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  :قـالة تعالى

  "يرفع اهللا الذين أمنوا منكم والذين  

  أتوا العلم درجات

  واهللا بما تعملون خبير "

  صدق اهللا العظيم  

  من سورة المجادلة   11اآلية  



  

  :قـال اهللا تعالى في محكم تنزيله

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 ﴿ وسيجزي اهللا الشاكرين ﴾

  :وقـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ﴿ من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا ﴾

بتوفيقه وأعاننا بعونهالحمد والشكر هللا الذي وفقنا    

 إلى حسن التوكل عليه إلنجاز هذا العمل فنسأله عز وجل أن يتقبله منا

 ويجعله لنا في ميزان حسناتنا ويجد في نفوس المطلعين عليه راحة واطمئنان

 -آمين -

 بادئا ذي بدء نشكر اهللا عز وجل ونحمده على توفيقه لنا إلتمام هذا العمل

الص االحترام والتقدير إلى الذي ساعدنا فيونتقدم بالشكر الجزيل وخ  

:وإرشاداته القيمة األستاذ الفـاضلإنجاز هذا العمل وعلى إشرافه    

    عاللي عبد الغاني  عاللي عبد الغاني  عاللي عبد الغاني  عاللي عبد الغاني   

  (رحمه اهللا) بوطبة مرادبوطبة مرادبوطبة مرادبوطبة مرادوالنسى بالذكر االستاذ  

 كما ال يفوتنا واجب االعتراف والشكر إلى طاقم إدارة التربية البدنية و

بالشكر الجزيل إلى جميع األساتذة وكل من ساهم من قريبالرياضية، كما نتقدم    

 .وبعيد في إنجاز هذا البحث

 وفي األخير نسأل اهللا عز وجل أن يقدرنا على رد الجميل وفعل ما هو صالح

 لوطنا وأمتنا راجين من المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل المتواضع

 شمعة تنير درب األجيال القـادمة



= 

 

 

 

امحلد 2 حنمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونسـهتديه، % الشكر يف أالوىل وأالخرة وهو عىل لك يشء قدير، عليه تولكنا وٕاليه ٔانبنا وٕاليه 

 املصـــــري

قدمت لها... ٕاىل ٔاهدي مثرة Nدي ودراسـيت... ٕاىل ٔاعز الناس يف قليب... ٕاىل من ال تكفهيا لكامت الشكر... ٕاىل اليت لن ٔاوافهيا حقها 9ام 

  .اطال يف معرها وحفضها هللا  مسعودة من تقع اجلنة حتت ٔاقدا9ا ؤامرW الرحامن بطاعتــــــــــــــــــــها... ٔامــــــي الغالية

ٔايب  ىل من يل يف الوجود... ؤاعطاين بدون حجود... الٔكرس لك القيود... ومل يطلب مين مقابال ab الكرم واجلـــــــــــــود...إ 

 .اطال هللا  يف معرها  مسعودالعزيز 

  .وعائلته  ــــــاينــــــــــــــــــــــــان وزوNا عبد الغـــــــــــــــــــــــــٕاىل ٔاخيت امسهـــــــــــ

  وعائلته .وهـــــــــدى وزوNا محزة  عبد هللا وعائلته اىل ٔاخيت سعيــــــــــدة وزوNا

    .مبـــــــــــاركٕاىل ٔاu الوحيد 

  .) (ممييكرشودة ٕاىل جنـمة املنـــــزل ٔاخيت الصغرة 

  .ف اممية ــــــــــــاس يوســـــــــــــــاليمن حتىل  ا�ونيا بيوجدومه اىل 

  .مــــــــا، ريـــــٕاىل من علموين معن الصداقة و�خوة ٔاغىل الصدقاء: رش

  نبيل ..........عبد القادر ، حيي ،عيشة،، ، شهرة مشس الهدى  ،رشوق ، هيبة ، ،نرص ا�ينلك  ٔاصدقاء  يرسى اىل

  .نسـمي  بن حامدةاىل ٔاساتذيت  بوسـنة طاهر ،

  اىل من يف القلب ماكنه وجعز القمل عىل ذكر امسه 

  .ٕاىل لك من شاركين ٔايـايم احللوة وتقامست معهم ٔايـايم اجلامعيـة

  .رفقاء ا�راسةٕاىل مجيع ٔاصدقاء الطفو� و مجيع 

   .ٕاىل لك من مجعين القدر يوما هبم و نسيت ذكر ٔاسامهئم

 ولك من يعرفين من قريب ٔاو بعيد

  فريدة

  



 

 

 

 

ميو  ميو أأهبنا وا  امحلد هلل حنمده ووس تعينو ووس تغفره ووس هتديو، هل امشكر يف الأوىل والأخرة وىو عىل لك يشء قدير، عليو ثولكنا وا 

 املصـــــري

ىل اميت من أأوافهيا حقيا همام  ىل من ال تكفهيا لكامت امشكر... ا  ىل أأعز امناس يف قليب... ا  ىل أأىدي مثرة هجدي ودراس يت... ا  قدمت ميا... ا 

 .اطال يف معرىا وحفضيا هللا  ** شفيعة**   من ثقع اجلنة حتت أأقداهما وأأمران امرحامن بطاعتــــــــــــــــــــيا... أأمــــــي امغامية

 واجلـــــــــــــود... أأيب امعزيزىل من يل يف اموجود... وأأعطاين بدون حجود... لأكرس لك امقيود... ومل يطلب مين مقابال ذلكل امكرم ا  

 .طال هللا  يف معرىا  ا ** رش يد**

ىل   * عبد امسالم*  *ايســــــــني*     *مسعـــــــــود وزوجتو**هعــــــــمي وزوجتواخويت * ا 

ــ وس اىل  *  ** اىل  اهيـــــــــــــسة وزوهجا **  ،  ** وزوهجا امــــــــــــــــــال ** اىل أأخيت راحــــواخريا   ف *ادـــــسع*  ،*يةل ــــــــ

  

ىل   **محمـــــــــدالامني**    ،*مـــــــــــــــــروى*  اىل     **ادم**    ،*اهفــــــال* جنوم امرباءة     ا 

 **  فريدة**  اىل من شاركتين ىذا امعمل

  هئمامــــمل عىل ذكر اســـــــــــــوجعز امق م اهنــــــــــلب مكـــــــــــاىل من يف امق

ىل لك من شاركين أأيـايم احللوة وثقامست معيم أأيـايم اجلامعيـة  .ا 

ىل مجيع أأصدقاء امطفوةل و مجيع رفقاء ادلراسة  .ا 

ىل لك من مجعين امقدر يوما هبم و وسيت ذكر أأسامهئم   .ا 

 ولك من يعرفين من قريب أأو بعيد

 نصرالدين
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  أ

  مقدمة�:

�للخ+�ات�يعود�هذا،و �%همية�و� العلوم�حيث�من�اتساعا�أك���اليوم�الريا���ا	جال�أصبح

�عEى�كب�Cة�بدرجة�تؤثر�ال>��العلمية�التجارب�و�البحوث�و�التدريب�و�العلم��التطبيق�1ي�ا	كتسبة

�%ساسية�ا	قومات�من�النفR���الجانب�أضMى�قد�و�،�ا	نافسات�خHل�مردوده�و�الريا���مستوى 

�إذا�جدا،�مهم�الرياضية�ا	سابقات�و�ناز]تا	�أغلب�1ي�كان�الذي�هو�و�الرياضية�%لعاب�	كونات

�أغلب�أمام�ا	عقدة�غ��C%مور �من�أصبح�الخطي�و�ا	هارى �و�البدني�التطور �أن�بالحسبان�أخذنا

�عن�بيغي�]�حيث�الHعبCن�مع�التعامل�1ي�التطور �إhى�دائما�تحتاج�ال>��النفسية�النواeي�إ]�ا	دربCن،

  .النقاط�كسب�1ي�كب�Cة�نفسية�نواeي�إhى�تحتاج�الجماعية�الرياضية�%لعاب�أن�متابع�أي

�للمهارات�العاhي�فاsداء�الرياضية�للمهارات�الناتج�لqداء�الهامة�النفسية�ا	هارات�من�oنتباه�عت+�ي

�حيث�أخر�لw��ء�oنتباه�دون �للمهارات�أدائه�كيفية�اhى�انتباهه�كامل�يوجه�عندما�إ]�الريا���يصلها�]

�له�oنتباه�تشتت�و،�ا	ختلفة�انفعا]ته�و1ي�لyنسان�الحركي�السلوك�1ي�وكب�Cا�هاما�دورا�oنتباه�يلعب

�انفعالية�نفسية�حالة�1ي�ويكون �ا	هارات�عEى�انتباهه�الريا���يوجه�فندما�%داء،�عEى�سل~��تأثر

  .البدنية�قدارته���ا�تسمح�ال>��ا	ستويات�أفضل�أداء�من�،سيتمكن�إيجابية

 � �الحميد�عبد"�يش��Cحيث�بخطوا��ا�تتم��Cال>��ا	هارات�أداء�عند�oنتباه�أهمية�تزدادحيث

�أحمد �%شياء�ووضوح�دقة�إhى�يؤدي�التفك��Cو�كا�دراك�العقلية�للعمليات�oنتباه�ارتباط�أن�إhى"

�حيد�oستجابة�وسرعة �يتم�Cون�الرياضيCن�يجعل�مما�مقبولة�بطريقة�والتنظيم�oستنتاج�و�بشكل

�ة�لطبيع�تبعا�وتختلف�وحجمهلشدته��تبعا�ا	ستمر�بالتدريب�تنمووال>���oنتباه�من�مقننة�بخصائص

  .النشاط�ونوع

�،�الزميل،�ا	درب،�كالجمهور ،�اتا	ؤثر ��لتنوع�نظرا�واضحة�بصورة�oنتباه�اهمية�تظهر�القدم�كرة�1ي���

�و�الدفاعية�خططها�لتعدد،�ا	تغ�Cة�ا	واقف�ك��ة�و�بالسرعة�تتم��Cال>��ا	نافسة�وظروف��ا	نافس

�ومهارة�التصويب�مهارة�ال>��تتم����Cا�كرة�القدم��ي��ا	هارات�أهم��من�،و�oساسية�مهارا��ا�و�الهجومية

�اذا�الفائدة�عديمة�تصبح�والخطط�ا	هارات���ههذ��ان��،إذ�oساسية�ا	هارات��من��تعت+��وال>���التمرير

 .بكل�انتباه�ودقةادا��ا�يكتمن�اللعب�من��لم
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  ب

��ال>��أساليبه�بمختلف�oنتباه�من�عاhي�بمستوى �oحتفاظ�القدم�كرة�]ع~��من�يتطلب�هنا�منو 

�oلعابرياض����لدى�يجب�ان�تتوفر�ال>��oساليب�هذهو ،��كب�Cبشكل�التصويب�و�التمرير�بدقة�ثرتؤ 

�الدقيق�oنتباه�اhى�الHعب�يحتاج�لذا�،�اللعب�مواقف�يتضمنه�	ا�خاصة�القدم�كرة�و�عامة��الجماعية

�ا	كان�و�الوقت�1ي�ال��ديف�sجل�النشاط�و�القوة�و�السرعة�بنفس�معه�يستمرون�الذين�لHعبCن

  .ا	ناسب

اساليب��عHقة�عن�للكشف���دف�ال>��الدراسة�هذه�1ي�الخوض�أردنا�ا	عطيات�هذه�ضوء�1ي

  .سنة�)o)18-20نتباه�ودقة��التصويب�والتمرير�لدى�أواسط�كرة�القدم

الجانب���اشتمل�وقد،تطبيقي�و �ظري�وأخر�قسيم�داستنا�اhى�جانبCن�جانب�نتب�فمنالتحقيق�ذلك�

�فصول�ت �oنتباه��فكان�الفصل�oول ،دراسة�لشكل�الخلفية�النظرية�لالنظري�عEى�ثHثة تحت�عنوان

�وال¤�ك��Cالذ �فيهي ��تطرقنا �با]نتباه �تعريف �،اhي �،عناصره �...،ابعاده �ا	ؤثر�فيه �والعوامل ،اما�أساليبه

� � �الثاني �	فالفصل �خصصناه � �oساسية �هارات �القدم �كرة �،1ي �الفصل �هذا �1ي �تناولنا تعريف��الو�قد

التصويب�والتمرير��ال>���مهارتي�1ي��خضنا�قدو ،تقسيما��ا�وأهمي��ا�،�قدم�	هارات�oساسية�1ي�كرة�البا

�ريفتعال�إhىه�في�تطرقنا�حيث�العمرية�للمرحلة�فخصصناه�أما�الفصل�الثالث�دراساتنا،كانت�محور�

وكذلك�بعض�نصائح�التعامل��خصائصها�،�مراحلها�أهم،��امم�Cا��أهم�تناولنا�كذلك�و�ا	راهقة�ف¤�ةب

  .�معها�

�الدراسة�منهجية�إhى�خصصناه�%ول �الفصل،�لCن�اما�الجانب�التطبيقي�فهو�بدوره�قسم�إhى�فص

وعينة�البحث�ومجHته�والطرق�ا	تبعة�ا	ستعمل��نهجا	د�للبحث�ا	تمثلة�1ي�تحدي�ا	يدانية�§جراءات�و

حسن�محمد�اساليب�oنتباه�1ي�oلعاب�الجماعية�الدي�صممه��مقياس�1ي�جمع�البيانات�وا	تمثلة�1ي�

� �o عHوي �القدم، �كرة �1ي �والتمرير �التصويب �لدقة �ا	هارية �oحصائية�،�ختبار �ا	عامHت وكذلك

�ا ،ا	ستعملة ثم�تحلي»�ا�،ال»�ا�من�الدراسة��صلو ا	ت�النتائج�وقراءة��عرض�تم�فيه���الثاني�لفصلأما

فرضيات�لسابقة�،وتم�ذلك�من�خHل�دراسة�ومناقش��ا�بالعودة�إhى�oطار�النظري�للبحث�و�الدراسات�ا

�واحد �كل �ع�Eةالبحث �التمهيدي �الجنب �1ي �ترتي�ا �حسب �حدى �نتائجها���ى �عEى �و�التعليق ،ومناقش��ا

  .لعام�و1ي�oخ��Cخاتمة�الدراسة�ا�منا�بوضع��oستنتاجقو 
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  �شكالية:�- 1

��من�ا�واقف�الحاسمة��ي�ا�نافسات�الرياضية،�إذ��يلعب�العامل�النف()'�دورا�مباشرا�وحاسما��ي�كث

،�والخططية�مما�يؤكد�أن�أن�=بطال�الرياضي�ن�دوي�ا�ستوى�العا7ي�متقارب�ن��ي�ا�ستويات�البدنية،�ا�هارية

��الفاصل�بيKLم،�والذي�يؤدي�إ7ى�الفوز�وتحطيم�=رقام�أ�Cوهو�العامل�النف()'.Nهناك�عامل�يعت  

لك�ترتبط�عملية�السيطرة�عليه�بظروف�الحالة�التنافسية،�مما�يزيد�ذتتنوع�أوجه�العامل�النف()'،�وك

�وال ̂نتياه � �ومKLا �العقلية �العمليات �وتعد �ذلك، �صعوبة �ع`ى�من �يعتمد �الذي �النف()' �العامل �من �ك��bجزءc

الناحية�^دراكية�وا�عرفية�للشخصية،�فاhنتباه�هو�الخطوة�=و7ى��ي�إتصال�الفرد�ببيئته��وتكيفه�معها�ويركز�

��لكونه�يشكل�أهمية�واضحة���ي�=داء�الرياo)'�ع`ى�النحو�العام�وكرة�القدم�ع`ى��ي�البحث�ع`ى�هذا�ا�تغ

�ز��النحو�الخاص،Nت�'qات�ال��̂نتباه�بمختلف�أساليبه�(الواسع�والضيق)��ي�ضوء�العديد�من�ا�تغ �ز�أثر�Nوي

�yي� 'qوال� �=هم �فض�zعن �ا�درب �وكذلك �الجمهور �ه��وتأث �الخصم �حركات �من �الرياضية، �ا�نافسات أثناء

̂نتباه�ب�ن�الزميل�وكذلك�الخصم.   حاCت��عب�الq'�تتطلب�

̂نتباه�أثناء�ا�باريات�من�أجل�الوصول�إ7ى�أحسن� تتطلب�من�الرياo)'�أن�يكون��ي�مستوى�عا7ي�من�

�الصحيحة� ̂ستجابة � �أجل �من �الخارجية �ات��ا�تغ �ب�ن �مستمرة �عملية �عن �عبارة �تكون ̂نتباه � �وعليه أداء

  والتوقيت�ا�ناسب�لها.

� �الهذومن �إ7ى ��Kدف 'qال� �البحث �مشكلة �ظهرت �ا�نطلق ��نتباه�ا �اساليب �ب�ن �العzقة �ع`ى تعرف

ي�كرة�القدم�،وبما�يفيد�هذه��الخصائص�النفسية�ا�رتبطة�بتحقيق�أفضل��إنجاز��ومهارتي�التصويب�والتمرير��

رياo)'�و�Kدف�البحث�ا7ى�التعرف�ع`ى�اساليب��نتباه�وعzق�Kا�بمهارتي�التصويب�والتمرير�بناء�ع`ى�مقياس�

  لعاب�الجماعية�واختبارات�الهارية�،ومن�هنا�نطرح�التساؤل�التا7ي�:اساليب��نتباه��ي��

��ب�ن��عzقة�توجد�هل��������� ̂نتباه � ��والطويل�لدى�أواسط��دقة�التصويب�والتمرير�و��ساليب�القص

  ؟�كرة�القدم
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  ؤ�ت�الفرعية:االتس�2-1

̂نتباه�الخار�ي�الواسع�عzقة�بدقة�التصويب�والتمرير� � �b��كcهل�ل��  �ي�كرة�القدم؟�والطويل�القص

� �b��كcقة�بدقة�التصويب�والتمرير��نتباههل�لzالداخ`ي�الواسع�ع ��  �ي�كرة�القدم؟�والطويل�القص

̂نتباه�الضيق�عzقة�بدقة�التصويب�والتمرير � �b��كcهل�ل ��  �ي�كرة�القدم؟�والطويل�القص

̂نتباه�عzقة�بدقة�التصويب�والتمرير�� � �b��هل�لتقليص�ترك� �ي�كرة�القدم؟�والطويل�القص

  

  

  الفرضية�العامة:�- 3

� ودقة�التصويب�والتمرير��نتباهتوجد�عzقة�ب�ن�أساليب� ��  لدى�أواسط�كرة�القدم.�والطويل�القص

  الفرضيات�الفرعية:�3-1

̂نتباه�الخار�ي�الواسع�عzقة�بدقة�التصويب�والتمرير� � �b��كcل��  كرة�القدم�والطويل�القص

̂نتباه� � �b��كcقة�بدقة�التصويب�والتمرير�الداخ`ي�الواسلzع�ع ��  ة�القدمكر � والطويل�القص

� �b��كcقة�بدقة�التصويب�والتمرير���نتباهلzالضيق�ع��  رة�القدمك�والطويل�القص

̂نتب � �b��اه�عzقة�بدقة�التصويب�والتمرير�لتقليص�ترك� رة�القدم.ك�والطويل�القص

  

  أهمية�البحث:�- 4

  تنحصر�أهمية�البحث�والحاجة�إليه��ي�محورين�أساسي�ن�هما�:

  أهمية�علمية:�4-1

  جال�الرياo)'�بمصادر�علمية�جديدةتتمثل��ي�إثراء�ا� �

 تزويد�ا�كتبة�بمرجع�علم'�جديد. �
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  أهمية�عملية:�4-2

  داء�ا�هاري��ي�ا�جال�الرياo)'أهمية�مواضيع�علم�النفس�الرياo)'��ي�تحس�ن�=  �

  '�وا�نافسات�ع`ى�جميع�ا�ستويات�ي�ا�جال�التدري���نتباهأهمية� �

̂نتباه��ي�تحس�ن�نتائج�ا�ن �   افساتأهمية�

̂نتباه �  �ي�رفع�مستوى�=داء�لدى��عب�ن�أهمية�

 �.�نتباه��ي��لعاب�الجماعية��ساليب�ي�شرح�دراستنا��تساهم� �

  

  أهداف�البحث:�- 5

� � �ب�ن �ا�وجودة �العzقة �عن �وبعضالكشف �والواسع) �(الضيق �ا�ختلفة ̂نتباه � ا�هارات��أساليب

  =ساسية��ي�كرة�القدم

  التعرف�ع`ى�=سلوب�ا�ناسب�الذي�يخدم�ا�هارات�=ساسية��ي�كرة�القدم �

̂نتباyي�ا�ناسب�أو  �   ا�فضل�لzعب��ي�لعبة�كرة�القدم�إيجاد�=سلوب�

 القدم.�تحس�ن�ا�هارات�(بعض�ا�هارات)�=ساسية��ي�كرة �

  

  تحديد�ا+صطلحات:�- 6

  :0نتباه�6-1

��Nالحقيقي���نتباهيعت� �^دراك �من ��عب �يتمكن �qح� �أو�ا�نافسة �التدريب �أثناء �سواء �هاما مكونا

  .1تأدية�العمليات�الذهنية�بالسرعة�ا�طلوبة�وبالطريقة�السليمة�والدقيق��واقف�بحيث�يستطيع�

�ي�بؤرة�الشعور�أو�توجيه�الشعور�نحو�هذا��ال�)'ءبحيث�يجمع�هذا��ال�)'ءهو�أيضا�حصر�الذهن��ي�

  .2ال�)'ء

                                                           

  .258،ص2010دار�الكتاب�الحديث�،�القاهرة�،1طا+رجع�الشامل�=ي�التدريب�الريا�678(التطبيقات�العملية�)،:مفq'�إبراهيم�1

2محمد�حسن�عzوي �:علم�النفس�التدريب�و�ا+نافسات�الرياضية�،ط1،دار�الفكر�العربي�،�القاهرة�،2002،ص.279
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  :إجرائيا

�ش¤£���نتباه �أو�أي �أو�الجمهور �أو�الكرة �أو�ا�درب �أو�ا�نافسة �كالزميل �معينة �من¥Kات �ع`ى هو�الو¦ي

 موجود��ي�البيئة�الرياضية�أثناء�ا�نافسة.

�والتمرير�ا�وروثة� �التصويب �دقة �من¥Kات �ع`ى �القدم �كرة �لzع�' � �الو¦ي �بأنواع �إجرائيا: �تعريفه يمكن

أو�تمرينات�التمرير�والتصويب�الq'�تعتمد��ي��اختباراتبشكل�مع�ن�من�=شكال�ا�طلوب�إصاب�Kا�أثناء�تطبيق�

  .�نتباهع`ى�بعض�مظاهر��آداها

  

  :0نتباهأساليب��6-2

)�وخاصة��ي�ا�جال�الرياo)'��نتباه�اتجاه،��نتباه�اتساع(��نتباهإ7ى�أنه��ي�ضوء�بعدي�أشار�"نيدفر"�

�هم�من��عب�ن،�وهذه��ساليب��انتباهيهفإن�هناك�العديد�من��عب�ن�لد�Kم�أساليب��سائدة�تم�bهم�عن�غ

  ̂نتباهية�تتضمن:

  الخار�ي�الواسع��نتباهأسلوب� �

  الداخ`ي�الواسع��نتباهأسلوب� �

  الخار�ي�الضيق��نتباهأسلوب� �

 الداخ`ي�الضيق.��نتباهأسلوب� �

 إجرائيا�:

�الzعب�ن� �من �ه��غ �عن �تم�bه �الzعب �يمتلكها �انتباهية �اساليب �من �مجموعة �yي '(oالريا� �ا�جال �ي

� �ويفضل ��ضران�استخدامها �قدرته � �ل �ا�واقف��ستجابة�ي ��ي �و�السريعة ��الدقيقة مKLا�، ا�ختلفة�اللعب

  أو�ضيق�واسعداخلية�أو�خارجية�،
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  التصويب:�6-3

��التصويب�ع`ى�ا�رمى�من�أهم�أساسيات�لعبة�كرة�القدم،�إذ�أن��عب�يصل�إ7ى�مرحلة�متقدمة�Nيعت

� �كان��إيجاده�ي �سواء �ا�لعب ��ي �ا�ناطق �مختلف �التصويب �مهارة ��ي �^تقان �مرحلة �يبلغ �أن �من �Cبد اللعبة

  .1بالقدم�ن�أو�بالرأس،�وذلك�بتسجيل��هداف�بقوة�وعناية��ي�مرمى�الفريق�ا�نافس

�ة�لكل�عمل�هجومي�سواء�كان�فرديا�أو�جماعيا،�ويحتم�ع`ى�Jeon de fourحسب�"�"�:�هو�النتيجة�=خ

  2بدنيا�كليا�أثناء�التنفيذ.�اندفاعا�نفذ�ا

  

  :اإجرائي

�b�إن�التصويب�هو�قدرة��عب�ع`ى�توجيه�الكرة�وإدخالها��ي�مرمى�الخصم�ويتطلب�مهارة�عالية�وترك

  .وانتباه

  التمرير:�6-4

�ب�ن��عب�ن�القريب�ن�بدقة�وبتوقيت�جيد�كذلك�إرسالها�لzعب�ن�بعيدين �هو�القابلية�لتبادل�التمرير�

�أغلب� ��ي �مهما ��التمرير�عنصراNويعت� �الكرة ��ي �الكاملة �السيطرة �ع`ى �للحفاظ �وذلك �مناسب، �وتوقيت بدقة

��من�=هداف.�  3=حيان�ينتج�عنه�الكث

  :اإجرائي

�ة�كانت��هو�عملية�تبادل�الكرات�ب�ن��عب�ن�والتدرج�(بالكرة)�نحو�مرمى�الخصم�وذلك�بتمريرات�قص

  ة�مع�دقة�وترك��bعا7ي.أو�طويلة�و�ي�أوقات�مناسب

  

  

                                                           
  .243،ص2013،��ردن���دار�أسامة�للنشر�والتوزيع،1ط�،�مهارات�كرة�القدم��وقوانيKLا:�مKLل�عدي�النمري �1
��قسم�ت.ب.ر.قسنطينة،�دراسة�أثر�0تزان�عUى�تعلم�دقة�التصويب:�سعد�سعيد�فؤاد2�   .12،ص2002،رسالة�ماجيست
  .109،نفس�مرجع�سابق�،ص�وقوانيKLا��مهارات�كرة�القدم:�عدي�النمري �مKLل�3
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  الدراسات�السابقة�وا+شاKZة:�- 7

  من�ب�ن�الدراسات�ا�نجزة�اتي�لها�عzقة�با�وضوع�الذي�نحن�بصدد�تناوله�نجد:�

  الدراسة�[و\ى:�7-1

  )2012دراسة�سعيد�نزار�سعيد(�

�عنوان: �ا+هارات��تحت �بعض �أداء �=ي �مظاهر��نتباه �وبعض �الحركي 67gالح� �لتطوير��دراك "أثر�تمرينات

  [ساسية�لدى��ع�6jكرة�اليد"

�'qن�مجموعة�من�اختبارات�ا�هارات�=ساسية�(التصويب�وا�ناولة)��ي�كرة�اليد�ال�كان�هدف�الباحث�هو�تقن

�و^درا ̂نتباه �مظاهر� �بعض �ع`ى �أدا¿Kا ��ي �لتطوير�تعتمد �التمرينات �من �مجموعة �ووضع �الحركي، �الح()' ك

� �الحس �و^دراك �والتوزيع) �التحويل، �(الحجم، ̂نتباه �مظاهر� �ا�ناولة��–بعض �مهارتي �تحسن 'qال� حركي

والتصويب��ي�كرة�اليد�والتعرف�ع`ى�أثر�استخدام�مجموعة�من�التمرينات�ا�وضوعة�لتطوير�بعض�مظاهر�

  حركي��ي�تحس�ن�أداء�مهارتي�ا�ناولة�والتصويب�بكرة�اليد.�–̂نتباه�و^دراك�الحس�

�نامج�التدري�'�من�(Nا�الKÂطبق�عل�'qاوان.24وتكونت�العينة�ال��  )��Cعب�يمثلون�نادي�السيانية�وس

حيث�أستخدم�الباحث�ا�نهج�الوصفي�والتجري�'،�وتوصل�الباحث�إ7ى�أنه�توجد�فروق�معنوية�ب�ن��ختبار�

̂نتباه��القب`ي�والبعدي للعينة�التجريبية��ي�مهارتي�ا�ناولة�والتصويب�الq'�تعتمد��ي�أدا¿Kا�ع`ى�بعض�مظاهر�

  1(الحجم،�التوزيع،�والتحويل)�ولصالح��ختبار�البعدي.

  الدراسة�الثانية�:�2.7

  .2012دراسة�نبيل�أحمد�عبد�أحمد�

  وبعض�ا+هارات�الحركية�بكرة�القدم""فعالية�التمرينات�ا+ركبة�=ي�تطوير�ترك�no�نتباه�تحت�عنوان�:

  بحث�تجري�'�ع`ى�طzب�الصف�الثاني�متوسط.

                                                           
1

،دار�غيداء�1،ط=ي�أداء�بعض�ا+هارات�[ساسية�لدى��ع�6jكرة�اليد�0نتباهأثر�تمرينات�لتطوير��دراك�الح�67gالحركي�وبعض�مظاهر��:سعيد�نزار�سعيد�

  2012لنشر�والتوزيع�،�عمان،
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�وبعض� ̂نتباه �b��تطوير�ترك ��ي �التمرينات �هذه �فعالية �ومدى �مركبة �تمرينات �إعداد �إ7ى �الدراسة هدفت

ط�الحركية�بكرة�القدم،�استخدم�الباحث�ا�نهج�التجري�'�أما�عينة�البحث�فقد�تضمنت�الصف�الثاني�متوس

  )�طالب.�28ي�متوسطة�العراق�والبالغ�عددهم�(

لقياس�ترك���bنتباه�واستعمل�� بوردف�أنفي�موف"� استخدم��ي�دراسته�ا�نهج�التجري�'�واستعمل�اختبار�"

  �عالجة�النتائج.�SPISاختبار�دقة�ال�Kديف�واختبار�ا�ناولة�نحو�ثzثة�دوائر�ع`ى��رض�واستخدم�برنامج�

  ال�6uتوصل�إلKsا�الباحث:�0ستنتاجات

  إن�طبيعة�التمرينات�ا�ختارة�تتناسب�مع�إمكانية�العينة�مما�أدى�إ7ى�زيادة�الدافعية�للعمل �

�ا�هارات� � �تطوير�ترك��bوبعض ��ي �ا��كث �ساعد �صحيح �بشكل �طبقت 'qوال� �ا�ركبة �التمرينات مzئمة

  الحركية��ي�كرة�القدم

̂نتباه�إن�التشويق�وا�تعة�وا�تنافس��ي�التمري � �b�نات�ا�ركبة�زاد�من�دافعية��عب�ن�وسهل�عملية�ترك

  وبعض�ا�هارات�الحركية��ي�كرة�القدم

  1تنمية�القدرات�الذهنية�لzعب�ن�والq'�بدورها�تساعد��ي�تطوير�ا�هارات�الحركية. �

  الدراسة�الثالثة�:�7-3

� �ياس�ن �إبراهيم �محبوب �عنوان:2009دراسة �مظاهر�0ن« تحت �بعض �[ساسية�عwقة �ا+هارات �بأهم تباه

  بكرة�القدم".

