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 إىػػػػػػػػػػػػػػػػداء

 
 نا صغٌر ورافقتنً وأناا وأنهإلى التً غمرتنً بنبع حنا

التً قامت اللٌالً وسهرت فً غفلتً وسالت  شاب، إلى

أمً الحنونة الغالٌة دمعتها على حزنً  
 أخطو على والنفٌس ألجل أن ٌرانً  ضحى بالغالًإلى الذي

العلم والمعرفة والذي علمنً المثابرة والسعً إلى ما  درب

كٌفما كان ٌكون أبً العزٌز أرٌده والكفاح  
.أطال هللا فً عمرهما  

أخواتً و إخوتً إلى  
 إلى كل األقارب

 إلى كل األصدقاء، و كل الزمالء

المذكرة  بعٌد فً إنجاز هذه أوإلى كل من ساهم من قرٌب 

 . كل من تذكره قلبً ونساه قلمًوإلى
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 شكػػػػػػػػػػػػػػر كتقديػػػػػػػػػػػػػر
 الحمد هلل حمدا كثٌرا على نعمه و شكره على عونه إلتمام هذا

 البحث، وبعد

وجل عز المولى نشكر " ألزٌدنكم شكرتم ولئن " تعالى بقوله عمال  

  للقٌام بهذا العمل المتواضع فلك الحمد والشكر ٌا ربيالذي وفّقن

 أتوجه بعظٌم الشكر والتقدٌر

علً ٌبخل لم الذي " دمحم صبان "الدكتور المشرف األستاذ إلى  

.فضلهبنصائحه القٌّمة والذي أفادنً بها جاد هللا علٌه من   

 إلى طاقم إدارة معهد علوم وتقنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة من

.هرئٌسه إلى كل أساتذته وإدارًٌ  

 إلى كل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد وقدم لً ٌد المساعدة إلنجاح

.رةهذه المذك  

  

 

 .لكم جزٌل الشكر والعرفان
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 :ممخص البحث بالمغة العربية
                                                                                    

إف حارس المرمى يحتاج أف يتخذ قرارا حاسما في زمف قصير جدا قد يصل إلى  
أجزاء مف الثانية  كىذا القرار إذ لـ يكف مدركسا مف الممكف أف يكدؼ  إلى نتائج 

سمبية  في حق الالعب كفريقو أيضا خاصة أثناء المنافسات ،حيث تطرقت في ىذا 
البحث إلى دراسة كاقع اتخاذ القرار لدػ حراس المرمى في كرة القدـ صنف 

لمالءتو لطبيعة حل  (المسحي  )أكابر،كقد استخدـ الطالب  المنيج الكصفي بأسمكبو
المشكمة  كتـ اختيار  مجتمع  البحث بالطريقة المقصكدة كالمتمثمة في حراس مرمى  

كما تضمف البحث  .حارس 30لفرؽ كأندية قسـ ثاني كىكاة  أكابر كالبالغ عددىـ 
الخبرة الميدانية )اإلجراءات الخاصة باالستمارة  المككنة مف ثالثة محاكر 

  ئية ثـ قاـ الطالب بإجراء المعامالت اإلحصا (،المعمكمات البصرية، اتخاذ القرار
الخاصة باستخراج مؤشرات الصدؽ كثبات كالمكضكعية كعمى أساس  النتائج التي 

تـ تكصل إلييا بعد تفريغ االستمارات كالتي أظيرت التأثير االيجابي لمخبرة  
الميدانية كاالختيار  األنسب لممعمكمات البصرية عمى اتخاذ القرار لدػ حراس 

  .(أكابر)المرمى في كرة القدـ  صنف 
.                     اتخاذ القرار،  حراس المرمى:        -   الكممات المفتاحية
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Résumé de la recherche 

Le gardien de but doit prendre une décision décisive entrés peu de temps peut-être 

moins quelques secondes et cette décision  si elle n’est pas prise en compte peut   

entraînée  des  résultats négatives sur le gardien et l équipe   en général. Surtout 

pendant les compétitions. Dans cette recherche j ai discuté de la réalité de la prise de 

décision parmi  les gardiens de but   dans le football catégorie akaber . 

J ai utilise l approche descriptive dan le style (enquête)en fonction de la résolution de 

problème .la communauté de recherche a été choisie a la manière  des gardiens de but  

des équipes  et des clubs de la  deuxième section et des amateurs les30 gardes.la 

recherche comprenait également des procédures pour la forme a trois volets 

(expérience sur le terrain/informations visuelles/ la prise de décision)ensuite l 

étudiant a effectue les transactions statistiques et rempli le questionnaire .cela montre 

l impact positif de la expérience de terrain et d information visuelle sur une décision. 

MOTS CLES: discuté de la réalité, la prise de décision, Les gardiens de but   
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Abstract  

The goalkeeper needs to make a decisive decision in a very short time up to a few 

seconds such a decision if not deliberate could have negative consequences for the 

goalkeeper and his team. Especially during competitions. in this research dealt with 

study of the reality of decision-making by the goalkeepers in the akaber class .the 

student used the descript method in his survey method for its convenience solving the 

problem the research com-munity was chosen in the intended way of the goalkeepers 

of the teams and clubs of the second section and amateurs akaber the 30 guards. The 

research also included procedures for the three-pronged form (field experience/visual 

information/make decision); the student then conducted statistical transactions and 

unloaded the forms that showed the positive impact of field experience and visual 

information on the decision-making of goalkeepers in the football akaber class. 

KEY WORDS: study of the reality/ make decision/ goalkeepers 
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: مقدمة البحث-1

تعد لعبة كرة القدـ مف أكثر األلعاب  شعبية  بل أنيا الجالبة ألكبر عدد مف العشاؽ 
الرياضة باعتبارىا رياضة جماىيرية مبسطة ال تتطمب تحضيرات مسبقة يشعر بمتعتيا كل 

  يتميز (2004النمرؼ، ) مف الالعب ك مشجع كيحبيا الرجاؿ كالنساء حتى الكتاب كقراء
العبكىا بالعديد مف القدرات العقمية كالحركية كالممارية لذلؾ كاف مف الكاجب االرتقاء 

كالتكامل بمستكػ ىذه القدرات لتطبيق الكاجبات التكتيكية كالتكنيكية المطمكبة مف الالعبيف 
خالؿ المباريات مف اجل تحقيق أفضل االنجازات ، كقد أصبحت ىذه القدرات السمة المميزة 
لكافة الفعاليات التي تتطمب تصرفات حركية مف الالعبيف داخل الساحة سكاء كاف ذلؾ في 
الدفاع أك اليجـك خاصة لعبة كرة القدـ التي زادت مف أىميتيا بفعل تطكر العمل اليجكمي 

كالدفاعي عمى حد سكاء ، كخاصة لدػ حارس المرمى لياتو الفعالية الذؼ أصبح يسيـ 
بنسبة كبيرة جدا في الدفاع عف المرمى ، ال بل أصبح الفريق الذؼ يمتمؾ حارس مرمى 

بكفاءة عالية يزيد مف فرص تحقيق االنجازات الجيدة ك يقـك بقمب نتائج المباريات في أكقات 
كالتي لعب  (1974)حسيمة ، كفي الذىف لقطات حافمة لممباراة النيائية في مكندياؿ ألمانيا 

دكرًا عظيمًا بعدما نجح في صد قذائف المدفعية اليكلندية في  (سيب ماير)فييا الحارس 
ككاف سدًا منيعًا تحطمت عمى يده كل اليجمات اليكلندية . الدقائق األخيرة مف المباراة 

كيمعب اتخاذ القرار دكرا أساسيا في مستكػ حراس المرمى لكرة القدـ ألنو مف أىـ . المرتدة
كىذا األخير يضع حارس .(2007ركاشدة، ) الميارات التي ينبغي ممارستيا بإتقاف كفعالية

المرمى في حالة تصرؼ حركي يسبق ظيكر المثير كبذلؾ فيك يسبق االستجابة كرد الفعل 
لمحارس تجاه المثير خاصة إذا كانت المسافة قصيرة بيف الالعب كحارس المرمى لكسب 
الكرة سرعة عالية الغرض إرساليا بعيدا عف حارس المرمى الذؼ بدكره يدافع عف المرمى 
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كيحميو مف الكرات التي تحاكؿ الدخكؿ إليو بكصفو آخر مدافع في الفريق كقد يككف أكؿ مف 
                                                                      .يبدأ اليجـك لفريقو 

                                                                                         
                                                                                           :مشكمة البحث02-   

  مف خالؿ متابعة كمالحظة الباحث لمعديد مف البطكالت ك المباريات الحع إف حراس 
المرمى يقعكف بعدة أخطاء إثناء المباراة كمعظـ ىذه األخطاء بسبب عدـ قدرتيـ عمى تحديد 

بالتالي عدـ اتخاذ القرار المناسب بشاف المكقف أك الحركة أك الميارة كمكاف الكرة ك اتجاىيا 
باف عممية (2003مجدؼ، اتجاىات الحديثة في تعميـ التفكير ، )المطمكب أداءىا ، كيشير 

اتخاذ القرار ىي عممية اختيار الكاعي بيف البدائل  المتاحة،كما أف بعض حراس المرمى 
 الممارؼ إال أف مايحكؿ بينيـ كبيف ىذا األداء ءيتمتعكف بمستكػ عالي ك جيد مف االدا

