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 "القدم بكرة التصويب دقة ومهارة االنتباه تركيز بني العالقة" 
 أ.د خمتار امني 

 ري احلوالةد/ مس
 عليأ/ أمحد سامي 

 : بحثالمقدمة 
 

يعد العامل النفسي احد العوامل المهمة للفوز وتحقيق االنجازات الرياضية 
العالمية لمعظم األبطال الدوليين وذلك لتقاربهم في المستوي البدني والمهاري 

 والخططي.
ها االنتباه احد الموضوعات النفسية المهمة التي إن العمليات العقلية ومن

لها عالقة باألداء الحركي، ويعد االنتباه من األسس التي تقوم عليها مختلف 
أن يتعلم أو يتذكر أو يفكر بأي  العمليات العقلية العليا، فبدون االنتباه ال يستطيع

لك فاالنتباه يساعد شئ، فلكي يتعلم االنسان شيئا يجب ان ينتبة اوال ثم يدركه، وبذ
 (37: 2)في معرفة االشياء وسرعة فهمها او استنتاجها.

 

وأن موضوع االنتباه بعدا حيويًا في مجاالت التعليم او التدريب أو المنافسة 
بكل مستوياتها وتعد قدرة الرياضي على توظيف كل من االنتباه والتركيز من العوامل 

 (            88:11)هارات الرياضية المختلفة.على المالحاسمة والمؤثرة بصورة مباشرة 
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إلي أن التركيز من أهم المهارات العقلية حيث أنه اثناء االداء يكون مجال 
انتباه الالعب علي البيئة المحيطة سواء الداخلية او الخارجية ويكون التركيز السيء 

لالعب ما هي علي االشياء غير المرتبطة باألداء لذلك من الضروري ان يعرف ا
االشياء التي يجب ان يركز عليها في كل موقف في المباراة، فان التركيز هوه مفتاح 
تحكم الالعب في الجانب االنفعالي الخاص به  فهو يساعده علي توجيه افكاره علي 
اساسيات مرتبطة باألداء وتجعله بعيدا عن التفكير حيث ان الالعب إذا كان يفكر 

 (42:8فان ذلك سوف يؤدى الي تدهور األداء.) بشكل مختلف عما يلعب
 

م(" وتتباين القدرة على التركيز 1999وفى هذا الصدد يذكر "حامد زهران)
لدي الرياضيين فبعضهم يكون مدي انتباهه أطول من االخرين كما أن البعض منهم 
أكثر عرضه لالضطراب وتشتت االنتباه وذلك لضعف القدرة على انتقاء وتحويل 

 (   109:4اه. )االنتب
 

م("،" محمود أبو العنين ، مفتى 2001ويتفق كل من "حسن السيد)          
م(" على أن مهارة التصويب من أهم المهارات االساسية في كرة القدم 2005حماد)

والتدريب اليومي عليها بالغ األهمية حيث يؤدى الالعب هذه المهارة لتسجيل 
يب يعد الورقة الرابحة لفريقه ،كما يعد العامل االهداف فالالعب الذى يجيد التصو 

حيث انها اكثر  ،يتوقف عليها التصويب على المرمى النفسي من اهم العوامل التي
المهارات استخداما باإلضافة على تأثيرها على سير المباراة ،وان الالعب الذى ال 

 (  76:13)( 182:5يتقن هذه المهارة يكون من الصعب عليه اتقان كرة القدم . )
           

م(" الى ان التصويب هو السالح القوى الذي 2005ويشير "حنفي مختار)
يملكه الفريق لتهديد مرمى الفريق المنافس، والالعب الذي يجيد التصويب العب 
تخشاه الفرق االخرى، وتسجيل االهداف في مرمى الفريق المنافس هو تحقيق 

هم اهداف التدريب على التصويب من ا الهدف من المباراة وقد اصبح التدريب
، حيث يعطى المدرب عناية كافية لتدريب جميع الالعبين على اتقان اليومي لالعبين
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التصويب واجادته، ذلك الستخدام جميع التمرينات الفنية الخططية التي تنتهى دائما 
 (  187:6بالتصويب )