هدفت�الدراسة�إ7ى�التعرف�ع`ى�بعض�مظاهر��نتباه�بأهم�ا�هارات�=ساسية�بكرة�القدم�لzع�'�نادي�أربيل�

�وس.�  وب

)� �من �البحث �عينة �جهاز�30تكونت �أستخدم �كما �لzنتباه �موف) �أنيفي �اختبار�(بوردي �استخدام �وتم �Cعب (

�� �فzشر) �ونمcي�(مyو� �القدم �بكرة �=ساسية �اختبار�ا�هارات �أيضا �أستخدم �وقد �ترك���bنتباه، �اختبار� ي

� ��سافة �ة��القص �واختبار�ا�ناولة �وال�Kديف �الشواخص �ا�توسطة��10(اختبار�ب�ن �واختبار�ا�ناولة أمتار�

�نحراف�ومعامل�واختبار�السيطرة�ع`ى�الكرة�وقد�عالجت�البيانات�إحصائيا�باستخدام�الوسط�الحسابي�و

�سون،�وتوصل�الباحث�إ7ى�أهم�النتائج�وyي:�  �رتباط�البسيط�ب

                                                           

��منشرة� القدم�بكرة�الحركية�ا+هارات�وبعض�0نتباه�ترك�noتطوير�=ي�ا+ركبة�التمرينات�فعالية :نبيل�أحمد�عبد�أحمد�2����غ�،رسالة��ماجيست

  ،جامعة�داي`ي�العراق�.2012،مجلة�لفتح�العدد�الحادي�والخمسون�،أيلول�
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�ك��bوالحدة� �ĉخماد�(�ستقبال�أو�كل�من�ا�ظاهر�التالية�(ال ظهور�عzقة�معنوية�ب�ن�مهارة�ال�Kديف�و

  و�الثبات�و�التحويل).

 .1ضعف�العzقة�ب�ن�مهارة�الدحرجة�وال�Kديف�ومظاهر�توزيع��نتباه �

  الدراسة�الرابعة�:�7-4

عنوان�تحت"�ماجيستo|�رسالة"��1995يوسف�حرشاوي �دراسة   

�بية�"دور cع`ى�القدرة�تنمية��ي�والرياضية�البدنية�ال�b�   والدوافع"�با�يل�وعzقته��نتباه�ترك

  ( معسكر)�لوCية�ا�حمدية��دينة�باديس�ابن�مدرسة�تzميذ�ع`ى�أجري �ميداني�بحث

���ي�الباحث�توصل�البحث�هذا�خzل�من��بية�دور �إبراز�إ7ى�=خcع`ى�القدرة�تنمية��ي��والرياضية�البدنية�ال�

b��وشملت�الرياo)'،�للنشاط�والدوافع��نتباه�ترك��bب�ن�ا�وجودة��رتباطية�العzقة�نوع�وتوضيح��نتباه�ترك

�اوح�باديس�ابن�مدرسة�من�تلميذ��145ع`ى�البحث�عينةcتحت�وضعهم�وتم)�سنة��13إ7ى�12(�من�أعمارهم�وت�

�عن�وأيضا�الحلقات�اختبار�طريق�عن��نتباه،�ترك��bمستوى �بمقياس�العلمية��ختبارات�طريق�عن�التجربة

��حقيقة�إ7ى�الباحث�وصل�حيث�والدوافع،�ا�يل�تحديد�إ7ى��Kدف�الذي��ستبيان�طريق��بية�تأثcالبدنية�ال�

�ك��bقدرة�ع`ى�والرياضيةcقا�التجربة،�عينة�لدى�الzالتدريب�أن�الباحث�استنتج�تقدم�مما�وانط�'(oالريا�

�ك�b(�بيKLا�من�باCنتباه�الخاصة�القدرات�وتطوير�تنمية�ع`ى�هادف�بشكل�وتعمل�عملت�الرياضية�وا�مارسةcال�

�يعد�حيث�الذهÏ'�ال�Kيؤ�هو��نتباه�ترك��bع`ى�تؤثر�الداخلية�العوامل�أهم�من)�والتحويل�والوحدة�والحجم

�مث�zفقال�ما،�نشاط�أو�حركة��ي�وإعادة��نتباه�توجيه��ي�يتحكم�لكونه�الداخلية�الq'�العوامل�أهم�من�أنه

���Cالقدم�كرة�Cعب��KÐا�يقوم�حركة�لكل�اليقظة�شديد�لكنه�ا�باراة�يشاهد�الذي�الجمهور �هيجان�يث

�ات�لباÒي�يستجيب�و�Cلذلك�ذهنيا�مÑ£��نه�وهذا�مدربه،�من�تصدر�تعليمة�أو�خصمه،� .2ا�ث

  

  

                                                           

1
��منشورة�،مجلة�علوم�الرياضية��القدم�بكرة�[ساسية�ا+هارات�بأهم�0نتباه�مظاهر�بعض�عwقة: محبوب�إبراهيم�ياس�ن �،�رسالة�ماجست

�بية��ساسية�،جامعة�داي`ي�العراق��2009،العدد��ول�cكلية�ال،  

�تzميذ�ع`ى�أجري �ميداني�بحث( ،والدوافع�با+يل�وعwقته�0نتباه�ترك�noعUى�القدرة�تنمية�=ي�والرياضية�البدنية�ال�|بية�دور :�يوسف�حرشاوي�1

��رسالة)�معسكر�لوCية�ا�حمدية��دينة�باديس�ابن�مدرسة�  .1995،ماجيست
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  تعليق�عUى�الدراسات�:�7-5

ب�الدراسات�السابقة�و�ا�شاKÐة��وضوع�دراستنا�أKÓا�تتوفق�مع�من�تب�ن�من�خzل��طzع�و��حاطة��

  حيث�الهدف�الرئي()'�للبحث�وهو�الجانب�النف()'�و�ا�تمثل��ي�ترك���bنتباه�

،كان�ا�نهج�2012،�أحمد�عبد�أحمدنبيل��الدراسة���انا�دراسة�اتبعت�ا�نهج�الوصفي��zئمته�مع �

  التجري�'

�اوح�يNن�( �cتلميذ�،�وكان�إختيار�145كانت�(��يوسف�حرشاوي )��أنا�الدراسة�30،24عينة�البحث�ت(

 بالطريقة�العمدية�

نوع�الرياضة�و�الq'�تتوافق�مع��و�كانت�الدراسات�السابقة�حول�رياضة�الجماعية�رغم��ختzف��ي �

 دراستنا�

  وقد�منحتنا�هذه�الدراسات�رؤيا�مسبقة�لدراستنا�وجعلتنا�نتنبأ�بيما�ستكون�عليه�النتائج��الKLائية�لدراسة�

  وقد�أفدتنا�بختيار�ا�ستخدم�والذي�كان�ا�نهج�الوصفي�وكذا��دوات�ا�ستخدمة��ي�جمع�البيانات�

بقة�و�ا�شاKÐة�مكنت�الباحثان�من��ستفادة�مKLا�حيث�شكلت�خzصة�القول�:الدراسات�السا

اطارا�نظريا��وضوع�الدراسة�الحالية�كما�كانت��ستفادة�من�تلك�البحوث�ك�ا�نهجية�ا�تبعة�و�اختيار�

  و�أدوات�البحث�ا�ستخدمة�وكذلك��ساليب��حصائية��عالجة�البيانات�.�العينة�
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  تمهيد�:

�النا��نتباهيعت��� �ل�داء �الهامة �النفسية �ا�هارات ��حمن� �للمهارات �العا"ي �فا#داء �الرياضية �للمهارات ج

�الريا �يصلها �كامل �يوجه �إ��عندما �ا"�انتباهه345 �ى �دون �للمهارات �أدائه يلعب��حيث�،أخر��ل>34ء��نتباهعملية

له�تأثر�سل��3R�نتباهتشتت��ا�ختلفة�،لذلك�انفعا�ته�نسان�وFيلIدورا�هاما�وكب�Gا�Fي�السلوك�الحركي���نتباه

إيجابية�،سيتمكن�من��انفعاليةعWى�ا�هارات�ويكون�Fي�حالة�نفسية��انتباههندما�يوجه�الريا�345عف�عWى�Vداء،

  أداء�أفضل�ا�ستويات�ال�3bتسمح�`_ا�قدارته�البدنية.

حيث�يش��G"عبد�الحميد�أحمد"�إ"ى�أن�ا�عقدة�تتم�hGبخطواf_ا�عند�أداء�ا�هارات�ال��3b�نتباهتزداد�أهمية�

���نتباه�ارتباط �وسرعة �Vشياء �ووضوح �دقة �إ"ى �و�التفك��Gيؤدي �كاqدراك �العقلية بكل���ستجابةللعمليات

�،�نتباهمن��مقننةوالتنظيم�بطريقة�مقبولة�مما�يجعل�الرياضيGن�يتمhGون�بخصائص���ستنتاج�سهولة،�وإ"ى

  تبعا�لطبيعته�ونوع�النشاط.�وحجمه�وتختلفمو�بالتدريب�ا�ستمر�تبعا�لشدة�تن

و�ذلك�عWى�جميع�ا�ستويات�حيث���3Rالريا�345و�ا�نافساتيعد�مهم�Fي�مجال�التدري��نتباهبما�أن�موضوع�

  اضية�ا�ختلفة.�هو�Vمر�Vسا��34و�ا�هم�و�ا�أثر�عWى�أداء�ا�هارات�الري��نتباهم�قدرة�ال~عب�عWى�توظيف�تأ
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  �نتباه:تعريف� -1

ا"ي�للمهارات���يصلها�من�أهم�الصفات�النفسية�ل�داء�الناجح�للمهارات�الرياضية�فا#داء�الع��نتباهيعت���

دورا�هاما�وكب�Gا���نتباه،حيث�يلعب��آخر�لل>34ء��نتباهدون��ءداV إ"ى�عملية��انتباههكامل�إ��اذا�وجه�الريا�345

  �1له�تأث��Gسل�3RعWى�Vداء�.��نتباه،لذلك�تشتت��ا�ختلفة�انفعا�تهالسلوك�الحركي�لIنسان،�وFي�Fي�

تقطها�ا�ث�Gات�ال�3bتل�اتجاهبه���حتفاظخ~لها�الفرد�بتوجيه�وعيه�و�من�يعت���أيضا�عملية�ذهنية�يقوم�

�لديه �الجسم �وق�،أعضاء �يدركها �لن �فإنه �ا�ث�Gات �لتلك �ينتبه �لم �ع���"فإذا �VOS--VYADد �عن بأنه���نتباه"

  "القدرة�عWى�ترك�hGالو�ي�عWى�ا�ث�Gات�الخارجية�أو�الداخلية".

  قليلة�Fي�وقت�واحد"�ت�بأنه�"�محدد�بشكل�عام�بمث��Gواحد�ومث�Gا�«"�HAWS-ZYMAMوصفه�"و�

� ل�عبا�هارة�مما�يج�الع~قةلذلك�يجب�تجنب���نتباه�و�فكار�السيئة�وال��ك�hGعWى�جميع�ا�ث�Gات�ذات�

  2إيجابية�النتائج�

  .3نافسة�"�"بأنه�قدرة��ال��ك�hGعWى�ا�Fي�ا�جال�الريا��345�نتباهكما�عرف�

  هو�العملية�العقلية�أو�ا�عرفية�ال�3bتوجه�و�ي�الفرد�نحو�ا�وضوعات�ا�دركة�.�ا�نتباهFي�ضوء�ما�سبق�ف

  :���نتباهماهية� -2

ي�دما�بGن�الفرد�Fي�البيئة�و�ا�جتمع�ال��تصالك�الح£�34هما�Vساس�الواضح�إ"ى�تحقيق�و درا��نتباهيعت�������

  :��نتباهكون�سه~�و�يستخدم�مصطلح�ت،وبالتا"ي�فإن�إمكانية�التكيف�معها��اميعيش�ف¤_

�ا� � �البيئة �إدراك �خ~ل �من �الفرد �`_ا �يقوم 3bال� �العملية �لوصف ��بهحيطة �طريق أعضاء��استخدامعن

  �.فمن�ذلك�أصبح�مدركا�له�،»34ءعWى��انتباههفعندما�يركز�الفرد� ،الحس

  1هو�العملية�ال�3bتوجه� دراك�إ"ى�ا�علومات�ال�3bيستقبلها�الفرد�من�أعضاء�الحس�ا�ختلفة�.��نتباه �

                                                           

  125ص��- 2011دار�الراية�للنشر�والتوزيع،�عمان،�1ط�علم�النفس�الريا���:�صالح�عبد�هللا�الزع3R،�ماجد�محمد�الخياط 1

  .127،�مرجع�سابق�ذكره��،ص�علم�النفس�الريا���:صالح�عبد�هللا�الزع3R،�ماجد�محمد�الخياط��2
  93ص�-2013ار�الصفاء�للنشر�والتوزيع،،د1،طالرياضة�وعلم�النفس�:محمود�عWي�عصية�محمد�سلمان�الخزاعلة،3
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  القرار��واتخاذFي� دراك���نتباهوالشكل�التا"ي�يوضح�دور�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرار.�واتخاذ3ي�1دراك���نتباه:�دور�)01(شكل�رقم�

  :��نتباهمحاور��-3

  إ"ى�نوعGن�هما:��نتباهر�نقسم�محاو ت

  :��نتباهسعة���3-1

  سعة�واسعة��3-1-1

  سعة�ضيقة��3-1-2

                                                                                                                                                                                                      

  126ص،كرهذمرجع�سابق��،علم�النفس�الريا����:جد�محمد�الخياطصالح�عبد�هللا�الزع3R،�ما�1

 عن طريق أعضاء الحس يستقبل الفرد المعلومات البيئة الخارجية

فا#دراك ھو عملية التعرف 
 على ا'شياء و الحوادث

 وبشكل متواصل  يدرك ما بداخل ھذه المعلومات

 ا/نطباعاتعملية تفسير  إحساس  إدراك
 الحسية 

 ا/نتباه

القرار اتخاذ  
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،حيث�ا�طلوب�أن��ذات�ا�جال�الواسع�يكون�ال��ك�hGف¤_ا�عWى�أغلب�Vلعاب�الجماعية��نتباهفإن�سعة�

،لذلك�يجب�أن�يمتلك��،وFي�نفس�الوقت�متابعا�لحركات�زم~ئه�واعيا�بتحركات�ا�نافسGنو يقضا��يكون�ال~عب

  ا�جال�الضيق�ثم�العودة�إ"ى�ا�جال�الواسع�.�إ"ىFي�ا�جال�الواسع���نتباهال~عب�مقدرة�عWى�تحويل�

ع·�3أن�يكون�الريا�345يقضا�،هذا�ي�يكون�عWى�ا�جال�الضيق�الضيق�فان�ترك�hG�نتباه��نتباه�أما�Fي�سعة�

ذلك�Fي�رياضة�الرماية�أو�عند�أداء��عب�كرة�السلة�الرمية��حضتي���واحد�أو�Fي�منطقة�صغ�Gة�نسبيا�ب>34ءواعيا�

  ،كذلك��عب�كرة�القدم�Fي�التصويب�عWى�ا�رمى�.�الحرة�Fي�القوس

  :�نتباه�تجاها�3-2

 إنتباه�خار>ي:�-1

أنه�يوجه�ع~قة�عكسية��يبدو ،و �البيئة�الرياضية�ال�3bتحدث�خارج�الفردالخار¼ي�يوجه�أساسا�نحو���نتباه

��نتباهنحو�الذات�(الداخWي)،فإنه�Fي�ا�قابل�يقل�ترك��hG�نتباهبمع·¾�أنه�عندما�يزداد�ترك��hGبGن�هذين�النوعGن،

  نحو�البيئة�الرياضية�(الخار¼ي)�والعكس�صحيح�.

�العلقة،�مات�ذات�الطبيعة،وخاصة�ا�ه�ا�Fي�بعض�Vنشطة�الرياضيةو�ال��ك�hGالداخWي�هام��نتباهويعت���

��نتباهكالتحويل�من���نتباهحيث�أن�هناك�أنشطة�أخرى�تتطلب�قدرة�لدى�الريا�345عWى�الجمع�بGن�نوعGن�من�

  1.الخار¼ي���نتباهالداخWي�إ"ى�

 إنتباه�داخ?ي�:�-2

� �نحو�الذا��نتباهأما �أساسا �يوجه �،ويس�تالداخWي �أحيانا �حو �الذاتي��نتباهم¾ �ترك�hGالريا345 ل�،ويع·3

� �مشاعره �يفكر�Å وانفعا�ته �أدائه،كيف �Fي ��خرون �مع �النوع �هذا �البيئة��ه��يوج��نتباه،إن �Fي �يحدث نحو�ما

  .2الرياضية�

  

 

                                                           
  127ص�،�كرهذق�،مرجع�ساب�علم�النفس�الريا���:�صالح�عبد�هللا�الزع3R،�ماجد�محمد�الخياط� 1
  128 ص،�كرهذمرجع�سابق��يا���علم�النفس�الر �:صالح�عبد�هللا�الزع3R،�ماجد�محمد�الخياط� 2
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  3ي�Eلعاب�الرياضية�:�باهت�نأقسام��-4

  وÇي�كالتا"ي�:�م،�اFي�Vلعاب�الرياضية�إ"ى�ث~ثة�أقس� نباهيقسم�

  1رادي�:�1نباه�4-1

م�ركض�F100ي�بداية���نط~قكبداية� رسال�Fي�كرة�الطائرة�أو��مث��GمعGن،��ستقبالهو�ال��ك�hGالذه·�3

Gن�يقدرون�لف��ات�~عبلن�كافة�ااون~حظ�،Fي�Vداء�البدء�ز�فيكون�ال��ك�hGقبل�~�أو�ضربة�الجزاء�أما�Fي�الجمبامث

�عWى�ما�سيقوم�به�من�حركاتبدمختلفة�قبل�ال �حيث�يكون�ترك�hGال~عب ،ويرى�ال~عب�صور�ذهنية��ء�با#داء

  للحركات�ا�راد�تنفيذها.

  :�اHفا>ئ1نتباه�القسري��4-2

� �من �النوع �أو�م��نتباههو���نتباههذا �ا�فا¼ئ �حيث �أمن �حيث �ا�فا¼ئ �الفعل �برد �يسم¾ �ا�ث��Gغ��Gا ن

�وما �وزمانه �نوعه ��هو �معروف �ا�ث��G�ستجابةنوع ��F،لهذا �ا�ث�Gات �هذه �والجماعية�ونرى �الفردية �Vلعاب ي

�ا�راوغة،وخوص �أثناء ��صت �غ��Gمتوقعة �مفاجئة �بحركات �الجسم �الخصم�،أو�قيام �يقوم �مث~ �ا�صارعة ففي

عب�Fي�ال~ �انتباهبسحب�ال~عب�بتجاه�معGن��فتجد�إن�الخصم�يقوم�برد�فعل�معاكس�أو�Fي�ا�~كمة�فيكون�

  1بعض�Vحيان�قسريا�فهو�يستجيب�لردود�أفعال�الخصم�قسريا�بشكل�سريع�ومفا¼ئ�وغ��Gمتوقع�

 التلقائي:��نتباه�4-3

لها����تنتبهبه�الولد�إ"ى�أمور�تفقد�ين�نÌ_ات�ال�3bيحتاجها�الفرد،ا�عادة�موجه�نحو���نتباههذا�النوع�من�

 2الفتاة.

 

 

�  

                                                           

1

  95ص�-2013،دار�الصفاء�للنشر�والتوزيع،1،طالرياضة�وعلم�النفس:�محمود�عWي�عصية�محمد�سلمان�الخزاعلة، 
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  :��نتباهسباب�عدم�أ�-5

  ~عبون�شاردي�الذهن�بالرغم�من�تنبيه�ا�درب.لوهنا�يكون�ا�عدم�الرغبة:�5-1

لنصائح���ستماعهم�حالة�تعب�أو�إرهاق�ويتطلب�مÍ_م�لكث��Gمن�ال~عبGن��نجد�إن�1رهاق�و�التعب:�5-2

  .�انتباهFي�حالة��إ��أننا�نجد�ال~عبGن�ليس،حظات�ا�درب�أو�ا�~ 

صابة�أثناء�التدريب�أو�السباق�وعدم�معالجÎ_ا�فستكون�  إن�، مشتتا�باه�نتفيكون��Eلم:اHرض�و��5-3

   صابة�محو�تفك��Gال~عب.

الع~قات��هو و�السبب���نتباهنجد�الكث��Gمن�ال~عبGن�ليس�لدÏ_م�القدرة�عWى���جتماعية:العوامل��5-4

  �1�نتباهتشتت�مما�الغ��Gصحيحة�و�الغ��Gواضحة���جتماعية

  �نتباه:أبعاد�- 6

  أشار�إل¤_ا�العديد�من�الباحثGن�ولعل�من�أهمها��ل~نتباههناك�أبعاد�

  اHحدود�(اHغلق)�:��نتباهالعام�و���نتباه�6-1

�محدودة�(مغلقة)�و� نتباه�العام�مث�Gات�أو�مواقف�قد�ينتبه�ال~عب�إ"ى�م عنية�بصورة�عامة�أو�بصورة

  .��ستجابة"ي�يتطلب�بطء�وبالتا،�اليقظةيحتاج�إ"ى�درجة�قليلة�من�

� �فإن �ذلك �من �عكس ���نتباهعWى �من �عالية �درجة �يصاحبه �(أو�ا�غلق) و�التنشيط���ستثارةا�حدود

  العام�.�با�نتباه،كما�يتطلب�ا�زيد�من�الجهد�با�قارنة� �ستجابةويتطلب�درجة�كب�Gة�من�سرعة�

غلق)�طوال�ف��ة�Vداء�(أو�طوال�الف��ة)�ا�حدد(ا���نتباهFي�ا�جال�الريا�345قد�يتطلب�Vمر�من�ال~عب�

��Gى�تغيWا�حدد�(ا�غلق)�عندما�يتطلب���نتباهالعام�إ"ى���نتباهمن��انتباهه،كما�يحتاج�ال~عب�إ"ى�تعلم�القدرة�ع

  موقف�التعلم�أو�موقف�ا�نافسة�ذلك.

                                                           
 96ص�-��كرهذ�سابق�مرجع�النفس�وعلم الرياضة:�محمود�عWي�عصية�محمد�سلمان�الخزاعلة، 1
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�ستثارة��نتباه�POSITIVEATTEMENTTION يجابي���نتباهFي�بعض�Vحيان�قد�يستخدم�مصطلح�   �

  .ا�غلق��نتباهإ"ى��ل~ستثارةالسل��3R�نتباهالعام�ومصطلح�

  الواسع:�و�نتباهالضيق���نتباه�6-2

،فهنالك�بعض�  ~عب�أن�Ï_تم�`_ان�إ"ى�كمية�ا�ث�Gان�ال�3bيمكن�لالواسع�يش�Gا��نتباهالضيق�و���نتباه

،وكذلك�حركة�كرة�ا�نافسGن� ية�واسعة�لزم~ء�و�ال~عبGن�ا�نافسGن�وتحركاf_مVنشطة�الرياضية�ال�3bتتطلب�رؤ 

�ال~عبGن� �من �تتطلب �أخرى �رياضية �أنشطة �هناك �أن �حGن �Fي �اللعب، �أو�أداة �الكرة �حركة �وكذلك و�تحركاf_م

  ��1اء�Fي�كرة�القدم�.يق�كما�Fي�محاولة�أداء�ضربة�الجز الض��نتباه

   الخار>ي:�نتباه� الداخ?ي�و���نتباه�6-3

��Gي�إ"ى���نتباهيشWإ"ى��نتباه� أما� ،ومشاعرهال~عب�إ"ى�أفكاره��نتباهاالداخ��Gال~عب��انتباهالخار¼ي�فيش

� �يتحول �قد �Vحيان �بعض �وFي �مث~. �اللعب �كمواقف �الخارجية �يحدث��انتباهللبيئة �ما �لتحليل �داخليا ���������ال~عب

�انتباهحيان�أخرى�يكون�االحركية�وFي��ل~ستجابةأو�الÎ_يؤ�الن��3Ø�ستدعاءما�و��كF��Gي�خطةفأمامه�ومحاولة�الت

  ال~عب�موجها�أساسا��ا�يحدث�من�حوله�من�مث�Gات�أو�أحداث�أو�متغ�Gات.

  الجامد:�و�نتباه1نتباه�اHرن��6-4

��Gتغي� �دوام �ال~عب �Vمر�من �يتطلب �قد �الرياضية �Vنشطة �مواقف �بعض �أو���نتباهFي �التفاصيل من

لعدد�كب��Gمن���نتباهمن��عب�معGن�أو�كرة�مث~�إ"ى���نتباهللكليات�أو�العموميات�مثل�تغي���G�نتباهVجزاء�إ"ى�

  ال~عبGن�الزم~ء�أو�ال~عبGن�ا�نافسGن�وإ"ى�أداة�اللعب�مث~�.

� �يكما �اللعب �مواقف �Vمر�بعض �ال~ ،تطلب �يقوم �الخاأن �بتغي��Gإنتباهه �الخارجية�ر عب �نحو�ا�ث�Gات ¼ي

،أي� خلية�ال�3bيعط¤_ا�لنفسهنحو�الكلمات�الدا الداخWي�نحو�تفك�Gه�أو��نتباه(كاqنتباه�نحو�ال~عبGن�مث~)�إ"ى�

  .�ط·�3أو�الذاتيفسه�أو�تأمله�البالداخWي�لنحديثه�

                                                           
  .278ص�2008،دار�الفكر�العربي�،�القاهرة،1،طعلم�النفس�التدريب�واHنافسة�الرياضية�:محمد�حسن�ع~وي 1
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� �أبعاد �عWى �ي~حظ �قد �ح��نتباهمما �ذلك �ضوء �وFي �تبدو�متداخلة �قد �أÙ_ا �"نيدفر�السابقة "�nidfferاول

�استطاعو��ل~نتباهFي�الرياضة�توصل�إ"ى�أبعاد�محدودة���نتباهالعام�و���نتباهم�Fي�ضوء�دراسة�Fي�مجال�1987

Gهما�:�ل~نتباه�نالتوصل�إ"ى�وجود�محورين�أساس  

  1�نتباه�اتجاه*إتساع� نتباه����������������������*��������

  :��نتباهإتساع��6-5

ث�Gات�ال�3bينبáي�عWى�شارة�إ"ى�كمية�ا�علومات�أو�ا�أو�ضيقا�وكذلك�  �اواسع��نتباهعما�إذا�كان��يوضح

 .عب�أن�يتعامل�معه�وقت�معGن�إل¤_ا�وسعة�ا�جال� دراكي�الذي�يحاول�ال~ ��نتباهال~عب�

  �نتباه:�تجاها�6-6

� �يوضح �كان �إذا �توج��نتباه�اتجاهما �أي �نفسه، �نحو�ال~عب �ال~عب �وشعوره�نحو �ل~نتباهيه و��أفكاره

نحو�ا�ث�Gات�أو�ا�واقف�الخارجية�أي�توجيه�ال~عب���نتباه�اتجاهداخليا،�أو���نتباهيكون� عندئذ،أحاسيسه�

  خارجا.��نتباهوFي�هذه�الحالة�يكون� qنتباهه�نحو�ال~عبGن�الزم~ء�أو�ا�نافسGن�أو�أداة�اللعب�مث~،

ل~عب�أن�يقوم�بتغي��Gإنتباهه�الداخWي�ض�مواقف�ا�نافسة�الرياضية�يمكن�"�إ"ى�أنه�Fي�بعيدفرقد�أشار�"ن

  2أو�إنتباهه�الخار¼ي�أو�العكس�.

  �نتباه:أساليب��-7

� �أنه �إ"ى �أشار�"نيدفر" �Fي �بعدي ���نتباهضوء �(إتساع �ذكرها �Fي��نتباه�واتجاه،��نتباهالسابق )وخاصة

لعديد�من�ال~عبGن�لدÏ_م�أساليب�إنتباهية�سائدة�تمhGهم�عن�غ�Gهم�من�ال~عبGن�ا�جال�الريا�345فإن�هناك�ا

،وربما� الدقيقة�و�السريعة�Fي�ا�واقف�ا�ختلفة��ستجابةلنجاحها�Fي�قدرf_م�عWى��ضرانويفضلون�إستخدامها�

 تتضمن�مايWي�:�Vساليب� نتباهية�وهذه�،�Vخرى ��qنتباهية�بعض�Vساليب�ا�استخداميجدون�صعوبة�Fي�
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 الخار¼ي�الواسع���نتباهأسلوب� �

 الداخWي�الواسع��نتباهأسلوب� �

 الخار¼ي�الضيق��نتباهأسلوب� �

   الداخWي�الضيق.��نتباهأسلوب� �

 

     

  

  

  

  

  

  

 "Nidffer):أساليب��نتباه"�لنيدفر�2الشكل�رقم(

  :الخار>ي�الواسع��نتباهأساليب��7-1

��� �يتم�hGهو�Vسلوب ��با�نتباهالذي �عدة �وامإ"ى �واحد �وقت �Fي �خارجية �`_ذا�تغ�Gات �يتسم �الذي للعب

نتباÇي�تكون�لديه�القدرة�عWى�حسن�Vداء�Fي�ا�واقف�ال�3bتتم�hGبالتغ�Gات�السريعة�و�ا�ت~حقة�والV�3bسلوب�  

كمية�م�hايدة��التقاطا�ا�واقف�السريعة�و�قدرته�عWى�تحتاج�إ"ى�قدر�كب��Gمن�ا�علومات�نظرا�لقدرته�عWى�تتبع�هذ

فإن�ال~عب�الذي�يتسم�بمثل�هذا�Vسلوب� نتباÇي�قد�تصادفه�ف��ات�بنوء��ومن�ناحية�أخرى ،من�ا�علومات�

ناسب�أو�ا�القرار��اتخاذف¤_ا�بحمل�زائد�من�ا�علومات�وتدفقها�Vمر�الذي�قد�ينتج�عنه�عدم�قدرته�أو�إستطاعته�

  �1ا�ناسبة�وخاصة�Fي�ا�واقف�سريعة�التغ�Gات.�ستجابة� 

                                                           

1

  281-280ص�2008،،دار�الفكر�العربي�،�القاهرة1،طعلم�النفس�التدريب�واHنافسة�الرياضية�:محمد�حسن�ع~وي  
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  الداخ?ي�الواسع:��نتباهأسلوب��7-2

�hGسلوب�الذي�يتمVنتباههو��إ"ى�عدة�متغ�Gات�داخلية�Fي�وقت�واحد�وال~عب�الذي�يتسم�`_ذا�Vسلوب��با

ستطيع�إيجاد�التكامل�بGن�عدة�،وي�قادر�عWى�التحليل�والتخطيط�ا�سبق�وتوقع�Vحداثال نتباÇي�هو�ال~عب�

تحليل�لحركة�الزم~ء�وتحركات�ال،كما�يتم�hGبقدرة�عWى��أفكار�أو�معلومات�من�عدة�مصادر�مختلفة�Fي�وقت�واحد

تغي��Gخطط�اللعب�ا�ستخدمة�ومن�ناحية�أخرى�فإن�ال~عب�الذي�يتم�hGبمثل�هذا�Fي�عة�يا�نافسGن�وبقدرة�سر 

وبات�Fي�عمليات�التحليل�و�التفك��Gال�3bتحتاج�إ"ى�سرعة�فائقة�وخاصة�Fي�Vسلوب� نتباÇي�قد�تصادفه�صع

كما�يؤدي�هذا�Vسلوب� نتباÇي�إ"ى�إفراط��مواقف�اللعب�السريعة�وا�ت~حقة�أو�ال�3bلم�يصادفه�التوفيق�ف¤_ا،

�إم �و�بالتا"ي �و�التوقع �التحليل �عمليات �Fي �أو�ا�ال~عب �الجوانب �بعض �إغفال �قدثGكانية �بأهميÎ_ا���ات تتسم

  ل�حداث�وا�واقف.