 كيشر.الجيد ىك عدـ كقكفيـ في مكاف المناسب كعدـ تتبع اتجاه حركة الكرة المصكبة ألييـ
اف سرعة اتخاذ القرار ترتبط بالتكقع الحركي فكمما كاف التكقع الحركي (2010سبياف، )

صحيحا زادت سرعة اتخاذ القرار، كيعزك الباحث ذلؾ إلى قصكر في التتبع البصرؼ لدػ 
كمف ىنا نطرح التساؤؿ الرئيسي  لمبحث ،ك ىك .حراس المرمى كنقص في الخبرة الميدانية

                                           ؟                       كيف يتـ اتخاذ القرار المناسب عند حراس المرمى في كرة القدـ
 :  األسئمة الفرعية

بمعالجة المعمكمات البصرية ك اتخاذ القرار السميـ في الكقت حارس المرمى ىل يقـك - 01
المناسب ؟              

عمى ماذا يعتمد حارس المرمى في اتخاذ قرار؟   - 02
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 :أىداف البحث -03
 .تنمية ميارة اتخاذ القرار لدػ حارس المرمى- 1
. تبيف قدرة ك كفاءة  ك خبرة  الميدانية لمحارس مف خالؿ نجاح القراره- 2

                                                                                                     
: فرضيــــــات البحث-04
 :الفرضيــــــة العامة لمبحث- 

 . النتقاء المعمكمات البصرية كالخبرة الميدانية  اثر ايجابي في عممية  اتخاذ القرار- 

:  الفرضيات الجزئية- 
. اختيار األنسب لممعمكمات البصرية تأثير إيجابي في عممية اتخاذ القرار  *
. لمخبرة الميدانية  اثر ىاـ في عممية اتخاذ القرار* 
:   مصطمحات البحث- 05 

إف أؼ دراسة عممية ألؼ مكضكع  تتطمب منا تحديد المفاىيـ األساسية المستخدمة في ىذه  _
                                                                                                                        :نتطرؽ لشرح بعض المفاىيـ مف ىذا الدراسة  أك البحث، كانطالقا

كممة متككنة مف جزئييف اتخاذ مف الفعل اتخذ كمعناه جعل كالقرار ىكا لرأؼ :اتخاذ القرار لغة
                                                                                     إلى انو اعتماد الرأؼ أؼ اتخاذه             (2008عمر، ) يمضيو  مف يممؾ إمضاءه  كيشير

ىك عممية معرفية فكرية تيدؼ إلى إصدار حكـ معيف في مكقف ما بعد الفحص : اصطالحا
الدقيق لمبدائل المختمفة التي يمكف إتباعيا، أك اختيار بديل معيف بعد تقييـ بدائل مختمفة كفقا 

      (Susan, 2012, p. 291).  لتكقعات معينة

في مكقف ما بعد  الكاعي بيف البدائل المتاحة بانو عممية االختيار(2003مجدؼ، ) يعرفو
. دراسة النتائج المترتبة عمى كل بديل  أك خيار أثرىا  عمى األىداؼ المراد تحقيقيا
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المعمومات لمعالجة المعرفية النظرية  
ركز نظرية معالجة المعمكمات عمى كيفية انتباه المتعمميف لألحداث البيئية كترميز المعمكمات 

التي يمكف تعمميا كربطيا بالمعارؼ في الذاكرة كتخزيف المعرفة الجديدة كاسترجاعيا عند 
 (shunk, 2012) الحاجة

: الدراسات السابقة و المشابية-06

دراسة بيدؼ التعرؼ عمى قدرة اإلناث عمى ميارات   ( 2001 ) أجرػ ىكلت ك سباركس 
ك ذلؾ بعد المشاركة في تدخالت تدريبية استمرت مدة . صنع القرار ك التنفيذ أثناء المعبة 

 طالبة مف طالبات المنتخب الجامعي في كمية 14ك تككنت الدراسة مف . خمسة أسابيع 
 .التربية البدنية ك الرياضية في جامعة شارؿ في نيكزيمندا ك تـ تطبيق اختبارات قبمية 

(. 2011)دراسة عمى حسين ىاشم الزاممي
بعض القدرات البصرية كعالقتيا بأداء بعض الميارات اليجكمية كالدفاعية لدػ :عنوان الدراسة

. العبي منتخب جامعة القادسية بخماسي كرة القدـ
تكصل الباحث إلى أف جميع الالعبيف المدافعيف كالمياجميف بحاجة ماسة إلى : أىم النتائج

مكانية رؤية جميع الالعبيف كاألماكف المتكقعة  مقدار عالي مف الرؤية البصرية في الممعب كا 
 .التي تشكل أكبر خطر عمى مرمى المنافس

أف الميارات اليجكمية كالدفاعية عمى حدا سكاء تتأثر بالرؤية البصرية الجيدة جميع  -
 .الالعبيف

 (:2008)دراسة دمحم صبان

أثر مستكػ الخبرة في استدعاء المعارؼ المعمنة في كرة القدـ،ك كاف اليدؼ التعرؼ عمى 
نكع المعارؼ المستخدمة في كرة القدـ،مف خالؿ استخداـ استمارة استبيانيو متككنة مف 
سؤاليف في طرؽ المعب في كرة القدـ تـ تمثيميا عمى مخطط ميداف كرة القدـ،مقارنا 

تفكؽ  (مدربيف ك العبيف)مجمكعات مف المبتدئيف الغير ممارسيف كمجمكعتيف مف ذك الخبرة 
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 سنكات نتائج الدراسة بينت مف جية أثر الخبرة الميدانية ك 10مدة ممارستيـ لكرة القدـ لػػػػػػ 
تفكؽ ذكؼ الخبرة في استدعاء المعارؼ العامة ك الخاصة بأنظمة المعب في كرة القدـ كمف 
جية أخرػ اكتساب خبرة رياضية مرفقة بزيادة ك إثراء لممعارؼ المعمنة في النشاط الرياضي 

. المشارؾ فيو بانتظاـ
أجريت الدراسة سنة (:"2008/2009 )دراسة عبد الدايم عدة، رمعون دمحم و صبان دمحم

بمعيد عمـك ك تقنيات األنشطة البدنية كالرياضية بجامعة عبد الحميد ابف  (2008/2009)
ك .(طرؽ الدفاع)"أثر الخبرة الرياضية في استدعاء بعض المفاىيـ المعرفية"بأديس بعنكاف 

ييدؼ لمتأكد مف صحة النظرية التي مفادىا أف ذكؼ الخبرة في ميداف معيف يتفكقكف عمى 
. (عبد الدايـ،، صباف، ، رمعكف )المبتدئيف في استدعاء المفاىيـ 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف مجمكعة ذكؼ الخبرة في استدعاء طرؽ الدفاع في 
                                                                                 .كرة اليد

 :نقد الدراسات السابقة و المشابية

إف اليدؼ مف الدراسات السابقة ىك االستعانة ببعض المالحظات كالنتائج كاالستنتاجات   
دراسة " التي كنا بحاجة إلييا خصكصا أنيا تشبو إلى حد كبيػػػػػػػر مكضكعنا الذؼ يتكمـ عف 

فعندما نقـك باإلطالع عمى ىذه الدراسة " اتخاذ القرار لدػ حراس المرمى في كرة القدـ 
نستنتج أف حراس المرمى أصحاب الخبرة الميدانية الطكيمة لدييـ السرعة التي تمكنيـ مف 

اتخاذ القرار أثناء مكاقف المعب كأنيـ في أغمب األحياف يتفكقكف عمى حراس المرمى 
. المبتدئيف في عممية اتخاذ القرار في الكقت المناسب

 



 

 

 
 
 

 

 الباب األول

 الجانن النظرر 
 

 

 

 



 

 

 

 

 :الفصل األول

نظرية معالجة المعمومات         

 (المعمومات البصرية)
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: تمييد-1

يعتبر االعتماد عمى النظاـ البصرؼ أثناء األداء الرياضي مف أكثر االستخدامات في أؼ 
نشاط رياضي ذلؾ ألف الرؤية تؤثر في مقدرة أك كفاءة الرياضي في أداء متطمبات رياضتو 

كقد اتجيت معظـ محاكالت الباحثيف نحك تحديد الميارات البصرية الضركرية  الخاصة ،
لرياضات المختمفة كتحديد إذا ما كانت تمؾ الميارات البصرية  كالخبرة الرياضية الخاصة 

 .بالرياضييف تختمف عف غير الرياضييف 

 :المعمومات لمعالجة المعرفية النظرية -2
تركز نظرية معالجة المعمكمات عمى كيفية انتباه المتعمميف لألحداث البيئية كترميز 
المعمكمات التي يمكف تعمميا كربطيا بالمعارؼ في الذاكرة كتخزيف المعرفة الجديدة 

 (shunk, 2012) .كاسترجاعيا عند الحاجة

 :كتقـك ىذه النظرية عمى مجمكعة مف المبادغ كىي كالتالي
 .البشر ىـ المعالجكف لممعمكمات –
 .العقل ىك نظاـ معالجة المعمكمات –
 .اإلدراؾ ىك سمسمة مف العمميات العقمية –
 (Mayer, 1996) التعمـ ىك الحصكؿ عمى تمثيالت ذىنية –
 الحسية المسجالت  -3

تقـك مستقبالتنا الحسية بتمقي الكثير المعمكمات مف البيئة الخارجية كتخزينيا في السجل 
الحسي لفترة كجيزة، كلكف القميل مف ىذه المعمكمات يحظى باالنتباه كاالىتماـ ثـ ينتقل الى 