على توجيه  م(" أن الدقة معناها، القدرة2010ويذكر " حنفي مختار) 
الحركات االرادية التي يقوم بها الفرد نحو هدف معين وتوجيه الحركات االرادية 
محددة يتطلب كفاءة عالية من الجهازين العضلي والعصبي، فالدقة تتطلب سيطرة 
كاملة على العضالت االرادية وتوجيهها نحو هدف معين، فالدقة تعنى الكفاءة في 

م يتوقف عليها إصابة الهدف وبالتالي تحقيق الفوز اصابة الهدف إذ أنها عامل مه
ويجب أن تقاس الدقة عن طريق تصويب الكرة على المرمي بالقدم ويجب أن يكون 

 ( 447: 7التهديف بدقة كافية وأن التركيز في التصويب هام جدا. )
 

مهارة التصويب تعد من أهم مهارات اللعب بل يقف عليها حسم  وتعد         
ت لذا كانت جل اهتمام المدربين والباحثين، تؤثر في هذه المهارة عدد غير المباريا

قليل من األمور التي تعززها، ومن هذه األمور االنتباه الذي يشكل عنصرًا هامًا في 
المهارات األساسية بكرة القدم، حيث يجب أن يتوافر عند العب كرة القدم االنتباه 

 ركات الالعبين.والمالحظة الدقيقة بصورة مستمرة لح
إن غياب االنتباه وفقدان الكفاءة في المتابعة والمالحظة لالعبين يؤدى إلي          

لي فشل الخطة ومن خالل عمل الباحث في مجال تدريب كره  خسارة الجهد المبذول وا 
القدم في األكاديميات الخاصة وفرق الدرجة االولى لالعبي كرة القدم الحظ الباحث 

دريب المستخدمة في مجال تدريب الالعبين غير كافي وبناء على ذلك ان برامج الت
قام الباحث بأجراء استطالع رأى مفتوح من خالل استمارة من اعداد الباحث للتعرف 
على مدى استخدام الجانب النفسي في عملية التدريب وكانت النتائج تشير الى ندرة 

 لنواحي البدنية والمهارية والخطيطة.استخدام المدربين للبرامج النفسية واالهتمام با
 

علي المراجع العلمية واالبحاث التي اجريت في  ونومن خالل إطالع الباحث
ندرة االبحاث التي درست االنتباه  واالحظيدا مهارة التصويب مجال التدريب وتحد
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بدراسة هذه المشكلة والتعرف عليها  ونالباحث واودقة التصويب في كره القدم فقام
 االنتباه ودقة التصويب لدى العبي كرة القدم.تركيز الل معرفة العالقة بين من خ

 

 : هدف البحث  
 التصويب دقة ومهارة االنتباه تركيز بين العالقة علي التعرف إلى البحث يهدف 

 .القدم بكرة
 :ض البحثفر

 .قدمال بكرة التصويب دقة ومهارة االنتباه تركيز بين معنوية داللة ذات عالقة هناك
 

 املصطلحات املستخدمة فى البحث :
  :تركيز االنتباه

تعد من أهم مظاهر االنتباه لما لها من تاثير على دقة ووضوح واتقان 
النواحى الفنية الجزاء المهارة الحركية، حيث أن درجة االتقان للمهارات الحركية 

يز االنتباه ال ترتبط فقط بمؤهالت التدريب بل ترتبط أيضا بقدرة الفرد على ترك
 (66: 11)لغرض التحكم فى مهارته الحركية.

 

  :التصويب دقة

 معين هدف نحو الفرد بها يقوم التي االرادية الحركات توجية علي القدرة
 العضلي الجهازين من عالية كفاءة يتطلب محدد هدف نحو االرادية الحركات وتوجية

 (35: 12). والعصبي
 

 -:  إجراءات البحث 
 -منهج البحث :

 أناااه حياااث المساااحي باألسااالوب الوصااافي المااانهج باساااتخدام ونبااااحثال قاااام
 .البحث هذا لطبيعة المناسب المنهج
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  جمتمع البحث :

 الناشااائين الالعباااين مااان نياااةالثا الدرجاااة أندياااة علاااى البحاااث مجتماااع يتمثااال
 2018) الرياضاي للموسام ميالدياا 2004 – 2002 سان تحات ساويف بني بمنطقة