  الخار>ي�الضيق�:��نتباهأسلوب��7-3

���hGب��ك�hGيتم� �الذي �خار¼ي،��نتباههو�Vسلوب �واحد �أو�موقف �أو�Vحداث �ا�وضوع �الذي��عWى ال~عب

يع�ترك�hG،كما�أنه�يستط�يتسم�`_ذا�Vسلوب� نتباÇي�تكون�لديه�القدرة�عWى�تضييق�إنتباهه�فيما�يرغب�Fي�ذلك

  خطة�لعب�معينة�بدرجة�كب�Gة�من�الفعالية.�،اوإنتباهه�عWى�منافس�معGن�

� نتباÇي�تصادفه�بعض�الصعوبات�Fي�حالة�من�ناحية�أخرى�فإن�ال~عب�الذ����� ي�يتم�hG`_ذا�Vسلوب

�الواحد �ا�وقف �Fي �ا�ث�Gات �من �العديد �للمواق�حدوث �ا�ت~حقة �السريعة �التغ�Gات �حالة �Fي �مثل�،وكذلك ف

�اتخاذمواقف�ا�نافسة�الرياضة�ال�3bتتم�hGبمعد�ت�سرعة�عالية�وال�3bتحتاج�إ"ى�ا�زيد�من�القدرة�عWى�سرعة�

  1القرار

  :الضيق�الداخ?ي���نتباهأسلوب��7-4

�hGب��ك�hGيتم� �الذي �`_ذا���نتباههو�Vسلوب �يتسم �الذي �وال~عب �داخWي �أو�موقف �أو�حدث �موضوع عWى

اÇي�يكون�بمقدوره�تحليل�فكرة�معينة�أو�تحليل�ذاته�و�القدرة�عWى�تشخيص�ما�بداخله�أو�القدرة�Vسلوب� نتب

  عWى�عزل�تفك�Gه�Fي�Vحداث�الخارجية.
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�أخ �ناحية �هذامن �بمثل �يتسم �الذي �ال~عب �فإن �عWى��رى �قدرته �عدم �عليه �ي~حظ � نتباÇي Vسلوب

ال~عب�Fي�Vنشطة�الرياضة��ح�هذات~حقة�السريعة�وربما�ينجا��وقفا�التفاعل�السريع�مع�Vحداث�الخارجية�و�

  ��1.،وعدم�حاجÎ_ا�للتحركات�السريعة�و�ا�تعددة�ال�3bتتسم�بالبطء

  

  :��نتباهمظاهر��-8

  من�أهمها�ما�يWي�:،��نتباههناك�العديد�من�ا�ظاهر�

 ��نتباهحجم� �

 )�نتباهحدة�(شدة� �

� �hGنتباهترك�. 

 �نتباه�انتقاء �

 ��نتباهثبات� �

 ��نتباهتوزيع� �

 ��نتباهتحويل� �

 .��نتباهتشتت� �

  :���نتباهحجم��8-1

� �بحجم �أو�ا���نتباهيقصد �ا�علومات �عدد �ل~عب �يمكن 3bال� �أو���نتباهث�Gات �ا�علومات �بGن �من إل¤_ا

ب�كرة�القدم�بالنسبة�ل~ع��نتباهقد�يكون�حجم�:�ا�ث�Gات�ا�دركة�Fي�لحظة�معينة�من�الزمن�فعWى�سبيل�ا�ثال�

Fي�حGن��ك~�من�الكرة�وبعض�ال~عبGن�ا�نافسGن�وبعض�ال~عبGن�الزم~ء�و�الحكم�مث~:Fي�موقف�معGن�يتضمن�

بالنسبة�ل~عب�Fي�موقف�أخر�يتضمن�ا�نافس�و�الكرة�فقط�كما�هو�الحال�بالنسبة�لركلة���نتباهقد�يكون�حجم�

  الجزاء�Fي�كرة�القدم.
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كان��ذلك�كلما�كانت�كمية�ا�علومات�أو�التأث�Gات�ال�3bيدركها�ال~عب�Fي�لحظة�معينة�من�الزمن�كب�Gة،�عWى

وعWى�العكس�من�ذلك�كما�كانت�كمية�ا�علومات�أو�ا�ث�Gات�ال�3bيدركها�ال~عب�Fي�لحظة��كب�Gا،��نتباهحجم�

  ��1.�نتباه،قل�حجم��معينة�من�الزمن�قليلة

  :�نتباه� حدة�(شدة)��8-2

�ال~عب�تجاه�مث��نتباهيقصد�بحدة�أو�شدة� �درجة�القوة�أو�الصعوبات�ال�3bيبذلها ������مث�Gات�معينة���Gمن

� �كل،وبالتا"ي �أو�شدة �حدة �زادت �معينة��نتباهما �أو��،�نحو�مث�Gات �العصبية �الطاقة �من �ا�زيد �Vمر�بدل تطلب

  .�نتباهالعقلية�Fي�عملية�

�بالنسبة �ا�~حظة �م�من �يتعلم �عندما å4«النا� �هل~عب �جديدة �حركية �تكون�،ارة �لديه � نتباه �حدة أن

�حاولة�فهم�و�إستبعاد�هذه�ا�هارة�الحركية�الجديدة���نتباهواضحة�نظرا��حاولة�بذل�ا�زيد�من�الجهد�Fي�عملية�

.2  

  ترك1�opنتباه�:�8-3

�،ا�ختار�هذا�ا�ث��GعWى�� نتباه�استقرار��GمعGن�و�أو�تثبيته�نحو�مث�� نتباه�تضييق��يقصد�ب��ك�hG نتباه

من�الزمن��مث�Gات�مختارة�لف��ةعWى�مث��Gأو���هو�القدرة�عWى�تضييق�أو�تثبت�أو�تأكيد� نتباه�فكان�ترك�hG نتباه

�مث��GمعGن���يع·�3جمود�� شارة�إليه�أن�ترك�hG نتباه�ر جدتومما� �يتحا،و �وتوقفه�� نتباه�عWى ��رك� نتباهنما

ولكن�Fي��،أو�إتساع� نتباه�امتدادأك���يطلق�عليه�مجال�أو��Fieldorsanأو�إتساع��امتدادأثناء�تركF�hGي�مجال�أو�

�لح�"بؤرة� نتباهطمص�ويطلق�عWى�النقطة�ال�3bي��كز�ف¤_ا� نتباه�حدود�تتبع�ا�ث��Gا�ختار�الذي�يتم�ال��ك�hGعليه

Attention focus » «.�"3  

  1نتباه�:�انتقاء�8-4

القدرة�عWى�إختيار�ا�ث��Gالهام�الذي�ينبáي�ال��ك�hGعليه�و�إعفال�ا�ث�Gات�Vخرى�غ���G�نتباه�بانتقاءيقصد�

  الهامة.
                                                           

  .326ص��،�مرجع�سابق�دكرهuبية�الريا���علم�النفس�اHدرب�و�الs:�محمد�حسن�ع~وي � 1
  .328ع�سابق�ذكره�ص�جمر �،�علم�النفس�و�التدريب�الريا���:�محمد�حسن�ع~وي � 2
،ص�2013،مكتبة�ا�جتمع�العربي�للنشر�و�التوزيع،عمان،Vردن،1طصابات)�،إ��،تدريب�كرة��قدم،(مهارات:�مق�34ïالجبور �،�ناجح�محمد�ديابات� 3
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  ثبات�1نتباه�:��8-5

  عWى�مث��Gأو�مث�Gات�معينة�لف��ة�طويلة�نسبيا.�با�نتباه���حتفاظيقصد�بثبات� نتباه�قدرة�ال~عب�عWى�

  

  توزيع�1نتباه�:�8-6

،أو�توجيه�إنتباهه��يقصد�بتوزيع� نتباه�قدرة�ال~عب�عWى�توجيه�إنتباهه�نحو�أك��ñمن�مثF��Gي�وقت�واحد

  نحو�إستيعاب�وفهم�أك��ñمن�معلومة�من�مصادر�مختلفة�Fي�وقت�واحد.

  تحويل�1نتباه�:�8-7

  ى�أخر.ه�من�مث��Gإ"Wى�سرعة�توجيه�إنتباهتحويل� نتباه�يقصد�به�قدرة�ال~عب�ع

أي��نجاح�تحويل� نتباه�من�مث��Gإ"ى�Åخر�يرتبط�بعامل�التوقيت�إذ�إن�سرعة�الزائدة�أو�البطء�الشديد،

  .~عب�عWى�النجاح�Fي�Vداء�لتحويل�خاطئ�لتحويل� نتباه���يساعد�ا

  ت�1نتباه�:تشت�8-8

عWى�مث��Gأو�مث�Gات�معينة�لف��ة�طويلة�نسبيا��بانتباهه��حتفاظتشتت� نتباه�هو�عدم�قدرة�ال~عب�عWى�

  �1وإنتقال� نتباه�بGن�مث�Gات�متعددة�Fي�نفس�الوقت.��(أي�ثبات� نتباه�).

  العوامل�اHؤثرة�3ي�1نتباه�:�-9

  �:العوامل�الخارجية�9-1

� upثHصوات�العالية�شدة�اVصوات�:�ومثال�ذلك�Vجاذبية�من���ñلوان�الجميلة�تكون�أكV،نخفظة،أو�ا��

 2عتدلة.Vلوان�ا�

                                                           

  
  )286-285(ص��ذكره�،�،مرجع�سابق�علم�النفس�اHدرب�والتدريب�الريا����:وي محمد�حسن�ع~ � 1
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� upثHقوي�يقدم�مرة�واحدة�تكرار�ا��Gيقل�عن�مث��فإن�تكرار�،لهذا��:�إن�مث��Gيتكرر�مرات�قد�يكون�ذا�أثر�

 ،أو�يصدر�مرة�واحدة الشخص�يكرر �انتباها�ث��Gسببا�Fي�جذب�

� upثHا�upمن�حيث�شدته�وحجمة�ونوعه�وموضوعه�له�أثر��:تغي��Gا�ث��Gي�جذب� نتباهإن�تغيFفكلما�كان��،

 ث��Gفجائيا�كلما�كان�أثره�أقوى.ا�

� upثHي�موقف�ما�يلفت�إنتباهتباين�اFات�معروفه��Gن�مثGا�مختلفا�ب�Gفوجود�رجل��الناس��:�إن�وجود�مث،

 كب��Gالسن�بGن�أطفال�يلفت� نتباه.

� upثHا� �التغ��Gفيه�حركة �من �ا�ث��Gتعت���نوعا �حركة �  �:إن �أن �نجد �ا�تغ��Gأو�،لذا �الكهربائية ع~نات

 ا�تحركة�تجذب� نتباه�أك��ñمن�الثابتة�.

� upثHا� ��موضع �أجد �كان �ا�ث��GممhGا �موضوع �كان ��ل~نتباه:وكلما �Fي �إع~نا �نضع �الصفحةأكأن ،فهو��عWى

 �1يلفت�النظر�أك��ñمما�لو�كان�أسفل�الصفحة.

  العوامل�الداخلية:�9-2

  هذه�العوامل�إما�مؤقتة�أو�دائمة.ل�3bتتصل�بالفرد�و يقصد�`_ا�العوامل�الذاتية�ا

  العوامل�الداخلية�اHؤقتة:�9-2-1

  الحاجات�البيولوجية:

الفرد�أك��ñمن�سواه�هو�الذي�يرتبط�بالعوامل�البيولوجية�من�سواه�هو��انتباهإن�ا�ث��Gالذي�يسيطر�عWى�

تدعيه�أو�يستد�ي�إنتباهه�و�هو�يسF��Gي�سوق�فالجائع�يس�الذي�يرتبط�بالعوامل�البيولوجية�و�مثال�ذلك�الجوع؛

  الطعام�أك��ñمن�أي�»34ء�آخر.

  ال��يؤ�الذه��:

يختلف�الÎ_يؤ�الذه·�3من�شخص�õخر�كل�حسب�وظيفته،�فا�مرضات�أك��ñحساسية�لنداء�ا�ريض،�وVم�

   �2النائمة�تستجيب�لكل�حركة�أو�صوت�يصدره�طفلها.

  

                                                           

  

1 ،3Rماجد�محمد�الخياط�صالح�عبد�هللا�الزع:����  .129صذكره�،��مرجع�سابق�،علم�النفس�الريا



ا�نتباه والتركيز                                                                        الفصل ا�ول       

 

 

40 

  العوامل�الداخلية�الدائمة:�9-2-2

  فع�Eهم:الدا

�ا�دركات �لتلك �ترك�hG نتباه �Fي �دورا �حسية ��دركات �الفرد �تلقي �لحظة �Fي �Vهم �الدافع ،فالجائع��يلعب

  ،بينما�يتشتت�إنتباهه�عن�ا�علومات�ال�3bتقدم�إليه�Fي�ا�حاضرة�مث~.�ينصرف�وعيه�إ"ى�ما�يسكت�جوعه

  و�اHيول:��تجاه

  ،أو�ثقافÎ_م،أو�مهنÎ_م.�واحد�نتيجة�qخت~ف�ميولهم _ا�Fي�موقفيتلف�الناس�Fي�النوا÷ي�ال�3bينتÌ_ن�إل¤

  ع?ى�اHثup:��عتياد

�هو� �التعود �ا�ث��G،و�يكون �لهذا � نتباه �عن �يكف �سوف �،فإنه �مث��Gما �عWى � نسان �يتعود �أن �حالة Fي

  ا�شكلة�الك��ى�ال�3bنواجهها�حb¾�نحاول� حتفاظ�بإنتباهنا�لشخص�ما��دة�طويلة.

  للجهاز�العص`�:�الكهرومغناطيسيةائص�الخص�

�عWى�سعة�عملية� نتباه�و�فعاليته�لديه ،فا�ث�Gات��تؤثر�فاعلية�الحواس�و�الجهاز�العص�3Rا�ركزي�للفرد

ال�3bتستقبلها�الحواس�تمر�بمصفاة�أو�نوع�من�ال��شيح�الذه·�3وهذه�ا�صفاة�Fي�بعض�ا�ث�Gات���تسمح�إ��بعدد�

،أما�باùي�ا�ث�Gات�فتعالج�نÌ_ا�أو�تظل�للحظات�قريبة��الومضات�العصبية�ال�3bتصل�للمخمحدد�من�النبضات�،أو�

  ،ثم���تلبث�أن�تت~»4¾.�عWى�هامش�الشعور 

  الخصائص�اHعرفية:

إن�ذكاء�الفرد�وبناءه�ا�عرFي�و�فاعليته�كنظام�معالجة�ا�علومات�عند�الفرد�،كل�هذا�عWى�نمط�و�سعة�و�

  د�Vك��ñذكاء�أك��ñحساسية�و�إستقبال�للمث�Gات�و�يكون�إنتباهه�أك��ñدقة.،فالفر �فعالية� نتباه
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  عوامل�العجز�3ي�1نتباه: -10

و�Fي�ما�يWي�شرح�موجز��اجتماعية نتباه� داري�إ"ى�عوامل�قد�تكون�جسمية�أو�نفسية�أو��يرجع�العجز�Fي

  لهذه�العوامل�:

  الجسمية:�العوامل��1- 10

وتضعف�قدرته�عWى�مقاومة�ما�يشتت� نتباه�كالتعب��شأÙ_ا�أن�تنقص�حيوية�الفرد،Çي�العوامل�ال�3bمن�

  ،إفرازات�الغدد�الصماء.�و� رهاق�الجسم�3و�عدم�النوم

  

  :النفسية�العوامل��2- 10

  `_ا�اهتمامهحصة�التدريبية�و�عدم�مثل�عدم�ال~عب�إ"ى�ا�ادة�الرياضية�Fي�ال �

 أو�عائلية�اجتماعيه_ا�سواء�كانت�فكر�الفرد�بأمر�آخر�يميل�إل¤�انشغال �

  إسراف�اللعب�Fي�التأمل�الذاتي. �

  :�جتماعية�العوامل���3- 10

�الوالدين، �ا�ستمر�بGن �،كالhûاع �الفرد �بحياة �تتعلق 3bال� �العوامل �أبرز �من �بGن��Çي �الروابط أو�ضعف

� �ع~قته �أو�ضعف �مالية �متاعب �من �فريق��جتماعيةVسرة،أو�معاناة �أفراد �باùي �ع~قات�مع �يجعل �ما �هذا ه...

  الشرود�الذه·�3تبدو�عليه�و�بشكل�واضح.

  الطبيعية:�العوامل��4- 10

من�هذه�العوامل�عدم�كفاية� ضاءة�أو�عدم�أو�سوء�توزيعها�،مما�يتسبب�Fي�تشتت� نتباه�و�مÍ_ا�أيضا�

  1درجة�الحرارة�و�الرطوبة�و�الضوضاء.�ارتفاعسوء�الÎ_وية�و�

  

                                                           

1

  ).98.97،ص(2013،دار�صفاء�للنشر�و�التوزيع،عمان،1،طالرياضة�و�علم�النفس�:محمود�عWي�عطية�علة،محمد�سلمان�الخزا 
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  3ي�اHجال�الريا���:تحويل�1نتباه� -11

-من�ا�عروف�أن�بعض�Vنشطة�الرياضية�تتطلب�من�الريا�345القيام�بالجمع�بGن�نو�ي� نتباه�(الضيق

�و�(الداخWي �الريا�345- الواسع) �بمقدور �يكون �أن �الريا345 �ا�جال �Fي �جدا �ا�همة �Vمور �من �فإن �و�لهذا الخار¼ي)

Wهمية�عند�أداء�ا�همات��ي�إ"ى�خار¼يتحويل� نتباه�من�مجال�واسع�إ"ى�ضيق�،ومن�داخVوهذا�يظهر�من�حيث�،

)�بحيث�يكون�ال��كDynamic Sport�hG)�،أو�عند�أداء�الرياضيات�ال�3bتتم�hGبطابع�ديناميكي(Open Skillsا�فتوحة(

  من�حيث� نتباه�الخار¼ي�كنتيجة�للمنÌ_ات�الداخلية�من�Vحاسيس�و�ا�شاعر�ومصدرها�داخل�الفرد.

ية�تحويل� نتباه�تكون�عبارة�عن�عملية�مستمرة�بGن�ا�ث�Gات�Fي�البيئة�ا�حيطة،و�ذلك�من�أجل�إن�عمل

�خارجية� �أحداث �إ"ى � نتباه �توجيه �تم �فإن �،ولهذا �Vهداف �تحقيق �عWى �تعمل �صحيحة إختبار�إستجابات

للمث�Gات�Fي�البيئة�الخارجية��،ثم�تحويل� نتباه�من�مصدر�õخر�من�تتابع�الزمن�،كالتعرف�عWى�حركات�ا�تنافسGن

  أو�الداخلية.

�إن�عملية�تحويل� نتباه�Fي�ا�جال�الرياÇ�345ي�أن�ينتقل�الفرد�الريا�345إ"ى�الجو�الذي�يحيط�با�نافسة

،وذلك�وفقا��تطلبات�ا�وقف�،و�منه�العملية�Çي�عملية�صعبة�و�تختلف�من�لعبة�إ"ى�لعبة�أخرى�،ولهذا�فإن�

�بح �تكون 3bال� �من�Vلعاب � نتباه �تحويل �حيث �من �تتم�hGبصعوبة �ا�لعب �داخل �ديناميكية �حركات �إ"ى اجة

  ��V1لعاب�ا�غلقة.

  تزداد�أهمية�تحويل� نتباه�من�الداخل�إ"ى�الخارج�Fي�ا�جال�الريا�345نظرا�لIعتبارات�التالية:

�h نتباه��تبعة�سرعة�كGا�هارات�ا�فتوحة�حيث�الحاجة�إ"ى�مزيد�من�تر �خصوصا،�السرعة�زيادة�معدل� �

 Vداء

Vحاسيس�و�ا�شاعر�وVفكار�ا�صاحبة�أو�الناتجة�عن�ا�جهود�البدني�مثل� حساس�با#لم�و�الشعور�� �

 لنف£�34و�التفكF��Gي�أخطاء�Vداءبالتوتر�ا

�إن�حضور�الجمهور�يدعم�توجيه� نتباه�نحو�الذات�فينشغل�ذهن�الريا�345بالخواطر�وVفكار�عن�وجهة �

 2نظر�Åخرين�من�الجمهور�Fي�تقييم�Vداء�و�خاصة�الذين�يمثلون�أهمية�بالنسبة�له�مثل�ا�درب�.

                                                           
  .131،ص�2011،،دار�الراية�للنشر،عمان1،ط�علم�النفس�الريا����:الزع�3Rصالح�عبد�هللا 1
  .100،ص2013،دار�صفاء�للنشر�و�التوزيع،عمان،1،ط�الرياضة�و�علم�النفس�:محمود�عWي�عطية 2
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  العوامل�اHؤثرة�3ي�تحويل�1نتباه:�1- 11

  1نتباه:�طريقة�اختيار �11-1-1

)�Gندف� �العالم �ال~عبGن،Nidefferقام �عند � نتباه �طريقة �عWى �التعرف �أجل �من �مقياس �بتقديم ومن��)

�الواسع�خ~ل �الخار¼ي � نتباه �طريقة �و�Çي �أبعاد �أربعة �إ"ى �ال~عب �نقيم �أن �يمكن �ا�قياس ،و�الضيق��هذا

�الواسع �و�الضيق �لنوع��الداخWي �طريقة �إختيار�أفضل �عWى �ال~عب �مقدرة �Çي �و�Vمر�ا�هم � �تعت���النقطة ،وهنا

ف�عن�Åخر�،وهناك�أيضا�إخت~ف�بGن�النشاط�Fي� نتباه،و�هذا�أمر�يصعب� جابة�عليه�#ن�كل�نشاط�يختل

سمات�الشخصية�بGن�ال~عبGن�و�لكن�من�الجدير�بالذكر�هنا�أن�نقول�بأن�ال~عب�الذي�يكون�مستواه�عاليا�Fي�

  Vبعاد�السابقة�من�حيث�إمت~ك�القدرة�العالية�عWى�تحويل� نتباه�من�نوع�õخر.

  توقيت�تحويل�1نتباه:��1-2- 11

هو�قدرة�ال~عب�عWى�أن�يتعلم�التوقيت�ا�ناسب�لتحويل� نتباه�و�قد�يحدث�الكث��Gمن��Vمر�Åخر�ا�هم

  �V1خطاء�نتيجة� بطاء�أو� سراع�Fي�تحويل� نتباه.

  الضغط�العص`�:��1-3- 11

�إن�الضغط�العص�3Rيقود�إ"ى�صعوبة�Fي�ال��كF�hGي� نتباه�،يجعل�من�ا�ستحيل�تحويل� نتباه�بفاعلية

  ذا�فإن�سعة�و�إتجاه� نتباه�تتأثر�بذلك�و�لهذا�يجب�أن�يتم�التحكم�Fي�الضغط�العص3R.،وله

    Eلم:��1-4- 11

،حيث�تؤدي�إ"ى�إنخفاض��إن�Vلم�هو�أحد�ا�ث�Gات�و�ا�ؤثرات�عWى�ال~عب�Fي�بعض�Vنشطة�الرياضية

 �2توتر�أو�الحزن.،حيث�يتولد�Vلم�من�التعب�من�الحياة�أو�ال�القدرة�عWى�تحويل� نتباه

 

 

                                                           
  .132،صذكره��مرجع�سابق�،علم�النفس�الريا����:زع�3Rصالح�عبد�هللال 1
  .133،صذكره�مرجع�سابق�،علم�النفس�الريا���:�الزع�3Rصالح�عبد�هللا 2
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  خ�صة�

تطرقنا�Fي�هذا�الفضل�ا"ى�عنصر�مهم�Fي�ا�هارات�النفسية�و�التمثيل�Fي��ترك�hG�نتباه�،حيث�قمنا�بإعطاء�لقد����

  تعريف�عام�ول~نتباه��وأقسام��ا�ختلفة�وأبعاده�وأساليبه�ا�ختلفة��ال�3bكانت�محور�دراستنا��

  لعوامل�ا�ؤثرة�Fي�تحويل��نتباه.وذلك�العوامل�ا�ؤثرة�فيه�و�كذلك�ا

ويمكن�القول�من�خ~ل�مضمون�هذا�الفصل�أن�الهدف�من��نتباه�هو��الوصول�ا"ى�تحقيق�أعWى�مستويات����

�العنصر� �التدريب�و�ا�نافسات�حيث���يمكن��ستغناء�عWى�هذا �Fي�#داء�الريا�345ل~عبGن� �نجاز��و��بداع�

  ق�التفو �لكونه�جوهر�النجاح�و 
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  :تمهيد

/عداد�الفرق�ا+مارسة�بك%�ة�$ي�العالم�،حيث�تبدل�جهود�كب��ة��الرياضية��لعابن�تعد�كرة�القدم�م

الرياضية�ا+ختلفة�وفق�أسس�وقواعد�علمية�،@ن�الفرق�ال<=�تحقق�الفوز�اللعب�الجديد�يتطلب�من�2عب01ا�

كفاء�عالية�$ي�اتقان�ا+هارات��ساسية�للعبة�كرة�القدم�،�حيث�تعد�الركائز�ا+همة�لتحقيق�الهدف�وأفضل�

  .النتائج��عTى�ا+ستوى�الدوPي�و�القاري�

اهتمام�خاص�بتلك�الفئة�ال<=�تكون�$ي�مرحلة�ا+راهقة�وال<=�لم�تبقى�لها�الكث���من�الوقت��يكون�هناك

،� �النضج �مرحلة �$ي �0dا =eتعت� �hن0fا �القومي، �فريقا �ا+هارات� للتمثيل �إPى �الفصل �هذا �$ي �سنتطرق لذلك

  �ساسية.
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I. القدم  :كرة

1 -  تاريخكرةالقدم:

العصور�القديمة�أشكا�2مشا0dة�للعبة�كرة�القدم�الحالية،�هذه�اللعبة�عرفت�مختلف�الحضارات�$ي�

والرياضة�ال<=�أصبحت�@ك%��انتشارا�وشعبية�$ي�العالم،�استطاعت�أن�تتخطى�جميع�الحدود،�وأن�تنفذ�إPى�

أعمق�عواطف�الجمهور،�وأعجب�0dا�الكبار�والصغار،�من�مختلف�@عمار،�يجري�عشقها�$ي�عروقهم�مجرى�

يمارسون�بمتعة�خالصة،�ويتابعون�أخبارها�بشغف،�و|ي�اك%��ما�نشرئب�له�أعناق�الجماه����متطلعة��الدم،

  1لتحقيق�أح�مها�ومطامعها،�ح<��أصبح�فوز�ا+نتخبات�عTى�خصومها�انتصارا�ل~وطان.

2 -  لعبةكرةالقدم:

الكائنات�الحية�2سيما�تؤكد�الدراسات��النفسية�والسيكولوجية�أن�اللعب�ظاهرة�سلوكية�تسود�عالم�

�نسان،�وأن�اللعب��2يخص�الطفولة�فقط،�بل�يشد�أيضا�أشد�الناس�وقارا،�ويكاد�يكون�موجودا�$ي�كل�

�أو�متاعب� �محيطة �رغبات �عن �رمزي �تعب��� �اللعب �أن �ويدي �الفرد �التحليل �مدرسة �وترى �وفاعلية نشاط

قلق،�ويرى�أرسطو�وطبقة�التمثيليات�ا+حزنة�2شعورية،�وبالتاPي�فهو��يساعد�عTى�خفض�مستوى�التوتر�وال

|ي�مساعدة�ا+شاهدين�عTى�تفريغ�أحزا�0م�من�خ�ل�مشاهدة�ما�ف01ا�من�أحداث�و�وقائع،�وكرة�القدم�كلعبة�

�جهة� �من �والجماعية، �الفردية �وا+هارات �والتضامن �التنافس �قيم �من �تمثله �وما �ا+مارسة �ب�ن �ما تجمع

  2ثارة�وتشويق�$ي�العرض،�من�جهة�أخرى.وا+شاهدة�بما�تحققه�من�جهة�إ

3 -  تعريفكرةالقدم:

كرة�القدم�هو�اسم�يعطى�hلعاب�كرة�قدم�مختلفة،�@ك%��شهرة�بي0fا�|ي�تلك�ال<=�تعرف�باسم�سوكر�

(SOCCER)ى�كرة�القدم�راج�=،�كرة�القدم�@مريكية،�كرة�القدم�Tكلمة�كرة�القدم�(فوتبول)�قد�طبقت�ع�،

  3د�@س��الية،�كرة�القدم�الكندية،�والكث���من�أنواع�كرة�القدم.عTى�طريقة�القواع

  الفرد�+علوماته�بكفاية�واستعداد�ل¢نجاز.�استخدامع�وي�ورضوان:�|ي�القدرة�عTى�يعرفها�

                                                 
 .37،�ص�2012للنشر�والتوزيع،�،�مكتبة�ا+جتمع�العربي�،1ط�رياضيات#لعابالجماعية،:�عبد�الس�م�محمد�التساق1-2

 
 .07،�ص�2010الجنادرية�للنشر�والتوزيع،�،�1ط،�كرةالقدم،رياضةالشعوب�:رعد�محمد�عبدوية�3
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2� �ال<= �الرياضية �للحركات �الدقيق �@داء �بأ�0ا �محجوب): �(أوجيه �فمث��:��يعرفها �كله، �الجسم تشمل

  1ن�أو�مهارة�دوران�الرأس،�مهارة�القفز.اليدي�استعمالمهارة�

3-1  مفهوممهارةكرةالقدم:

�0dدف� �تنفذ �القدم �كرة �مباريات �خ�ل �تستخدم �ضرورية �حركة �يش���إPى �القدم �كرة �مهارة مصطلح

  محدد�خ�ل�الهجوم�أو�الدفاع�$ي�إطار�قانون�كرة�القدم.