 (2012تيممف، ) .المرحمة التالية كيتمقى المعالجة
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أف حاسة البصر ىي العنصر الحسي (20004حسف، ) يذكر:تعريف حاسة البصر -4
الخاص بالرؤية كبتحديد مسافة المرئيات ككجكد العينيف معا يزيد مف أفق الرؤية كمجاؿ 

الرؤية، كأىمية ىذه الحاسة في الرياضة يمكف تقسيميا إلى قسميف األكؿ خاص بالتدريب ك 
الثاني خاص بالالعب نفسو ، ففي أثناء المباريات يمعب البصر دكرا ىاما في أداء الميارات 

 فعف طريقيا يستطيع الالعب أف يعرؼ مكانو بالنسبة لممنافس ، كيستطيع تحديد نكع
 المناسب ػفؽ مكالفريق المنافس تمكنو مف اتخاذ لميارات التي يمكف أدائيا كما أف تحركاتا

 ,لذلؾ سكاء ىجكميا أك دفاعيا
في كتابو أف الرؤية البصرية عمـ نشأ كنتيجة طبيعية كمنطقية لطبيعة األداء  (براكف ) يشير–

في المنافسات الرياضية كتشتمل الرؤية عمى عدة عناصر مثل الحدة كالتعقب أك المتابعة 
                                                                               .  كالرؤية الممكنةكدقة التميز كالرؤية اإلحاطية أك الطرفية كالقدرة عمى تحديد األبعاد 

 :عناصر الرؤية  -05
                                               :الرؤية المحيطة

ىي القدرة عمى مشاىدة األشياء خارج بؤرة التركيز مف كال الجانبيف األعمى كألسفل كىي 
 180)كاحدة مف أكثر الميارات البصرية قيمة يمكف لمرياضي أف يمتمكيا ، فالرؤية فيما كراء 

درجة مف كال الجانبيف ىي ظاىرة غير طبيعية كىي تمكف الالعبيف مف مشاىدة مساحات  (
                                                       كبر العب
 : تحديد األبعاد-

مف الحكـ   القدرة عمى التعامل كبسرعة مع ىدؼ أك شخص في الفراغ كىي أساس لكلىك
  . عمى الكرات الطائرة، تصكيب الكرة مع الكثب، تمرير كاستالـ الكرة
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: ةالمتابع 
في العديد مف الرياضات يتكجب عمى الرياضييف ليس فقط مشاىدة الالعبيف كاألىداؼ التي 
تحت شركط كظركؼ متنكعة كلكنيـ أيضا يتابعكف األشياء التي تتحرؾ بسرعة خاطفة كىذه 

 .الميارة البصرية تسمى حدة البصر
  :ية المتغيرة تدرين الرؤيةكالدينام-06

ىك برنامج تخصصي تقدمي ييدؼ إلى تحسيف العالقة بيف العينيف كالمخ مف خالؿ تنمية 
ميارات كقدرات الرؤية البصرية باستخداـ تدريبات متدرجة في الصعكبة تعمل عمى تحسيف 

في مختمف  ك تكافق كمركنة عضالت العينيف مع إمكانية التحكـ في تمؾ العضالت
الرياضات تظير مساىمات الرؤية البصرية في تحسيف األداء فالالعب الظيير في كرة القدـ 
يحتاج لرؤية جيدة لمشاىدة الممعب بالكامل كمدافعي كرة السمة يستخدمكف الرؤية اإلحاطية 
لمشاىدة الممعب كمو كالضاربكف الجيدكف في البيسبكؿ عادة لدييـ مستكػ أفضل مف الرؤية 

أف التدريب (2004بيرؼ، ) كيشير يمكنيـ مف تعقب كالتقاط الرميات المتحركة بسرعة عالية
ساعد عمى تحسيف كتطكير األداء في مجمكعة متنكعة مف  ؼيمكف (البصر)الرياضي لمرؤية 

  :الطرؽ 
 يسمح  الكقتتدريب العيف عمى استيعاب أشياء كثيرة في فترة قصيرة مف : كم يمكن أن ترر 

                                                                       .لؾ بجمع المزيد مف البيانات التخاذ القرارات كتحسيف زمف رد الفعل
 النظر بكفاءة مف نقطة كاحدة ألخرػ في الحيز فيعمل عمى تحسيف: القدرة عمى تتبع العين

                                           .كضع الالعب كتساعده عمى تجنب العقبات أك العكائق
التجارية  اليدؼ يذىب مف بقاء عينيؾ عمى الكرة إلى التركيز عمى رمز العالمة : التركيز

. (رؤية الدقيقة لألشياء)أؼ عمى شعار الكرة 
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بيف تستطيع باستمرار ضبط مسار الخاص بؾ لتككف أقصر كأكفأ مسار : تحديد الزوايا 
  .إليو الكائف الذؼ تحاكؿ الكصكؿ كبيف

 ك نكعية المعمكمات البصرية يؤثر عمى قدرتؾ عمى إدراؾ سرعة: الرؤية السريعة لممسار
                                        .اتجاه، مما يؤثر عمى التكقيت الصحيح كالتكازف كصنع القرار

                        . بعد األشياء كتأثير التكقيت كالتكازف كصنع القرار أؼ:اإلدراكي
 التآزر بيف رؤيتؾ كحركة:  والعين والقدم، العين والجسمواليد، تنسيق ما بين العين  

                .مف األلعاب الرياضيةكثير الخاص بؾ ىك ميارة حاسمة كصعبة في 
 يمكنؾ تحسيف قدرتؾ عمى تحديد كيفية ارتباط مكقفكـ لمرياضييف كغيرىا: الوعي المكاني

   . مف األشياء
 زيادة قدرتؾ عمى رؤية األشياء مف حكلؾ يكفر ميزة كبيرة في عدد مف: الوعي بالمحيط

 .الرياضات المختمفة
 التدريب البصرؼ يساعد الرياضييف في تطكير كتعزيز فأ (2004تكماس، ) كقد أشار

الميارات البصرية اليامة كمنيا التركيز البصرؼ ، كالسرعة في تنظيـ األمكر المحيطة، 
كالكقت المناسب لرد الفعل، كالرؤية المحيطية ، الديناميكية الصحيحة لدقة البصر، 

 باإلضافة إلى التنسيق بيف العيف كاليد كالتصكر،كزيادة ميارات التركيز، كالذاكرة البصرية 
األداء الرياضي لمقمة   باإلضافة إلى أف الميارات البصرية الالزمة لكصكؿ إلى.كالجسـ

 : فيتتمثل (المثالية)
.                                                                 ديناميكيةحدة البصر( 1
                                                                           .اإلدراؾسرعة كمدػ  (2
.                                                                                  التنسيق بيف العيف كاليد ( 3
 .الكعي بالمحيط  (4
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التكقيت المناسب   ( 5 
.                                                                       رد الفعلكقت (6
.                                                                              التركيز( 7
.                                                                                                                   البصرؼ  التركيز ك التتبع( 8
 .عمق التصكر (9
 :الخالصة- 7

 العيف عمى استيعاب أشياء كثيرة في الرياضييف تدريبفي العديد مف الرياضات يتكجب عمى 
 بجمع المزيد مف البيانات التخاذ القرارات كتحسيف زمف ىـ يسمح ؿ الكقت ممافترة قصيرة مف

 .إلى أعمى مستكياتوأداء الرياضي  بكصكؿ  كييدؼ ىذا إلىىـ، رد فعل

  



 

 

 
:   الفصل الثاني

اتخاذ القرار عند حراس 
 المرمى كرة القدم
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 :تمييد-1

 عمى اتخاذ القرار تتكقف عمى مدػ قابميتيـ ك تفاعميـ مع المكقف حراس المرمى قدرة إف
 التي كاقفالذؼ يكاجييـ مف خالؿ خبرتيـ في الحياة العممية ك مف خالؿ اختالؼ الـ

حارس  يعتمد عمى تككيف اؿاألمرعدة ميارات التخاذ القرار كىذا ىـ تكاجييـ كالتي تتطمب مف
كالقرارات تككف متنكعة كمتعددة .  لشخصيتو كسمككو داخل المحيط الذؼ يديرهالمرمى 

معرفتيا ككيفية اتخاذ حارس  كلكل قرار مميزات كعيكب التي تحتاج مف اؿ،بحسب الظركؼ
 . نتائج المباريات عمى  بيوالقرار في الكقت المناسب كتنفيذه كتأثيره

   : مفيوم اتخاذ القرار-2

  عمى الجانبيف أحد كالفصل بمعنى تغميب القطع معناىا التينية كممة قرار إلى كممة تشير
ألتفكير  تكقف أك تقطع معينة بطريقة اختياره يجرػ  السمكؾ مف نكع القرار اآلخر،فاتخاذ

 (1980شنكدة، )األخرػ  االحتماالت في النظر كتنيي
 معيف، أك مكقف عديدة، لمكاجية بدائل مف بديل اختيار عممية أنو عمى القرار  كيعرؼ
أالتجاىات  أحد اختيار ىك بالبديل ألمناسب كالمقصكد الحل تنتظر مسألة أك مشكمة لمعالجة

 (1993ياغي، ) لالختيار المعركضة أك الحمكؿ
 : - الرَاضٍ المجال فٍ المرار اذخار -3

 العممية ككنك الرياضي المجاؿ األخيرة اآلكنة في رر ا الق اتخاذ بعممية االىتماـ بدء
صالح، ) نشره ما كحسب لممثير المناسبة االستجابة اختيار خالليا مف يتـ التي الحاسمة
 التخطيط فييا يتـ التي ةؿالمرح ؼؼ القرار فاتخاذ ره ا الدكتك ك مذكرت في   (2015