- 2019.) 
 عينة البحث :

 القادم كارة العباين مان العمدياة بالطريقاة البحاث عيناة باختياار ونالبااحث قام
 العاااب (30) وعاااددهم الرياضاااي ساااويف بناااي وناااادي ساااويف بناااى تليفوناااات بناااادي

 . العب( 18)  وعددهم االساسية العينة -     : كالتالى مقسمين
 .العب( 12) األستطالعية العينة -              

 ات عينة الدراسة قبل التجربة :التوصيف اإلحصائي لبيان
في ضوء  أفراد عينة البحثبالتأكد من مدي إعتدالية التوزيع بين  ونقام الباحث

 إعتدالية توزيع بيانات أفراد العينة.(1ويوضح جدول)، البحث متغيرات
 (1جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمعدالت النمو
 ه ودقة التصويب للعينة  قيد البحثومظاهر االنتبا

 وحدة القياس المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

ت 
ال
عد

م

و
نم

ال
 

 0.04- 0.47 25.75 سنة العمر الزمني

 0.47- 3.60 176.12 سم الطول

 0.47 1.40 64.75 كجم الوزن

 0.61- 1.28 51.81 درجة تركيز االنتباه

 0.03 0.79 8.62 درجة ويبدقة التص

 ( ما يلي :1يتضح من جدول )
( أي 0.47،  0.3قيد البحث ما بين ) للعينةتراوحت معامالت االلتواء 

في مما يشير إلى تجانس أفراد العينة  (3، + 3-أنها انحصرت ما بين )
 قيد البحث .المتغيرات 

 

 30ن=
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 -:لإلختبارات  املعامالت العلمية
 من الفترة في البحث قيد لإلختبارات العلمية معامالتال بإجراء ونالباحث قام

 :التالي النحو علي وذلك م7/8/2019 إلي م2019/ 22/7
 -: صدق االختبارات 

 بين الطرفية المقارنة صدق ونالباحث استخدم البحث قيد االختبارات صدق من للتأكد 
 العينة على االختبارات تطبيق طريق عن وذلك ، األدنى والربيع األعلى الربيع

 األساسية، العينة خارج ومن البحث مجتمع نفس من العب( 12) وقوامها االستطالعية
  . ذلك يوضح التالي والجدول

 

 (2) جدول
 األدنى والربيع األعلى الربيع بين الفروق داللة
 البحث قيد التصويب ودقة االنتباه مظاهر في

 االختبارات
 وحدة

 القياس
 االدنى الربيع االعلى الربيع

 T P Value قيمة
 2ع 2م 1ع 1م

 0.02 9.48 1.48 10.82 2.05 25.42 درجة االنتباه تركيز
 0.04 5.65 1.01 2.52 1.57 5.77 درجة التصويب دقة
 (  0.05)  مستوي عند الطرفين لداللة(   T) قيمة

 :  يلي ما( 2) جدول من ويتضح
 ودقة االنتباه تركيز في األدنى والربيع لىاألع الربيع بين إحصائياً  دالة فروق توجد 

 0.02) نبي تراوحتحيث  معنوية داللة عند األعلى الربيع ولصالح البحث قيد التصويب
   االختبارات هذة صدق على مباشرة داللة يعطي مما(  0.04: 

 

 ثبات االختبارات:
عادة التطبيق نتائج بين االرتباط داللة استخدمتم  االختبارات ثبات لحساب  وا 

 العينة غير ومن البحث مجتمع من عينة على االختبارات بتطبيق قام حيث ، التطبيق

 12ن=
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 بفاصل العينة نفس على التطبيق إعادة ثم العب( 12) قوامها للبحث األساسية
 . ذلك يوضح التالي والجدول التطبيقين، بين أسبوع مدته زمني

 (3) جدول
 والثاني األول التطبيقين بين االرتباط معامالت

 البحث قيد للمتغيرات

 االختبارات
 وحدة

 القياس
 الثاني التطبيق األول التطبيق

 P Value ر قيمة
 2ع 2م 1ع 1م

 0.04 0.75 1.25 18.86 1.76 18.12 درجة االنتباه تركيز
 0.00 0.91 1.84 5.71 1.29 5.64 درجة التصويب دقة