  ا+هارات�|ي�جوهر�@داء�$ي�رياضة�كرة�القدم�و|ي�القاسم�ا+ش��ك�$ي�أداء�كافة�2عب01ا.

تلعب�إجادة��عب�ن�للمهارات�وقدر°0م�عTى�توظيفها�$ي�@داء�الجما¯ي�للفريق�الدور�الرئي¬=�$ي�نتائج�

  ا+باريات.

�أفض �بصورة �اللعب �تغي���خطط �أمك0fم �كلما �ا+هارات ��عب�ن �امتلك �حيث�كلما �صحيح، �والعكس ل،

  لها�كلما�قلت�فرص�تنفيذهم�لخطط�اللعب�بشكل�جيد.�إجاد°0مكلما�قل�مستوى�

موهبة��عب�$ي�آدائه�للمهارات�يجعله�دوما�مم�³ا،�حيث�تتنافس�الفرق�لضم��عب�ن�ا+م�³ين�$ي�أداء�

  ا+هارات�بمستوى�رفيع.

  دائما�ما�يكون��عب�$ي�أدائه�2عبا�مم�³ا�$ي�فريقه.

  هبية�ليتعلم�مهارات�كرة�القدم�.)�سنة�|ي�ا+رحلة�الذ11:13ية�من�(عت��µا+رحلة�السنت

من�الطبي¸ي�النظر�للمهارات�عTى�أ�0ا�مهارات�هجومية�ودفاعية�ومهارات�لحارس�ا+رمى�وليست�مهارات�

  2هجومية�فقط.

4 -  :تعريفاتا+هارة

مقدار�كب���من�العمل�وا+هارة�مكتسبة�من�خ�ل�تحس�ن�يعرفها�(مطاوع):�بأ�0ا�@داء�الذي�يتم���³بإنجاز�

  و°0ديف�ا+جموعات�العضلية�ا+ختلفة.

                                                 
،�2010@ردن،�،عمان��دار�زهران�للنشر�والتوزيع،���1،�طأسسالتعلموتطبيقاته.يالكرةالقدمقاسم�لزام�ص��µصالح�،يوسف�2زم�كماش�: �1

  .76ص�
  .129،�ص2011دار�الكتاب�الحديث،�،�1ط�ا+رجعالشامل.يكرةالقدم،�:إبراهيم�مف<=�2
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5 -  ا+هارات#ساسية.يكرةالقدم:

ا+هارات�@ساسية�بكرة�القدم�|ي�تلك�ا+فردات�الحركية�ذات�الواجبات�ا+ختلفة�وال<=�تؤدي�$ي�إطار�

ة،�كما�تعت��µإجادة�2ع�=�الفريق�لكافة�أشكال�ا+هارات��ساسية�قانون�اللعبة�سواء�كانت�بالكرة�أو�بدون�الكر 

  (الفنية).�ا+هارى |ي�بمثابة�@ساس�الذي�يتشكل�عليه�نجاح�وتفوق�الفريق�$ي�ا+جال�

�هو�مهم� �ما �غ���الكرة �أو�من �الكرة �كانت �سواء ��ساسية �ا+هارات �ب�ن �يوجد 2� �أنه �فيه �2شك مما

ية�hي�2عب�كرة�قدم�$ي�أمس�الحاجة�إPى�كل�ا+هارات�@ساسية�حيث�أن�ا+باراة�وا+هارات�@خرى��قل�اهم

ا+نافسة�تحتاج�إPى�جميع�مهارات�اللعب�إ�2أن�هناك�بعض�ا+هارات�ال<=�قد��2يستخدمها��عب�أثناء�ا+باراة�

  1$ي�ا+باراة�@خرى.�استخدامهوهذا��2يعe=�عدم�أهمي0Àا�ولكن�الذي��2يستخدمه�$ي�ا+باراة�قد�يلجأ�إPى�

5-1  +اذاسميتا+هارات#ساسية:

�أو� �الفنية �ا+هارات �تسم� �وأحيانا ��ساسية �ا+هارات �مصطلح �تستخدم �ما �غالبا �الرياضية @لعاب

التكتيك�ل¢شارة�إPى�بعض�مظاهر��نجاز�الحركي�ال<=�تظهر�عند��عب�$ي�مراحل�النضج�البدني�ا+بكر�مثل:�

�مراحله�الحبو �$ي �البدني �مظاهر�النضج �ببعض �ترتبط �ال<= �الحركات �من �وغ��ها �الوثب، �الدحرجة، ،=¬Â+ا� ،

�الحركية� �ا+هارات �إسم �عل01ا �يطلق �أوPي �شكل �$ي ��نسان �تظهر�عند �الحركية ��نماط �هذه �وhن @وPى

  �2ساسية.

6 -  كرةالقدم:.يتقسيما+هارات?ساسية

$ي�حقيقة�@مر�فإن�كث���من�الخ�µاء�$ي�مجال�كرة�القدم�قد�حرصوا�عTى�إبراز�أهمية�ا+هارات�@ساسية�

� �هذه �جميع �خ�ل �من �نرى �ولكننا �عل01ا �ا+تفق �ا+هارات �هذه �تصنيف �$ي �تباينا �هناك �يمكن��Ãراءإ�2أن أنه

  تصنيف�ا+هارات�@ساسية�إPى�:

  Fundamental skills with  haut  the ballا+هارات�@ساسية�بدون�كرة��� �

  .Fundamental skills with the ballا+هارات��ساسية�بالكرة���� �

                                                 
،�2013مكتبة�ا+جمع�العربي�للنشر�والتوزيع،�،�1ط)،�كرةالقدم(مهارات،تدريبات،إصاباتناجح�محمد�ديابات�و�نيايف�مقÓ¬=�الحبور:�1

  .87ص
  .14،�ص�2013ا+جتمع�العربي�للنشر�والتوزيع،�عمان،�مكتبة�،�1ط،�كرةالقدمالتدريبا+هاري غازي�صالح�محمود:��2
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6-1  ا+هارات?ساسيةبدونالكرة:

6-1-1HIوتغ  :?تجاهالجري

طول�زمن�ا+باراة�ونظرا�+تطلبات���تجاهاتيقوم�2عب�كرة�القدم�بحركات�الجري�متعددة�وبمختلف�

� �يتحرك �أن �منه �تتطلب �ال<= �وا+واقف ��عب��2ستقبالاللعب �من �الكرة �لقطع �أو�التحرك �زميله �من الكرة

موقع�مناسب�$ي�ا+لعب�أو�تبادل�ا+راكز،�ويمكن�أن�يكون�الجري�بخطوات�قص��ة��ل�حت�لا+نافس�والجري�

  أو�كب��ة�وقد�تكون�بطيئة�أو�سريعة.

��تجاهاتيمتاز�2عب�كرة�القدم�بك%�ة�الجري�$ي�ساحة�ا+لعب،�فهو�يقوم�بحركات�متعددة�و+ختلف�

الكرة�من�زميله�أو��ل�ستقبالطول�زمن�ا+باراة،�ونظرا�+تطلبات�اللعب��وا+واقف�ال<=�تتطلب�منه�أن�يتحرك�

ا+لعب�أو�تبادل�ا+راكز�أو�متابعة�موقع�مناسب�$ي��ل�حت�لالتحرك�لقطع�الكرة�من��عب�ا+نافس�والجري�

�وحسب�ا+وقف� �او�كب��ة،�وقد�تكون�بطيئة�أو�سريعة الكرة�$ي�الهجوم،�وقد�يكون�الجري�بخطوات�قص��ة

  1$ي�أي�ناحية�يتطلب�موقف�اللعب.�اتجاههمهيأ�لتغ���

6-1-2  الوثب:

�ا+لع �$ي �الوثب �/ستخدامات �نظرا �القدم �كرة �ل�ع�= �ا+همة �الصفات �من �يكون�يعد �قد �ا+وضوعة ب

السبب�$ي�فوز�الفريق�فالوثب�له�أهمية�بالغة�$ي�الوصول�إPى�الكرة�بالوقت�ا+ناسب�وتنفيذ�الهدف�ا+طلوب�

  2مما�يتطلب�التدريب�ا+ستمر�لتطوير�مقدرة��عب�عTى�الوثب.

2-2  ا+هارات#ساسيةبالكرة:

  رك�ت�الكرة�بالقدم �

  سيطرة�عTى�الكرة�(التحكم�بالكرة)ال �

  الجري�بالكرة �

  الخداع�بالكرة �

  ا+هاجمة�والقطع �

                                                 
تطبيقاته.يكرةالقدم�قاسم�لزام�ص��µصالح�،يوسف�2زم�كماش�:�1)  .99،�ص�مرجع�سابق�ذكره�،�)أسسالتعلمالحركي
تطبيقاته.يكرةالقدم: قاسم�لزام�ص��µصالح�،يوسف�2زم�كماش1)  .102 ، صمرجع�سابق�ذكره��،)أسسالتعلمالحركي
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  ضرب�الكرة�بالقدم �

  التماس�رمية �

  1حراسة�ا+رمى �

  .التمرير �

7 -: أهميةا+هارات?ساسية.يكرةالقدم

�يمت �أن �يجب �ال<= �العناصر�ا+همة �من �القدم �بكرة ��ساسية �اتقان�ا+هارات �مع �القدم �كرة �2عب لكها

�الج ��@ك�µ زء � ��مر�م0fا �من ��حيان �أغلب �$ي �تكون �حيث �ا+باريات �وأثناء �ا+لعب �داخل �ا+هارات �تنفيذ $ي

�ساسية�لحسم�نتيجة�ا+باراة�وخاصة�بعد�التطور�السريع�$ي�خطط�اللعب�الحديث�الدفاعية�أو�الهجومية��

� �وهذا �عالية �والبدنية �فنية �ا+هارات �اPى �نحتاج �و�ال<= �الشاملة �الكرة �ألعاب � �$ي �كرة�أصبح �2ع�= �عTى واجب

�$ي� �الثغرات �لفتح �أيضا �ا+ناسب �وقت �$ي �ا+ناسب �ا+كان �hخد �التحرك �ا+ختلفة �اللعب �خطوط �وبكل القدم

�واللعب� �ا+باراة �مجريات �عTى �السيطرة �خ�لها �من �يمكن �ال<= �الكرة �عTى �و��ستحواذ � �الخصم ���������دفاعات

وض��الجميلة�و�الساحرة��داخل�ا+لعب�وأثناء�ا+باراة�وهذا��2و�تسجيل�أعTى�نسبة�من��هداف�و��بداء�العر 

ا+ناوات�و��ست�م�أثناء�الركض��إ�2بامت�ك�ال�ع�ن�ا+هارات��ساسية�من�أخل�استخدام�جميع�أنواع�يكون�

فنية�و�الخداع�و�ال0Àديف�و�السيطرة�عTى�الكرة�مما�يجعل�هذا��نسجام�ا+طردة��ب�ن�ا+هارات�البدنية�و�ال

�ظروف��� �مختلف � � �$ي �العطاء �عTى �الكافية �القدرة �،وكذلك �و�الخططية �الحركية �الواجبات �كل مؤه��بتنقيد

� � �ومفاجئة�اللعب �عديدة �حا2ت �$ي �و�الجسم �الكرة �عTى �السيطرة �ضمان �مع �متناهية �و�دقة �عالية ������وبكفاء

  ����.2و�السريعة�أثناء�ا+باراة

  

  

  

  

                                                 
  .27مرجع السابق صي،كرةالقدمالتدريبا+هار غازي صالح محمد:  2
236،ص2013،مرجع�سابق�ذكره�،�كرةالقدم(التدريبا+هارى)غازي�صالح�محمود�وهاشم�باسر��حسن�:1  



 المھارات ا�ساسية في كرة القدم                                                             الفصل الثاني  

 

 

II. التصويبكرةالقدم.ي:  

1 -  تعريفالتصويب.يكرةالقدم:

  عTى�أنه�نقطة�قوة�اللعب�وقرار�يعمل�عTى�جلب�التفوق�$ي�الهجوم.� "Claude Boyerيعرفه�"

"�أنه�عبارة�عن�خاتمة�لتسلسل�أفعال�وع�قات�نوعا�ما�معقدة�H. firangn. Massno$ي�ح�ن�يقول�"

  ب�ن��عب�ن.

@خ��ة�لكل�عمل�هجومي�سواء�فرديا�أو�جماعيا،�ويحتم��"�هو�النتيجةJean de Fourالتصويب�حسب�"

  1بدنيا�كليا�أثناء�التنفيذ.�اندفاعاعTى�ا+نفذ�

  الشروطوا+بادئالقاعدية.يالتصويب:.2

  �تجاهالدقة�$ي� �

  عناصر�الدقة�$ي�العلو �

  التصويب�إPى�@عTى �

  التصويب�@فقي. �

  .عناصر�القوة�$ي�التصويب �

  عضلية�استطاعة �

  �رتكازجيد�وص�بة��تزان� �

  ا+شاركة�$ي�الحركة�لكل�السلسلة�ا+فصلية��تزانسعة� �

  سرعة�تثبيت�مساحة�الت�مس �

  ص�بة�مساحة�الت�مس،�الركبة�والحوض. �

  

  

                                                 
?تز سعد،�سعود�فؤاد،��1HIتأث  .13،�ص��2002مذكرة�ماجيست���،جامعة��قسنطينة، انالحركيع^ىتعلمدقةالتصويبدراسة
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3 -  تطبيقاتالتصويبنحوا+رمى:

3-1  :?رتكازقدم

تحديد�ا+سار�ا+عطى�للكرة،�يسمح�بإعطاء�مسار�منخفض�لها،�وعTى�العكس�من�ذلك�كو�0ا��وضيف0Àا

خلف�الكرة�يساهم�$ي�إعطاء�الكرة�مسارا�هوائيا�(عاليا)،�كما�يجب�أن�تحمل�وزن�الجسم�الذي�يتواجد�$ي�

  غ���ثابت�أثناء�التنفيذ.�اتزان

3-2  رجلالتصويب:

  الركبة.�وانثناء�للفخذ�امتدادتسمح�يتحويل�جدي�للقوة�مع��يش��ط�تثبيت�رسخ�القدم�ا+صوبة�ال<=

3-3  الجدع:

�إPى� =eمث� �فجدع �مسار�الكرة �أيضا �تحدد �الجدع �وضعية �فإن �للجسم �كلية �كحركة باعتبار�التصويب

  للخلف�فيسمح�بتصويب�الكرة�عاليا�(هوائيا).��نحناء@مام�(منحe=)�يحدد�مسارا�أرضيا�للكرة،�أما�

4 -  التصويب:أصناف

4-1  حسبمساحاتالتgمس:

  تصويب�بعنق�القدم �

  تصويب�بداخل�القدم �

  تصويب�بخارج�القدم. �

4-2  حسبشدةالتصويب:

  التصويب�القوي  �

 1التصويب�ا+ركز. �

  

                                                 
?تزانالحركيع^ىتعلمدقةالتصويب:سعد،�سعود�فؤاد 1HIتأث  .15،مرجع�سابق�ص�دراسة
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4-3  حسبحركةالكرة:

  ثابتة� �

 متحركة. �

4-4 حسبمسارالكرة:

5 -  أنواعالتصويب:

أن�نقسم�تكتيك�مهارة�التسديد�إPى�قسم�ن�حسب�حا2ت�اللعب�ال<=�يمكن�أن�نجدها�$ي�مباراة��يمكن

  كرة�القدم�و|ي:

  التسديد�من�الثبات �

  التسديد�من�الحركة. �

6 -  كيفيةالتصويب:

�لكل� �ونحضر��عب çèن� �ان �فيمكننا �ولهذا �القدم، �كرة �مباريات �أثناء �للتسديد �إمكانيات �عدة هناك

  يمكن��أن�تطرح�له�خ�ل�ا+قابلة:الحا2ت�ال<=�

  ضرب�الكرة�بوجه�القدم �

  لقسم�الجان�=�من�القدم�(الداخTي)ضرب�الكرة�با �

  ب�الكرة�بالقسم�الخارéي�من�القدمضر  �

  الضربة�ا+نخفضة �

 1الضربة�غ���ا+ألوفة. �

  

  

  

  

                                                 
  .44-43،�ص�1971،�عالم�الكتاب،�القاهرة،�مصر،�ا+هارات#ساسيةخططأصولالتدريب�:محمد�محند�حامد�@فندي�)1،2(
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7 -  منهجيةالتصويب:

�من �وخاصة �ا+نافسات �$ي �ع0fا �تختلف �التدريب �أثناء ��عب�ن �حا2ت �عTى��إن �لهذا �النفسية الناحية

�تسديد� �أثناء �@ساسية �القواعد �وتطبيق �التسديد �عTى ��عب �لتعويد �النفسية �الحالة �هذه �اغتنام ا+درب�ن

الكرة�با/ضافة�إPى�هذا�يجب�خلق�جو�منافسة�أثناء�التدريب�وذلك�بخلق�التنافس�ب�ن��عب�ن�خاصة�العمل�

  �ن.الجاد�ومنع�كل�ا+حاو2ت�من�طرف�ا+دافع

7-1  التصويبأثناءالجري:

�يتلقاها� �ال<= �الحا2ت �عTى �يعتمد �أن �ا+درب �فعTى �القدم �كرة �لعبة �من ��2يتجزأ �جزء �الجري �أن بما

  �عب�أثناء�ا+نافسات�وم0fا�الجري�وهذا�تقديم�تمرينات�وحالة�خاصة�للتسديد�أثناء�الجري.

  فع�ن�والحارس�$ي�نفس�الوقت�أثناء�ا+نافسة.هذا�ما�يسهل�عTى��عب�ن�التسديد�بسرعة�ومباغتة�ا+دا

7-2  التصويب.يالحاoتالصعبة:

�من� �مجموعة �ب�ن �ا+هاجم�ن �وجود �أي �الرسمية �ا+نافسات �$ي ��عب �يجدها �ال<= �الحا2ت �0dا نقصد

�ا+دافع�ن�الدين�يعملون�بدون�تسامح�$ي�إطار�الروح�الرياضية�من�أجل�منع�ا+هاجم�ن�من�التسديد�وتسجيل

  1@هداف.

  ن�هذه�توجد�بك%�ة�أثناء�ا+نافسات�الرسمية�فعTى�ا+درب��كثار�م0fا.أبما�

8 -  العوامل#ساسيةلدقةالتصويب:

8-1:qrsالنف  العامل

  يدخل�تحت�هذا�العامل�مجموعة�صفات�|ي:

  رادة،�القوة،�والتصميم�لدى��عبالعزيمة،��  �

  ة��عب�عTى�ال��ك��³عند�التصويبقدر  �

  هدوء��عب�عند�التصويب �
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  ثقة��عب�بقدراته. �

  زاوية�رؤيته�للملعب�وخاصة�ا+رمى�وما�حوله..�اتساعمدى� �

8-2  العاملالبدني:

  أهم�ما�يؤثر�$ي�ذلك�هو:

  +دافع�ن�نفسيا�خاصة�حارس�ا+رمىقوة��عب�الذي�تساعده�عTى�التصويب�بقوة�مما�يؤثر�عTى�ا �

الوضع�الصحيح�عند�التصويب�أو�عند�الربط�ب�ن��يأخذرشاقة�ومرونة��عب�ال<=�تجعله�يستطيع�أن� �

 الخداع�والتصويب.

8-3:quالتق  العامل

� �$ي �هذا �من��إيجادهيشمل �مكان �أي �من �أو�الرأس �القدم �أجزاء �من �جزء �بأي �التصويب �مهارة �عب

  1ا+لعب�سواء�من�الحركة�أو�الثبات�أو�الوثب�من�أي�وضع�يتخذه�الجسم.

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
1
  .08أحمد سعيد، أحمد قاسمي، مرجع سابق، ص  - 
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III. :.يكرةالقدم(ا+ناولة)  التمرير

1 -  تعريفالتمرير:

جيد،�كذلك�إرسالها�ل�عب�ن�بعيدين�هو�القابلية�لتبادل�التمرير�ب�ن��عب�ن�الفريق�ن�بدقة�وبتوقيت�

بدقة�وبتوقيت�مناسب،�وذلك�للحفاظ�عTى�السيطرة�الكاملة�عTى�الكرة،�يعت��µالتمرير�عنصرا�مهما�$ي�أغلب�

  �1حيان�ينتج�عنه�الكث���من�@هداف.

2 -  أنواعا+ناوoت:

  لكي�نعطي�صورة�واضحة�عن�أنواع�ا+ناو2ت�بكرة�القدم�يمكن�تقسيمها�إPى:

  ا+ناو2ت�حسب��تجاه�� �

  .ع�رتفاا+ناو2ت�حسب��� �

  2ا+ناو2ت�حسب�ا+سافة.�� �

2-1  ا+ناوoتحسبvتجاه:

2-1-1  ا+ناولةالعميقة)بالعمق(:

$ي�الوقت�ا+ناسب�وتتطلب�مهارة�فائقة�وتوقيتا��استخدمتتكون�باتجاه�هدف�الخصم،�و|ي�خطوة�إذا�

  صحيحا�لغرض�نجاحها.

2-1-2  ا+ناولةالعرضية:

تستخدم�ا+ناو2ت�العرضية�$ي�ساحة�الخصم�لتغي���إتجاه�اللعب�والحصول�عTى�فرصة�مناسبة�باتجاه�

  هدف�الخصم.

 

  

                                                 
  .109،�ص�2013دار�أسامة�للنشر�والتوزيع،�@ردن،�،�1ط،�مهاراتكرةالقدموقوانيxyا�:عدي�النمري �ل0fم 1
  .94،�ص���ذكره��مرجع�سابق،�التعلموا+هارات#ساسية.يكرةالقدم:موقف،��أسعد�محمود�2
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2-1-3  ا+ناولةالخلفية:

يعمد��عب�إPى�إرجاع�الكرة�خلفا�لغرض�الحصول�عTى�فرصة�لل0Àديف�أو�ال0Àيئة�لبناء�الهجوم�وفتح�

  التمريرات.

2-2  :?رتفاعا+ناولةحسب

2-2-1  ا+ناولة#رضية:

  تعد�هذه�ا+ناولة�سريعة�وضمان�وصولها�إPى�الزميل�لعدم�وجود�خصم�بي0fم.

2-2-2  ا+ناولةالعالية:

تستخدم�$ي�أداء�ضربة�الهدف�وضربة�الزاوية�والضربات�الحرة�ا+باشرة�و|ي�مهمة�$ي�تغي���إتجاه�اللعب�

  1بشكل�مفاéئ.

2-3  ا+ناوoتحسبا+سافة:

2-3-1  ا+ناولةالقصHIة:

  م��.�12إPى��08تكون�مساف0Àا�من�

2-3-2  ا+ناولةا+توسطة:

� �تكون �من ��12مساف0Àا ��2يحي�25إPى �م��� �تشكل��استخدامهاد �ما �غالبا �0�hا �الدفاعية �ا+نطقة امام

  خطورة�عTى�الفريق.

2-3-3  ا+ناولةالطويلة:

التقدم�نحو�الخصم،�وتؤمن�ا+سافة�وصعوب0Àا�تكمن�$ي�دقة�أدا0ïا�وإيصالها�للزميل،�تستخدم�بغرض�

  2م���فما�فوق.�25وتكون�مساف0Àا�من�

                                                 
  .95-96-ص�،�مرجع�سابق�ذكره�التعلموا+هارات#ساسية.يكرةالقدم�:موقف�أسعد�محمود )1،2(
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3 -  التمريرالطويل:

� �لصعوبة �القدم �داخل �التمرير�الطويل �$ي �التشريðي��استخداميستخدم �الوضع �بسبب �القدم خارج

  .للجسم

3-1  التمريرالطويلبداخلالقدم:

�عن� �بعيدا �إليه �تمرير�الكرة �ا+طلوب �الزميل �يكون �إنما �فقط، �القريب �الزميل �2يقتصر�التمرير�عTى

عTى�الكرة،�أو�قد�يكون�بي0fما�بعض�ا+نافس�ن�ومن�الضروري�أن�تجتازهم�الكرة�لتصل�إPى��ا+ستحوذ�عب�

  ا+كان�البعيد�الذي�يحتله

  الطويلة��ح��افيةة�بجانب�التمريرات�يستخدم�التمرير�الطويل�كذلك�$ي�الضربات�الركني

  لتنفيذ�التمرير�الطويل�فإن�داخل�الجسم�يستخدم�عادة�$ي�تنفيذ�هذا�النوع�من�التمرير�.

  كي�ينفذ��عب�التمرير�الطويل�بصورة�صحيحة�يجب�مراعاة�النقاط�الفنية�التالية:

إPى�الكرة�بزاوية�م0fا،�أي��2يكون��عب�خلفها�تماما�بل�إPى�الجانب�قلي��كي�تسمح�لزاوية���ق��اب �

  لكرة�بأن�تكون�مناسبة�لضرب�الكرةالقدم�مع�ا

عند�وصول�غ���الضاربة�بالقرب�من�الكرة�توضع�بجان0ñا،�ولكن�بعيدا�ع0fا�وللخلف�قلي�،�وذلك���� �

  ضرب�الكرة�بحريةلضاربة�بأن�تؤدي�/تاحة�الفرصة�للقدم�ا

  اخل�القدم�الكرة�من�النصف�@سفلمرجحة�القدم�الضاربة�للخلف�ثم�ل~مام�ليقابل�د �

  1.متابعة�القدم�الضاربة�للكرة �

4 -  أهم#مورالتكتيكيةعندلعبا+ناولةالقصHIة:

  �م�سه�مناسبة�كي�يكون��ست�+س�الكرة�بقوة �

  كون�ا+ناولة�أرضية�وبداخل�القدميفضل�أن�ت �

  الخداع�قبل�ا+ناولة �

  تكتيك�حجز��عب. �

                                                 
1
  .139،�مرجع�سابق�ذكره�،�ص�ا+رجعالشامل.يكرةالقدم:�مقe=�إبراهيم�-  
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  خ�صة�:

��عب� �يستخدمها �،حيث �اليومية �التدريب �الوحدة �$ي �الرئيسية ��ركان �احد ��ساسية تعت��µا+هارات

�ح<��يتمكن�من�تحقيق�أعTى�ا+ستويات�،ويتخذ�ا+ �وتثبي0Àا درب�خ�ل�ا+باريات�و�ا+نافسات�ويحاول�إتقا�0ا

لتحقيق�ذلك�الهدف�كل��جراءات�الضرورية��للوصول�بال�عب�اPى��دقة�والتكامل�$ي�أداء�جميع�ا+هارات�

�ساسية�للعبة�،بحيث�يستطيع�تأدي0Àا�بصورة�الية�متقنة�تحت�ظروف�ا+باراة�و$ي�ظل�إطار�قانون�لعبة�كرة�

  .القدم�
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  تمهيد:

�اعت
��الكث���من� �فقدا �و�القديم، �الحديث �النفس �وعلماء �الف سفة �بل �أشغلت �ال)' يعت
��موضوع

� �أخرون �وهناك ،� �والتشرد �والثورة �تمتاز�بالتمرد �بذا;:ا �مستقلة �مرحلة �ا?راهقة � �ف@�ة �أن يعت
�وA:ا�العلماء

  مرحلة�مكملة�من�مرحل�النمو�Fخرى�و�انتقالية�من�مستقلة�بذا;:ا�تمتاز�بالتمرد�والثورة�و�التشرد.

من�مراحل�النمو�Fخر�و�انتقالية�من�الطفولة�اKى�النضج�و�ال)'�هناك�أخرون�يعت
�وA:ا�مرحلة�مكملة�

،ولو�تمكن�الفرد�من�اختيار�هذه�ا?رحلة�و�WنفعاKي��تتضمن�تدرجا�Tي�نمو�النضج�البدني�والعقPي�والجسم'

  بنجاح�سهل�عليه�مشوار�حياته.

وتعت
��من�أهم�مراحل�النمو�ال)'�تظهر�ف[:ا�السمات�Wولية�لشخصية�الفرد�ويكتمل�ف[:ا�النضج�البدني�

.�'efي�و�النفPو�العق�'efوالجن����  
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1 -

تعريف
ا�راهقة:

  

1-1

 لغة:

� �معناها �الفتاة"ا?راهقة �وراهقت i(الف� �"راهق �ونقول �ومستمرا��النمو �متواص  �نموا �نميا imبمع

  1وpشتقاق�اللغوي�يغ����هذا�ا?ع�imعPى�pق@�اب�من�النضج�والحلم.

1-2


صط�حاإ: 

من�مرحلة�الطفولة�إKى�مرحلة�النضج�الرشد��Wنتقالبمرحلة��<<يعm'�مصطلح�ا?راهقة�Tي�علم�النفس�

سنة)���21-11سنة)�تقريبا،�بينما�يش���بعضهم�بأA:ا�تمتد�من�سن�(��19-13وتمتد�مرحلة�ا?راهقة�من�سن�(

  2هذه�ا?رحلة�بالبلوغ�الجنef'�وتنت�'�بوصول�الطفل�إKى�النضج�Tي�مظاهر�النمو�ا?ختلفة.�وتبدأ

��"و �ا?راهقة �وتنت�'��بأA:ا�Adolexanceتعرف �الطفولة �بمرحلة �تبدأ �معينة �مرحلة �به �يقصد مصطلح

  3.ائية�والطور�الذي�يمر�به�النا��e"أو�الرشد�أي�أن�ا?راهقة��ي�ا?رحلة�ال�:مرحلة�النضج��بابتداء

�والحياة� �والعقلية �الجسمية �النمو�تقريبا �جوانب �كل �Tي �تغ��ات �النمو�السريعة �مرحلة �تمثل فا?راهقة

،�كما�أA:ا�ف@�ة�الخ
�ات�الجديدة�وا?سؤوليات�الجدد�والع قات�الجديدة�مع�الراشدين�والرفاق�عPى�Wنفعالية

عن��Wستق ليةنحو�عام�فإن�هذه�ا?رحلة�تمتد�من�بداية�النضج�الجنef'�وTي�السن�الذي�يحقق�فيه�الفرد�

  4سلطة�الكبار.