 كاتخاذ الفعل رد زمف بيف كثيقة عالقة كىناؾ المثير مع تتناسب كالتي الحركية لالستجابة
الحركة  زمف+ الفعل رد زمف = االستجابة زمف :حيث الحركي االستجابة كزمف القرار
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: مراحل عممية اتخاذ القرار -4

يعتقد بعض العمماء أف عممية اتخاذ القرار ينبغي أف تمر بعدة مراحل كخطكات منطقية 
تيدؼ في النياية إلى الكصكؿ إلى القرار الصائب، الذؼ يمكف أف يعالج المشكالت القائمة 

كفيما يمي عرض لخطكات اتخاذ القرار التي ينبغي عمى (2010عبكؼ، ) بالكفاءة المطمكبة
: الفرد إتباعيا عند مكاجية مشكمة ما

: تحديد المشكمة- 1

يعتبر تحديد المشكمة ىك الخطكة األكلى مف خطكات اتخاذ القرار فميس مف المعقكؿ إصدار 
قرار دكف أف يككف ىناؾ محل أك ىدؼ مف كراء إصداره كيقصد بتحديد المشكمة تشخيصيا 
 أؼ الكقكؼ عمى طبيعتيا كماىيتيا ك أبعادىا كالنتائج التي تسببت فييا، أؼ أثارىا كأسبابيا
كتعتبر تمؾ الخطكة مف األىمية بمكاف، ألف أؼ خطأ لمتحديد لممشكمة سكؼ يترتب عميو 

إف المشكمة المحددة تحديدا كاضحا :" خطأ في بقية المراحل مما دعا البعض إلى القكؿ
تعتبر نصف محمكلة كلذلؾ فمف المستحسف أف يتـ تحديد المشكمة تحديدا كميا حتى تسيل 

 كما أف أؼ خطأ في ىذه المرحمة اليامة مف ."292،صفحة2011تعمب،"عممية العالج 
 .الممكف أف يترتب عميو اتخاذ قرار خطأ

: تحديد األىداف- 2

كيعد تحديد األىداؼ أمرا في  األىداؼ ىي الغايات التي يسعى صاحب القرار لمكصكؿ إلييا
غاية األىمية ألنو يعد مؤشرا قكيا عمى طريقة الحل المالئمة، فيساعد عمى اختيار المساؽ 

كىك المحؾ الذؼ يستخدـ في الحكـ عمى مدػ مالئمة القرار  السمككي المالئـ لحل المشكمة
. كنجاحو
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: جمع البيانات- 3

يعد تكفر  كتتطمب عممية اتخاذ القرار الحصكؿ عمى بيانات مالئمة تتصف بالدقة كالثبات
ىذه البيانات أحد أىـ مدخالت عممية اتخاذ القرار، فيي تمعب دكرا ىاما في ىذه العممية كال 
تقتصر أىميتيا عمى تحديد المشكمة كبمكرة أىدافيا بل تتعداه إلى المساعدة في تكليد البدائل 

كا عطاء كزف لكل ما  كتقكيـ ايجابيات كسمبيات كل بديل كما يترتب عميو مف مكاسب كأضرار
 يترتب عمى ىذه البدائل مف أثار، كما تساعد في تحديد احتماالت نجاح كل ىذه البدائل

 (2009زغمكؿ، )  تعترضوكبياف متطمبات ىذا النجاح كالعقبات التي
: البحث عن البدائل - 4

بعد االنتياء مف إجراءات تشخيص كتحميل المشكمة تأتي مرحمة البحث عف الحمكؿ أك 
القرارات البديمة كترتكز ىذه المرحمة عمى سمسمة مف االفتراضات كالتنبؤات التي يقيميا جياز 
اتخاذ القرار بقصد التعرؼ عمى النتائج المتكقعة، كتعد ىذه المرحمة صعبة كشاقة كتتطمب 

االستعانة بآراء اآلخريف، ثـ دراسة كل حل مف الحمكؿ عف طريق تحميمو كمعرفة مزاياه 
كعيكبو كلنجاح ىذه الخطكة البد لمتخذ القرار مف أف يعتمد التفكير المبدع الخالؽ البتكار 
بدائل مختمفة كبخاصة عند مكاجية مشكالت جديدة، ثـ يستبعد البدائل الضعيفة كالبدائل 

غير المشجعة لتحصر في أقل عدد ممكف مف البدائل المتكقع تحققيا بنسب متفاكتة 
 كيتـ ذلؾ باستشارة الخبراء كالفنييف كالتعاكف معيـ في ابتكار بعض البدائل (2010مكسى، )

 (2010عبكؼ، )المناسبة 
: تقييم البدائل- 5

: المقصكد بتقييـ البدائل ىك تحديد االحتياجات السمبيات كفق معايير محددة لمتقييـ مثل
إمكانية التنفيذ، أثار التنفيذ، أثار التنفيذ البديل أؼ العائد كالتكمفة لكل حل الزمف الذؼ 

يستغرقو البديل، ىذا إضافة إلى األخذ في الحسباف الظركؼ الداخمية كالخارجية المؤثرة، ىذه 
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جناف، )نتائج المترتبة عف كل بديل (2007الحريرؼ، ) الخطكة تتطمب عممية تنبؤ فعالة باؿ
كتفيد ىذه الخطكة في تقميص عدد البدائل كذلؾ بعد طرح كا ىماؿ البدائل التي ال (2005

 كما يجب تقييـ البدائل لفيـ (2000المنصكر، ) تحقق الحد األدنى مف المعايير المكضكعة
الخيارات كالبدائل التي تحتكؼ عمى مجمكعة مف النتائج األكثر قبكال كالتي تحقق األىداؼ 

  .المرجكة
: اختيار البديل األفضل- 6

كىي تقـك  تعد ىذه الخطكة قمة في عممية اتخاذ القرار حيث يمارس فييا متخذ القرار حكمو
عمى أساس المفاضمة بيف البدائل في ضكء نتائجيا المتكقعة كمقارنتيا مع األىداؼ أك 

المعايير المنبثقة عنيا، كيستند متخذ القرار في اختياره لمبديل األفضل عمى خبراتو السابقة 
 كيتـ اختيار البديل الذؼ يحصل عمى أعمى (2010مكسى، )كالتجريب، كالبحث كالتحميل 

 (2007الحريرؼ، )ترتيب بالنسبة لتحقيق األىداؼ 
: تنفيذ القرار- 7

نو مف الخطأ االعتقاد بأف ميمة أؼ متخذ قرار انو عند اعتماد القرار المطمكب قد انتيى كل إ
نما بتنفيذه، كغالبا ال يقـك متخذ القرار بتنفيذه كالذيف يقكمكف  شيء ألف القرار ليس بإقراره كا 

ف تنفيذ القرار يتـ بكاسطة أشخاص آخريف إف المستكػ األكؿ لذلؾ ؼكبتنفيذه ىـ عادة يمثل
كىنا يأتي دكر كظيفة التنظيـ كاإلعداد كتحديد المياـ  غير الذيف أعدكه لذلؾ البد مف التعاكف 

كما يجب أف يحدد متخذ القرار أىدافو بدقة  (2001الساعد، ) ركالمسؤكليات لتنفيذ ىذا القرا
  .القرارمف أجل االستفادة مف آليات التقييـ كالتحميالت التي تساعد عمى اتخاذ 

 
 : - الفؼال المرار الذخار الالزمح الفردَح الخصائص -5

 : يمي كما ىي الفعاؿ رر ا الق التخاذ خصائص أربعة كجكد إلى(2009نصير، ) أشار
 : الخثرج*
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 الفرد تجعل القرارات اتخاذ مجاؿ في الفعالة القرارات اتخاذ في دكرا بارزا الخبرة عبؿت
 االفكار مف كبير قدر قلدؼ فيجتمع كالفشل، النجاح خبرات مف ةؿطكؼ  ةؿسؿس إلى يتعرض
 النجاح ك الفشلخبارات  مف كيستفيد الخبرات ذهق يستحضر قفاف  قراريتخذ أف يريد كعندما

 : تحكمح المؼمىماخ ذمُُم ػمً المذرج*

 اختيار خالؿ مف الفرد حكمة كتظير كنضجك الفرد عقالنية ػؿع السمة ذهق كتعتمد
 كتقييميا أىميتيا كتحديد الحرجة المعمكمات

 : اإلتذاع*

 الكصكؿ أجل مف كالمعمكمات األفكار تجميع ػؿع القرار صانع قدرة اإلبداع كيعني
 مف جكانب رؤية في اإلبداعية رتك ا قد يستخدـ أف يستطيع فيك كمفيدة جديدة قرارات إلى

 ةؿالمشؾ
: أىمية اتخاذ أو أخذ القرار- 6

فحياة تعد عممية أخذ القرار مف أىـ الميارات التي ينبغي لإلنساف ممارستيا بإتقاف كفاعمية 
اإلنساف كميا عممية اتخاذ قرارات ألف عدـ قدرة الفرد عمى االختيار بيف بعض البدائل تؤدؼ 

إلى نشأة الصراع النفسي كىي مرحمة يعيشيا الفرد في حالة عدـ قدرتو عمى المفاضمة 
 (2007الركاشدة، ) كاالختيار بيف مختمف دكافعو