 ( 0.05)  مستوي عند الجدولية(  ر)  قيمة
 : يلي ما( 3) جدول من تضحوي

 البحث قيد للمتغيرات والثاني األول التطبيقين بين االرتباط معامالت تراوحت
 ثبات إلى يشير مما إحصائياً  دالة ارتباط معامالت وهى( 0.91:  0.75) بين ما

 .االختبارات هذة نتائج
 : االختبارات

      -: االنتباة تركيز اختبار: أوال
 حسن محمد" وتعريب "هاريس دورثى" تصميم االنتباه زتركي شبكة اختبار

 "عالوى
 

 وصف االختبار :
 وخاصة انتباهه تركيز على الالعب قدرة يستخدم االنتباه تركيز شبكة اختبار

 بالدرجة تتطلب التي الرياضات وخاصة الرياضية المنافسة فى مباشرة االشتراك قبل
 من يطلب واحدة دقيقة االختبار ومدة. لىاألو  اللحظة منذ االنتباه تركيز األولى
 الرقم تلي التي األرقام من ممكن عدد أكبر على) / (  شرطة يضع أن الالعب

 12ن=
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 الرقم يكون أن ويفضل الرياضي األخصائي أو الرياضي المدرب يحدده الذي المعين
 .متتالية بطريقة األرقام تتابع أن مراعاة مع 65 الرقم من أقل المحدد

 ح االختبار :طريقة تصحي
 في صحيحة بطريقة بإحصائها الرياضي الالعب قام التي األرقام إحصاء يتم

 رقم لكل واحدة درجة منح ويتم ، االختبار إلجراء المحددة الدقيقة فترة غضون
 على ذلك دل كلما الرياضي الالعب درجات ارتفعت وكلما صحيحة بطريقة مشطوب

 .االنتباه تركيز على العالية قدرته
 

 -ثانيا : اختبار دقة التصويب على املرمى :
 .األمامي القدم بوجه التصويب دقة قياس الغرض من االختبار:

 (.خيط -قياس شريط -قدم كرة مرمى -قدم كرات) األدوات المستخدمة:

  اإلجراءات:

ذا، المرمى منتصف في يد كرة مرمى وضع يتم -  عمل يتم ذلك يتيسر لم وا 
 1.5 بعد على عموديان خطان، المرمى عرض منتصف في مطاطا خيط
 هو كما المرمى يقسم بخيث، العرض خط على وعمودي قائم كل من متر

 .أعاله بالرسم

 الكرات وتوضع البداية خط خلف الناشيء يقف البدء إشارة إطاء عد -
 ويوقوم ريادة 18 ال منطقة في المرمى من متر 14 بعد على الخمس
 .المرمى على بالتصويب الناشيء

 حساب الدرجات:
 (.3)رقم المنطقة في الكرة الناشيء صوب إذا نقاط 3 يحتسب -
 (.2) رقم المنطقة في الكرة الناشيء صوب إذا نقطتان 2 يحتسب  -
 (.1) رقم المنطقة في الكرة الناشيء صوب إذا نقطة 1 يحتسب -
 .المرمى خارج الكرة الناشيء صوب إذا نقطة يحتسب ال -
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 الناشيء عليها حصل التي الكلية النقاط مجموع يحسب  -
  اإلستطالعية : ةالدراس

 حيث ،م7/8/2019 إلي م22/7/2019من الفترة في الدراسة هذه أجريت
 العينة غير ومن البحث لعينة مماثلة ناشئين( 12) قوامها عينة علي بعرضها قمنا

 :منها الهدف وكان األصلية
 .التنفيذ عملية تواجهة التي المشاكل علي التعرف -
 مالئمة علي النتائج أسفرت وقد البحث قيد لالختبارات العلمية المعامالت سابح -

 .تحقيقة المراد للهدف الوحدات
 

 تطبيق التجربة األساسية :
 بنادي الالعبين علي التصويب ودقة االنتباة تركيز مقياس تطبيقتم 

 يوم من من الفترة في الرياضي سويف بني ونادي سويف بني تليفونات
 . م22/8/2019 الخميس يوم إلي م10/8/2019االحد