2 -
  مراحل
ا�راهقة:

  مراحل�فرعية��ي:)�ا?راهقة�إKى�ث ثة�2005يقسم�زهران(

  

                                                           

  .323،�ص�1995،�القاهرة،��علم�الكتاب�جامعة�ع�ن�شمس�،1ط�،علم
النفس
والنمو
وا�راهقة�:حامد�عبد�الس م�زهران1
  .119،�ص�2003دار�صفاء�للنشر�والتوزيع،�عمان،�Fردن،�،2ط�،للطفل
-جتماعيةالتنشئة
�:عمر�أحمد�هشري 2
،�2009،�دار�العلم�وpيمان�للنشر�والتوزيع،�عمان،�ا�تغ80ات
التقنية
ا�رتبطة
بالسلوك
العدواني
للمراهق0ن�:عبد�العزيز�محمد�،عصام�فريد3

  .09ص�
  .22-21،�ص�2009عمان،�Fردن،�،�ار�ا?يسر�للنشر�والتوزيعد�،�1ط�،�سيكولوجية
ا�راهق�:رغدة�شريم�4
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  سنة��14–12�،13مرحلة�ا?راهقة�ا?بكرة�وتستمر�ما�ب�ن� �

  سنة��17–��15،16مرحلة�ا?راهقة�ا?توسطة�وتستمر�ما�ب�ن� �

 1سنة.���20–�18،19مرحلة�ا?راهقة�ا?تؤخرة�وتستمر�ما�ب�ن� �

2-1
  مرحلة
ا�راهقة
ا�بكرة:

و�بما�أسا©F�'e �سنة�و�ي�تقابل�Tي�النظام�ال@�بوي�الجزائري�الطور�الثالث�من�التعليم��15-12تمتد�من�

� �حيث �ا?توسط �بالطور �الطفل�يتضاءليعرف �والعقلية� سلوك �والسيكولوجية �الجسمية �ا?ظاهر وتبدأ

  2ا?م�¬ة�للمراهق�Tي�الظهور.�وWجتماعية�وWنفعالية

2-2

  الوسطى:مرحلة
ا�راهقة

النمو�Tي��استمرار سنة�ويطلق�عل[:ا�أيضا�ا?رحلة�الثانوية�وي حظ�ف[:ا���18-15تمتد�هذه�ا?رحلة�من�

̄ن�ا?راهق�يعاني�ف[:ا�صعوبة�فهم�محيطه�وتكيفه� جميع�مظاهره،�وتسم�iأحيانا�هذه�ا?رحلة�بمرحلة�التأزم�

ف�'�تقابل�الطور�وبذلك��تمنع�باسم�العادامع�حاجاته�النفسية�والبيولوجية،�ويجد�كل�ما�يرغب�Tي�فعله�ي

̄نه�Tي�هذا�السن�يصدر�عن�ا?راهق�أشكال�مختلفة�من��وWرتباكالثانوي�من�التعليم،�وتسم�iباسم�الغرابة�

  3وحساسية�زائدة.�ارتباكالسلوك�تكشف�عن�مدى�ما�يعاني�من�

2-3
  مرحلة
ا�راهقة
ا�تأخرة:

سنة�أي�Tي�A:اية�ا?رحلة�الثانوية�وإKى�بداية�التعلم�الجام²ي،�وتبدأ�من���21- 18تمتد�هذه�ا?رحلة�من�

أين�تنت�'�ا?رحلة�الوسطى�وتستمر�إKى�بداية�مرحلة�الرشد�وف[:ا�يتكون�لدى�ا?راهق�pحساس�الواTي�بالهوية�

  4حياته.بنظام�قيم'�مع�ن�والس���نحو�تحقيق�أهداف��وWرتباط"الشخصية"�

  

  

  

                                                           

  .256،�ص�2012،�دار�الفكر�ناشرون�وموزعون،�عمان،�Fردن،�2،�طعلم
النفس
النمو�:سامي�محمد�ملحم�1

  .132،�ص�2011،�دار�نجلة�للنشر�والتوزيع،�Fردن،�1ط�،أسس
النمو
Bنساني
والتكوين
الوصيفي�:يوسف�¶زم�كماش2
  .2010،�دار�Fيام�للنشر�والتوزيع،�عمان،�Fردن،�1طلسلوك
العدواني
لدى
ا�راهق،
ا:�ف��وز�مامي�زرارقة،�فضيلة�زرارقة�3
  .58،�ص�2000،�دار�الفكرة�للطباعة�والنشر،�عمان،�1ط�،تربية
ا�راهق0ن�:الرحم�نمحمد�عبد��1
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3 -
  خصائص
ا�رحلة
العمرية
ا�دروسة:

3-1
  التعريف
بفئة
Kواسط:

سنة)�فإننا�نسلط�الضوء�عPى��20-18إذا�كنا�بصدد�التحدث�عن�Fواسط�أو�ا?رحلة�ا?متدة�ما�ب�ن�(

  .ا?تأخرةبمرحلة�ا?راهقة��مرحلة�جد�حساسة�وهامة�Tي�حياة�الفرد�و�ي�ما�يسم[:ا�علماء�النفس

طابع�آخر�وف[:ا�يتجه�الفرد�محاو¶�أن�يكيف�نفسه�مع�ا?جتمع�الذي��تأخذإذ�أن�الحياة�Tي�هذه�ا?رحلة�

�محاو¶� �الناضج�ن �هؤ¶ء �مع �موقعه �ليجد �البيئية �والظروف �ا?شاعر�الجديدة �تلك �ب�ن �وي ئم �فيه يعيش

س�ا?راهق�كيفية�الدخول�Tي�تحت�لواء�الجماعة،�فيدر �وWنطواء�فالخو �وWبتعادالتعود�عPى�ضبط�النفس�

� �ع قته �وتتوسع �ا?هنية ��Wجتماعيةالحياة �تحديد ��اتجاهاتهمع �السياسية �الشؤون وإزاء��وWجتماعيةإزاء

  1العمل�الذي�يس²ى�إليه.

3-2
  ممM0ات
فئة
Kواسط:

حياة�pنسان�سلسلة�من�التطور�Tي�عملية�نمو�ونضج�ثم�شيخوخة�حيث�يمر�كل�إنسان�¾:ذه�العملية�

�وWنفعاKيوالعقPي��وWجتماÀيالخاصة�بالتطور�وFهم�أن�يعرف�ا?ربي�مراحل�النمو�والتطور�البدني�والحكي�

� �طبقا �التدريب �برامج �وتنفيذ �التخطيط �يستطيع i(ح� �ا?راحل، �لنموهم�و �لسمات?ختلف �ا?م�¬ة الخصائص

�ي���WجتماÀيوالنمو��WنفعاKيويقول�جيمس�أوليفر�أن�الع قة�ب�ن�Fنشطة�البدنية�والنمو�الفكري�والنمو�

  ع قة�وثيقة�ب�ن�بل�Tي�الواقع�من�ا?ستحيل�.

  

�والتقدم�الفردي�لÃنسان،�إن�أول� تعت
��هذه�ا?رحلة�مرحلة�ثبات�وظهور�الصفات�الجنسية�الخاصة

التناقض�Tي�التصرف�الحركي،�كما�يستحسن�لدى�ا?راهق�الشعور�بتقدير��اجتياز أمور�الثبات�لهذه�ا?رحلة�

�أو� �التدريب �Tي �كان �سواء �ا?ستوى �بمتطلبات �التنفيذ �مع �لذلك �طبقا �والتصرف �موضوÀي �بشكل الوضعية

  2اKي.للتعلم�وبالتفاني�Tي�الحصول�عPى�ا?ستوى�الع�Wستعدادالتدريس�ويظهر�بتطور�

  

                                                           

  .48،�ص1990ا?ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،��،�2ط�،ا�راهقة�:الحافظ�نوري2
  .13،�ص�2005،2006،�ا?وسم�الكروي،�الجزائري
لكرة
القدم
-تحادمجلة��2
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3-2-1
  النمو
الجسمي:

�إفراز�هرمونات�������� �زيادة �بسبب �وذلك �FوKى �السنوات �Tي �وخاصة �سريعة �جسمية �بتغ��ات تمتاز�ا?راهقة

̄نه�يشوه� النمو،�كما�تم�¬ها�الحساسية�النفسية�وحب�الشباب�عند�البعض�فهذا�يسبب�pحراج�للمراهق�

،�فالنضج�ا?بكر�لدى�عيةاجتمامظهره�وحجمه�كما�أن�التفك���أو�التأخ���Tي�النمو�الجسم'�له�مشك ت�تقنية�

  pناث�يسبب�لهن�الضيق�والحرج�أما�عند�الذكور�يجعلهم�أك��Éنشاط.

�البنات������� �أن �ح�ن �Tي �أسرع �بشكل �تنمو�عض ;:م �حيث �الجسمية، �القوة �Tي �البنات �عن �البنون يتفوق

  1.الفخذين�والبطن�و �العضديني@�اكم�الدهن�حول�الحوض�وTي�

�و¶�يمكن�فصلهما�يؤثر�Tي�عملية�النمو�ع����� �وهو�البيئة �داخPي�وهو�الوراثة،�والثاني�خارÌي ام ن،�أحدهما

�العيوب� �فبعض �له �قاسية �تجربة �يعت
��بحق �للمراهق �جسماني �أو�شذوذ �عيب �أي �أن �والواقع �بعضهما عن

يشعر�بنقص�كب���عندما�الجسمية�كحب�الشباب�أو�Wوجاع�Tي�الجسم�أو�عدم�نمو�العض ت�يقلق�ا?راهق�

  2ارن�مع�زم ئه.يق

3-2-2
  النمو
العقVي:

،�إنما�تتم�¬�ف@�ة�ا?راهقة�من�الناحية�الف�¬يولوجية�¶�يقتصر�النمو�Tي�ا?راهقة�عPى�التغ��ات�الجسمية�و

النفسية�بأA:ا�ف@�ة�نضج�Tي�القدرات�والنمو�العقPي�عموما�وهنا�يجب�أن�نش����إشارة�خاصة�إKى�ظهور�فروق�

̄خر.الفرد�Tي�ف@�ة�ا?راهقة�   بشكل�واضح�ويقصد�¾:ذه�الفروق�أن�توزيع�الدكاء�يختلف�من�شخص�

يزداد�ال)'�¾:ا��WجتماعيةTي�هذه�ا?رحلة�نستطيع�القول�أن�الطفل�يفكر�ويستعمل�التحاليل�للظواهر�

�كر�والتفك���إذ�ينتقل�الطفل�من�طور�تفك���الخيال�إKى�طور�الواقعية،�كما�تزدادنضج�العمليات�العقلية�كالتذ

  وال@�ك�¬�من�حيث�ا?دى�وا?دة.�Wنتباهقدرته�عPى�

  ويضح�ذلك�فيما�يPي:

  

 

                                                           

  .288�،289،�ص�2002،�الع�ن�دار�الكتاب�الجام²ي،�علم
النفس
الطفولة
وا�راهقة�:عPي�فاتح�الصنداوي �1
  .332،�ص�2000،�جامع�pسكندرية،�مصر،�ا�وهب0ن:مخائيل�خليل�معوض�قدران�وسيمان��2
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  الذكاء:

�ي�القدرة�العقلية�الفطرية�وا?عرفية�العامة�ي حظ�عند�نموا�مطردا�وتظهر�فيه�الفروق�الفردية�حيث�

� �الكشف �حسب���e'ءيمكن �تعليمات �توج[:هم �يمكننا �وبالتاKي �ا?رحلة، �هذه �أفراد �قدرات �عن �الدقة من

  العقلية.�استعدادا;:م

  :-نتباه

� �عPى �الفرد �قدرة �Tي��Wنتباهتزداد �معقدة �مشاكل �يستوعب �أن �فهو�يستطيع �أو�مداه، �مدته �Tي سواء

  تيس����وسهولة�ويستطيع�أن�يلفت�نظره�إKى�أدق�Fشياء.

:
  التذكر

� �Tي �القدرة �التذكر�عPى �عملية �فتعتمد �وا?يل، �الفهم �أساس �عPى �تذكر�ا?راهق imالع قة��استنتاجيب

  موضوعا�إ¶�إذا�فهموه�وربطوه�بغ��ه�من�ا?واضيع.�يتذكرونالجديدة،�ف �

  التخيل:

ن�أيتسم�خيال�ا?راهق�بأنه�الوسيلة�ال)'�يتجاوز�من�خ لها�حواجز�الزمان�وا?كان�وله�وظائف�عدة�

�أن� �ذلك �بالتفك���، �وهو�يرتبط �غ���ا?حققة �للمطامع �مسرح �أنه �كما �ترويجية �فهو�أداة �ا?راهق، يحددها

  W.1نفعا¶تالخيال�يعت
��وسيلة�من�وسائل�حل�ا?شاكل�بالنسبة�للمراهق�بل�يعت
��وسيلة�هامة�لتحقيق�

3-2-3
  النمو
Bنفعا_ي:

تتم�¬�هذه�ا?رحلة�بالجدال�بسبب�التغ��ات�الجسمية�فا?راهقة�ف@�ة�نمو�م@¬ايدة�لجميع�الطاقات�ال)'�

� �النفسية �ف[:ا �بما �الفرد �و¶�يستطيع��انفعا¶تهوتمتاز��وWنفعاليةيملكها �وpرهاق �بالعنف �ا?رحلة �هذه Tي

� �ا?راهق �ويس²ى �ف[:ا ��ل ستق لالتحكم �أنماط �إKى �Fنماط��عاليةWنفpنفعاKي �نفس ��ي �ا?راهقة �مرحلة Tي

  Tي�مرحلة�الطفولة،�ولك�:ا�تختلف�من�حيث�الدرجة�والنوع.�Wنفعالية

داخل��وكيميائية�ف�¬يولوجيةبتغ��ات�عضوية�دالة�يصاحÏ:ا�مشاعر�وجدانية�وتغ��ات��Wنفعا¶تترتبط�

التذبذب��تلخص�مظاهر�النمو�pنفعاKي�Tيف[:مل�الكث���م�:ا�وت�Wنفعا¶تالجسم�ويؤثر�العالم�الخارÌي�Tي�هذه�

                                                           

   .49،�ص�ذكره��مرجع�سابق�،�ا�راهقة�:الحافظ�نوري1
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وعدم�ضبط��وWنفعا¶توركوب�الخطر�وزيادة�سرعة�الغضب��WندفاعيةTي�ا?شاعر�والسلوكيات�والتوجهات�

  1وبذاءة�اللسان.العواطف�

ونمو�Tي�القدرات�كما�تنمو�لديه�الرغبة�Tي�تأكيد�الذات�وهذا�راجع�للمتغ��ات�الجسمية�ال)'�تطرأ�عليه�

��انفعا¶تالعقلية�وتأث��ها�عPى�تغ��ات� بإضافة�نوع�الع قة�Fسرية�القائمة�ب�ن�Fبوين��واستجاباتها?راهق

  وpخوة�وFقارب�فيما�بي�:م.

� �فهو�يميل 'mالدي� �والصراع �الشك �ا?راهق �ينتاب �أنه �يبدو�واضحا �الدينية �الناحية �من للمناقشة�أما

�Fمور  �وفهم ��وتحليل �من �يزيد �وما �منطقيا، �فهما �الدينية �والخطيئة��انفعا¶توالقيم �باÐثم �شعوره ا?راهق

  2نتيجة�ما�يرتكبه�من�أخطاء�تتعارض�مع�القيم�الدينية.

3-2-4

  :-جتماaيالنمو

حياة�ا?راهق�مليئة�بالصراعات�والغموض�والتناقضات�فيعيش�صراعا�ب�ن�آراء�أصدقائه�وآراء�أسرته�

وب�ن�حاجته�إKى�مساعد;:م�وب�ن�رغبة�Tي�إشباع�الدافع�الجنef'�وب�ن��عن�الوالدين�Wستق لوب�ن�الرغبة�Tي�

وك�وتفك��ه�بحيث�يقول�و¶�يفعل�،�وكل�هذا�يؤدي�إKى�عيشه�متناقضا�تظهر�Tي�سلWجتماعية�القيم�الدينية�و 

  ويحب�متقو�Tي�نفس�الوقت،�يتمثل�للجماعة�ويرغب�Tي�السيطرة�وتأكيد�الذات�.

�Wهتمامبمظهره�الشخeÑ'�وتوسيع�دائرة�ع قاته،�أما�البنات�فيتجهن�إKى��Wهتماميتجه�ا?راهق�إKى�

  3بمظهرهن�أك��Éمن�الذكور.

سلوكه�ومشاعره،��اتجاهمشاعر�الحب�والود�وÓ:تم�بردود�أفعال�Òخرين�يسود�ا?راهق�Tي�هذه�ا?رحلة�

  W.4قتصادية�استق ليتهويفكر�Tي�كيفية�

�بوفرة �تتم�¬�ا?راهقة �سرعة �ا?شاعر، �وحب�Wنفعال، �والنقد �لÃيجاد �القابلية �الذات، �التمركز�حول ،

  5،�ا?عرفة�وا?يل�إKى�التضحية�والبحث�عن�ا?ثل�العاKي.Wط ع

  

                                                           

  .297،�ص�ذكره�،�مرجع�سابقعلم
النفس
الطفولة
وا�راهقة�:عPي�فاتح�الهنداوي 1
  .298ص��ذكره�،�مرجع�سابقعلم
النفس
الطفولة
وا�راهقة�:عPي�فاتح�الهنداوي 2

  .355ص�،�1997مصر،�ا?كتبة�الجامعية،�pسكندرية،��،1ط�،علم
النفس
وا�راهقة�:القذاTيرمضان�محمد��3
  .427،�ص�2001ا?كتب�الجام²ي�الحديث،�مصر،��،�2ط�،جيل
علم
النفس
العام
:فوزي�محمد�1
  ،�2004مؤسسة�الشباب�الجامعية،�Fردن،��،�1ط�،سيكولوجيا
ا�راهقة:�عبد�ا?Ô:م�عبد�القادر�ا?ي دي�2
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3-2-5

  :الفM0يولوcيالنمو

الف�¬يولوÌي�،�ومن�العوامل�ال)'�تؤثر�Tي�النمو�Fعضاءتحدث�مع�بداية�ا?راهقة�تغ��ات�كث��ة�لوظائف�

يحدث�Tي�هذه�ا?رحلة�هو�البلوغ�الجنef'،�تقوم��ف�¬يولوÌينضع�الغدد�الصماء�وزيادة�إفرازا;:ا�وأهم�حدث�

تكون�الصفات�الجنسية��بال)'�Fخر �وFعضاءالتناسلية��Fعضاءالغدد�الصماء�بدور�كب���إذ�تساعد�عPى�نمو�

  للمراهق.�الف�¬يولوÌيوالوراثة�والبيئة�Tي�النمو��التغذيةالثانوية�كما�تؤثر�عوامل�

�الغددي �التوازن �إKى �الوصول ��يتم �الجنسية �الخصائص �نضج �ويحدث�ويكتمل � �ا?راهق�ن �جميع عند

  والنفسية�Tي�شخصية�ا?راهق.�الف�¬يولوجيةتكامل�ب�ن�الوظائف�

3-2-6
  النمو
الحركي:

���������� �أك��Éدقة �ا?راهق �حركات �الرياضية��وانسجاماتصبح �لÖلعاب �الذكور �وإتقانه، �قوة �نشاطه ويزداد

  1وpناث�للمهارات�الحركية،�يتفوق�البنون�عPى�البنات�Tي�نمو�القوة�وا?هارات�الحركية.

�������� �إKى �تؤدي �نمو�القوة �زيادة �النشاطات��ارتفاعإن �من �العديد �وممارسة �الحركات �عPى �القدرة مستوى

�الن �فيميل �والرياضية، �البدنية �إKى �الحركي �الحسية��Wستقرار شاط �ا?هارات �وتزداد �التام �والتآزر والرزانة

�ا? �أداء �Tي �الكفاءة �عPى �الدالة �الحركية �اللياقة �يش���مصطلح �حيث �عامة �بصفة �الحركية�الحركية هارات

.'eØساسية�وا?رتبطة�بالنشاط�الرياW2  

3-2-7
:hijالح
  النمو

لدى�ا?راهق�ن��Wنفعاليةيحدث�إ¶�تغ���طفيف�Tي�درجة�pحساس�لجميع�الحواس�وتزداد�الحساسية��¶ �������

�و  �فيظهر�الخجل �pحساس، �زيادة �ضمن��احمرار �نتيجة �تبقى �لك�:ا �عنده �وخارجية �داخلية �وتغ��ات الوجه

  العادية.�Wنفعا¶تمجموعة�

̄نه�مرتبط�باÐدراك�الذي�يصل�K� pيTي�مرحلة�ا?راهقة�تكتمل�جميع�الحواس�وبالتا������� حساس�إKى�دروته��

  يصل�إKى�مستوى�عاKي�Tي�هذه�ا?رحلة.

  

                                                           

  .366،�ص�ذكره�،�مرجع�سابقعلم
النفس
الطفولة
وا�راهقة�:عPي�فاتح�الهنداوي 3
  .354،�ص�ذكره�،�مرجع�سابقعلم
النفس
وا�راهقة�:رمضان�محمد�القذاTي4
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3-2-7
:hkالدي
  النمو

إن�ما�يعمل�عPى�جلب�اليقظة�الدينية�عند�ا?راهق�هو�نمو�الثقة�بالذات�والنضج�الجنef'،�وتنمو�لديه�

  خاصة�فيما�يخص�الجانب�الديW�.'mستط عجميع�القوى�النفسية�ويزداد�لديه�حب�

الوالدين�الدينية�وتدل�مناقشة�ا?راهق�ن�وجدالهم��باتجاهاتتحتفظ�Wغلبية�الساحقة�من�ا?راهق�ن�

� �أن �و¶�شك �الدينية �اليقظة �وجود �عPى �الضم����Fخ قالحاد �وتنم' �والجماعة �الفرد �سلوك �تنظم الدينية

  W.1جتماÀيالفردي�والضم���

3-3

  عامة
لكيفية
التعامل
مع
الفئة
العمرية:نصائح

  ليكون�هناك�توافق�ب�ن�هذه�ا?رحلة�الحساسة�ومرحلة�النمو�يجب�مراعاة�ما�يPي:

  يجب�دراسة�ميول�ورغبات�ا?راهق�ن �

  وتكسبه�ذاته�استق ليتهpكثار�من�Fنشطة�ال)'�تنم'�شخصية�ا?راهق،�وتربي� �

  رياضة�ا?ستوى�العاKينحو��ل نط قتنمية�وÀي�Fفراد�لخلق�قاعدة�عريضة�متعددة�الجوانب��يجب �

  يجب�إعطاء�ا?راهق�جانب�من�الحرية�وتحمله�لبعض�ا?سؤوليات�مع�pشارة�إKى�أنه�موضع�ثقة� �

  عن�آرائه�وعدم�فرض�النصائح�عليه�يجب�منح�ا?راهق�فرصة�pفصاح �

� � �إKى �ا?ربي �لجوء ̄ن � �بقدر�pمكان �بنفسه �أخطائه �تصحيح �حرية �مناسبة��استعمالإعطائه أساليب

�الصحيح�خ �ا?سار� �يتبع �وجعله �ا?راهق �عPى �السيطرة �كب���Tي �بشكل �يساهم �الرياضية �ا?مارسة  ل

 2ال)'�قد�تعرقل�هذا�النمو.�Wجتماعية�للنمو�ا?تكامل،�وتجنب�Fزمات�النفسية�و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .369،�ص�ذكره��،�مرجع�سابقعلم
النفس
الطفولة
وا�راهقة
:عPي�فاتح�الهنداوي �1
  .184،�ص�1996،�دار�الفكر�العربي،�1،�طأسس
ونظريات
الحركة�:بسطوبef'�أحمد�2
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  خ صة:

�ب�ن� �الفاصلة �Wساسية �ا?رحلة �تلك �ف�' �الفرد، �يمر�¾:ا �خط��ة �وجد �معقدة �مرحلة ��ي �ا?راهقة إن

�بانÔ:اÛ:ا،�رغم�أنه�من�الصعب�تحديد�بداية�وA:اية� الطفولة�والرشد،�و�ي�تشكل�ما�يسم�iبداية�حياة�وهذا

� �أن �القول �يمكن �وعليه �ا?رحلة �يجعله��اجتياز هذه �واسعة �أبواب �له �يفتح �إيجابي �بشكل �ا?رحلة �لهذه الفرد

� �يصبح �لكونه �حياته �Tي �ناجحا �عدم �ولكن �با?ستقبل، �والتطلع �ا?سؤولية �بجوانب �ا?رحلة��اجتياز مهتم هذه

،�الدينية،�والنفسية�Wجتماعيةبشكل�إيجابي�يشكل�معوقات�للفرد�Tي�حياته�وTي�مختلف�ا?جا¶ت�الثقافية،�

�سوية��اكتسابهTي�حالة�نجاح�ا?راهق�Tي�الخروج�من�مرحلة�ا?راهقة�يؤكد��¯A:ا �هوية �يل@¬م�¾:ا�كوA:ا لهوية

  تساعد�عPى�مواصلة�حياته�لتحقيق�أهدافه�وطموحاته�وال)'�تشغل�تفكيه�أي�مراهق.

به�إKى�أن�¶عب�أواسط�كرة�القدم�يكون�Tي�ف@�ة�حرجة�من�عمره�و�ي��لخص�من�خ ل�هذا�يمكن�أن�ن

،�Tي�هذه�ا?رحلة�يطور�ويفكر�Wعب�كل�قدراته�Wجتماعيةمرحلة�ا?راهقة�ف�'�أبرز�ف@�ات�وجوده�Tي�الحياة�

  ال)'�يتمتع�¾:ا.
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 تمهيد�:

� كشف�الحقائق�الكامنة�وراء�ا+واضيع�ال)'�تعالجها��وتكمن�اهمية�هذه�إ�ى��دف�البحوث�بشكل�عام�

واستعمال��و�ذلك�Iن�ا+وضوع�ومهما�كانت�طبيعته�يخضع�لدراسة�علمية،�،ا+نهجية�ا+تبعة�ف�8االبحوث�7ي�

+ام�بموضوع��Qزءجطار�النظري�للبحث�سنحاول�وهذا�الفبعد�محاولتنا�وضع�Q �ا+نهج�ا+ناسب�مع�دراستنا�،

طوات�رق�الرياضية�والقيام�بالخفوبعد�زيارتنا�لل،�نعطيه�منهجية�علمية�Zبحثنا�ودراسته�دراسة�ميدانية�ح)

  .ا+يدانية�من�اجل�جمع�البيانات�ال)'�تخدم�موضوع�بحثنا

وعليه�فإن�هذا�الفصل�سيتم�التطرق�من�خgله�إ�ى�الخطوات�ا+تبعة�ح)�Zتكون�نتائج�هذه�الدراسة�

 .علمية�سليمة
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  :البحث�ا
نهج�ا
تبع��ي��- 1

�و �الmnبوية �البحوث �7ي �تختلف �ا+ناهج �إن �،باختgف �البحثpجتماعية �،�هو�موضوع�أهدافهو �مشكلة

  .فرض�علينا�استعمال�ا+نهج�الوصفي�ه�الدراسة�تذهو 

�ال)'� �والعgقات �الظروف �بتحديد �و�vتم �وتفسmwه �الكائن �بوصف ��vتم �الذي �هو�ا+نهج �الوصفي ا+نهج

� �ا+عتقدات�توجد �عyى �التعرف �و �السائدة �أو �الشائعة �ا+مارسات �بتحديد �أيضا ��vتم �،كما �الوقائع بwن

والجماعات�،وفد�عرف�بأنه�يعتمد�عyى�دراسة�الواقع�أو�الظاهرة�كما�توجد�عليه�7ي��{فرادوpتجاهات�عند�

 mتم�بوصفها�وصفا�دقيقا�ويع��vالواقع�و� mwكافيا�أو�تفس�mw1.كميا�ع��ا�تعب  

�يق �معwن �أو�حدث �لظاهرة �دقيقة �متابعة �رصد �عyى �الوصفي �ا+نهج �ف�mnوم �7ي �أو�نوعية �كمية بطريقة

زمنية�معينة�أو�عدة�فmnات�من�أجل�التعرف�عyى�الظاهرة�أو�الحدث�من�حيث�ا+حتوى�وا+ضمون�والوصول�

  2.و�تطويرإ�ى�نتائج�وتعميمات�تساعد�7ي�الواقع��

  مجتمع�وعينة�البحث�:�- 2

  البحث:�مجتمع�2-1

  �3.لدراسة�ا+تعلقة�با+شكلة�ال)'�تم�تحديدهاا�تناول��مجميع�العناصر�أو�{فراد�الذين��وأهو�مجموعة�

كرة�لالجهوي��ي{واسط�ا+شاركwن�7ي�الدور وهنا�مجتمع�الدراسة�حدد�بgع�'�أندية�وIية�جيجل�لفئة�

  )�Iعب�.322بواقع(��ا)�نادي14القدم�والبالغ�عددهم�(

 

 

 

                                                           
  ،،ديوان�ا+طبوعات�الجامعة1طا
رشد��ي�البحث�العلمي�لطلبة�ال$#بية�البدنية�والرياضية،�:�أحمداليمwن�،عبد�هللا�عبد�بوداود1

  123،ص2009بن�عكنون�الجزائر،���
  .72،ص2013،�{ردن،دار�صفاء�للنشر�النشر�والتوزيع�،عمان�5،ط�أساليب�البحث�العلمي:�ق��'�مصطفى�عليان�،عثمان�محمد�غنيم2
  .20،ص2006عمان�لدراسات�العليا�،عمان�،�pردن�،�،جامعة1،ط�مناهج�البحث�العلمي:�وآخرونفريد�كامل�أبوزينة�3
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  :عينة�البحث�2-2

�� �من � �أو�جزءا �جانبا �يشمل �نموذج �بحيث�ي �له �ممثلة �تكون �بالبحث �ا+ع�' �pصyي �ا+جتمع وحدات

�ا+ش �صفاته �وnتحمل �mكة �7ي �يغالهذا ��لباحثا��'بحث �تهدراس�عن �تل� �ا+جتمع�كل �ومفردات �الوحدات لك

  .�1كل�الوحداتخاصة�7ي�حالة�صعوبة�أو��استحالة�دراسة��{صyي

������:لبعض�فرق�وIية�جيجل�يمثلون )Iعب�من�Iع�'�أوسط�كرة�القدم�30تمثل�عينتنا�7ي�(ت�������

(FCT الطاه3#شباب� )(MCT#3مولودية�الطاه�) 

� �بطريقة �البحث �اختيار�عينة �تم �الطgب��قصديهوقد �نحن �لنا �ا+كاني �ا+جال �من �الفرق �لقرب وذلك