: عوامل مؤثرة في نجاح القرارال-7

  ؼؿماؼ في(2015صالح، ) يمخصيا قراراؿ كاتخاذ الفعل رد زمف عمى المؤثرة العكامل
 قؿ كاالستجابة المثير كرقظ بيف المحصكرة الزمنية المدة كىي :االسرجاتح زمه*
 .بالحركة البدء كقبل المثير ػؿع التعرؼ بعد يحدث ما كقك :المرار اذخار*
 . قاستجابت زمف قل ماؿؾ قأداغ في سرعة الالعب ؾؿامت ماؿؾ :الحركح ألداء المسرغرق الىلد*
 .لذلؾ  القراراتخاذ ك المنافس بيا يقـك ك التي الحركة معرفة ػؿع الالعب قدرة كق :الرىلغ*
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  :الصةالخ- 8

 اكتساب الكثير مف الميارات عف  لرياضي بصفة عامة كحارس المرمى بصفة خاصة يمكف
خاصة عندما لصائبة كاطريق التعمـ إال أنو ليس مف السيل تعمـ القدرة عمى اتخاذ القرارات 

ممـز باالجتياد مف الناحية الشرعية كالتحرؾ يككف في مكاجو مباشرة مع الخصـ  كلكنو 
 .كاتخاذ القرار كلك ترتب عمى ذلؾ بعض األخطاء فعدـ اتخاذ القرار ىك أسك األخطاء كميا

 



 

 

                     

 :البان الثاني

 .الدراسة التطبيقية
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

جراءاتو  منيجية البحث وا 
 الميدانية
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:  تمييد-1

بعد دراسة الجانب النظرؼ الذؼ تضمف شرح الجكانب المتعمقة بالمكضكع ك إعطاء شرح لكل 
جانب،تعتبر الدراسة الميدانية كسيمة ىامة لمكصكؿ إلى الحقائق المكجكدة في مجتمع الدراسة 
،عف طريق الميداف يصبح باإلمكاف جمع البيانات ك تحميميا لتدعيـ الجانب النظرؼ ك تأكيده 
ك في ىذا الفصل سنعرض اإلجراءات التي اتبعناىا ك ذلؾ بإعطاء فكرة حكؿ مجاؿ الدراسة 
الجغرافي ك البشرؼ ك الزمني ،باإلضافة إلى ذكر األدكات المستعممة في جمع البيانات التي 
تتمثل في استمارة االستبياف حيث أف اليدؼ مف الدراسة الميدانية ىك البرىنة عمى صحة 

الفركض أك نفييا لذلؾ سنحاكؿ أف نمـ بجميع اإلجراءات الميدانية قصد الكصكؿ إلى الغاية 
. التي تسعى إلييا البحكث عمكما

  :منيج البحث -2

تبعا لممشكمة المطركحة ارتأيت استخداـ المنيج الكصفي بطريقة مسحية   استجابة لمكضكع 
البحث ، ك لككنو األنسب لجمع المعمكمات عف طريق تحميل الظاىرة ، حيث أنو يعتمد عمى 

 .دراسة الكقائع ك الظكاىر كما تكجد بالكاقع

: مجتمع وعينة البحث -3

: مجتمع البحث

    100معسكرفرؽ ك أندية تـ تحديد المجتمع األصمي لمدراسة مف حراس مرمى كرة القدـ 
. 100% حارس   بمعدؿ

 :عينة البحث -4

 فرؽ  حارس مرمى كرة القدـ 30كاف اختيار ىذه العينة مقصكد حيث أخذنا عينة تتككف مف 
. مف مجتمع البحث% 30معسكربنسبةك أندية 
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: متغيرات البحث -5
المعمكمات البصرية كالخبرة الميدانية : المتغير المستقل- 

اتخاذ القرار : المتغير التابع- 

: مجاالت البحث -6
.  حارس مرمى كرة القدـ30 اشتمل عمى:المجال البشرر - 

قمنا بتكزيع االستبيانات عمى بعض حراس المرمى في فرؽ كأندية بكالية : المجال المكاني- 
". معسكر"

  2019 افريل05   إلى 2019 فيفرؼ 03 قمنا بتكزيع االستبيانات مف :المجال الزمني- 

: أدوات البحث -7
 :الدراسة النظرية

 لقد اعتمدت في ىذا البحث عمى مجمكعة مف الكتب التي ليا صمة بمكضكع الدراسة سكاء 
كما اعتمد ت عمى بعض المناىج ك , فيما يخص تقييـ، دركس خاصة بحراس كرة القدـ

. مذكرات التخرج

  :االستبيان

 اعتمدت عمى استمارة االستبياف ككسيمة مالئمة لبحثي، إذ قمت بتكجيييا إلى حراس 
: المرمى ك قد قسمنا االستبياف إلى ثالث محاكر

  .الخبرة الرياضية :المحور األول

  .المعمكمات البصرية :المحور الثاني

 .اتخاذ القرار :المحور الثالث
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بمعسكر كذلؾ في فرؽ ك أندية ،  لقد قمت بزيارة حراس المرمى كرة القدـ :الزيارة الميدانية
. إطار عممي المنجز كالمتمثل في تكزيع استمارة االستبياف عمييـ

: الدراسات اإلحصائية -8

إف اليدؼ مف استعماؿ الكسائل اإلحصائية ىك التكصل إلى مؤشرات كمية تساعدني عمى 
التحميل كالتفسير كالتأكيل كالحكـ عمى مختمف المشاكل باختالؼ نكع المشكمة كتبعا لميدؼ 
الدراسة، كلكي يتسف لي  التعميق كالتحميل عف نتائج االستمارة بصكرة كاضحة كسيمة قمت 

 :بأسمكب التحميل اإلحصائي كالمتمثل في طريقتيف ىما

 طريقة اإلحصاء بالنسبة المئوية  :

: ك تككف عمى الشكل التالي (%) يرمز ليا 

 100×عدد التكرارات 

المجمكع الكمي 

 2اختبار  كا :
 (2010زيني، ) 2(ـؾ-كؾ)=2كا

        ؾ ـ 

  (معامل الثبات)معامل االرتباط لبيرسون :

: نكتب معادلة االرتباط لبيرسكف كالتالي 

. ص  مجس   . ص − مج  سمج  ف 

− مج ص 2)  مجف²ص − مج س 2).( مج²س (ف 

=  (1995الشربيني، ) .....ر
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: حيث أف 
 . (س)مجمكع قيـ االختبار : مج س 
. مجمكع قيـ إعادة االختبار : مج ص 
. مجمكع مربعات قيـ االختبار س  : ²مج س
. مجمكع مربعات قيـ إعادة  االختبار  : ²مج ص

. مربع مجمكع قيـ االختبار س : ( ²مج س )
. مربع مجمكع قيـ إعادة االختبار ص : (²مج ص)

. مجمكع القيـ بيف االختبار القبمي س كاالختبار البعدؼ ص (ص.س )مج 
 :الدراسة االستطالعية -9

لضماف السير الحسف ألؼ بحث ميداني ال بد عمى الباحث القياـ بدراسة استطالعية لمعرفة 
مدػ مالئمة ميداف الدراسة إلجراءات البحث الميدانية كالتأكد مف صالحية األداة المستخدمة 
كالصعكبات التي قد تعترض الباحث كعميو فقد قمت بإجراء دراسة استطالعية عمى بعض 

. الفرؽ لقسـ ثاني ك ىكاة بكالية معسكر

قاـ الطالب الباحث بإجراء بعض المعامالت العممية لمتحقيق مف : المعامالت العممية-
: صالحية االستبياف في الدراسة الحمية ك اشتممت عمى

مف طرؼ السادة  أساتذة الخبراء (االستبياف)بعد أف تـ تحكيـ  أداة البحث : صدق األداة- 
(. 1الممحق)عمى مستكػ معيد التربية البدنية ك الرياضية التابع لجامعة مستغانـ 

 مف حرس 10أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة عددىا :عينة الدراسة االستطالعية- 
. مرمى كرة القدـ

 
 



 الثاب الثاوٍ                                                                           الذراسح الرطثُمُح
 

27 
 

 :األسس العممية  لالختبارات المستخدمة
 يقصد بثبات االختبار مدػ الدقة أك االتساؽ أك استقرار نتائجو فيـ لك طبق :الثبات

  .عمى عينة مف األفراد في مناسبتيف مختمفتيف
إف االختبار يعتبر ثابتا إذا كاف "عف ثبات االختبار  (Van Val in)كما يقكؿ فاف فاليف

 .يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحكصيف ك تحت نفس الشركط

تطبيق االختبار "كاستخداـ الطالب الباحث إحدػ طرؽ حساب ثبات االختبار كىي طريقة 
لمتأكد مف مدػ دقة كاستقرار نتائج  (Test –Retestمعامل االرتباط )"كا عادة تطبيقو

كعمى ىذا أساس قمت بإجراء االختبار عمى مرحمتيف بفاصل زمني قدره أسبكع مع . االختبار
 (.، نفس حراس المرمىنفس العينة، نفس األماكف، نفس التكقيت)تثبيت كل المتغيرات 

 الصدق :
صدؽ االختبار أك المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما كضع مف أجمو 

. فاالختبار أك المقياس الصادؽ ىك الذؼ يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمـ لقياسيا
. كباستعماؿ الكسائل اإلحصائية التالية تـ حساب ثبات ك صدؽ االختبار

لبيرسكف " ر" معامل االرتباط 
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: حسان معامل الثبات

 :ستبيانمعامل الثبات و الصدق اال-
.  يمثل معامل الثبات و الصدق االستبيان المقترح (1)جدول

 المحاكر
حجـ 
 العينة

درجة 
 الحرية

مستكػ 
 الداللة

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدؽ

 جدكليو.ر.