 

 -املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

 معامل اإلرتباط. - المتوسط الحسابي. -
 .معامل اإللتواء - اإلنحراف المعياري. -
  إختبار )ت( لداللة الفروق. -

 .0.05 داللة مستوي عند معنوية بدرجة ونالباحث ارتضي وقد
 

 -النتائج :ومناقشة  عرض 
 (4جدول )

 االنتباه ودقة التصويب  تركيز معامل االرتباط بين
    قيد البحث

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

 قيمة  (1المجموعة )

 ) ر (
 الداللة

 1ع 1م

 دال  *0.84 2.51 75.25 درجة تركيز االنتباه 1

   2.01 8.21 درجة دقة التصويب 2

 9ن=
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 ( 0.05عند مستوي ) ( الجدولية ر قيمة )       
االنتباه  تركيز ( بين1( بتطبيق معامل االرتباط على المجموعة )4يتضح من جدول )

ودقة التصويب ، أنه توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه ودقة التصويب قيد 
 .ادت دقة التصويب ز  االنتباه تركيزالبحث ، حيث أنه كلما ارتفعت 

 

 (5جدول )
 االنتباه ودقة التصويب  بين تركيزمعامل االرتباط 

    ( قيد البحث2للمجموعة )
 االختبارات م

وحدة 

 القياس

 قيمة  (2المجموعة )

 ) ر (
 الداللة

 2ع 2م

 دال *0.71 2.06 21.42 درجة تركيز االنتباه 1

   1.25 3.11 درجة دقة التصويب 2

 ( 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي )      
االنتباه تركيز ( بين 2( بتطبيق معامل االرتباط على المجموعة )5جدول ) يتضح من

ودقة التصويب ، أنه توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه  ودقة التصويب قيد 
 .االنتباه السابقة قلت دقة التصويب تركيز البحث ، حيث أنه كلما قلت 

 

 (6جدول )
 النتباه ا كيزر ( لت2، 1نسب المئوية للمجموعة)ال

    ودقة التصويب

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

 النسبة %

 (1للمجموعة)

 النسبة %

 (2للمجموعة)

 9.85 34.61 درجة تركيز االنتباه 2

 31.1 82.1 درجة دقة التصويب 6

( أنه كلما ارتفعت تركيز االنتباه ارتفع معدل دقة 6يتضح من الجدول)
 .معدل دقة التصويب  انخفضه تركيز االنتباالتصويب وكلما انخفضت 

 9ن =

 9=2, ن9=1ن
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 ومهارة االنتباه تركيز بين معنوية داللة ذات عالقة هناك : الفرض نتائج مناقشة

 .القدم بكرة التصويب دقة
 

ودقة  عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه  وجود( 4) جدول نتائج من يتضح
ر من قيمة ( وهي أكب0.84حيث جاءت قيمة )ر( المحسوبة )، التصويب قيد البحث

ادت ز  تركيز االنتباهحيث أنه كلما ارتفعت ، 0.05)ر( الجدولية عند مستوي معنوية 
 .دقة التصويب 

 

 عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه وجود ( 5كما يتضح من نتائج جدول )
االنتباه السابقة قلت دقة تركيز ، حيث أنه كلما قلت ودقة التصويب قيد البحث

 .التصويب 
أن النسب المئوية للمجموعتين بين تركيز  (6) جدول نتائج من ضحيت كما

أنه كلما ارتفعت تركيز االنتباه ارتفع معدل االنتباة ودقة التصويب بكرة القدم، حيث 
 .معدل دقة التصويب  انخفضتركيز االنتباه دقة التصويب وكلما انخفضت 

 صالح اهيمإبر " من كال دراسة إلية توصلت ما في النتائج تلك وتتفق
  Jayash ree ،(9)(م2009) فليح زينب صالح، غازي ،(1)(م2005)
 ودقة االنتباة مظاهر بين ارتباطية عالقة وجود إلي أشارت والتي "(15) (م2003)

 .القدم بكرة التصويب
 المهمة المظاهر من االنتباه تركيز أن إلي الباحثون يعزو الصدد هذا وفي
 اكده ما وهذا الحركية الواجبات لتنفيذ القدم كرة العب يحتاجها التي والضرورية

