرة المباشرة بكرة
القدم ) وبذلك تحقق فرض البحث .

الفصل الخامس

– 5االستنتاجات و التوصيات
 1-5االستنتاجات
 2-5التوصيات

الفصل الخامس  -5 :االستنتاجات و التوصيات :
1-1االستنتاجات :
من خالل عرض النتائج ومناقشتيا توصل الباحث الى ما يمي :
 .1وجود عالقة ارتباط معنوية بين درجة تركيز االنتباه ودقة التصويب في كرة
القدم.
 .2وجود عالقة ارتباط معنوية بين حدة االنتباه ودقة التصويب في كرة القدم.
 .3عدم وجود عالقة ارتباط بين درجة االنتباه اي توزيع االنتباه ودقة التصويب في
كرة القدم.
 .4عدم وجود عالقة ارتباط بين درجة تحويل االنتباه ودقة التصويب في كرة القدم.

 2-5التوصيات:
 .1التأكيد عمى عممية تركيز االنتباه وحدة االنتباه في الوحدات التدريبية لغرض
تطوير دقة التصويب .
 .2ضرورة التعرف عمى خصائص ومظاىر االنتباه من قبل المدربين وذلك لمتعرف
عمى الفروق الفردية بين الالعبين .
 .3التأكيد عمى إجراء االختبارات الخاصة بمظاىر االنتباه لفترات متباينة لمتعرف
عمى مدى التطوير الذي حصل لالعبين ألىمية في تطوير دقة التصويب .
 .4ضرورة شمول الوحدات التدريبية عمى التمرينات الخاصة بتنمية شدة االنتباه
لتطوير دقة التصويب .
 .5ضرورة التدريب عمى التمرينات الخاصة بالتعرف في الضربة الحرة من اجل
تطوير الحالة النفسية التي يجب ان يتوفر فييا االنتباه أثناء التيديف من حاالت
المعبة وتنفيذ الضربة الحرة .
 .6ضرورة إخضاع الالعبين الى مواقف وظروف متشابية لظروف المباريات اثناء
بعض الوحدات التدريبية لتعويد الالعبين عمى التعود عمى المواقف المختمفة
بدرجات عالية من االنتباه وبشكل مستمر .
 .7التاكيد عمى اىمية مواضع عمم النفس الرياضي في الدورات التدريبية وخاصة
المواضع المتعمقة باالنتباه ومظاىرة المتعددة .
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