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مقدمة:_1

، بل تعدى ذلك إىل كل جماالت Freudمل يقتصر علم النفس احلديث على جمرد التحليل النفسي الذي اشتهر به العامل فرويد 

النفسية للرتبية البدنية والرياضة،إذ تأخذ هذه األخرية احلياة،وليس هذا فقط، بل ذهب علم النفس احلديث إىل دراسة األسس

خصوصيات متعددة خمتلفة.

أسباب حدوث السلوك ومعرفة ويهدف علم النفس الرياضي إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي فهم سلوك الرياضي وتفسريه،

الرياضي والعوامل اليت تؤثر فيه  والتنبؤ مبا سيكون عليه السلوك الرياضي،وذلك باستناد إىل معرفة العالقة املوجودة بني الظواهر 

يف تلك النشاطات العقلية الداخلية للفرد  فعلم النفس املعريف يتحدد من خالل اإلشكاليات والقضايا اليت يعاجلها واملتمثلة عموما 

كاالنتباه واإلدراك ومعاجلة املعلومات وختزينها ومتثلها والقدرة على اسرتجاعها عند احلاجة واالسرتاتيجيات املعرفية اليت يستخدمها 

.)62، صفحة 2005(بلحاج، .الفرد عموما واملتعلم بشكل خاص يف سريورة تعلمه واكتسابه للمعرفة

اختاذوال ميكن احلديث عن علم النفس املعريف دون نظرية معاجلة املعلومات املرتبطة باملثريات اليت تتطلب العمليات املعرفية يف 

.)43، صفحة 2010(فخري و حممد، .القرار

ميدان علم النفسي املعريف وعلم النفس الرياضي تعترب بان اخلربة املعرفية تستند على اكتساب كما أن العديد من الدراسات يف 

.(Gobet, ,F, 1996, pp. 5-7)املعارف اخلاصة واليت بدورها تدعم عملية التذكر، التعرف واخذ القرار

لذي يؤدي إىل حتديد البدائل املمكنة اها ومعاجلتها بطريقة علمية،األمرمجع املعلومات وحتليلكما أن عملية اختاذ القرار تنبثق من 

للحل ،كما أن اختاذ أحد البدائل يتطلب غالبا أخذ احلس البشري يف احلسابات عند تفحص أفضلية ما يرتتب على بديل ما من 

)1981(عبداملقصود، .املوثقةنتائج ،فاختاذ القرار الناجح يعتمد على التقدير السليم كما يعتمد على املعلومات 

مشكلة البحث:_2
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تتميز الرياضة وكرة القدم خاصة بعدة مميزات أمهها إعداد العبني وتكوينهم مبستوى عايل يف املنافسات 

مستوى , غري أن الالعب

قبل املنافسة يعيش جوا من حاالت التوتر و القلق الذي جيعله الحيسن أخذ القرارات يف وقتها وعدم

غري جمهزة له، إال أن اخلربة امليدانية ليست باألمرالرتكيز الذي يظهر عليه بسبب العمليات العقالنية

اا,تاهلني إلك للوصول إىل اخلربة امليدانيةتتطلب ممارسة يومية بشكل مستمرويف الظروف العاديةس

معتمدا على الذاكرة كعملية ذهنية أساسية.

اللعبباملركزأن املعرفة اخلاصةاعتبارومن هنا تتضح مشكلة البحث املتناول من طرف الطالبان على 

. علوماتية)مل(باستعمال احملاكاة اسنة19منأقلالقدم القرار لدى العيب كرةاختاذيف هلا أثر

أهداف البحث:_3

من خالل معاجلتنا حليثيات املوضوع يتحدد هدف البحث فيما يلي.