 تتطلب القدم كرة في الثابتة الحاالت من الكثير هناك ان"  (م1997)إبراهيم مفتي
 التي االساسية العوامل من وأن ،"تنفيذها عند التركيز درجات ىاعل الالعب من

 (47: 14).التصويب عند التركيز علي الالعب قدرة هي التصويب دقة عيها تتوقف
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 المهارات احد االنتباه تركيز يعتبر(" م1999) راتب أسامة"  هذا يؤكد كما
 أو التدريب أو التعلم عملية لنجاح األساس فهو للرياضيين العامة االساسية
 (105: 3).المختلفة أشكالها في المنافسة

 التصويب مهارة أداء عند انتباهه يركز أن الالعب علي روريضال فمن لذا
 الالعب امكانية اتظهر كم اللحظة هذة عند درجاته اعلي في استعداده يكون حيث
 دقة هي واحدة نقطة في انتباهه وتركيز الخارجية المؤثرات جميع لعزل محاولته في

 .التصويب
 : علي ينص والذي تحقق قد الفرض أن ونالباحث يري سبق ما علي بناءا

  دقة ومهارة االنتباه تركيز بين معنوية داللة ذات عالقة هناك" 
 ".القدم بكرة التصويب
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 اإلستنتاجات  :
 : يلي ما إستناج يمكن ضةوفر  البحث هدف ضوء في

 درجة زادت كلما التصويب ودقة االنتباه تركيز درجة بين العالقة قوة تزداد -1
 .االنتباه تركيز

 لكرة التصويب ودقة االنتباه تركيز درجة بين معنوية ارتباط عالقة وجود -2
 .القدم
 التوصيات :
 : يلى بما الباحث يوصى وفرضه البحث هدف ضوء وفى

 األداء زمن ثبات ألن والتدريب التعليم خالل التصويب أداء فن على التأكيد -1
 الواجب على االنتباه وتركيز االستعداد من جيدة حالة تكوين على يساعد
 .األداء فن من بدال الحركى

 خالل من االنتباه تركيز وباألخص االنتباه ربمظاه المدربيين معلومات زيادة -2
 .لهم التدريبية الدورات إقامة

 لمعرفة اليد بكرة أخرى ولمهارات أخرى عينات على مشابهة بحوث إجراء -3
 .االنتباه تركيز أهمية مدى

 .الموضوع فى تعمقا أكثر أخرى دراسات أمام مجال فتح -4
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 ملخص البحث
 

 " القدم بكرة التصويب دقة ومهارة االنتباه تركيز بني العالقة" 
 

 
 

 دقة ومهارة االنتباه تركيز بين العالقة علي التعرف إلى البحث يهدف
 المسحي، باألسلوب الوصفي المنهج ونالباحث استخدم وقد ،القدم بكرة التصويب

 بنادي القدم كرة العبين من العمدية بالطريقة البحث عينة باختيار ونالباحث قامو 
 (18) قوامها أساسية عينة على الرياضي سويف بني ديونا سويف بنى تليفونات

 وقد ،العب( 12) عددهم والبالغ استطالعية بعينة ونالباحث إستعان وقد ،العب
 ودقة النتباها تركيز درجة بين معنوية ارتباط عالقة وجود إلى النتائج أسفرت

 كلما التصويب قةود االنتباه تركيز درجة بين العالقة قوة وتزداد ،القدم لكرة التصويب
 .االنتباه تركيز درجة زادت
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Abstract 

 

The relationship between focus of attention and 

skill of shooting accuracy 
 

The research aims to identify the relationship between 

attention focus and the skill of shooting accuracy in football, 

and the researchers used the descriptive method in the survey 

method, and the researchers selected the research sample in 

an intentional way from football players in the Beni Suef 

Telephone Club and the Beni Suef Sports Club on a basic 

sample of (18) players. The researchers used a pilot sample 

of (12) players, and the results resulted in a significant 

correlation between the degree of focus of attention and the 

accuracy of shooting for football, and the strength of the 

relationship between the degree of concentration of attention 

and the accuracy of shooting increases with the degree of 

concentration of attention. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