  الوصول�إ�ى�مركز�التكوين�ومgعب�هذه�الفرق�.وسهولة�

  :مجا>ت�البحث��- 3

  ا
جال�ا
كاني�:�3-1

�مقياس�� �من�خgل�توزيع �7ي�الفرق�سالفة�الذكر�عyى�مستوى�ا+gعب�ومقرات�النوادي تمت�دراستنا

  �gعبwن�.جراء�pختبارات�ا+هارية�عyى�الpنتباه�و�إ�أساليب

3-2�:�@Aجال�الزم
  ا

� �زمن �من �التمهيدي �بالجانب �دراستنا ��اعتمادبدأت �و�pتفاق �البحث �عنوان 7ي��{ساسية�{مور عyى

موعد��2017ماي�707ي��و¦�ايتنا�7ي�الجانب�التطبيقي�للبحث���2017جانفي��20بداية�الفصل�الدرا¥�'�الثاني

  ا+عهد�.�Qدارةتقديمنا�للبحث�إ�ى�

 

 

 

 

                                                           
  .145،ص2013،�{ردن،دار�السmwة�،عمان�،�2،ط�البحث��العلمي�واستخدام�مصادر��ا
علومات�التقليدية�وDلك$#ونية:عامر�إبراهيم�قندل§'�1
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  متغ3#ات�الدارسة�:�- 4

أهمية�كبmwة�لهذا�يمكن�القول�أنه�كي�تكون�فرضية�البحث��عyى��مرحلة�تحديد�متغmwات�البحثمن�تك

متغmwات�البحث�بشكل�سليم�إذ�أنه�Iبد�أن�من�العمل�عyى�صياغة�و�تجميع�كل��ق�ميدانيا�Iبدلتحقل�ةقابل

̈�بwن�متغmwاتحيحرص��كل�باحث� wى�التمyن�بعض�العوامل�{خرى�ال)'�من�شأ¦�ا�ا�رصا�شديدا�عwإنلبحث�ب�

  .تؤثر�سلبا�عyى�مسار�إجراء�دراسته

  ا
تغ3#:��تعريف�4-1

  :�mwلعgقته�بمتغ�mwأخر�وهو�نوعانتغأو�هو�ذلك�العامل�الذي�يحصل�فيه�تعديل��

  ا
تغ3#�ا
ستقل:���4-1-1

التابع�"وهو�{داة�ال)'�تؤدي�التغ7�mwي�قيم��ا�إ�ى�إحداث�التغ�mwوذلك�متغ�mwيجب�أن�يكون�له�تأث7�mwي�

  "�هيمتغmwات�أخرى�تكون�ذات�صلة�بعن�طريق�التأث7�mwي�قيم�

  .pنتباه�{ساليبصفة�نفسية�مهمة�7ي�ا+جال�الريا�'�وكرة�القدم�و�ي�يمثل�ا+تغ�mwا+ستقل�7ي�

  ا
تغ3#�التابع�:��4-1-2

�mwتمتغ� �،حيث �{خرى �ا+تغmwات �ستظهر�ؤثر�فيه �ا+تغ�mwا+ستقل �قيم �عyى �تعديgت �أحدث �كلما أنه

 mwى�قيم�ا+تغy1.التابع�النتائج�ع  

�التمرير�القص�mwثيم �دقة ،� �التصويب �(دقة �القدم �كرة �7ي �{ساسية �ا+هارات �بعض �7ي �ا+تغ�mwالتابع ل

  ،التمرير�الطويل�)

 

 

 

 

                                                           

  66،ص2001،�عمان ،دار�ا+ناهج�والتوزيع،�1،طومTUاجيهأصول�البحث�العلمي�: وجيه�محجوب1
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  :ا
ستعملة��ي�البحث�Wدوات�- 5

  :�1ي�Wلعاب�الجماعية�]نتباهأساليب��اختبار ��5-1

��اختبار  �7ي��pنتباهأساليب �{بعاد �نفس �باستخدام �عgوي �حسن �محمد �صممه �الجماعية �{لعاب 7ي

  ."العام�الذي�صممه�"�نيدفر�pنتباهأساليب��اختبار 

با°جابة��الgعب)�عبارات�ويقوم�06تقيسه�(�السبعةبعاد�{)�عبارة�وكل�بعد�من�p�)72ختباريتضمن�

  .عyى�مقياس�خما¥�'�التدرج�(�أبدا،�نادرا،�أحيانا،�غالبا،�دائما)�pختبار عyى�عبارات�

  :الجماعية��Wلعاب]نتباه��ي��أساليبأبعاد���5-1-1

� ¨wنتباه�تركpالخار±ي�الواسع�  

  للمث�mwالخارجة�التحمل�الزائد� �

� ¨wنتباه�تركpي���yالواسع�الداخ  

  التحمل�الزائد�للمثmwات�الداخلية �

� ¨wنتباه�تركpالضيق�  

� �̈ wنتباهتقليص�تركp  

  معالجة�ا+علومات.� �

�أربعة�أبعاد �اختبار�عyى� �هذا �7ي �24وتتضمن�عyى�(�Iنتباه���حيث�اعتمدنا �ا+لحق )حسب�02)عبارة�(

  :كاIتي�فرضيات�دراستنا�

�  ̈ wنتباه�تركpالخار±ي�الواسع�  

� ¨wنتباه��تركpي�yالواسعالداخ  

� ¨wنتباه�تركpالضيق��  

� �̈ wنتباهتقليص�تركp.  

  

  

                                                           

1
  .525-524ص1998،دار�الكتاب�لنشر�،1،ط�موسوعة�]ختبارات�النفسية:ن�عgوي�سمحمد�ح 
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 التصحيح�:��5-1-2

 :لgختبارفيما�يyي�أرقام�عبارات�{بعاد�

� �̈ wنتباهأرقام�عبارات�تركp��)الخار±ي�الواسع��BET�:�( 

 1/5/09/13/17البعد�أرقام�:�اتجاهعبارات�7ي� �

 .21البعد:�اتجاهعبارات�7ي�عكس� �

� �̈ wنتباهأرقام�عبارات�تركp��)ي�الواسع�yالداخBIT�:�( 

 06/10/14/18البعد�أرقامها:�اتجاهعبارات�7ي� �

 �02/22أرقامها�:�البعد��اتجاهعبارات�7ي�عكس� �

� �̈ wنتباهأرقام�عبارات�تركp��)الضيق�NAR�:�( 

 03/07/11/15/15/23لبعد�أرقامها:�ا�اتجاهعبارات�7ي� �

 .19البعد�:��اتجاهعبارات�7ي�عكس� �

� �̈ wنتباهأرقام�عبارات�تقليص�تركp��)RED�:�( 

 .04/08/12/16/20/24البعد�أرقامها�:�اتجاهعبارات�7ي� �

  ويتم�منح�الدرجات�بالنسبة�للعبارات�Qيجابية�كما�يyي�:�����

  درجات،�5=�درجات،�دائما�4=�درجات،�غالبا3=��واحدة،�نادرا=درجتان،�أحياناأبدا�=�درجة�

  ويتم�عكس�هذه�الدرجات�بالنسبة�للعبارات�السلبية.
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  :هاريةا
�]ختبارات:5-2

  جدول�ا
واصفات:5-2-1

  :جدول�ا+واصفات�Iختبار�ا+هارية��ا+ستعملة�7ي�الدراسة�حسب�رأي�{ساتذة��ا+حكمwن�

النسبة�

%ا+ئوية  

 pختبارات

  دقة�التصويب�عyى�ا+رمى�اختبار  %70

ت�دقة
را ختبا

ا
�

ب
صوي

الت
 

رية ت�ا+ها
را  pختبا

  اختبار�دقة�التصويب %05

15%   ��ديف�الكرات�اختبار  

20%   دقة�ا+ناولة�(التمرير�)�اختبار  

ت�التمرير�
را ختبا

ا

mwص
ت�دقة�التمرير الق

را ختبا
 ا

80%  

تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�

  عyى�{رض

75% ت�التمرير   ا+تنوع�التمرير�دقة�اختبار 
را ختبا

ا
�

طويل
 ال

25%   اختبار�دقة�التمرير�الطويل 

�.):يمثل�جدول�ا
واصفات�01الجدول�رقم(  

اختبار��دقة�التصويب�عyى�ا+رمى�وهذا�ما�سمح�لنا�بإجراء�pختبارات�ا+هارية��لدراستنا�وا+تمثل�7ي�اختبار�����

ا+تنوع�التمرير�دقةواختبار��تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�عyى�{رض  
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  دقة�التصويب�عjى�ا
رمى:�اختبار ��5-2-2

:]ختبارهدف�  

)�06عyى�نقاط�مختلفة�من�ا+رمى،�حيث�يقسم�ا+رمى�بواسطة�حبال�إ�ى�(�الgعبقياس�دقة�تصويب�

  .مناطق

  .م�18)�كرات�ثابتة�بدقة�متناهية�خارج�منطقة�05بتسديد�(�الgعبيقوم�

:طريقة�العمل  

)� �إ�ى �ا+رمى �طول�06تقسم �عyى �حبال �بواسطة �أقسام (

)�حيث�1�،2�،3�،4�،5�،6ا+رمى�،�نسم'�كل�قسم�بأرقام�(�ارتفاع

  :التقسيم�يكون�كالتا�ي�عyى�طول�ا+رمى

  م��1.22وارتفاعم��2"�طوله�1القسم�{ول�" �

  م��1.22وارتفاعم��3"�طوله�2القسم�الثاني�" �

  م��1.22وارتفاعم��2"�طوله�3القسم�الثالث�" �

  م��1.22وارتفاعم���3"�طوله�4القسم�الرابع�" �

  م��1.22وارتفاعم��2"�طوله�5القسم�الخامس�" �

 ��������.�م��1.22وارتفاعم��3"�طوله�6القسم�السادس�" �

:]ختباركيفية�إجراء�  

  .م�كما�هو�مبwن�7ي�الشكل�18بدقة�من�خارج�منطقة�)�كرات�ثابتة�05يقوم�كل�Iعب�بتسديد�(

منه:الهدف�  

  الكاملة.)�و�بالتا�ي�الحصول�عyى�العgمة�1�،2�،3�،4�،5�،6محاولة�كل�Iعب�التسجيل�داخل�Qطارات�(

  :)�الحصول�عyى�نصف�العgمة72�،5ي�القسم��(�

):يمثل�اختبار�دقة�التصويب�عjى�03الشكل�رقم�(

 ا
رمى
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,أك��mعدد�من�النقاط�فهو�مطالب��وح)�Zيصل�الgعب�إ�ى�أك��mعgمة�)�نقاط04النقطة�الكاملة�تساوي�(

  .1)�نقطة�و�ي�العgمة�الكاملة�20)�وهذا�ح)�Zيضمن�(1�،3�،4�،6بالتسديد�عyى�Qطارات�(

  اختبارات�دقة�التمرير�:�5-2-3

  :�تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�عjى�Wرض�]ختبار�دقة�التمرير�القص�#3 •

  .القص��mw:�دقة�التمرير]ختبارالهدف�من�

  )�كرات�قدم.10:�(الvزمةWدوات�

  :Dجراءات

  ترسم�أربعة�دوائر�متداخلة�متحدة�ا+ركز،�طول�كل�قطر�م��ا�كما�يyي:

  أقدام�4قطر�الدائرة�{و�ى�:� �

  أقدام�08قطر�الدائرة�الثانية� �

  قدم�12قطر�الدائرة�الثالثة� �

  قدم�16قطر�الدائرة�الرابعة� �

  قدم�16الدوائر�وطول�ردة�من�مركز�يا�20يحدد�خط�للبدء�عyى�بعد� �

  7ي�ملعب�كرة�القدم�pختبار يحدد�مكان� �

حاو�Iإسقاطها�خلف�خط�البدء�ثم�يقوم�بضرب�الكرات�العشر�عyى�التوا�ي�7ي�الهواء،�م�الgعبيقف� �

  7ي�الدائرة�{و�ى

  ات�متتالية�بأية�قدم�من�القدمwن�)�كر 10تتضمن�ا+حاولة�الواحدة�ضرب�( �

  يتان.يعطى�كل�Iعب�محاولتان�متتال �

  

  

  

                                                           
  199ص��213دار�غيداء�للنشر�والتوزيع،��1ط�،�والتحصيل�ا
عر�ي�للمهارات�الحركية�بكرة�القدم�]بتدائيالتعليم��:إبراهيم�محمد�عزيز1



منھجية البحث واجراءات                                                                الفصل الرابع        

 

 

  حساب�الدرجات:

  :كاIتيتحتسب�درجات�كل�كرة�من�الكرات�العشر�

  جات�إدا�أسقطت�7ي�الدائرة�{و�ىدر �4 �

  ت�إذا�أسقطت�7ي�الدائرة�الثانية�درجا�3 �

  ات�إذا�أسقطت�7ي�الدائرة�الثالثةدرج�2 �

  درجة�واحدة�إذا�أسقطت�7ي�الدائرة�الرابعة. �

  دائرتwن�تحسب�لها�الدرجة�{ك�m.عندما�تلمس�الكرة�أي�خط�مشmnك�بwن�

  .�1ي�مجموع�النقاط�الكلية�ال)'�يحصل�عل�8ا�7ي�محاولتwن�معا�الgعبدرجة�

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ،ص�2007،دار�دجلة�ناشرون�وموزعون�،�عمان�،�والتكتيك��ي�كرة�القدم�]ختبار :�محمودموافق�أسعد�1

قدم:  16  
12 08 04 04 

03 

02 

نقطة 01   

 Iعب

ياردة�20  

مرسوم��تمرير�الكرة�نحو�هدف):يمثل�04الشكل�رقم�(

 عjى�Wرض
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  :دقة�ا
ناولة��(التمرير)�اختبار اختبار�دقة�التمرير��الطويل�: •

  �vدف�pختبار�إ�ى�قياس�دقة�التمرير�عند�Iع�'�كرة�القدم.�:هدف�]ختبار

  :�كرات،�أقماع.Wدوات�ا
ستعملة

  :]ختبارطريقة�أداء�

  تحدد�أربعة�أهداف�(ب،�ج،�ه)�(P)م�حول�النقطة��15من�عyى�بعد� �

� � �من �هدف �كل ��70اتساع ��100إ�ى �بعد �عyى �ويوضع ،� ��2سم �من �يقف��(P)م �مرمى، �كل �تقابل كرة

��الgعب �النقطة ��(P)عند �إشارة ��البداوعند �ل�الgعبيجري �الكرة �الهدف�باتجاه �باتجاه �بركلها يقوم

  ا+حدد

  تمنح�درجة�واحدةلكل�محاولة�صحيحة� �

  4/4.1عyى��يمكن�لgعب�أن�يحصل �

  

  

  

  

  

  

�  

  

  

                                                           

  .63،ص1997دار�الفر�العربي�،القاهرة�،مصر�،�،كرة�القدم�للنشائ3ن:حنفي�محمود�مختار�1

دقة�ا
ناولة���اختبار ):يمثل�05الشكل�رقم�(

:(التمرير)  
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   :الدراسة�]ستطvعية�- 6

)� �ويعرف �العلمية �البحوث �عند '�Éالرئي� �وا+دخل �{ساسية �البوابة �pستطgعية و�ماثيتعت��mالدراسة

�ا+شكلة�جيدير �عyى �التعرف �إ�ى ���دف ،� �كشفية �علمية �دراسة �عن �عبارة �أ¦�ا �عyى �pستطgعية �الدراسة � (

محل�البحث�جديدة�لم�يسبق�أل�8ا�،أو�عندما�وتقدم�الحاجة�إ�ى�هذا�النوع�من�البحوث�،عندما�تكون�ا+شكلة�

� �وعyى �وضعيفة �قليلة �ا+شكلة �حول �عل�8ا �ا+تحصل �أو�ا+عارف �ا+علومات �تعت��mالدراسة�تكون �{ساس هدا

�الدراسة� �مكان �مgئمة �من �التأكد �قصد � ��Êا �القيام �الباحث �عyى �يجب �ال)' �ا+راحل �أهم �من pستطgعية

  للبحث�ومدى�صgحية�{داة�ا+ستعملة�حول�موضوع�البحث.

ث�{واسط�كرة�القدم�خارج�عينة�البحمن�فئة�Iعبwن��)05حيث�تم�اجراء�الدراسة�pستطgعية�عyى

  {ساسية�من�نفس�مجتمع�البحث

  :ا
ستخدمة�ا
عامvت�العلمية�لvختبارات�6-1

  ثبات�]ختبارات�:��6-1-1

من�أجل�تحديد�درجة�ثبات�اختبار��قيد�البحث�،استخدم�طريقة�تطبيق�pختبارات�و�إعادة�تطبيق�8ا�

�والتطبيق�الثاني� �pرتباط�اتم��،حيثبعدة�مدة�زمنية�قصmwة�+دة�أسبوع�بwن�التطبيق�{ول �معامل حساب

ل�التعرف�عyى��عgقة�pرتباط�بwن�pختبارات�من�أج،04و�درجة�الحرية�0.05عند�مستوى�الدIلة�بmwسون�

 ا+طبقة�.

  صدق�]ختبارات�:��6-1-2

يعد�الصدق�من�الشروط�الضرورية�ال)'�تنبËي�توفرها�7ي�{داة�أو�الوسيلة�ال)'�يعتمد�عل�8ا�الباحث�7ي�

  1.أخر شيئا يقيس وIيقصد�بصدق�pختبار�أن�يقيس�الصيغة�ا+راد�قياسها�كما�ونوعا��دراسته،

 الجذر�حساب طريق عن الذاتي الصدق معمل بحساب pختبارات، صدق عyي التعرف أجل من قمنا لقد

  .الثبات +عامل الmnبيÌي

  معامل	الثبات�		معامل�الصدق�الذاتي�:

                                                           

  . 5ص م، 2006 مصر، والنشر، الكتاب مركز ، 5ط ،والرياضية البدنية ال$#بية �ي القياس إ�ى ا
دخل :رضوان الدين نصر محمد1
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  معامل�الصدق�  معامل�الثبات�  ا+هارية�pختبارات�

  0.95  0.91  اختبار�دقة�التصويب�عyى�ا+رمى�

�mw0.96  0.94  اختبار�التمرير�القص  

  0.96  0.94  اختبار�التمرير�الطويل�

  

  الثبات�و�معامل�الصدق�>ختبارات�ا
هاريه�� معامل�):02الجدول�رقم�(

  

  Dحصائية:��ا
عالجة��6-2

  .pرتباط ومعامل ا+عياري  pنحراف و الحسابي ا+توسط عyي اعتمدنا

 :الحسابي ا
توسط اختبار��6-2-1

��=		∑��  

 

:n	القيم عدد( العينة حجم�(.  

  .ا+جموع:∑         

:	
   .القياس عملية بعد عل�8ا ا+تحصل القيم�
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 ا
عياري: ]نحراف��6-2-2

 

� = �∑
� − (∑
)�� − (� − 1)  

  

	 .ي ا+عيار  pنحراف �: 
	)القيم عدد( العينة حجم�:
 ا+جموع∑:

:
  .القياس عملية بعد عل�8ا ا+تحصل القيم

 : ب3#سون  ]رتباط معامل��6-2-3

  فيما فئتwن أو نسبيwن متغmwين بwن pرتباط معمل لقياس الطرق  أشهر من بmwسون  ارتباط معامل من

  : ومنه بmwسون  pرتباط معامل لحساب طرق  عدة وتوجد بي��م

  .نستعملها ال)' الطريقة و�ي pنحراف طريق

R=
�∑(��
�)(����)

���∑(��
�)����	∑(����)��  

.معامل�pرتباط� :R 

 Σ: .ا+جموع


:مجموع�درجات�أبعاد�لgختبار�القبyي�والبعدي.	
.مجموع�درجات�أبعاد�لgختبار�القبyي�والبعدي : �	

.معامل�pرتباط :
̅ 

.معامل�pرتباط :	�� 

  1.العينة أفراد عدد��:

                                                           

1
  .104،ص2002 ،القاهرة،�العربي الفكر دار ،Dحصاء �ي Wستاذ دليل: مادن��الرحمان عبد 
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 ./عgقة�قوية�طرديا�1≤معامل�pرتباط�بmwسون�≤0.5

 .طرديا�ضعيفة�/عgقة�0.5≤معامل�pرتباط�بmwسون�≤0

0.5≥  عكسية�ضعيفة�.�/عgقة0≤معامل�pرتباط�بmwسون�−

≥   عكسية�قوية�.��/عgقة-p≥0.5رتباط�بmwسون��1−
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  خgصة�:

،اما��تحديد�عينة�البحث�� تم�ذلك7ي�البحث�وكعليه��ضمن�هذا�الجزء�ا+نهج�ا+تبع�الذي�اعتمدنا�يت

� �7ي �pنتباه �أساليب �مقياس �7ي �فتمثلت �البحث �عgوى��{لعابأداة �حسن �محمد �صممه �الذي الجماعية

�البحث� �عينة �عyى �مقياس �توزيع �،وبعد �القدم �كرة �والتمرير�7ي �التصويب �لدقة �ا+هارية � �pختبارات ،وكذلك

  وتفريغ�البيانات�سنقوم�بتحليلها�باIستعانة�باÏساليب�Qحصائية�ا+ناسبة��لبحثنا�.��وإجراء�pختبارات�وجمع�

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                              الفصل الخامس     

 

 
91 

  

  تمهيد�:

طبيق�مقياس�أساليب�.نتباه�وبعد�تسنتطرق�إ#ى�عرض�الدراسة�الحالية��ا�توصل�إل��ا���ي�هذا�الفصل�������

�او.  �كرة ��ي �ا�هارية �ختبارات �مقياس �لتطبيق �سنتطرق �،حيث ��يلقدم �.نتباه �الجماعية�أساليب �@لعاب

  التمرير�الطويل.�اختبار� عHى�اختبار�دقة�التصويب�عHى�ا�رمى�و�اختبار�التمرير�القص�EFو�بأبعاده�
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  وتحليل�ومناقشة�نتائج�الدراسة�ا�يدانية�:عرض�أو�:�

  :��(و)ىالجزئية��اتعرض�وتحليل�نتائج�الفرضي- 1

  .الخارVي�الواسع�عTقة�بدقة�التصويب�والتمرير�لدى�أواسط�كرة�القدم�.نتباهلEQك�PFانه�ال�MNتنص��عHى�

  (8نتباه�الخار3ي�الواسع�،دقة�التصويب�)���1-1-1

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الخارVي�

  الواسع

12,66  3.07  

0,013-  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

  احصائيا�
دقة�

  التصويب
10,33  4.00  

 .8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�دقة�التصويبب@ن�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�03الجدول�رقم�(

  
  التصويب��نتباه�الخار3ي�الواسع�ودقة�يمثل�عLقة�رسم�بياني��):06الشكل�رقم�(

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40

ا�نتباه الخارجي الواسع 
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�هوإنحرف12.6حسابي�ال�هتباه�الخارVي�الواسع�كان�متوسط)�نTحظ�أن�.ن03من�خTل�الجدول�رقم�(

  .4.00ا�عياري ��.نحرافو�10.33توسط�الحسابي�ا�التصويب�كان��ة��ي�حFن�دق�3.07ا�عياري�

�لهذه �.ا�ع�وفقا �التصويب �و�دقة �الواسع �الخارVي �.نتباه �بFن �بEFسون �.رتباط �معامل �كان �طيات

عدم��يثبتوهو�ما���0.05مستو�ى�الد`لة��و��28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية�Rيم��قمن��أقل-0,013

�وه �ذكر�هما �السابق �ا�تغEFات �بFن � �لTرتباط �bحصائية �الد`لة �ذوجود �ا �ينفي �.نتباه�ما �بFن �عTقة وجود

  .الخارVي�الواسع�و�دقة�التصويب�

  القص@?�)(8نتباه�الخار3ي�الواسع�،دقة�التمرير����1-1-2

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الخارVي�

  الواسع

12.66  3.07  

0,18  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

دقة�  احصائيا

التمرير�

EFالقص  

46.66  20.20  

  .8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�دقة�التمرير�القص@?):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�04الجدول�رقم�(
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  8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�دقة�التمرير�القص@?�العLقة�ب@نيمثل��بيانيرسم��):07الشكل�رقم�(

  

�وإنحرف12.6حسابي�ال�ه)�نTحظ�أن�.نتباه�الخارVي�الواسع�كان�متوسط04من�خTل�الجدول�رقم�(

  .�20.20و�.نحراف�ا�عياري��46.66توسط�الحسابيا�كان��ة�التمرير�القص��EFي�حFن�دق�3.07ا�عياري�

�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه�الخارVي�الواسع�و�دقة �لهذه�ا�عطيات�كان�معامل �التمرير�القص�EFوفقا

�عدم�يثبتما����وهو �0.05مستو�ى�الد`لة�و��28.عند�درجة�الحرية0.361الجد�ولية��Rيم��قمن��اقل.0,18

�ل �bحصائية �الد`لة �وهذ�Tرتباطوجود �ذكر�ها �السابق �ا�تغEFات �مابFن �.نتباه��ينفي�ا �بFن �عTقة وجود

  .�التمرير�القص��EFالخارVي�الواسع�و�دقة
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  (8نتباه�الخار3ي�الواسع�،دقة�التمرير�الطويل�)���1-1-3

  @بعاد
�ا�توسط

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الخارVي�

  الواسع

12.66  3.07  

0.20-  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

دقة�  احصائيا�

التمرير�

  الطويل�

1.93  1.31  

  .لطويلا�نتباه الخارجي الواسع و دقة التمرير ا�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن05الجدول�رقم�(

  

  8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�دقة�التمرير�الطويل.��Uيمثل�العLقة�ب@نرسم�البيان�T):08الشكل�رقم�(
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ا�نتباه الخارجي الواسع 

دقة التمرير الطويل 
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��هنحرفوإ12.6حسابي�ال�ه)�نTحظ�أن�.نتباه�الخارVي�الواسع�كان�متوسط05من�خTل�الجدول�رقم�(

  .1.31و�.نحراف�ا�عياري��1.93توسط�الحسابيا�كان��ي�حFن�دقة�التمرير�الطويل�3.07ا�عياري�

�التمرير�ا �و�دقة �الواسع �الخارVي �.نتباه �بFن �بEFسون �.رتباط �معامل �كان �ا�عطيات �لهذه لطويل�وفقا

وجود��عدم�يثبتوهو�ما���0.05مستو�ى�الد`لة�و �28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية�Rيم��قمن�أقل�-0.20

�ل �bحصائية �ذكر�ه�Tرتباطالد`لة �السابق �ا�تغEFات �وهبFن ��ذاا �ينفي �الخارVي�ما �.نتباه �بFن �عTقة وجود

  ��لطويل�.الواسع�و�دقة�التمرير�ا

  :��ةعرض�وتحليل�نتائج�الفرضية�الثاني�1-2

� �تنص MNىالHل�هأن�ع�PFكEQ .� �التصويب �بدقة �عTقة �الواسع �الداخHي �كرة�نتباه �أواسط والتمرير�لدى

  .القدم

  الواسع�،دقة�التصويب�)لداخVي��(8نتباه�ا���1-2-1

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الداخHي�

  الواسع

8.26  2.82  

0.43  28  0.361  0.05  
�دال

  �إحصائيا
دقة�

  التصويب
10,33  3,07  

  ي�الواسع�و�دقة�التصويب.لداخ8Vنتباه�ا):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�06الجدول�رقم�(
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  التصويب�.8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�دقة�ب@ن�العLقة��رسم�بياني�يمثل):09الشكل�رقم�(

  

�هوانحرف�8.26حسابيال�هالواسع�كان�متوسط�الداخHي�)�نTحظ�أن�.نتباه06من�خTل�الجدول�رقم�(

  .3.07و�.نحراف�ا�عياري�10.33توسط�الحسابي�ا��ي�حFن�دقة��التصويب�كان��2.82ا�عياري�

���0.43الواسع�و�دقة�التصويب��الداخHي���وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه

�Eاك�� ��Rمن�قيم� �مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية��0.361الجد�ولية� ��0.05و� � �يثبتوهو�ما وجود��

�ل �bحصائية �وه�Tرتباطالد`لة �ذكر�ها �السابق �ا�تغEFات �ذبFن �ما �ا �ايؤكد �.نتباه �بFن �عTقة ي�لداخHوجود

  .الواسع�و�دقة�التصويب�
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  الواسع�،دقة�التمرير�القص@?�)�(8نتباه�الداخVي���1-2-2

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الداخHي�

  الواسع

8.26  2.82  

0.10  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

دقة�  إحصائيا

التمرير�

EFالقص  

46.66  20.20  

  8نتباه�الداخVي�الواسع�دقة�التمرير�القص@?�.):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�07الجدول�رقم�(

  

  8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�التمرير�القص@?.رسم�بياني�يمثل�العLقة�ب@ن��):10الشكل�رقم�(

����  
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��هوانحرف�8.26حسابيال�هكان�متوسط�الداخHي�الواسع)�نTحظ�أن�.نتباه�07من�خTل�الجدول�رقم�(

  .20.20و�.نحراف�ا�عياري ��4.66ي�حFن�دقة��التمرير�القص�EFكان�متوسط�الحسابي�2.82ا�عياري�

�التمرير� �دقة �و �الواسع �الداخHي �.نتباه �بFن �بEFسون �.رتباط �معامل �كان �ا�عطيات �لهذه وفقا

EFمن�قيم��أقل���0.10القصRما�يثبتوهو��0.05د`لة�و��مستو�ى�ال�28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية��

وجود�عTقة�بFن�.نتباه�و��ينفيا�ما�بFن�ا�تغEFات�السابق�ذكر�ها�وهذالد`لة�bحصائية�لTرتباط��عدم�وجود

.�EFدقة�التمرير�القص  

  الواسع�،دقة�التمرير�الطويل�)الداخVي�(8نتباه����1-2-3

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

الداخHي�

  الواسع

8.26  2.82  

0.01  28  0.361  0.05  
  غ�EFدال�

دقة�  إحصائيا

التمرير�

  الطويل�

1.93  1.31  

  8نتباه�الداخVي�الواسع�دقة�التمرير�الطويل.):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�08الجدول�رقم�(
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  8نتباه�الخار3ي�الواسع�و�التمرير�الطويل�.ب@ن��العLقة��يمثلرسم�بياني��):11الشكل�رقم�(

  

 هوانحرف�8.26حسابيال�هالواسع�كان�متوسط)�نTحظ�أن�.نتباه�الداخHي�08من�خTل�الجدول�رقم�(

  .1.31ا�عياري �و�.نحراف��1.93ي�حFن�دقة��التمرير�الطويل��كان�متوسط�الحسابي�2.82ا�عياري�

الطويل��وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه�الداخHي���الواسع�و�دقة�التمرير 

�عدم�يثبتوهو�ما���0.05و��مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية���0.361الجد�ولية�Rمن�قيم���أقل�0.01