احملاكاة لدى العيبباستعمالمعرفة مدى تأثري مراكز اللعب يف صحة وزمن أخذ القرار- 

سنة .19كرة القدم أقل من 

احملاكاة.باستعمالمقارنة مراكز اللعب يف كرة القدم وعالقتها يف مهارة أخذ القرار - 

فرضيات البحث:_4

الفرضية العامة:1_4

اموعات الثالث حسب مراكز اللعب -  بني  ية ما حصائ إ لة  دال ات  فروق ذ اك  .هن

فرضية الفرعية:ال2_4

اموعات الثالث حسب - 1 بني  ية ما حصائ إ لة  دال ات  فروق ذ اك  .صحة اإلجابةهن
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اموعات الثالث حسب - 2 بني  ية ما حصائ إ لة  دال ات  فروق ذ اك  .زمن اإلجابةهن

أهمية البحث:_5

لجانب العلمي: ا1_5
تنحصر أمهية حبثنا يف فيما يلي:

 -

العيب كرة القدم.باستعمال احملاكاة لدىمهارة أخذ القرار

إعطاء صورة واضحة على مدى تأثري مهارة أخذ القرار على مراكز اللعب باستعمال- 

احملاكاة  يف كرة القدم أثناء املنافسة.

إثراء البحث العلمي و تزويد املعاهد الرتبية البدنية و الرياضية قسم تدريب الرياضي- 

اضية ذا البحث. لري اهد ا املع و

العملي:لجانب ا2_5

.إبراز واقع اخلربة امليدانية يف نشاط كرة القدم على ضوء أفراد عينية البحث املختربة- 

احملاكاة وتوظيفها باستعماليفيد أصحاب التخصص باالهتمام بنوع النشاط التنافسي ومدى استفادته من دراسة مركز اللعب - 

يف اخذ القرار.

تحديد المفاهيم والمصطلحات:_6

هذه الدراسة أودراسة علمية ألي موضوع تتطلب منا حتديد املفاهيم األساسية املستخدمة يفإن أي 

البحث  انطالقا من هذا نتطرق إىل شرح بعض املفاهيم األساسية يف موضوع الدراسة.
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ويعرف سولسو فيقول "املعرفة هي جمموعة متباينة من االستعدادات والقدرات:المعارف1_6

.بالدراسة،الفهم،اإلدراك،التخيل،التذكر،احلكم،التقدير واالستدالل والتفكري" العقلية وذلك 

.)11، صفحة 2001(السيد فرحات، 

القرار:اتخاذ2_6

مشتق من القر أصل معناه ما نريد هو "التمكن" فيقال قربه ومتكن فيه .القرار لغة:1_2_6

قرار إزاء  حالة ما يعترب قرارا اختاذكما أن عدم من بدائل خمتلفة ،االختيارإن القرار يف ماهيته هو :اصطالحاالقرار 2_2_6

حبد ذاته.

حاالت اللعب يف اهلجوم حماكاة،استمارةفهو يعتمد على توظيف األداة املستعملة يف قياسه من خالل القرار إجرائيا: 3_2_6

عن طريق صور ثابتة.

.هو ما يتواله الشخص من عمل أو حنوهالمركز:3_6

.فيهخربتهاملكان الذي يتواجد فيه الالعب بناءا على خطة املدرب وكذا قدرات الالعب الفنية و البدنية و هواللعب:مركز4_6

احملاكاة هي أسلوب تعليمي يستخدمه املعلم عادة لتقريب الطلبة إىل العامل الواقعي الذي المحاكاة:5_6

,Bossarl, 2009)يصعب توفريه للمتعلمني،وهذا بسبب التكلفة املادية، كأنك تتخيل أو حتقق حركة خارج إطارها الطبيعي 

p. 6).

:الدراسات المشابهة_7

):2013-2012_ دراسة ميلود نورا لدين و حراثي علي (1_7

كان اهلدف التعرف لدى العيب كرة اليدحسب مركز اللعبقاعدة املعارف املفامهية واملهارة الذاكرتية يف مهمة أخذ القراردور

حماكاة اللعب باستخدام احلاسوب .قاعدة املعارف املفاهيمية يف أخذ القرار للفئة املذكورة ،من خالل استخدام استمارةعلى دور
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نتائج دراسة سنوات10

بينت دور اخلربة امليدانية يف أخذ القرار لدى العبني كرة اليد .