الخبرة 
 .الرياضية

10 09 0.05 

0,95 0,97 
0,602 

المعمومات 
 البصرية

0,97 0,98 

اتخاذ 
 القرار

0,94 0,97  
                                                                                      

 10=                      ف0.05عند مستكػ الداللة 0,602الجد كلية " ر"قيمة 
ما بيف  (محصكرة)يتبيف مف خالؿ ىذا الجدكؿ أف قيـ معامل االرتباط لالستبياف تراكحت 

بالنسبة إلى الثبات بالرجكع إلى  (0.97-0.94)بالنسبة إلى الصدؽ ك (0.97-0.98)
جدكؿ الدالالت االرتباط البسيط لبيرسكف لمعرفة ثبات ك الصدؽ االختبار عند مستكػ 

 كعميو 0,602الجد كلية التي بمغت " ر" ك ىذه القيـ دالة إحصائيا بالمقارنة مع 0.05الداللة
يتبيف لمطالب الباحث أف االستبياف الذؼ تـ بناءه بغرض قياس دراسة اتخاذ القرار لدػ 

حراس المرمى كرة القدـ قسـ ثاني ىكاة بكالية معسكر يتميز بدرجة ثبات ك صدؽ عاليتيف 
 0.05عند مستكػ الداللة 
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تعتبر المكضكعية مف أكثر المشاكل التي تؤثر في الثبات لذلؾ البد مف الدقة : الموضوعية- 
  .المتناىية في إجراء االختبار كتسجيل النتائج 

  ىي مدػ المحكـ أك الفاحص مف العكامل الذاتية كالتحيز(العميكؼ ) كيعرفيا

 :خالصة

مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصل مف نقاط،ك التي تشمل منيجية البحث ك 
اإلجراءات الميدانية التي قمنا بيا خالؿ دراستنا، حيث تعرضنا إلى المنيج المعتمد ك عينة 

. البحث كما تطرقنا إلى األداة المستخدمة أيضا

 



 

30 
 

 
 

 :الفصل الثاني
عرض وتحميل         

 النتائج
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 :تمييد -1

 تطمب منيجية البحث عرض كتحميل النتائج كمناقشتيا، كعمى ىذا األساس اقتضى األمر ت
حيث قاـ  .عرض كتحميل النتائج التي ألت إلييا الدراسة كفق طبيعة البحث ك إجراءاتو

. تفريغ االستبياف في جداكؿ قصد معالجة نتائجيا الخاـ إحصائيابالطالباف الباحثاف 
 سنتطرؽ في ىذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة الميدانية، كىذا مف خالؿ المعالجة 

اإلحصائية إلجابات أفراد العينة المختارة في البحث، بإتباع المنيج الكصفي، كباستعماؿ 
أدكات البحث المتمثمة في أداة االستبياف المكجية لحراس المرمى، كما سنقـك بمناقشة ىذه 
النتائج بتحميل القيـ المحسكبة بمختمف الطرؽ اإلحصائية في ظل اإلطار النظرؼ الخاص 

. بالدراسة
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 :االستبيان الخاص لحراس المرمىعرض نتائج . -2

      عمى ضكء أىداؼ البحث ك فركضو يعرض الطالب الباحث نتائج البحث في جداكؿ 
: تبيف دراسة اتخاذ القرار لدػ حراس المرمى كرة القدـ عمى نحك األتي

. الخبرة الرياضية:المحور األول

. الخبرات المتراكمة تجعل عممية إدراكي عممية تمقائية:1س

أوافق اإلجابات 
بشدة 

أرفض أرفض محايد أوافق 
بشدة 

المجموع 

 30 00 00 06 07 17حراس المرمى 
 %100 %00 00% 20% 23,33% 56,67%النسبة المئكية  

 32,32 المحسكبة 2كا
 9,49الجدكلية  2كا

 4درجة الحرية 
 0.05مستكػ الداللة 

  لمحراس المرمى فيما يخص2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:1)الجدول رقم 
. الخبرات المتراكمة تجعل عممية إدراكي عممية تمقائية

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 2حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

. الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
نستنتج أف أغمب حراس المرمى يركف أف الخبرات المتراكمة تجعل عممية إدراكيـ : االستنتاج

. عممية تمقائية
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يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص الخبرات المتراكمة تجعل عممية (: 1) الشكل 
 . إدراكي عممية تمقائية

 .والشعور والتفكير عوامل أساسية لتكوين الخبرة(المعرفة التخيمية)أرر بأن اإلحساس والحدس :2س

 المجموع أرفض بشدة أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات

 30 01 03 05 05 16 حراس المرمى
 %100 %3,33 10% 16,67% 16,67% 53,33% النسبة المئكية 

 22,66  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص أرػ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:3)الجدول رقم 
 .كالشعكر كالتفكير عكامل أساسية لتككيف الخبرة(المعرفة التخيمية)بأف اإلحساس كالحدس 
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يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 3حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
المعرفة )نستنتج أف أغمب حراس المرمى يركف أف اإلحساس كالحدس : االستنتاج
  .كالشعكر كالتفكير عكامل أساسية لتككيف الخبرة(التخيمية

 

يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أرػ بأف اإلحساس كالحدس (: 2) الشكل 
 . كالشعكر كالتفكير عكامل أساسية لتككيف الخبرة(المعرفة التخيمية)
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 .أستطيع من خالل أدائي العالي استخالص نتائج ايجابية من مختمف الخبرات المكتسبة: 3س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 02 04 07 17 حراس المرمى
 %100 00% 6,67% 13,33% 23,33% 56,67% النسبة المئكية 

 28,66  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:4)الجدول رقم 
 .أستطيع مف خالؿ أدائي العالي استخالص نتائج ايجابية مف مختمف الخبرات المكتسبة

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 4حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
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نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف مف خالؿ أدائيـ العالي استخالص : االستنتاج
 .نتائج ايجابية مف مختمف الخبرات المكتسبة

 

يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع مف خالؿ أدائي العالي (: 3) الشكل 
 . استخالص نتائج ايجابية مف مختمف الخبرات المكتسبة

أبمغ مستور النضج في تكوين الخبرات التي تساىم في تطوير أدائي إذا استطعت إدراك كل :4س
 .الصفات

 المجموع أرفض بشدة أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات

 30 01 03 04 04 18 حراس المرمى
 %100 3,33% 10% 13,33% 13,33% 60% النسبة المئكية 

 31  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة
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 لمحراس المرمى فيما يخص أبمغ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:5)الجدول رقم 
مستكػ النضج في تككيف الخبرات التي تساىـ في تطكير أدائي إذا استطعت إدراؾ كل 

 .الصفات

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 5حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
نستنتج أف أغمب حراس المرمى يبمغكف مستكػ النضج في تككيف الخبرات التي : االستنتاج

  .تساىـ في تطكير أدائيـ إذا استطاعكا إدراؾ كل الصفات

 

يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أبمغ مستكػ النضج في تككيف (: 4) الشكل 
 . الخبرات التي تساىـ في تطكير أدائي إذا استطعت إدراؾ كل الصفات
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 . لدر خبرة تمقائية نتيجة االحتكاك اليومي بالبيئة وخبرات حسية مباشرة:5س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 02 04 10 14 حراس المرمى
 %100 00% 6,67% 13,33% 33,33% 46,67% النسبة المئكية 

 22,66  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:6)الجدول رقم 
 .خبرة تمقائية نتيجة االحتكاؾ اليكمي بالبيئة كخبرات حسية مباشرة

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 6حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
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 نستنتج أف أغمب حراس المرمى لدييـ خبرة تمقائية نتيجة االحتكاؾ اليكمي بالبيئة :االستنتاج
 .كخبرات حسية مباشرة

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ خبرة تمقائية نتيجة (: 5) الشكل 

 . االحتكاؾ اليكمي بالبيئة كخبرات حسية مباشرة

 .المعمومات البصرية:المحور الثاني

 . أستطيع تحديد مسافة المرئيات:1س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 00 07 09 14 حراس المرمى
 %100 00% 00% 23,33% 30% 46,67% النسبة المئكية 

 24,34  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة
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 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:7)الجدول رقم 
 .أستطيع تحديد مسافة المرئيات

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 7حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
. نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف تحديد مسافة المرئيات: االستنتاج

 
 . يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع تحديد مسافة المرئيات(: 6) الشكل 
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 . لدر القدرة عمى التتبع البصرر الذر يعمل عمى تحسين وضع المعن وتجنن العوائق والعقوبات: 2س
أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات

 بشدة
 المجموع

 30 01 03 04 06 16 حراس المرمى
 %100 3,33% 10% 13,33% 20% 53,33% النسبة المئكية 

 23  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:8)الجدول رقم 
 .القدرة عمى التتبع البصرؼ الذؼ يعمل عمى تحسيف كضع المعب كتجنب العكائق كالعقكبات

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 8حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
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نستنتج أف أغمب حراس المرمى لدييـ القدرة عمى التتبع البصرؼ الذؼ يعمل عمى : االستنتاج
. تحسيف كضع المعب كتجنب العكائق كالعقكبات