� �لTرتباط �bحصائية �الد`لة �وجود �ا�تغEFات �وهذبFن �ذكر�ها �و السابق �ينفي �ما �.نتباه�ا �بFن �عTقة جود

  الداخHي�الواسع�و�دقة�التمرير�الطويل�.
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  :�ةعرض�وتحليل�نتائج�الفرضية�الثالث�3- ����1

  كرة�القدم.�ي�EQك�PF.نتباه�الضيق�عTقة�بدقة�التصويب�والتمرير�القص�EFوالطويل�ل�هال�MNتنص�عHى�أن

  ،دقة�التصويب�)��(8نتباه�الضيق���1-3-1

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

  الضيق
14.7  2.42  

0.03-  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

  إحصائيا
دقة�

  التصويب
10,33  4.00  

  8نتباه�الضيق�و�دقة�التصويب.):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�09الجدول�رقم�(

  

  8نتباه�الضيق�و�دقة�التصويب��.�ب@ن�العLقة��يمثلرسم�بياني���):12الشكل�رقم�(
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ا�عياري�� هوانحرف�14.7حسابيال�هكان�متوسط�.نتباه�الضيق)�نTحظ�أن�09من�خTل�الجدول�رقم�(

  .4.00و�.نحراف�ا�عياري �10.33ي�حFن�دقة��التصويب�كان�متوسط�الحسابي�2.42

من���أقل��-0.03و�دقة�التصويبالضيق��وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه�

� � ��Rقيم �ولية �0.361الجد �الحرية �درجة ��28.عند �الد`لة �عدموهو��0.05ومستو�ى �يثبت �الد`لة��ما وجود

 b� �بFنحصائية �ا�تغ�FلTرتباط �ما �وهذا �ذكر�ها �السابق �وجودEات ��ينفي �بFن �الضيقعTقة و�دقة��.نتباه

  التصويب�

  (8نتباه�الضيق�،دقة�التمرير�القص@?�)���1-3-2

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

.نتباه�

  الضيق
14.5  2.42  

0.007  28  0.361  0.05  
EFدال��غ

دقة�  �إحصائيا

التمرير�

EFالقص  

46.66  20.20  

  8نتباه�الضيق�و�دقة�التمرير�القص@?.):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�10الجدول�رقم�(
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  تمرير�القص@?�.الضيق�و��ال8نتباه��ب@ن�العLقة�يمثلرسم�بياني���):13الشكل�رقم�(

  

�ا�عياري �فهوانحرا�14.7الحسابي�ه)�نTحظ�أن�.نتباه�الضيق�كان�متوسط10من�خTل�الجدول�رقم�(

  .�20.20و�.نحراف�ا�عياري���46.66ي�حFن�دقة�التمرير�القص��EFكان�متوسط�الحسابي�2.42

�أقل�0.007الضيق�و�دقة�التمرير�القص��EFوفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه

وجود�الد`لة�عدم��يثبت�وهو�ما�0.05و�مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية��Rمن�قيم��

Fن�ا�تغFرتباط�بTحصائية�لbات�السابق�ذكر�ها�وهEن�.نتباه�الضيق�و�دقة�التمرير�ا�ما�ينفي�ذFقة�بTوجود�ع

��EFالقص.  
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  دقة�التمرير�الطويل�)،(8نتباه��الضيق����1-3-3

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

�.نتباه�

  الضيق�
14.7  2.42  

0.006 -  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

إحصائيا� دقة�

التمرير�

  الطويل�

1.93  1.31  

  و�دقة�التمرير�الطويل.الضيق��8نتباه�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�11الجدول�رقم�(

  

  

  8نتباه�الضيق�و��التمرير��الطويل.�ب@نالعLقة��يمثل�رسم�بياني���):14الشكل�رقم�(
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ا�عياري�فه�وانحرا�14.7الحسابي�ه)�نTحظ�أن�.نتباه�الضيق�كان�متوسط11من�خTل�الجدول�رقم�(

  .1.31و�.نحراف�ا�عياري ��1.93ي�حFن�دقة��التمرير�الطويل��كان�متوسط�الحسابي�2.42

�أقل��- 0.006و�دقة�التمرير�الطويلالضيق�وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�.نتباه�

وجود�الد`لة�عدم���يثبتماوهو��0.05و�مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية��Rمن�قيم��

� �لTرتباط �bحصائية �و بFن �ينفي � �ما �وهذا �ذكر�ها �السابق �ا�تغEFات �.نتباه �بFن �عTقة ��جود و�دقة�الضيق

  .التمرير�الطويل

  :ةعرض�وتحليل�نتائج�الفرضية�الرابع�1-4

  عTقة�بدقة�التصويب�والتمرير�القص�EFو�الطويل�كرة�القدم.�تقليص�تركb�PFنتباهل�هال�MNتنص�عHى�أن

  ،دقة�التصويب�)�8نتباهتقليص�ترك@\�(�1-4-1

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

تقليص�

�PFترك

  اه.نتب

19.63  3.04  

0.05  28  0.36  0.05  
غ�EFدال�

إحصائيا�
دقة�

  التصويب
10,33  4.00  

  و�دقة�التصويب.تقليص�ترك@\�_نتباه�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�12الجدول�رقم�(
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  ك@\�8نتباه�ودقة�التتصويبر تقليص�ت�ب@ن��العLقة��يمثل�رسم�بياني���):15الشكل�رقم�(

  

)� �رقم �الجدول �خTل �12من �أن �نTحظ (� �bنتباه PFترك� �تقليص PFمتوسطترك� الحسابي��هكان

  .4.00و�.نحراف�ا�عياري 10.33التصويب�كان�متوسط�الحسابي��ي�حFن�دقة��3.04ا�عياري��هوإنحرف19.63

�أقل�0.05و�دقة�التصويب�تقليص�تركb�PFنتباه�وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�

جود�الد`لة�و عدم��يثبتوهو�ما���0.05و��مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية��Rمن�قيم��

و�دقة�تقليص�تركb�PFنتباه�.وجود�عTقة�بFن�تغEFات�السابق�ذكر�ها�وهذا�ما�ينفي�بFن�ا�bحصائية�لTرتباط�

  .التصويب�
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  ،دقة�التمرير�القص@?�)�8نتباهتقليص�ترك@\�(���1-4-2

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

bحصائي

  ة

تقليص�

�PFترك

  اهbنتب

19.63  3.04  

0.14-  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

دقة�  إحصائيا�

التمرير�

EFالقص  

46.66  20.20  

  و�دقة�التمرير�القص@?.تقليص�ترك@\�_نتباه�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�13الجدول�رقم�(

  

  

  ك@\�8نتباه�ودقة��التمرير�القص@?��.ر تقليص�ت�ب@ن�رسم�بياني�يمثل�العLقة�):16الشكل�رقم�(
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فه�وانحرا�19.63الحسابي�هكان�متوسطتقليص�تركb�PFنتباه�)�نTحظ�أن�13من�خTل�الجدول�رقم�(

  20.20و�.نحراف�ا�عياري��46.66توسط�الحسابيا��ي�حFن�دقة�التمرير�القص��EFكان��3.04ا�عياري�

�- 0.14و�دقة�التمرير�القصEFتقليص�تركb�PFنتباه�وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�

وجود�عدم��يثبتوهو�ما���0.05و�مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية0.361الجد�ولية���Rمن�قيم��أقل�

Fا�تغ� �بFن �لTرتباط �bحصائية �وه�نEاالد`لة �ذكر�هما �ذالسابق �ينفي �ما �ا �بFن �عTقة �ترك�PFوجود تقليص

  و�دقة�التمرير�القصb.��EFنتباه�

  

  ،دقة�التمرير�الطويل�)تقليص�ترك@\�_نتباه�(���1-4-3

  @بعاد
ا�توسط�

  الحسابي

.نحراف�

  ا�عيار�ي

R 

  ا�حسوبة

درجة�

  الحرية

R  

  الجد�ولية

مستوى�

  الد`لة

الد`لة�

  bحصائية

تقليص�

�PFترك

  اهbنتب

19.63  3.04  

0.14-  28  0.361  0.05  
غ�EFدال�

دقة�  إحصائيا

التمرير�

  الطويل�

1.93  1.31  

  و�دقة�التمرير�الطويل.تقليص�ترك@\�_نتباه�):يمثل�معامل�8رتباط�ب@?سون�ب@ن�14الجدول�رقم�(
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  .�الطويلالتمرير��رك@\�8نتباه�ودقةتقليص�ت�ب@ن��العLقة�يمثلسم�بياني���):17الشكل�رقم�(

  

  

�وانحرافه���19.63الحسابي�هكان�متوسطتقليص�تركb�PFنتباه�)�نTحظ�أن�14من�خTل�الجدول�رقم�(

  .1.31و�.نحراف�ا�عياري �1.93توسط�الحسابيا��ي�حFن�دقة��التمرير�الطويل��كان��3.04ا�عياري�

- 0.14و�دقة�التمرير�الطويلتقليص�تركb�PFنتباه�وفقا�لهذه�ا�عطيات�كان�معامل�.رتباط�بEFسون�بFن�

وجود��عدم�يثبتوهو�ما���0.05و��مستو�ى�الد`لة��28عند�درجة�الحرية�0.361الجد�ولية��Rمن�قيم��أقل�

�ا�تغEFا �بFن �لTرتباط �bحصائية �ما�نالد`لة �وهذا �ذكر�هما ��السابق �ينفي �بFن �عTقة �ترك�PFوجود تقليص

  و�دقة�التمرير�الطويل.�.نتباه
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  :�الجزئية���مناقشة�الفرضيات�- 2

  مناقشة�الفرضية�الجزئية�8و)ى�:�2-1

ار�الفرضية�.و#ى�للبحث�وال�MNجاءت�حول�بتم�اخترية�و�الدراسات�السابقة�ظانطTقا�من�الخلفية�الن

  العTقة�ي�ن��اسلوب�.نتباه��الخارVي�الواسع�و�دقة�التصويب�والتمرير�القص�EFوالطويل��ي�كرة�القدم��.

)�وكذلك�الدراسات�3بعد�قيامنا�با�عالجة�.حصائية�ا�تعلقة�بالتساؤل�.ول�ومن�خTل�الجدول�رقم�(

توجد�عTقة�ارتباطية�بFن�.نتباه�الخارVي�الواسع��ودقة�التصويب��ي��كرة�القدم�وهذا��السابقة�تبFن�انه�`

الفرد�به�"رويرت�نيدفر�"���أن�.نتباه�الخارVي�الواسع��الذي�يصفما�تبينه�كذلك�الدراسة�النظرية�حيث�

ما�يدور�حوله��ي�ي�يصف�نفسه�بالقدرة�الفاعلة�عHى�تكامل�عدة�متغEFات�خارجية��ي�وقت�واحد�ويعرف�ذال

،`�تتوافق�والعوامل�ا�ؤثرة�عHى��1جميع�.وقات�.او�عندما�يتوقع�الريا���Mحركات�تكتيكات�الفريق�ا�نافس�

  دقة�التصويب

يقول�"روبEFت��وحسب�ماا�الدراسة�النظرية�ا�تعلقة�بالتمرير�ذو�كالنتائج�ا�تحصل��عل��ا�ومن�خTل�

̀نتباهتم�PFي�انتبا�ي��سلوبابانه�نيدفر�"�عن�.نتباه�الخارVي�الواسع� متغEFات�خارجية��ي�وقت�إ#ى�عدة��با

 Tهذا�@سلو �عبواحد�وال� �الذي�يتسم�بمثل �bنتبا�ي�قد�تصادفه�فEQات ف��ا�بحمل�زائد�من�ا�علومات��ب

� �أو�إستطاعته �قدرته �عدم �عنه �ينتج �قد �@مر�الذي �أو�ا�القرار��اتخاذوتدفقها ا�ناسبة��.ستجابةناسب

�التغEFات. �سريعة �ا�واقف ��ي �خ��وخاصة �انمن �القول �يمكننا �ذلك �الخارVي�يتأثر��`التمرير��Tل ̀نتباه با

  .الواسع

�������� �قد �نكون �ا#ى��ذا �بمهار �توصلنا �صلة �له �تكون �لم �الواسع �الخارVي �.نتباه �و�التمرير��تيأن ������التصويب

  و�ليس�له�تأث�EFعل��ما.

  

  

  

                                                 
  .507ص1998،دار�الكتاب�لنشر�،1،ط�موسوعة�8ختبارات�النفسية�:ن�عTوي�سمحمد�ح-  1
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  الثانية�:���فرضية�الجزئية�المناقشة��2-2

ار�الفرضية�الثانية�للبحث�وال�MNجاءت�حول�برية�و�الدراسات�السابقة�تم�اختانطTقا�من�الخلفية�النظ

  الطويل��ي�كرة�القدم��.�التمرير�القص�EFو،ن��اسلوب�.نتباه��الداخHي�الواسع�و�دقة�التصويب�بFالعTقة�

وكذلك�الدراسات���االنتائج�ا�تحصل�عل��.حصائية�ا�تعلقة�بالتساؤل�الثاني�ومنبعد�قيامنا�با�عالجة�

السابقة�تبFن�انه�توجد�عTقة�ارتباطية�بFن�.نتباه�الداخHي�الواسع��ودقة�التصويب��ي��كرة�القدم�وهذا�ما�

أن��"مد�حس�عTوي مح"ر�اليه�امن�خTل�ما�أشو الواسع���داخHيأن�.نتباه�التبينه�الدراسة�النظرية�حيث�

�هو� �الواسع �الداخHي �يتم�PF.نتباه �الذي ̀نتباه@سلوب �والTعب��با �واحد �وقت ��ي �داخلية �متغEFات �عدة إ#ى

�قادر�عHى�التحليل�والتخطيط�ا�سبق�وتوقع�@حداثالفكر�ا�الذي�يتسم���ذا�@سلوب�bنتبا�ي�هو�الTعب�

،كما�يتم�PFبقدرة��معلومات�من�عدة�مصادر�مختلفة��ي�وقت�واحد،ويستطيع�إيجاد�التكامل�بFن�عدة�أفكار�أو�

� �ناحية�العHى �ومن �ا�ستخدمة �اللعب �تغي�EFخطط �سرعة �وبقدرة �ا�نافسFن �وتحركات �الزمTء �لحركة تحليل

�و� �التحليل �عمليات ��ي �صعوبات �تصادفه �قد �bنتبا�ي �@سلوب �هذا �يتم�PFبمثل �الذي �الTعب �فإن أخرى

اج�إ#ى�سرعة�فائقة�وخاصة��ي�مواقف�اللعب�السريعة�وا�تTحقة�أو�ال�MNلم�يصادفه�التوفيق�التفك�EFال�MNتحت

كما�يؤدي�هذا�@سلوب�bنتبا�ي�إ#ى�إفراط�الTعب��ي�عمليات�التحليل�و�التوقع�و�بالتا#ي�إمكانية�إغفال��ف��ا،

النفسية�ال�MNتؤثر�عHى��العوامل�.وكل�هذه�E1ات�قد�تتسم�بأهمي¥�ا�ل¤حداث�وا�واقفثFبعض�الجوانب�أو�ا�

  دقة�التصويب�.�

  

توجد��̀ومن�خTل�دراستنا�ناكد�عHى�أن�لTنتباه�الداخHي�الواسع�عTقة�بدقة�التصويب�وله�تأث�EFعل��ا�

.EFقة�مع�التمرير�الطويل�والقصTع  

  

  

                                                 
  280ص�2008،دار�الفكر�العربي�،�القاهرة،1،طعلم�النفس�التدريب�وا�نافسة�الرياضيةمحمد�حسن�عTوي،��-1
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  الثالثة:��مناقشة�الفرضية�الجزئية�2-3

�النظ �الخلفية �من �انطTقا �و�الدراسات �اخترية �تم �جاءت�بالسابقة MNوال� �للبحث � �الثالثة ار�الفرضية

  حول�العTقة�ي�ن��اسلوب�.نتباه��الضيق�و�دقة�التصويب�والتمرير�القص�EFوالطويل��ي�كرة�القدم��.

�وكذلك� �عل��ا �ا�تحصل �النتائج �خTل �ومن �الثالث �بالتساؤل �ا�تعلقة �.حصائية �با�عالجة �قيامنا بعد

�ي��كرة��بFن�.نتباه�الضيق��ودقة�التصويب�و�التمرير بFن�انه�`�توجد�عTقة�ارتباطية�الدراسات�السابقة�ت

محمد�حس�"ر�اليه�امن�خTل�ما�أشو الواسع���داخHيأن�.نتباه�الالقدم�وهذا�ما�تبينه�الدراسة�النظرية�حيث�

�هو��ان�"عTوي  �الضيق �يتم�PFبEQك�PF.نتباه �الذي ��.نتباه@سلوب �ا�وضوع �واحد�عHى �أو�موقف أو�@حداث

الTعب�الذي�يتسم���ذا�@سلوب�bنتبا�ي�تكون�لديه�القدرة�عHى�تضييق�إنتباهه�فيما�يرغب�،كما��خارVي،

  خطة�لعب�معينة�بدرجة�كبEFة�من�الفعالية.،او أنه�يستطيع�ترك�PFإنتباهه�عHى�منافس�معFن�

الضيق�كما��ي�محاولة�أداء�ضربة��.نتباهتتطلب�من�الTعبFن�من�ناحية�أخرى�توجد�مواقف�اللعب�

  الجزاء��ي�كرة�القدم

�عندما� �الصعوبات �بعض �تصادفه �bنتبا�ي �@سلوب �يتم���PFذا �الذي �الTعب �فإن �أخرى �ناحية من

،وكذلك��ي�حالة�التغEFات�السريعة�ا�تTحقة��تصادفه��ي�حالة�حدوث�العديد�من�ا�ثEFات��ي�ا�وقف�الواحد

̀ت�سرعة�عالية�وال�MNتحتاج�إ#ى�ا�زيد�من�القدرة�للمواقف�مثل�مو  اقف�ا�نافسة�الرياضة�ال�MNتتم�PFبمعد

  �1.القرار�اتخاذعHى�سرعة�

توجد��من�خTل�دراستنا�ناكد�عHى�أن�لTنتباه�الداخHي�الواسع�عTقة�بدقة�التصويب�وله�تأث�EFعل��ا�̀و

EFقة�مع�التمرير�الطويل�والقصTع  

  

 

  

                                                 
  282،�مرجع��سابق�ذكره�ص�علم�النفس�التدريب�وا�نافسة�الرياضيةمحمد�حسن�عTوي،�1
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  :�الرابعةفرضية�الجزئية�مناقشة�ال��2-4

بحث�وال�MNجاءت�حول�ار�الفرضية�الرابعة�للبرية�و�الدراسات�السابقة�تم�اختظانطTقا�من�الخلفية�الن

  و�دقة�التصويب�والتمرير�القص�EFوالطويل��ي�كرة�القدم��.العTقة�ي�ن�تقليص�ترك�PF.نتباه�

�وكذلك� �عل��ا �ا�تحصل �النتائج �خTل �ومن �الثالث �بالتساؤل �ا�تعلقة �.حصائية �با�عالجة �قيامنا بعد

الدراسات�السابقة�تبFن�انه�`�توجد�عTقة�ارتباطية�بFن�تقليص�ترك�PF.نتباه���ودقة�التصويب�و�التمرير��ي��

ترك�PFتقليص�هو�@سلوب�الذي�يتم�PFبباه�حيث�ان�تقليص�.نت.كرة�القدم�وهذا�ما�تبينه�الدراسة�النظرية��

�بمقدوره��.نتباه �يكون �bنتبا�ي �@سلوب ���ذا �يتسم �الذي �والTعب �داخHي �أو�موقف �أو�حدث �موضوع عHى

تحليل�فكرة�معينة�أو�تحليل�ذاته�و�القدرة�عHى�تشخيص�ما�بداخله�أو�القدرة�عHى�عزل�تفكEFه��ي�@حداث�

  الخارجية.

�فإن �أخرى �ناحية �عHى��من �قدرته �عدم �يTحظ�عليه �bنتبا�ي �@سلوب �هذا �بمثل �يتسم �الذي الTعب

�و� �الخارجية �@حداث �مع �السريع �@نشطة��وقفا�التفاعل ��ي �الTعب �هذا �ينجح �وربما �السريعة ا�تTحقة

  ��1.،وعدم�حاج¥�ا�للتحركات�السريعة�و�ا�تعددة�الرياضة�ال�MNتتسم�بالبطء

� � �أشر�إليه �ما �خTل �»نه��من �أخطاء �يرتكب �الفرد �هو�"أن �.نتباه �PFترك� �تقليص �أن �نيدفر�" "رويرت

  2زم�وخاصة�عندما�يجابه�الفشل�أو�الخوف�الزائد�أو�الضوضاء�العالية�"T يعمل�عHى�تضيق�أنتباهه�أك¬�Eمن�ال

لقص�EFمن�خTل�دراستنا�ناكد�أن�تقليص�ترك�PF.نتباه�لم�تكن�له�صلة�بمهارة�التصويب�و��التمرير�ا

  والتمرير�الطويل��و�ليس�له�تأث�EFعل��م.

  

  

  

                                                 
        

  .507،�مرجع�سابق�ذكره�،ص�موسوعة�8ختبارات�النفسيةن�عTوي�،�سمحمد�ح-1
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  مناقشة��الفرضية�العامة:��2-5

ية�العامة�للبحث�و�ضار�الفر بانطTقا�من�الخلفية�النطرية��والدراسات�السابقة�لهده�الدراسة�تم�اخت

و�دقة�التصويب�والتمرير��القص�EFوالطويل�لدى�أواسط�كرة��أساليب�bنتباهالعTقة�بFن�ال�MNجاءت�حول�

  القدم.

�و�دقة� �الواسع � �الداخHي �.نتباه �اسلوب �بFن �عTقة �وجود �عن �أثبتت �إل��ا �ا�توصل �النتائج �خTل من

�.ن�قيمة�التصويب ��Rوذلك �وجود�عTقة�بFن�Rا�حسوبة�أك��Eمن �اساليب�.نتباهأبعاد��الجدولية��وعدم

  الطويل�.��و و�التمرير�القص���EF.خرى�و�دقة�التصويب�

،و�الضيق��الخارVي�الواسع�.نتباهو��ي�طريقة�Tنتباه�ل�ومن�خTل�أربعة�أبعاد��يش�EF"رويرت�نيدفر�"

أفضل�طريقة�لنوع��اختيار ،وهنا�تعت��Eالنقطة��و�@مر�ا�هم��ي�مقدرة�الTعب�عHى��الداخHي�و�الضيق�الواسع

̄ن�كل�نشاط�يختلف�عن�®خر�،وهناك�أيضا��ي�bنتباه،النشاط�� �اختTفو�هذا�أمر�يصعب�bجابة�عليه�

� �مستواه�البFن �يكون �الذي �الTعب �بأن �نقول �الجدير�بالذكر�هنا �من �و�لكن �الTعبFن �بFن �الشخصية سمات

  �1ع�»خر.من�نو �.نتباهالقدرة�العالية�عHى�تحويل��امتTكعاليا��ي�@بعاد�السابقة�من�حيث�

و�دقة��اسلوب�.نتباه�الداخHي�الواسع�بFن��ارتباطية��انطTقا�مما�سبق�يمكننا�bقرار�بوجود�عTقة

  التصويب��ي�كرة�القدم�وعدم�وجود�عTقة�بFن�أساليب�.نتباه��و�دقة�التمرير�القص�EFوالتمرير�الطويل�.

  

  

  

  

  

                                                 
  1-�لزع±�Mصالح�عبد�هللا،�علم�النفس�الريا�Ucd،دار�الراية�للنشر،عمان،ط132،1،2011.



عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                                              الفصل الخامس     

 

 
115 

  

  8ستنتاج�العام�:�- 3

  إ#ى�ما�يHي�:التوصل��تم�نتائج�الدراسة��ي�ضوء�

ولنا��ي�هذه�الدارسة�البحث�عن�العTقة�بFن�أساليب�.نتباه�و�دقة�التصويب�و�التمرير�القص�EFو�اح

  الطويل�لدى�أواسط�كرة�القدم�.

.��الفرضية�العامة�ال�MNتنص�عHى�وجود�عTقة�بFن�اساليب�.نتباه�و�دقة�التصويب�جزء�من��تحق �

�الذ �الجزء �جزء �تحقق �مفوعدم �ي ��اده �.نتباه �كرة�اساليب ��ي والتمرير�القص�EFو�التمرير�الطويل

 R=0.43حيت�قدر�معامل�.رتباط�بEFسون���بـالقدم�

و�دقة��الخارVي�الواسع��الفرضية�.و#ى�ال�MNتنص�عHى�وجود�عTقة�بFن�اساليب�.نتباه�قعدم�تحق �

 �R=0.13حيت�قدر�معامل�.رتباط�بEFسون���بـ�التصويب�والتمرير�القص�EFو�الطويل��ي�كرة�القدم

الفرضية�الثانية��ال�MNتنص�عHى�وجود�عTقة�بFن�اساليب�.نتباه�الداخHي�الواسع��و��ق�جزء�منتحق �

  دقة�التصويب�والتمرير�القص�EFو�التمرير�الطويل��ي�كرة�القدم�

�  .� �اساليب �بFن �عTقة �وجود �عHى �تنص MNال� � � �الثالثة �الفرضية �تحق �و�دقة�عدم �الضيق نتباه

� �بEFسون �.رتباط �قدر�معامل �حيت �القدم �كرة ��ي �والتمرير�القص�EFو�التمرير�الطويل �التصويب �ـب�

0.03--=R  

ص��ترك��PF.نتباه�و�دقة�يال�MNتنص�عHى�وجود�عTقة�بFن�اساليب�تقل��الرابعةعدم�تحق�الفرضية� �

�ال �كرة ��ي �والتمرير�القص�EFو�التمرير�الطويل �ب�التصويب �بEFسون �.رتباط �قدر�معامل �حيت قدم

0.05=R  

التمرير�التصويب�و ��ي�.لعاب�الجماعية�و�دقة�¯بعاد�اساليب�.نتباه�بينت�النتائج�ا�تحصل�عل��ا��دق

بعد��.نتباه�الداخHي�الواسع�و�دقة�للة�إحصائية��بالنسبة�`القص�EFو�التمرير�الطويل��ي�كرة�القدم�وجود�د

��MNى�التصويب��و�بالتا#ي�تحقق�جزء�من�الفرضية�العامة�الHق¥�ا�بدقتنص�ع�Tالتصويب��ةاساليب�.نتباه�وع

  �والتمرير��القص�EFوالتمرير�الطويل�لدى�أواسط�كرة�القدم.
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  التوصيات�و��ق	�احات�:�

نتائج�ال()�تم�التوصل�إل"!ا�و�عينة�البحث�ال �ي�ضوء�أهداف�البحث�و�فروضه�واعتمادا�ع�ى������������

  يو23)�الباحثان�بالتوصيات�التالية�:

2)��ي�مجال�التدريب�الريا2C)�أجراء�اAزيد�من�الدراسات�حول�الجانب� - 1Eواسط�.النفIلفئة�  

 تناول�موضوع�الدارسة�الحالية�بمتغMNات�أخرى�وع�ى�عينات�أخرى�. - 2

\رتقاء�بمستوى�لو نب�النفسية�وكذلك�مرحلة�اAراهقةUهتمام��بإجراء�دراسات�R!تم�بالجوا - 3

 الرياضية�.تحقيق�أفضل�النتائج�و ال\عبNن�

 Uواسط��نعبNتعيNن�أخصائي�نف2E)�ريا2C)�ضمن�الجهاز�الف`)�وذلك�للرعاية�النفسية�ل\  - 4

5 -  Mhلعاب�الجماعية�خ\ل�فUي��طرق�اللتعرف�ع�ى�لاAنافسات���ةاستخدام�مقياس�Uنتباه��

 .لريا2C)لال()�تحقق�ل\عب�كيفية�Uرتقاء�بمستوى�تركU�qNنتباه�من�أجل�تحقيق�أفضل��أداء�

 ل�Uحتفاظ�بمستوى�عاuي�من�Uنتباه�طول�زمن�اAباراة�.جاعداد�sعr)�كرة�القدم�من�أ - 6

تقديم�للمدربNن�برامج�تدريبية�تتضمن�عدد�من�الجوانب�ال()�تؤثر��ي�Uنتباه��و�العمل�ع�ى�� - 7

 تحديد�مثMNات�تشتت�Uنتباه�.

مجال�التدريب�الريا2C)�من�عبNن�ع�ى�الجانب�الذه`)��ي�\ عمل�ع�ى�أعداد��اAدربNن�و�الال - 8

 مباريات�و�اAسابقات.لUستعداد�ل

إيجاد�Iسلوب��نتبا�ي�اAناسب�أهمية�أن�يتعلم�اAدرب�كيف�يساعد�ال\عبNن�ع�ى�معرفة�و� - 9

 .أو�اAفضل�ل\عب��ي�كرة�القدم

 تعرف�ع�ى�خصائص�وأساليب�Uنتباه�من�قبل�اAدربNن.الضرورة� -10

2)��ي�العملية�التدريب� -11Eهتمام�بالجانب�العق�ي�والنفU2).�لضرورة�Cلريا 

ضرورة�اخضاع�ال\عبNن�اuى�مواقف�وظروف�مشا�!ة�لظروف�اAباريات�أثناء�بعض�الوحدات� -12

اAواقف�اAختلفة�بدرجات�عالية�من�Uنتباه�وبشكل��معالتدريبية�لتعويد�ال\عبNن�ع�ى�التعامل�

  مستمر�
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  :خاتمـــــــــــــــــــــــــــة

���������������من�خ3ل�دراستنا�هذه�تمكنا�من�تسليط�الضوء��ع!ى�رياضة��كرة�القدم�ال���تعد�من�أك

�اGختلفة�وفق�أسس�جهود�كب=�ة�>عداد��الرياضات�ممارسة�:ي�العالم�،�حيث�تبدل� الفرق�الرياضية

  وقواعد�علمية�.

Uن�الفرق�ال���تحقق�الفوز�يتطلب�من�OعبMNا�كفاء�عالية�:ي�اتقان�اGهارات�Kساسية�للعبة�،������������

  حيث�تعد�الركائز�اGهمة�لتحقيق�الهدف�وأفضل�النتائج��ع!ى�اGستوى�الدوWي�و�القاري�.

�تطر  �هذه �دراستنا �:ي �ضمن�إ�Oاننا �الدراسة �هذه �جاءت �وقد �abالنف� �اخر�وهو�الجانب �جانب �اWى قنا

سلسة�Kبحاث�ال���قمنا�Miا�حول�موضوع�اساليب�Kنتباه�و�ع3قته�بمهارة��التصويب�والتمرير�لدى�

  أواسط�كرة�القدم���.