االستنتاجات :_أ

لتوصل إىل:يف حدود عينة الدراسة و اإلجراءات املستخدمة و أداة الدراسة مت ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف صحة اإلجابة لصاحل الالعبني ذوي اخلربة على حساب جمموعة الالعبني املبتدئني بقيمة ف 

5.484احملسوبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف زمن اإلجابة لصاحل الالعبني ذوي اخلربة على حساب جمموعة الالعبني املبتدئني بقيمة ف 

).2013علي&(نورا لدين2.339وبة احملس

التعليق على الدارسة :_ب

املنهج املستخدم يف الدراسة هو نفس املنهج املستخدم يف دراستنا وهو املنهج املسحي الوصفي .أوجه التشابه :-

البعض من أفراد العينة هم من املمارسني وهذا ما يتوافق مع أفراد عينة دراستنا .عينة الدراسة :-

.ما حبثنا فأشتمل على ثالث عيناتأمشلت دراسة الثنائي عينتني بالبحث أوجه االختالف:-

إن النشاط املعين بالبحث يف دراسة الثنائي كان كرة السلة للمقعدين أما دراسة الطالبني - 

.كرة اليدفكانت يف رياضة 

أهم النتائج المشتركة:- 

خالل الدراستني فهي أن عينة ذوي اخلربة أحسن من عينة املبتدئني أو الناقصني خربة يف أما أهم النتائج املشرتكة املتوصل إليها من
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كاة جديد الدراسة:-

املعلوماتية).

):2012-2011_دراسة عابد فؤاد و مختار رافع (2_7
دور املعارف املفامهية يف أخذ القرار لدى العيب كرة السلة املقعدين .

كان اهلدف التعرف على دور املعارف املفاهيمية يف أخذ القرار للفئة املذكورة ،من خالل 

احلاسوب .استخدام استمارة حماكاة اللعب باستخدام 

سنوات10

نتائج دراسة بينت دور اخلربة امليدانية يف أخذ القرار لدى العبني كرة اليد

االستنتاجات :_أ

يف حدود عينة الدراسة و اإلجراءات املستخدمة و أداة الدراسة مت التوصل إىل:

إحصائية يف صحة اإلجابة لصاحل الالعبني ذوي اخلربة على حساب جمموعة الالعبني املبتدئني بقيمة ت وجود فروق ذات داللة

5.484احملسوبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف زمن اإلجابة لصاحل الالعبني ذوي اخلربة على حساب جمموعة الالعبني املبتدئني بقيمة ت 

)rafai & Abed.2012(2.339احملسوبة 

التعليق على الدارسة :_ب

املنهج املستخدم يف الدراسة هو نفس املنهج املستخدم يف دراستنا وهو املنهج املسحي الوصفي .أوجه التشابه :-

البعض من أفراد العينة هم من املمارسني وهذا ما يتوافق مع أفراد عينة دراستنا .عينة الدراسة :-

مشلت دراسة الثنائي عينتني بالبحث إما حبثنا فأشتمل على ثالث عيناتأوجه االختالف:-



9

إن النشاط املعين بالبحث يف دراسة الثنائي كان كرة السلة للمقعدين أما دراسة الطالبني - 

الباحثني فكانت يف رياضة كرة اليد.

أهم النتائج المشتركة:- 

الدراستني فهي أن عينة ذوي اخلربة أحسن من عينة املبتدئني أو الناقصني خربة يف أما أهم النتائج املشرتكة املتوصل إليها من خالل 

هل قاعدة املعارف و املهارة الذاكرتية أثر على أخذ القرار حسب مركز الالعب يف كرة اليد.جديد الدراسة :-

:)2008(دراسة محمد صبان _3_7
أثر مستوى اخلرباتية يف استدعاء املعارف املعلنة (املفاهيمية) يف كرة القدم، كان اهلدف التعرف على نوع املعارف 