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ القدرة عمى التتبع البصرؼ (: 7) الشكل 

 . الذؼ يعمل عمى تحسيف كضع المعب كتجنب العكائق كالعقكبات

نوعية المعمومات البصرية تؤثر عمى قدرتي عمى إدراك السرعة واالتجاه مما يؤثر عمى التوقيت :3س
 . الصحيح والتوازن وصنع القرار

أوافق  اإلجابات
 بشدة

أرفض  أرفض محايد أوافق
 بشدة

 المجموع

 30 00 05 05 08 12 حراس المرمى
 %100 00% 16,67% 16,67% 26,67% 40% النسبة المئكية 

 13  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة
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 لمحراس المرمى فيما يخص نكعية 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:9)الجدول رقم 
المعمكمات البصرية تؤثر عمى قدرتي عمى إدراؾ السرعة كاالتجاه مما يؤثر عمى التكقيت 

 .  الصحيح كالتكازف كصنع القرار

يتضح لنا بأنو تكجد فركؽ 9حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
 0.05معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4كدرجة الحرية 
نستنتج أف أغمب حراس المرمى يركف أف نكعية المعمكمات البصرية تؤثر عمى : االستنتاج

. قدرتيـ عمى إدراؾ السرعة كاالتجاه مما يؤثر عمى التكقيت الصحيح كالتكازف كصنع القرار

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص نكعية المعمكمات البصرية تؤثر (: 8) الشكل 

عمى قدرتي عمى إدراؾ السرعة كاالتجاه مما يؤثر عمى التكقيت الصحيح كالتكازف كصنع 
 . القرار
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 .  أستطيع تنسيق بين الرؤية والحركة الخاصة بي:4س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 02 03 04 06 15 حراس المرمى
 %100 6,67% 10% 13,33% 20% 50% النسبة المئكية 

 18,33  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:10)الجدول رقم 
 .  أستطيع تنسيق بيف الرؤية كالحركة الخاصة بي

يتضح لنا بأنو تكجد 10حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
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نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف تنسيق بيف الرؤية كالحركة الخاصة : االستنتاج
.  بيـ

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع تنسيق بيف الرؤية (: 9) الشكل 

 . كالحركة الخاصة بي

لدر المقدرة عمى معرفة مقدار الوقت المطمون لمعالجة المعمومات البصرية والشروع في :5س
 . االستجابة

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 01 07 11 11 حراس المرمى
 %100 %00 3,33% 23,33% 36,67% 36,67% النسبة المئكية 

 18,66  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة
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 لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:11)الجدول رقم 
المقدرة عمى معرفة مقدار الكقت المطمكب لمعالجة المعمكمات البصرية كالشركع في 

 .  االستجابة

يتضح لنا بأنو تكجد 11حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
نستنتج أف أغمب حراس المرمى لدييـ المقدرة عمى معرفة مقدار الكقت المطمكب : االستنتاج

 . لمعالجة المعمكمات البصرية كالشركع في االستجابة

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ المقدرة عمى معرفة مقدار (: 10) الشكل 

 .الكقت المطمكب لمعالجة المعمكمات البصرية كالشركع في االستجابة
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 .اتخاذ القرار:المحور الثالث

 . أستطيع تحديد كل بديل من بدائل القرار:1س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 02 06 10 12 حراس المرمى
 %100 %00 6,67% 20% 33,33% 40% النسبة المئكية 

 17,33  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:12)الجدول رقم 
 . أستطيع تحديد كل بديل مف بدائل القرار

يتضح لنا بأنو تكجد 12حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
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. نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف تحديد كل بديل مف بدائل القرار: االستنتاج

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع تحديد كل بديل مف (: 11) الشكل 

 .بدائل القرار

 . أستطيع تحديد مزايا وعيون كل بديل من بدائل القرار:2س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 00 06 9 15 حراس المرمى
 %100 %00 00% 20% 30% 50% النسبة المئكية 

 27  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة
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 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:13)الجدول رقم 
 .أستطيع تحديد مزايا كعيكب كل بديل مف بدائل القرار

يتضح لنا بأنو تكجد 13حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف تحديد مزايا كعيكب كل بديل مف : االستنتاج

 .بدائل القرار

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع تحديد مزايا كعيكب (: 12) الشكل 

 .كل بديل مف بدائل القرار
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 .لدر المقدرة عمى معرفة الصعوبات التي تواجو تنفيذ قرارر :3س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 00 02 11 17 حراس المرمى
 %100 %00 00% 6,67% 36,67% 56,67% النسبة المئكية 

 38,99  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:14)الجدول رقم 
 .المقدرة عمى معرفة الصعكبات التي تكاجو تنفيذ قرارؼ 

يتضح لنا بأنو تكجد 14حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
نستنتج أف أغمب حراس المرمى لدييـ المقدرة عمى معرفة الصعكبات التي تكاجو : االستنتاج

 .تنفيذ قرارىـ
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يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص لدؼ المقدرة عمى معرفة (: 13) الشكل 

 .الصعكبات التي تكاجو تنفيذ قرارؼ 

 .أستطيع تحديد أين وكيف ومتى أتخذ قرارر :4س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 00 01 9 20 حراس المرمى
 %100 %00 00% 3,33% 30% 66,67% النسبة المئكية 

 50,33  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:15)الجدول رقم 
 .أستطيع تحديد أيف ككيف كمتى أتخذ قرارؼ 
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يتضح لنا بأنو تكجد 15حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
نستنتج أف أغمب حراس المرمى يستطيعكف تحديد أيف ككيف كمتى يتخذكف : االستنتاج

 .قرارىـ

 
يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص أستطيع تحديد أيف ككيف (: 14) الشكل 

 .كمتى أتخذ قرارؼ 
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 .عندما يكون عمي اتخاذ قرار محدد أقوم بتوظيف طريقتي في اتخاذ القرار:5س

أرفض  أرفض محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابات
 بشدة

 المجموع

 30 00 00 03 9 18 حراس المرمى
 %100 %00 00% 10% 30% 60% النسبة المئكية 

 43,17  المحسكبة2كا
 9,49 الجدكلية 2كا

 4 درجة الحرية
 0.05 مستكػ الداللة

 لمحراس المرمى فيما يخص 2 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كقيـ كا(:16)الجدول رقم 
 .عندما يككف عمي اتخاذ قرار محدد أقـك بتكظيف طريقتي في اتخاذ القرار

يتضح لنا بأنو تكجد 16حسب نتائج التحميل اإلحصائي كما ىك مكضكع في الجدكؿ رقـ
فركؽ معنكية أك ذات داللة إحصائية بيف إجابات حراس المرمى كىذا عند مستكػ داللة 

 .الجدكلية2المحسكبة أكبر مف كا2 ، بحيث نجد أف كا4 كدرجة الحرية 0.05
نستنتج أف أغمب حراس المرمى عندما يككف عمييـ اتخاذ قرار محدد يقكمكف : االستنتاج

 .بتكظيف طريقتيـ في اتخاذ القرار
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يمثل النسب المئكية لمحراس المرمى فيما يخص عندما يككف عمي اتخاذ قرار (: 15) الشكل 

 .محدد أقـك بتكظيف طريقتي في اتخاذ القرار

:                                                                                        اإلستنتاجات-4

في حدكد إجراءات البحث ، كفي ضكء أىدافو كمف خالؿ التحميل اإلحصائي لمنتائج 
 :                                                                              المتحصل عمييا أمكف التكصل إلى االستنتاجات التالية

 اختيار األنسب لممعمكمات البصرية  عنصر أساسي كفعاؿ في عممية اتخاذ القرار. 
 الخبرة الميدانية تساىـ بشكل ىاـ  في عممية اتخاذ القرار. 
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:  مقارنة النتائج بالفرضيات-5

:  الفرضية الجزئية األولى

كىي النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األكلى، كذلؾ مف خالؿ اإلجابات المتحصل عمييا   
 كعمى ضكء النتائج المحصل عمييا في الجداكؿ الخاصة بالمحكر حراس المرمىمف طرؼ 

األكؿ كبناءا عمى الفرضية التي إنطمقت عمى أساس فكرة مقترحة كحل مسبق لمكضكع بحثنا 
.  الخبرة الرياضية أثر ىاـ في عممية اتخاذ القراركالتي تقكؿ أف 

 أف الخبرات المتراكمة تجعل عممية اإلدراؾ (02)  اتضح لنا مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
يظير لنا  (03)، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ"56,67%"حيث بمغت النسبة المئكية عممية تمقائية

كالشعكر كالتفكير عكامل أساسية لتككيف الخبرة (المعرفة التخيمية)اإلحساس كالحدس بأف 
 أف (04)، كما يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ "53,33%"حيث بمغت النسبة المئكية

يستطيع مف خالؿ أدائو العالي استخالص نتائج ايجابية مف مختمف  الحارس المرمى
أف ( 05)، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ "56,67%"حيث بمغت النسبة المئكية الخبرات المكتسبة

أبمغ مستكػ النضج في تككيف الخبرات التي تساىـ في تطكير أدائو إذا الحارس المرمى إذا 
( 06)، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ "60%"حيث بمغت النسبة المئكية استطاع إدراؾ كل الصفات

لديو خبرة تمقائية نتيجة االحتكاؾ اليكمي بالبيئة كخبرات حسية مباشرة أف الحارس المرمى 
كعميو يمكف القكؿ أف الخبرة الرياضية تساىـ بشكل ،"43,33%"حيث بمغت النسبة المئكية