�ال �ع!ى �ركزوا �و�الذين �اGجاOت �مختلف �:ي �الباحث=ن �قبل �من �الكافية �بالعناية �تحظى �لم جانب�كوMqا

لعبه��الجانب�النف��ab:ي�تحس=ن�يالبدني�و�اGهاري�دون�الجانب�النف��abخاصة�إذا�علمنا�الدور�الذي�

  ورفع�مستوى�ال3عب=ن�أثناء�اGنافسات�و�اGسابقات�الرياضية�.

:ي�هذا�الصدد�كان�اختيارنا�لهذا�اGوضوع�و�الذي�ركزنا�فيه��ع!ى�ع3قة�أساليب�Kنتباه�بمهارتي����������

لتصويب�والتمرير�:ي�كرة�القدم�ع!ى�غرار�الدراسات�السابقة�ال���كانت�مركزة�ع!ى�الجانب�اGهاري�و�ا

��abالبدني�اثناء�التصويب�و�التمرير�دون�التطرق�للجانب�النف.  

�مهارتي� �و �Kنتباه �اساليب �ب=ن �الع3قة �ايجاد �إWى �توصلنا �والتطبيقية �النظرية �اGعطيات �خ3ل من

التمرير�:ي�كرة�القدم�حيث�تب=ن�لنا�من�خ3ل�نتائج�الدارسة�أنه�توجد��ع3قة�ب=ن�اسلوب�التصويب�و�

 Kنتباه�الداخ!ي�الواسع�ودقة�التصويب�لدى�أواسط�كرة�القدم�.
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  )1ملحق�(

  وزارة��التعليم�العا�ي�والبحث�الع�ي

  معهد�علوم�وتقنيات�ال$#بة�البدنية�والرياضية�

 *جامعة�ام�البوا.ي�*

  

  

  

 

  

  يشرفنا�ويسرنا�أن�نضع�بFن�أيديكم�هده�=ستمارة�ل$#شيح�=ختبارات�ال;:�ترو89ا�م7ئمة�4وضوع�دراستنا�������

  ى�أواسط�كرة�القدم�".لد�التمرير� و ا4وسومة�ب�:"أساليب�=نتباه�وع7ق8Qا�بدقة�التصويب

علما�بأن�إجابتكم�ستكون�مساهمة�فعالة�cي�تطوير�البحث�العلم:�،�كما�ا89ا�[�تستعمل�إ[�\عرض�علمية�،لد�نرجو�من�����

سيادتكم�أ،�تتفضلوا�ب$#تيب�=ختبارات�ا4ق$#حة�حسب�hولوية�ال;:�ترو89ا�مناسبة�4وضوع�وعينة�دراستنا�من�أجل�التوصل�إ�ى�

  فيد�درستنا.نتائج�ت

  ولكم�منا�فائق�=ح$#ام�والتقدير��.������������������

  

  

  معلومات�خاصة�با	ساتذة�:

  اختصاص�  الدرجة�العلمية�  ولقب�ا4حكم���اسم
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  �ختبارات
�تيب�حسب��ال

  !ولوية

رية ت�ا4ها
را =ختبا

  

ب
صوي

ت�دقة�الت
را ختبا

ا
  

  دقة�التصويب�ع�ى�ا4رمى�اختبار 

  

  دقة�التصويباختبار�

  

  8pديف�الكرات�اختبار 

  

ت
را ختبا

ا
�

دقة
�

التمرير
  

�#Fص
ختبار�التمF#�الق

ا
  

  دقة�ا4ناولة�ا4توسطة(التمرير�)�اختبار 

  

  تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�ع�ى�hرض
  

ا
ختبار

�
التمرير

�
طويل�

ال
  

  ا4تنوع�التمرير�دقة�اختبار
  

  اختبار�دقة�التمرير�الطويل
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  :دقة�التصويب��"ختبارات

  دقة�التصويب�ع,ى�ا*رمى�:�اختبار �:1-1

  :�هدف�"ختبار

  )�مناطق.06قياس�دقة�تصويب�=عب�ع�ى�نقاط�مختلفة�من�ا4رمى،�حيث�يقسم�ا4رمى�بواسطة�حبال�إ�ى�(

  م�.�18)�كرات�ثابتة�بدقة�متناهية�خارج�منطقة�05يقوم�=عب�بتسديد�(

  طريقة�العمل�:

)�حيث�التقسيم�1�،2�،3�،4�،5�،6ا4رمى�،�نسم:�كل�قسم�بأرقام�(�ارتفاع)�أقسام�بواسطة�حبال�ع�ى�طول�06تقسم�ا4رمى�إ�ى�(

  يكون�كالتا�ي�ع�ى�طول�ا4رمى.

  م.�1.22م�وإرتفاع��2"�طوله�1القسم�hول�" −

  ������م.��1.22وارتفاعم��3"�طوله�2القسم�الثاني�" −

  م.��1.22وارتفاعم��2"�طوله�3القسم�الثالث�" −

  م.��1.22وارتفاعم���3"�طوله�4القسم�الرابع�" −

  م.��1.22وارتفاعم��2"�طوله�5القسم�الخامس�" −

  �م��1.22وارتقاعم��3"�طوله�6القسم�السادس�" −

  :�ختباركيفية�إجراء�

  و�مبFن�cي�الشكل�.م�كما�ه�18)�كرات�ثابتة�بدقة�من�خارج�منطقة�05يقوم�كل�[عب�بتسديد�(

  الهدف�منه:

  )�و�بالتا�ي�الحصول�ع�ى�الع7مة�الكاملة.1�،2�،3�،4�،5�،6[عب�التسجيل�داخل��طارات�(�لمحاولة�ك

  )�الحصول�ع�ى�نصف�الع7مة:c �)2�،5ي�القسم�

بالتسديد�ع�ى��طارات��ك�#�عدد�من�النقاط�فهو�مطالبأ)�نقاط�وح;��يصل�ال7عب�إ�ى�أك�#�ع7مة�,04النقطة�الكاملة�تساوي�(

  .1)�نقطة�و�ي�الع7مة�الكاملة20)�وهذا�ح;��يضمن�(1�،3�،4�،6(

  

  

                                                           

  1.إبراهيم�محمد�عزيز:�التعليم��بتدائي�والتحصيل�ا*عرCي�للمهارات�الحركية�بكرة�القدم،�ط��1دار�غيداء�للنشر�والتوزيع،��213ص�199
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  إختبار�دقة�التصويب:-1-2

  .قياس�دقة�التصويب��:��ختبارالهدف�من�

  !دوات�ا*ستعملة�:

  الشكل.�يرسم�ع�ى�الحائط�ث7ث�مستطي7ت�متداخلة�أبعادها�كما�cي�–حائط�أمام�أرض�ممهد��–)�كرات�قدم�05(

  مواصفات�!داء:

�مح �ا4ستطي7ت �ع�ى �متتالية) )� �الخمسة �الكرات �بتصويب �يقوم �ثم �للحائط �ا4واجه �الخط �ا4خت�#�خلف �إصابة�ايقف و[

  أي�من�القدمFن.�استخداما4ستطيل�الصغF#�،�للمخت�#�الحرية�cي�

  التسجيل:

 له)�يحسب�للمخت�#�ث7ث�درجات.�ةط�ا4حددإذا�أصابت�الكرة�ا4ستطيل�الصغF#�(�داخل�ا4ستطيل�أو�ع�ى�الخطو  -1

 إذا�أصابت�ا4ستطيل�الوسط�(�داخل�ا4ستطيل�أو�الخطوط�ا4حددة�له)�يحسب�للمخت�#�درجتان. -2

 إدا�أصابت�الكرة�ا4ستطيل�الكبF#�(�داخل�ا4ستطيل�أو�الخطوط�ا4حددة�له)�يحسب�للمخت�#�درجة�واحدة. -3

 يحب�للمخت�#�صفر�.�إذا�جاءت�الكرة�خارج�ا4ستطي7ت�الث7ثة -4

 .%1وصدق�عند�مستوى�معنوية��0.994وموضوع��0.883قد�أعطى�ثبات�و 

  درجة����������������1

  درجة�2

  درجة�3

  

  

  

  

  

  

  

سم 140  

سم 100  

سم 800  
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  إختبار�PQديف�الكرات::1-3

  قياس�دقة�ال8Qديف�الهدف�من�"ختبار:

  ص�،�حبل،�مرمى�مقسم�إ�ى�مناطق�محددة�كما�cي�الشكل:خ:�سبع�كرات�قدم�وشا�!دوات�ا*ستعملة

  

  

  م�6  

  

�  ����1������2�����3�����4����5�����6����7  

  

  

  Rعب���������������������������������������������������طريقة�!داء:

الكرة�hو�ى،�فهدف��باتجاه)�كرات�cي�منطقة�الجزاء�يبدأ�=عب�بالركض�خلف�الشاخص�ا4وجود�ع�ى�قوس�الجزاء�07توزيع�(

ويكون�ال8Qديف�أع�ى�من�مستوى�سطح�hرض،�وجود�الدوران�حول�الشاخص،�ثم�يتوجه�للكرة�الثانية�وهكذا�مع�الكرات�كلها،�

  أي�قدم،�ع�ى�أن�يتم�hداء�من�وضع�الركض.�باختيار ول7عب�الحرية�

  طريقة�التسجيل:

  يحسب�الدرجة�بمجموع�الدرجات�ال;:�يحصل�عل£8ا�=عب�من�8pديف�الكرات�السبع�ع�ى�النحو�التا�ي: −

  ).1،2)�درجات�إذا�دخلت�الكرة�cي�النقطتFن�ا4حددتFن�(03يمنح�=عب�( −

  ).03قة�ا4حددة�(يمنح�hعب�درجة�واحدة�إدا�دخلت�الكرة�cي�ا4نط −

  يمنح�=عب�صفرا�إدا�خرجت�الكرة�خارج�ا4رمى. −

 .1¥8ا�الكرة�مترتطاالكرة�بالعارضة�أو�العمود�ولم�تدخل�يحسب�ل7عب�درجة�تلك�ا4نطقة�ا4حددة�ال;:��ارتطامcي�حالة� −

  

  

  

  

  

                                                           
  .46،ص2،2009،�در�دجلة�ناشرون��وموزعون�،�=ردن�،ط��ختبارات�و�التكتيك�Cي�كرة�القدم:موفق�أحمد�محمود��1

3 2 1 
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  احتبارات�دقة�التمرير�-2

  التمرير)(إختبار�دقة�ا*ناولة�:2-1

  إ�ى�قياس�دقة�التمرير�عند�[ع§:�كرة�القدم.�=ختبار ¦8دف��:�ختبارهدف�

  :�كرات،�أقماع.!دوات�ا*ستعملة

  :طريقة�أداء�"ختبار

  تحدد�أربعة�أهداف�(ب،�ج،�ه).�(P)حول�النقطة�م��15من�ع�ى�بعد�����

وعند��(P)كرة�تقابل�كل�مرمى،�يقف�=عب�عند�النقطة��(P)م�من��2سم�،�ويوضع�ع�ى�بعد��100إ�ى��70كل�هدف�من��اتساع

  يجري�=عب�باتجاه�الكرة�ليقوم�بركلها�باتجاه�الهدف�ا4حدد.�البداإشارة�

  لكل�محاولة�صحيحة�تمنح�درجة�واحدة.

  .4/41يمكن�ل7عب�أن�يحصل�ع�ى�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .63،ص1997،مصر�،،دار�الفر�العربي�،القاهرة��كرة�القدم�للنشائXن:حنفي�محمود�مختار�1
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  :تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�ع,ى�!رض�"ختبار�:2-2

  :�دقة�التمرير."ختبارالهدف�من�

  )�كرات�قدم.10:�(!دوات��زمة

  :"جراءات

  ترسم�أربعة�دوائر�متداخلة�متحدة�ا4ركز،�طول�كل�قطر�م8ا�كما�ي�ي:

  أقدام.�4قطر�الدائرة�hو�ى�:�

  أقدام.�08قطر�الدائرة�الثانية�

  قدم.�12قطر�الدائرة�الثالثة�

  قدم.�16قطر�الدائرة�الرابعة�

  قدم.�16ياردة�من�مركز�الدوائر�وطول��20للبدء�ع�ى�بعد�يحدد�خط�

  يحدد�مكان��ختبار�cي�ملعب�كرة�القدم.

  يقف�hعب�خلف�خط�البدء�ثم�يقوم�بضرب�الكرات�العشر�ع�ى�التوا�ي�cي�الهواء،�محاو[�إسقاطها�cي�الدائرة�hو�ى.

  دمFن�.)�كرات�متتالية�بأية�قدم�من�الق10تتضمن�ا4حاولة�الواحدة�ضرب�(

  يعطى�كل�[عب�محاولتان�متتاليتان.

  حساب�الدرجات:

  تحتسب�درجات�كل�كرة�من�الكرات�العشر�كا[تي:

  درجات�إدا�أسقطت�cي�الدائرة�hو�ى.�4 •

  درجات�إذا�أسقطت�cي�الدائرة�الثانية�.�3 •

  درجات�إذا�أسقطت�cي�الدائرة�الثالثة.�2 •

  درجة�واحدة�إذا�أسقطت�cي�الدائرة�الرابعة. •

  ا�تلمس�الكرة�أي�خط�مش$#ك�بFن�دائرتFن�تحسب�لها�الدرجة�hك�#.عندم
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  .1درجة�=عب��ي�مجموع�النقاط�الكلية�ال;:�يحصل�عل£8ا�cي�محاولتFن�معا

  

  

  

  

 

 

  

  :إختبار�دقة�التمرير�ا*تنوع.2-2

  :�قياس�دقة�التمرير�القصF#�و�ا4توسط�و�الطويل.�ختبارالغرض�من�

  :!دوات�ا*ستخدمة

° 30وبزوايا�قدرها��اتجاهات�03م$#�وcي��15سم�(�مركز�دائرة�البداية�وع�ى�بعد��20كرة�القدم�.ا4لعب:�ترسم�دائرة�نصف�قطرها�

  ز�الدوائر�التالية.الخط�الواصل�بFن�مركز�دائرة��البداية�ومراك�امتداد،�ترسم�ث7ث�دوائر�أخرى�ع�ى�

  م.6م،�10م،�9م�ثم�ث7ث�دوائر�أخرى�ع�ى�أبعاد�9م،�10م،�12ترسم�ث7ث�دوائر�أخرى�ع�ى�أبعاد�

  :طريقة�!داء

له�توضع�الكرة�داخل�الدائرة�وعند�إعطاء�وعند�إعطاء�إشارة�البدء�يتقدم�=عب�للكرة�ويمررها�طويلة�للدائرة�ال;:�يعي8ا�

  [ت�لكل�رجل.محا�05ا4درب،�يعطى�لكل�[عب�

  2درجات�لكل�تمريرة)�10(��100الك�ي��=ختبار القياس:�درجة�

  

  

                                                           
  ،ص�2007،دار�دجلة�ناشرون�وموزعون�،�عمان�،�والتكتيك�Cي�كرة�القدم��ختبار ��:موافق�أسعد�محمود�1
  .258،ص�1994الفكر�العربي�،�مصر�،ر�،�دا��عداد�ا*هارى�و�الخططي��Rع�deكرة�القدم:مف;:�إبراهيم��2

قدم:  16  
12 08 04 04 

03 

02 

نقطة 01   

 [عب

ياردة�20  
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  )02ملحق�(

  Cي�!لعاب�الجماعية�:��نتباهأساليب��اختبار 

  الوصف:

العام��=نتباهأساليب��اختبار cي�hلعاب�الجماعية�صممه�محمد�حسن�ع7وي�باستخدام�نفس�hبعاد�cي��=نتباهأساليب��اختبار 

  الذي�صممه�"�نيدفر".

�و�ي�:��اه=نتب)�عبارة�وكل�بعد�من�hبعاد�\ساليب�24(�=ختباريتضمن�  

1. �±Fالخار²ي�الواسع�=نتباهترك.  

2. �±Fالخار²ي�الواسع�=نتباهترك..  

3. �±Fالضيق�=نتباهترك.  

4. �±Fنتباهتقليص�ترك=.  

  .1ع�ى�مقياس�خماµ´:�التدرج�(�أبدا،�نادرا،�أحيانا،�غالبا،�دائما�)�ختبار = )�عبارات�ويقوم�=عب�با³جابة�ع�ى�عبارات�06تقيسه�(

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                           
  .523ص��2008القاهرة�،�،�ط،�مركز�الكتاب�للنشر للرياضيXنية�سنفال��ختباراتموسوعة��:محمد�حسن�ع7وي �- 1
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  العبارات

أبدا
را   ناد
حيانا  

أ
غالبا  
دائما  
  

�التقاطالقدرة�ع�ى�الرؤية�السريعة�cي�مواقف�اللعب�وأستطيع��يعند .1

  =عب�ا4ناسب�الذي�يمكن·:�تمرير�الكرة�اليه.
          

أخطاء�بسبب�تركF±�تفكF#ي�فيما�سوف�يقوم�به�أثناء�ا4باراة�أرتكب� .2

  ا4نافس�واحد�وإهمال�ا4نافسFن�hخرين.
          

            أثناء�ا4باراة�[�أستطيع�ال$#كF±�إ[�ع�ى�ا4نافس�الذي�cي�مواج¹:�فقط. .3

أميل�إ�ى�ال$#كF±�ع�ى�جانب�واحد�فقط�من�تحركات�ا4نافس�و[�أستطيع� .4

  hخرى.ال$#كF±�ع�ى�العديد�من�الجوانب�
          

ء�ا4نافسة�أستطيع�أن�أنتبه�4ا�يقوم�به�كل�[عب�من�=عبFن�اأثن .5

  الزم7ء�أو�ا4نافسFن�.
          

            أجيد�التحليل�السريع�لجميع�مواقف�=عبFن�ا4نافسFن�أثناء�ا4باراة. .6

            عند�القدرة�ع�ى�سرعة�رؤية�زم7ئي�والتمرير�له�بأسرع�ما�يمكن. .7

قلقا�أو�متوترا�يقل�تركF±ي�و[�أستطيع�التفكc�#Fي�كل�ما�عندما�أكون� .8

  يحدث�حو�ي�cي�ا4لعب.
          

أثناء�ا4باراة�أجيد�التحليل�السريع�للمنافس�ومعرفة�مواطن�قو8pم� .9

  وضعفهم.
          

�ناءثأأستطيع�التفكc�#Fي�العديد�من�التحركات�ال;:�سوف�أقوم�¥8ا� .10

  اللعب.
          

            أثناء�ا4باراة�ع�ى�[عب�واحد�فقط.من�السهل�ع�ي�أن�أركز� .11

ال;:��ارات=ختيعندما�أواجه�موقفا�من�مواقف�اللعب�له�العديد�من� .12

  القرار.�أتخادع�ى��إحداها�فإن�يصعب�اختبار يمكن�
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  العبارات

أبدا
را   ناد
حيانا  

أ
غالبا  
دائما  
  

            واحد�فقط�وليس�موقف�اللعب�ككل.�¼´:ءcي�ا4نافسة�أركز�ع�ى� .13

            لكل�ما�يدور�cي�اللعب.�=نتباها4باراة�أستطيع��باءنأث .14

15. �±Fي�ترك�ي��انتبا�يمن�السهل�عcفكار�ال;:�سوف�أقوم�بتنفيذها�hى��ع

  مواجهة�تحركات�ا4نافسFن.
          

لكل��=نتباهو[�أستطيع�ا4واقف��أثناء�ا4باراة�يدور�cي�ده·:�العديد�من� .16

  مواقف�اللعب.
         

17. �±Fي�أثناء�ا4باراة�ترك�ن��انتبا�يمن�السهل�عFى�العديد�من�=عب�ع

  ا4نافسFن�cي�نفس�الوقت.
          

18. �±Fي��انتبا�يأثناء�ا4باراة�أستطيع�تركcفكار�ال;:�تدور�hي�العديد�من�c

  ده·:.
          

يصعب�ع�ي�ال$#كF±�ع�ى�مساحة�ضيقة�جدا�من�مساحة�اللعب�أثناء� .19

  ا4باراة.
          

            ا4باراة�يكون�تفكF#ي�محدودا�بما�يحدث�cي�ا4لعب�فقط.أثناء� .20

�=ستماعمن�الصعب�ع�ي�معرفة�شعور�=عبFن�=خرين�ورؤي8Qم�أو� .21

  لك7مهم�فقط.
         

يصعب�ع�ي�تركF±�تفكF#ي�cي�العديد�من�التحركات�ال;:�يمكن�أن�أقوم� .22

  ¥8ا�أثناء�ا4باراة�.
         

�=نتباهعندما�تكون�الكرة�م½ي�أثناء�اللعب�فإني�أركز�عل£8ا�فقط�وأغفل� .23

  أخر.�¼´:ء\ي�
         

أثناء�ا4باراة�أرتكب�بعض�hخطاء�بسبب�تركF±ي�ع�ى�[عب�واحد�فقط�� .24

  وإهمال�با.ي�ا4نافسFن�=خرين.
         



 الم�حــــــــــــق 

 

  



 الم�حـــــــــق 

 

 

  نتائج�الدراسة���ستط�عية-):03ملحق(

  دقة�التصويب�ع#ى�ا!رمى�: .1

  

  :�اختبار�التمرير�القص+* .2

  

  اختبار�التمرير��الطويل�: .3

  

 عدد�النقاط�ا�سجلة
 العينة #سم�واللقب

 #ختبار�القب)ي #ختبار�البعدي

 01  فارح�الطاهر� 16 16

 02  بوطاج3ن�مبارك� 12 14

 03  غانم�كريم� 10 14

 04  عيا?<=�حمزة� 14 14

 05  شرايطية�يوسف 02 12

 عدد�النقاط�ا�سجلة
 العينة #سم�واللقب

 #ختبار�القب)ي #ختبار�البعدي

 01  فارح�الطاهر� 40 60

 02  بوطاج3ن�مبارك� 60 70

 03  غانم�كريم� 64 66

 04  عيا?<=�حمزة� 20 40

 05  شرايطية�يوسف 44 56

 عدد�النقاط�ا�سجلة
 العينة #سم�واللقب

 #ختبار�القب)ي #ختبار�البعدي

 01  فارح�الطاهر� 40 60

 02  بوطاج3ن�مبارك� 60 70

 03  غانم�كريم� 64 66

 04  عيا?<=�حمزة� 20 40

 05  شرايطية�يوسف 44 56



 الم�حـــــــــق 

 

 

  الدراسة��ساسية):نتائج�04ملحق(

  :دقة�التصويب�ع#ى�ا!رمى�اختبار  .1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العينة #سم�واللقب عدد�النقط�ا�سجلة�

 01  بن�شعبان�حسام 16

 02  فافا�هارون 12

 03  يونس�منصف 10

 04  بن�يMي�عبد�ا�الك 14

 05  يدوي�عادل 02

 06  سياري�نصر�الدين 08

 07  مرغيت�أيمن 10

 08  كروي�ع)ي 18

 09  غويل�فريد 12

 10  عفاق�ادم 10

 11  بلطاس�ايوب 04

 12  رقايق�عزيز 06

 13  بودرع�عبد�الفتاح 06

 14  عليوة�أيوب 08

 15  مجوج�أيوب 10

 16  زمور�اس\م 10

 17 ع)ي�سرار 12

 18 لعريوي�عي_<^ 10

16 ab19 بوالفوس�عن 

 20 قاسم=�ام3ن 16

 21 بوالجاج�محمد 14

 22 لعريوي�صالح 08

نورالدينبنون� 04  23 

 24 بنون�توفيق 14

 25 فعرور�ع)ي 10

 26 فعرور�صالح 14

 27 قاسم=�عبدالس\م 10

 28 غليمة�محمد 04

 29 فارح�عبدالعاiي 10

 30 سرار�نوار 12



 الم�حـــــــــق 

 

 

  

  ::�تمرير�الكرة�نحو�هدف�مرسوم�ع#ى�3رض�ختبار�دقة�التمرير�القص+*�ا .2

واللقب#سم� عدد�النقاط�ا�سجلة  العينة 

 01  بن�شعبان�حسام 40

 02  فافا�هارون 60

 03  يونس�منصف 64

 04  بن�يMي�عبد�ا�الك 20

 05  يدوي�عادل 44

 06  سياري�نصر�الدين 62

 07  مرغيت�أيمن 70

 08  كروي�ع)ي 40

 09  غويل�فريد 20

 10  عفاق�ادم 40

 11  بلطاس�ايوب 44

 12  رقايق�عزيز 60

 13  عبد�الفتاح�بودرع 64

 14  عليوة�أيوب 44

 15  مجوج�أيوب 44

 16  زمور�اس\م 60

 17 ع)ي�سرار 44

 18 لعريوي�عي_<^ 18

70 ab19 بوالفوس�عن 

 20 قاسم=�ام3ن 66

 21 بوالجاج�محمد 24

 22 لعريوي�صالح 56

 23 بنون�نورالدين 16

 24 بنون�توفيق 22

 25 فعرور�ع)ي 70

 26 فعرور�صالح 80

 27 قاسم=�عبدالس\م 76

 28 غليمة�محمد 12

 29 فارح�عبدالعاiي 50

 30 سرار�نوار 20



 الم�حـــــــــق 

 

 

  

  التمرير)دقة�ا�ناولة��(�اختبار اختبار�دقة�التمرير��الطويل�: .3

 العينة #سم�واللقب عدد�النقاط�ا�سجلة

 01  بن�شعبان�حسام 02

 02  فافا�هارون 03

 03  يونس�منصف 02

 04  بن�يMي�عبد�ا�الك 02

 05  يدوي�عادل 00

 06  سياري�نصر�الدين 01

 07  مرغيت�أيمن 04

 08  كروي�ع)ي 00

 09  غويل�فريد 02

 10  عفاق�ادم 03

 11  بلطاس�ايوب 01

 12  رقايق�عزيز 02

 13  بودرع�عبد�الفتاح 04

 14  عليوة�أيوب 00

 15  مجوج�أيوب 02

 16  زمور�اس\م 02

 17 ع)ي�سرار 03

 18 لعريوي�عي_<^ 01

03 ab19 بوالفوس�عن 

 20 قاسم=�ام3ن 02

 21 بوالجاج�محمد 01

 22 لعريوي�صالح 01

 23 بنون�نورالدين 00

 24 بنون�توفيق 04

 25 فعرور�ع)ي 04

 26 فعرور�صالح 02

 27 قاسم=�عبدالس\م 01

 28 غليمة�محمد 00

 29 فارح�عبدالعاiي 04

 30 سرار�نوار 02



 الم�حـــــــــق 

 

 

  

  :��نتباه�Aي��لعاب�الجماعيةاختبار�أساليب� .4

 عدد�النقاط�ا�سجلة
 العينة #سم�واللقب

  RED  NAR BIT BET 

 01  بن�شعبان�حسام 12 07 14 18

 02  فافا�هارون 15 04 11 21

 03  يونس�منصف 18 09 14 18

 04  بن�يMي�عبد�ا�الك 10 10 13 20

 05  يدوي�عادل 17 05 15 18

 06  نصر�الدين�سياري  14 07 13 23

 07  مرغيت�أيمن 13 09 17 14

 08  كروي�ع)ي 11 09 14 25

 09  غويل�فريد 09 07 14 23

 10  عفاق�ادم 14 12 17 16

 11  بلطاس�ايوب 14 06 11 25

 12  رقايق�عزيز 09 07 13 16

 13  بودرع�عبد�الفتاح 10 05 15 18

 14  عليوة�أيوب 17 06 17 16

 15  مجوج�أيوب 10 07 15 22

 16  زمور�اس\م 11 04 16 18

 17 ع)ي�سرار 12 08 12 23

 18 لعريوي�عي_<^ 15 11 13 16

20 12 14 17 ab19 بوالفوس�عن 

 20 قاسم=�ام3ن 17 13 17 17

 21 بوالجاج�محمد 14 10 21 17

 22 لعريوي�صالح 17 12 14 16

 23 بنون�نورالدين 13 09 19 21

 24 بنون�توفيق 12 07 14 18

 25 فعرور�ع)ي 09 04 17 21

 26 فعرور�صالح 14 13 16 19

 27 قاسم=�عبدالس\م 07 09 14 23

 28 غليمة�محمد 10 06 14 21

 29 فارح�عبدالعاiي 11 11 18 22

 30 سرار�نوار 08 07 11 24



 الم�حـــــــــق 

 

 

 



 

"القدم��التمرير�القص#"�والطويل�لدى�أواسط�كرة�بدقة�التصويب�و���اع�قو���نتباهأساليب�"  

تحت�إشراف��ستاذ�:����������������������������������������:��������������������ةمن�إعداد�الطلب  

 *ع+*ي�عبد�الغاني.�������������             �بوطاج ن�فريدة���������������������������������������� �

 .قاسم�0نصر�الدين �

  

  

  ملخص�

اHهارات��تطرق�الباحثان�Cي�هذه�الدراسة،�ومن�خ+ل�الدراسة�النظرية�والتطبيقية�إ*ى�واحد�من�أهم�

�الجماعية�يو�Kةالنفسي ��لعاب �Cي � ��نتباه �و أساليب ،� � �محاولة �ع+قته �اHهارات��معرفة ببعض

،�حيث�هدفت��دقة�التصويب��و�التمرير�القص �Xوالتمرير�الطويل��Cي�اHتمثل��و �ساسية��Cي�كرة�القدم�

ب ن�أساليب��نتباه�و�دقة�التصويب�والتمرير�القص �Xو�ع+قة�الالدراسة�بشكل�عام�إ*ى�التعرف�عZى�

أساليب�عZى�فرضية�وجود�ع+قة�ب ن��،�وقد�ب`�0هذا�البحثالتمرير�الطويل�لدى�أواسط�كرة�القدم�

،�ولتحقيق�ذلك�تم�إجراء��نتباه�و�دقة�التصويب�والتمرير�القص �Xو�الطويل�لدى�أواسط�كرة�القدم�

،�وتم�استخدام�اHنهج�الوصفي،�وhية�جيجل��فرق بعض�)�hعب�يمثلون�30البحث�عZى�عينة�قوامها�(

)،�وأظهرت�1998ع+وي�(�محمد�حسن�من�تصميماساليب��نتباه�Cي��لعاب�الجماعية�وكذا�مقياس�

  .ب ن�أسلوب��نتباه�الداخZي�الواسع�ودقة�التصويب�لدى�أواسط��كرة�القدم�النتائج�وجود�ع+قة�

� � �الواسع �الداخZي ��نتباه �ابعاد �ب ن �ع+قة �وجود ��نتب،وعدم ،� � ��نتباه �،تقليص �الضيق �اه��نتباه

  .ودقة�التصويب�و�التمرير�القص �Xو�الطويل�لدى�أواسط�كرة�القدم�الخارzي�الواسع�

�اHفتاحية �الكلمات �التمرير�الطويل�: �التمرير�القص �X،دقة �دقة ،� �التصويب �،دقة ��نتباه �أساليب

  ،كرة�القدماHراهقة
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