املستخدمة يف كرة القدم، من خالل استخدام استمارة إستبيانية متكونة من سؤالني يف طرق اللعب يف كرة القدم، مت متثليها على 

قارنا ثالثة جمموعات من املبتدئني الغري ممارسني و جمموعتني من ذو اخلربة (مدربني و العبني) تفوق مدة خمطط ميدان كرة القدم، م

املعارف استدعاءسنوات، نتائج الدراسة بينت من جهة أثر اخلربة امليدانية و تفوق ذوي اخلربة يف 10ممارستهم لكرة القدم الـ 

العامة   و اخلاصة بأنظمة اللعب يف كرة القدم، و من جهة أخرى اكتساب خربة رياضية مرفقة بزيادة و إثراء للمعارف املعلنة يف 

.النشاط الرياضي املشارك فيه بانتظام

:االستنتاجات_أ

اك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املدربني يف حدود عينة الدراسة و اإلجراءات املستخدمة و أداة الدراسة مت التوصل إىل أن هن

:والالعبني ذوي اخلربة عن جمموعة الالعبني املبتدئني و الغري املمارسني لكرة القدم و يتضح ذلك من خالل

وجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج أداء األربع جمموعات يف استدعاء طرق الدفاع (األساسية) يف كرة القدم و مستوى اخلربة، 

.، لصاحل املدربني والالعبني ذوي اخلربة7,90قيمة "ف" احملسوبة ب
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طرق الدفاع املركبة (الثانوية) ومستوى اخلربة، بقيمة "ف" استدعاءوجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج أداء األربع جمموعات 

.، لصاحل املدربني والالعبني ذوي اخلربة5,29

. (Mohamed, 2008)

التعليق على الدراسة:_ب

املنهج املستخدم يف الدراسة هو نفس املنهج املستخدم يف دراستنا وهو املنهج املسحي الوصفي.أوجه التشابه:- 

البعض من أفراد العينة هم من املمارسني وهذا ما يتوافق مع أفراد عينة دراستنا.عينة الدراسة:- 

البحث من فئة األسوياء، يف حني انصبت دراستنا على عينتني (العيب كرة مشلت دراسة صبان أربعة عينات بأوجه االختالف: - 

السلة املمارسني: ذوي اخلربة واملبتدئني من فئة املقعدين).

النشاط املعين بالبحث يف دراسة صبان كان كرة القدم أما دراسة الطالبني الباحثني فكانت يف رياضة كرة السلة للمقعدين.إن

:المشتركةأهم النتائج -

أما أهم النتائج املشرتكة املتوصل إليها من خالل الدراستني فهي أن عينة ذوي اخلربة أحسن من عينة املبتدئني يف أخذ القرار.

باستخدام حقيقةإن موضوع حبثنا اهتم بدراسة دور املعارف املفاهيمية يف اخذ القرار مبحاكاة وضعيات لعب شبه نقد الدراسة:-

أداة االستبيان.صور ثابتة على احلاسوب، يف حني استخدمت يف دراسة حممد صبان

أا اختصت ببحث فئة ذوي  اسة  لدر يد ا لرياضة كرة السلة.الالعبني املقعدين املمارسني:اخلاصةاالحتياجاتجد

:)2008/2009(_ دراسة عبد الدايم عدة، رمعون محمد و صبان محمد 4_7

مبعهد علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية  جبامعة عبد احلميد ابن باديس )2008/2009(أجريت هذه الدراسة سنة 

ويهدف لتأكد من صحة النظرية اليت مفادها أن .بعنوان " أثر اخلربة الرياضية يف استدعاء بعض املفاهيم املعرفية (طرق الدفاع) 

.)2008/2009(الدامي، حممد، و حممد، فوقون على املبتدئني يف استدعاء املفاهيمذوي اخلربة يف ميدان معني يت
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هناك فروق ذات داللة إحصائية مابني جمموعة ذوي اخلربة من مدربني و العبني و جمموعة مبتدئني من ممارسني و غري ممارسني 