الخبرة الميدانية أثر ىاـ في  كبالتالي الفرضية األكلى القائمة بأف فعاؿ في عممية اتخاذ القرار
 .                                                                                قد تحققتعممية اتخاذ القرار
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:  الثانيةالفرضية الجزئية 

، كذلؾ مف خالؿ اإلجابات المتحصل عمييا الثانيةكىي النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية   
 كعمى ضكء النتائج المحصل عمييا في الجداكؿ الخاصة بالمحكر حراس المرمىمف طرؼ 

 كبناءا عمى الفرضية التي إنطمقت عمى أساس فكرة مقترحة كحل مسبق لمكضكع الثاني
 االختيار األنسب لممعمكمات البصرية تأثير ايجابي في عممية اتخاذ أفببحثنا كالتي تقكؿ 

.  القرار

 أف الحارس المرمى يستطيع تحديد مسافة (07)  اتضح لنا مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
أف يظير لنا  (08)، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ"46,67%"المرئيات حيث بمغت النسبة المئكية

الحارس المرمى لديو القدرة عمى التتبع البصرؼ الذؼ يعمل عمى تحسيف كضع المعب 
، كما يتضح لنا مف خالؿ "53,33%"حيث بمغت النسبة المئكية كتجنب العكائق كالعقكبات

نكعية المعمكمات البصرية تؤثر عمى قدرتي عمى إدراؾ السرعة  أف (09)الجدكؿ رقـ 
كاالتجاه مما يؤثر عمى التكقيت الصحيح كالتكازف كصنع القرار حيث بمغت النسبة 

يستطيع تنسيق يتجمى لنا أف الحارس المرمى ( 10)، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ "40%"المئكية
، كمف خالؿ الجدكؿ رقـ "50%"بيف الرؤية كالحركة الخاصة بو حيث بمغت النسبة المئكية

لديو المقدرة عمى معرفة مقدار الكقت المطمكب لمعالجة أف الحارس المرمى ( 11)
كعميو ،"36,67%"المعمكمات البصرية كالشركع في االستجابة حيث بمغت النسبة المئكية

 كبالتالي يمكف القكؿ أف المعمكمات البصرية تساعد بشكل كبير في عممية اتخاذ القرار
االختيار األنسب لممعمكمات البصرية تأثير ايجابي في عممية   أف القائمةالثانيةالفرضية 

.    قد تحققتاتخاذ القرار
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  :الفرضية العامة
                                                                                          
لقد تأكدت أف الفرضية الجزئية األكلى قد تحققت ك الفرضية الثانية قد تحققت كذلؾ ك ىذا 
يعني أف الخبرة الطكيمة ك الكفاءة في معالجة المعمكمة البصرية يؤدياف إلى اتخاذ القرار 

السميـ عند حراس المرمى كرة القدـ ، ك عميو يرػ الطالب أف الفرضية العامة لمبحث ك التي 
 .مفادىا أف الخبرة الميدانية الطكيمة تؤثر إيجابيا في اتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ القرار السميـ 

 
 :     توصيـــــــــــــــات-6

ضركرة االعتماد عمى حراس مرمى ذكؼ الخبرة الميدانية الطكيمة بصفة خاصة في مجاؿ كرة 
 .القدـ
األخذ بعيف االعتبار دراسة المعمكمة البصرية كالرؤية في إطار تككيف حراس المرمى في -

 كرةالقدـ                                                              
 يجب دمج بيف ميارتي السرعة ك التركيز في اتخاذ القرار  - 

إف االىتماـ المتزايد لمعبة كرة القدـ يدعكنا إلى البحث عمى برامج كطرؽ لتطكير مف قدرات 
 .حراس المرمى خاصة في جانب اتخاذ القرار
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                                                                                   :خاتمة
   إف التطكر الكبير ك االىتماـ المتزايد لكرة القدـ يدعكنا عمى البحث في مجاؿ التدريب 

الرياضي  عف أنجح الحمكؿ ك الكسائل في الكشف عف حراس مرمى يمتمككف صفات التفكؽ 
ك مكىبة ك يتنبأ ليـ بتحقيق النجاح المستقبمي، لذا يعتبر اتخاذ القرار ك معالجة المعمكمة 
البصرية  ذات أىمية كبرػ ك أصبحت مف أىـ الكاجبات األساسية في العممية التدريبية ليـ 
ك التي تستغرؽ كقتا طكيال ك التي يككف ىدفيا اتخاذ القرار الصائب في الكقت المناسب ك 

االرتقاء إلى أعمى المستكيات باإلضافة إلى ىذه األمكر التي تعمل عمى تطكير مستكػ اتخاذ 
القرار نتيجة المعالجة الصحيحة لممعمكمات البصرية فإف ىناؾ بعض النكاحي اليامة ليا 
أىمية في اإلعداد الممارؼ لمحارس كالخبرة الميدانية الطكيمة ك صقل الكفاءة بالسرعة في 

التنفيذ التي تكصل الحارس إلى تحقيق أعمى اإلنجازات الرياضية ك المحمية ك الدكلية فميما 
بمغ حارس المرمى مف قمة في مستػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه الرياضي فمف يحقق النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج المرجكة مالـ 

.تكف لو القدرة عمى اتخاذ القرار المالئـ في الكقت المناسب   
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دراسة اتخاد القرار عند حراس المرمى فً كرة 

 القدم

 وزارة التعلٌم العـالً والبحث العلمً

  جامعـة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم       

 معهدالتربٌة البدنٌة  و الرٌاضٌة

 فرع تدرٌب رٌاضً تنافسً

 اسرمارج اسرثُـان مىجهح لحراس المرمً  كرج المذم

فً إطار إنجاز مذكرة التخرج التً تدخل ضمن متطلبات نٌل شهادة ماستر فً التربٌة 

: والرٌاضٌة فرع تدرٌب الرٌاضً تنافسً المتمثل عنوانها فً ةالبدنً  

 

  

  

 

                                                                                                   

فً إطار بحثً المتمحور حول  دراسة  اتخد القرار عند حراس المرمى فً  كرة القدم    ، 

اتقدم باستمارتً هذه طالبا منكم ملئها بعناٌة وااللتزام بالموضوعٌة من خالل أجوبتكم التً 

ستفضً مصداقٌة أكبر على بحثً الذي هو خطوة نحو األمام، وفتح المجال أمام دراسات 

.      اتقدم مسبقا بتشكراتً على مساهمتكم المتواضعة        .أخرى أكثر تعمقا فً الموضوع

  .                                             .فائق االحترام والتقدٌروتقبل سٌدي منً 

 .فً الخانة المناسبة حسب اٌجابتكم المقترحة (×)ضع عالمة -
:تحت إشراف األستاذ                                                 :من إعداد الطالب  

 صبان دمحم:  د.أ.                                                       سماعٌل حمزة. 
    

  ــة2019-201ـ8السنة الجامعٌـ
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ارف ض 
 بشدة

 

 

 ارفض

 

 

 محايد

 

 

موافق  

 

 

 

 موافق

 بشدة

 

خبرة اؿ:   الثاني  المحكر 
 الرياضية

 

 

الر
 قم

 

 

 الخبرات المتراكمة تجعل عممية     
 ادراكي عممية تمقائية

1 

ارػ باف االحساس  كالحدس      
كالشعكر  ك  {المعرفة التخيمية }

التفكير كعكامل اساسية لتككيف 
 حبرة 

2 

 استطيع مف خالؿ  ادائي       
العالي استخالص نتائج ايجابية  
 مف مختمف الخبرات المكتسبة 

3 

ابمغ مستكػ النضج في تككيف      
الخبرات التي تساىـ في تطكير  
ادائي  اذا استطعت استطعت 

 ادراؾ كل الصفات 

4 
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 محاٌد

 

 

 غٌرموافقجدا

 

 غٌرموافق

 

 موافقجدا

 

 

 موافق

 

 

 

ت :   ثانياملحىز ال     املعلىماث البصٍس

 

  ممااتاملسر اسخطيع جحدًد     

 

1 

لدي القدزة  على الخدبع البصسي       

الري ٌعمل على  جحمين  وضع  

 اللعب  وججنب  العىائق و العقباث

2 

ت جىثس       نىعيت املعلىماث البصٍس

على قدزحي في ادزاك  المسعت  

والاججاهمما ًؤثس على جىقيذ  

الصحيج  والخىاشن وصنع القساز     

                      

 

3 

      

نميق بين السؤٍت اسخطيع ث

 والحسلت الخاصت بي 

4 

لدي املقدزة على معسات مقداز       

الىقذ املطلىب ملعالجت املعلىماث 

ت  والشسوع في اسخجابت  البصٍس

5 

اوافق  اوافق  محاٌد ارفض ارفض بشدة

 بشدة 
   اتخاذ القرار:          املحور الثالث
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اسخطيع جحدًد مل بدًل من بدائل      

 القساز                      

1 

اسخطيع جحدًد مصاًا وعيىب مل      ا

 قسازاحي

2 

لدي املقدزة على معسات             

الصعىباث التي  جىاجه جنفير 

 قسازي                              

3 

 اسخطيع جحدًد  اًن ةليف ومتى      

 اجحر قسازي                           

4 

عندما ًكىن علي اجخاذقسا     ز             

قي    في     محدداقىم بخىظيف طٍس

 اجخاذ القساز                          

5 
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(دراسة اتخاذ القرار عند حراس المرمى فً كرة القدم)  