.الدفاع يف كرة اليدلصاحل جمموعة ذوي اخلربة يف استدعاء طرق 

سنوات، العبني 10سنة: من مدربني، العبني ممارسني ألكثر من 18شاركت يف هذا البحث أربع جمموعات رجال يفوق سنهم 

.سنوات و غري ممارسني لكرة اليد10ممارسني ألقل من 

:االستنتاجات-أ

طرق الدفاع يف كرة اليد ومستوى اخلربة، بقيمة "ف" وجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج أداء األربع جمموعات يف استدعاء

.، لصاحل املدربني والالعبني ذوي اخلربة7,90احملسوبة 

طرق الدفاع املركبة (الثانوية) و مستوى اخلربة، بقيمة "ف" استدعاءوجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج أداء األربع جمموعات 

.(Adda, Mohamed, & Mohamed, 2008) .، لصاحل املدربني والالعبني ذوي اخلربة5,29

التعليق على الدراسة:_ب

الوصفي.املنهج املستخدم يف الدراسة هو نفس املنهج املستخدم يف دراستنا وهو املنهج املسحي أوجه التشابه:-

البعض من أفراد العينة هم من املمارسني وهذا ما يتوافق مع أفراد عينة دراستنا.عينة الدراسة:-

املستخدمة يف دراسة كل من عبد الدامي  و رمعون وصبان هو االستبيان يف حني أن األداة املستخدمة األداةأوجه االختالف: -

ب باستخدام احلاسوب، وكانت أفراد عينة حبثهم من األسوياء يف رياضة كرة اليد، يف يف دراستنا كانت استمارة حماكاة حاالت اللع

حني انصب حبثنا على دراسة عينة أفرادها من املقعدين يف رياضة كرة السلة.

:أهم النتائج المشتركة-

من عينة املبتدئني يف أخذ القرار .أما أهم النتائج املشرتكة املتوصل إليها من خالل الدراستني فهي أن عينة ذوي اخلربة أحسن
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باستخدامحقيقةإن موضوع حبثنا اهتم بدراسة دور املعارف املفاهيمية يف اخذ القرار مبحاكاة وضعيات لعب شبه نقد الدراسة:-

أا اختصت بدراسة فئة ،صور ثابتة على احلاسوب، يف حني استخدمت الدراسة السابقة أداة االستبيان اسة  لدر يد ا ذوي جد

االحتياجات اخلاصة (املقعدين)عند الالعبني املمارسني يف رياضة كرة السلة.

:)2001(دراسة زوجي_5_7

اهلدف دور قاعدة املعلومات وأنظمة التذكرية للمدربني والالعبني يف ظروف البدء.بالتكرار يف حالة مهمة ٍاختاذ القرار لألكابر

السرعة املالئمة ألخذ القرار يف أوضاع اللعب احملاكاة لكرة القدم وهذا ما بني العبني اخلرباء األساسي يف هذه الدراسة، هو مقارنة 

:لكرة القدم ومبتدئني مل يسبق هلم املشاركة يف فرق كرة القدم  وقياس االختالفات باستعمال خمتلف الصيغ التالية

ات الفحص مت وضعهم انطالقا من حاالت اللعب احملاكاة.العرض بالتكرار ،عمل املضاعف ،العرض بالتنشيط احلركي . اختبار 

نتائج األداء من خالل سرعة يف زمن حتقق من فرضية أن لذوي اخلربة قاعدة معارف خاصة سهل عملية املعاجلة يف أخذ القرار

وقد مشلت العينة املسحيمنهج املعتمد من طرف الباحث املنهج االستجابة و/أو ارتفاع معدل صحة اإلجابات مقارنة باملبتدئني

:فرد موزعني كما يلي36

.العب مبتدئ مل يسبق هلم اللعب يف أي نادي رياضي12

.عاما12العب ذوي اخلربة ألكثر من 12اموعة الثانية :

.مدربا متخصصة يف كرة القدم12اموعة الثالثة:  

(D’honneur De L’union Sportive De Castanet-Tolosan)مت العمل مبلعب

:االستنتاجات_أ

تظهر نتائج اخلرباء و املبتدئني متساوية و هذا خالل العرض األول للصور، حيث مل يظهر اخلرباء تفوقا إال يف العرض الثاين للصور 

بشكل مماثل أو معاكس، و هذا عكس املبتدئني الذين يستغرقون نفس الوقت يف أخذ القرار يف العرض الثاينسواء

.(ZOUDJI, 2001)
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التعليق على الدراسة:_ب

املنهج املستخدم يف الدراسة هو نفس املنهج املستخدم يف دراستنا وهو املنهج املسحي الوصفي.أوجه التشابه:_

املستخدمة يف دراستنا (اختبار احملاكاة عن طريق احلاسوب).األداةة يف دراسة زوجي هي نفس املستخدماألداة-

سنة، 12ذوي اخلربة ألكثر املمارسنيطبق االختبار يف دراسة زوجي على ثالث عينات (غري ممارسني، أوجه االختالف: -

سنوات، ومبتدئني).10مدربني)، ينما اقتصرت دراستنا على عينتني من املمارسني (ذوي اخلربة ألكثر من 

.سنة19أقل منالقدم برياضة كرة اهتممتأما دراسة الطالبني قد لألصحاءطبقت دراسة زوجي يف اختصاص كرة القدم -

:أهم النتائج المشتركة-

م النتائج املشرتكة املتوصل إليها من خالل الدراستني فهي أن عينة ذوي اخلربة أحسن من عينة املبتدئني يف صحة وزمن أما أه

يف أخذ القرار .اإلجابة

إن موضوع حبث الطالبني اهتم بدراسة دور املعارف املفاهيمية يف اخذ القرار.نقد الدراسة:-

.القدمعند الالعبني املمارسني لرياضة كرة سنة 19أقل منعمرية أا اختصت بدراسة فئة :جديد الدراسة

خالصة:_ 8

لقد تضمن التعريف بالبحث وطرح اإلشكالية و الفرضيات اليت ختدم عنوان البحث وتطرقنا إىل األهداف وأمهية البحث

كبري يف حياة الرياضي.واملصطلحات البحث لتسهيل فهم املوضوع، مثل هذه الدراسات تكتسي أمهية بالغة و دور
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:الدراسة النظريةالباب األول
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المعارف الخاصة:الفصل األول

ـمهيد:ت

اا يتعترب املعرفة من أهـم اجلوانـب الثقاف أدو و

ونظمها وقواعدها عرب أالف السنني، ومن خالل خربات ماليني من البشر مارسوا الرياضة وطوروها وأصلوها، إىل أن صارت ذات 

ا من القاعدة األوىل ألداء أي نشاط رياضي أو مهارة والبد للمتعلم الرياضي من املعرفة أوال مث املمارسة ثانيا ، أي أن املعرفة هن

حركية وتبىن عليها ، عمليات التعلم واإلتقان.

كما تعد املعرفة الرياضية وجها ثقافيا وحضاريا مشرقا وثريا ، وما تتطلبه الرياضة احلديثة وهو االهتمام باجلانب املعريف، وذلك 

ام  ونتائجه توي مس يني وحتسني  اض لري ير ا تطو م لذا أصبح من ضروري على املتعلم الرياضي أن يعرف أوال وميارس ثانيا.ل

مفهوم المعرفة : _1_1
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اكتشافها اكتشافا مباشرا أو التعرف عليها أو: فريى أن املعرفة تسهل الوعي باملعلومات جيل فوردأما يوضح 

:القاموس الدولي للتربية

واليت من و التفكريالتعلمالتذكرالتقدير،التخيل،االكتشافباإلدراكفيعرفها كما يلي "مصطلح عام يعرب عن العمليات اخلاصة 

)15، صفحة 1999(اخلويل و عنان، "تخالهلا يتحصل الفرد على املعلوما

نتيجة حملاوالته املستمرة لفهم الظواهر و اإلنسانهي جمموعة املعاين و املعتقدات واملفاهيم و التصورات الفكرية اليت تتكون لدى 

)24، صفحة 2002(السيد عبد العاطي و أمحد بيومي، احمليطة به .األشياء

أا ممتزجة بالتجربة  و احلقائق و األفكاراإلجراءاتو القواعد و األفكارهي مزيج من املفاهيم و  أي  ات،  ار لقر و ا

.)25، صفحة 2007(غالب ياسني، مل مع بعضها .عو القيم اليت تاألحكام

خصائص المعرفة : _2_1

توجد مالمح و خصائص مميزة للمعرفة و قد نذكرها فيما يلي : 

له من حيث متغرياته و عناصر شكله و القوى احملفزة له أي أن املعرفة إدراكامع الواقع ووعيا و إنسانياتتطلب املعرفة تفاعال -1

ترتبط بالتقدم احلضاري و التنمية اإلنسانية الشاملة.

ألن املعرفة خمزونة قبل كل شيء يف عقل الفرد نفسه، ويف نفس الوقت تعترب موضوعا "ت ذا"׃فهي موضوعاملعرفة ذات إن-2

ال تنفصل املعرفة كذات عن املعرفة  األحوالكتب و الوثائق يف كل العن الفرد، أي عندما تكون يف املراجع و مستقلةعندما تكون 

)33صفحة ،2007(غالب ياسني، كموضوع .

إنساينللمعرفة مضمون اجتماعي -3

باملعرفة من أجل التقدم و الرقي .
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املسرح للمعرفة املعرفة تأخذ مسار تصاعدي مستمر تتجدد فيه ثياب املعرفة و لباسها، لذلك يقولون ترتك املعرفة القدمية-4

اجلديدة .

تعرفنا على حقائق جديدة أنناكسب خربة و جتربة جديدة فهذا دليل على ناليقني ألنه عندما اإلدراكترتبط املعرفة باحلقيقة و -5

)34، صفحة 2007(غالب ياسني، .

نقول أن نأأرقى من جمرد حصول الفرد على معلومات، كما ميكن إنسانيةال ينقص بل ينمو، و هي حالة إنسايندهي مردو -6

.اإلنسانيةالعليا لإلنسانية مثل احلرية و العدالة   و الكرامة األخالقيةبالقيم األخريةاللتزاماملعرفة أقل درجة من احلكمة 

مبعىن أن املعرفة هي نتاج النشاط الذهين للعقل املوضوعيو أخريا فاملعرفة قد تكون جزءا من نظام فرد ديناميكي إلدراك الواقع -7

.)34، صفحة 2007(غالب ياسني، يف حواره مع الطبيعة .

:المعرفةأنماط_3_1

ال يوجد منط واحد للمعرفة و ميكن تصنيفها كما يلي :

:و اإلعالنيةيةئالمعرفة إلجرا_1_3_1

هي اإلجراءاتالقواعد و الربامج و األشياء.أناتصف كيف جيب حل املشكلة كما توجه االنتباه إىل الطريقة اليت تعمل و

ما بني الصح واخلطأ.لالختياروضح ما هو معروف حول املشكلة و هذا يتضمن تعابري بسيطة توألمناط النموذجية للمعرفة ا

)34، صفحة 2007(غالب ياسني، 

المعرفة البعدية:2_3_1
إلدراك و التفكري باالجتاه المشكلة من خالل منهجية ليتناول هذا النوع توصيف املعرفة نفسها مبا يساعد يف اختيار املعرفة املالئمة 

.  )34، صفحة 2007(غالب ياسني، الصحيح 
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المعرفة االستكشافية : -1-3-3
لية، و هي معرفة جتريبية ترافق ظو تدعى كذلك املعرفة الاإلدراكوهي املعرفة اليت تستخدم قواعد املنطق لضبط عملية التفكري و 

شروط و هي غنية مبحتواها بعيدة يف حتليل عناصر و متغريات املشكلة، و تستويف املرء خالل جتاربه يف حل مشكالت سابقة، 

هلا درجة أقل من اليقني و االعتقاد وهلذا حتتاج إىل اختبار و فهمها و تستوعب نطاق املساحة اليت متتد إليها هذه املشكلة .و 

)35، صفحة 2007(غالب ياسني، إىل التجربة لكي ميكن تثبيتها و تأصيلها.ذممارسة ونفا

:مصادر المعرفة_4_1

مل يعد التقدم العلمي مقصورا على بلد معني دون غريه ،بل أن اجلديد يف املعرفة موجود كل يوم يف بالد متعددة ،و من هنا وجدت 

لتقدمي املعارف إىل الطالب يف أماكن وجودهم ،مثلما يبث بواسطة األقمار الصناعية لربامج تلفزيونية مفتوحة و املصادر الكثري 

، صفحة 2008(حممود مطر، خطية إضافة إىل  اسطوانات الليزر و أقراص الكمبيوتر و التسجيالت السمعية و البصرية املختلفة.

173(.

المعرفة :أنواع_5_1

:أنواعمخسةإىل Gurvitchجري فيشهاقسم

للعالم الخارجي:اإلدراكيةالمعرفة _1_5_1
(السيد عبد العاطييصددهالثابتة و الواقعية اليت تدركها األحكامبالعامل اخلارجي، وكل ما يدور فيه، و تفسري اإلحساستتضمن 

)24، صفحة 2002و أمحد بيومي، 

و العالقات و العمليات االجتماعية.األفرادمعرفة أينساق العالقات االجتماعية أإدراكوهي 
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العام : اإلحساسمعرفة _2_5_1
أا و هي معرفة احلياة اليومية أو ما يعرف باملعرفة "باخلربة" و املعايشة اليومية لواقع اجتماعي معني ا  معرفة كل املهارات كم

، صفحة 2002(السيد عبد العاطي و أمحد بيومي، والياقات اليت متكن من زيادة السيطرة على العامل االجتماعي و الطبيعي معا

25(.

المعرفة السياسية:_3_5_1
و تقتضي هذه املعرفة  وجود رات و النشاط السياسي وردود فعل الرأي العام .ناظو املاألحاديثو هي ما يعرب عنها يف اخلطب و 

دولة أو نظام سياسي مؤسس بل  قد توجد و تكتسب حىت يف األشكال البدائية للتجمع اإلنساين،من خالل الصراعات اليت تقوم 

الصراعات اليت تقوم بني اجلماعات آو الطبقات 

)26، صفحة 2002(السيد عبد العاطي و أمحد بيومي، السياسية أو األحزاب.

المعرفة العلمية: _4_5_1
االستقصاء و التحليل و التفسري، وهي املعرفة اليت تتحقق من خالل أطر علمية أو هي نتاج استخدام املنهج العلمي يف البحث و

(السيد عبد العاطي و أمحد بيومي، وهي مبنأى عن تأثري العوامل االجتماعية وهي تتمتع بقدر من االستقالل و املوضوعية.

)26، صفحة 2002

المعرفة الفلسفية :_5_5_1

أشكالتعترب من ةموضوعات تتجاوز حدود العامل املادي أو الواقع االمبرييقي ومن مثلة نشاط فكري فردي للتأمل يف يهي حص

، 2002(السيد عبد العاطي و أمحد بيومي، غة املوضوعية.باملعرفة الفردية أو الذاتية يف مقابل املعرفة العلمية ذات الص

.)26-25الصفحات 

المعرفة الرياضية :_6_1

احلركي للفرد هو اهلدف األول ملدرسي الرتبية البدنية و الرياضة و التمرينات البدنية.اإلدراكإن 
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األمورو املعرفة تعد أحد األهداف اهلامة ملعظم برامج الرتبية الرياضية و كذلك برامج اللياقة البدنية سواء طالب أو العبني، فمن 

، صفحة 2001(السيد فرحات، النشاطات .أنواعانني ، القواعد، فن األداء ، املصطلحات، اخلطط جلميع اهلامة معرفتهم بالقو 

31(.

:المعرفية في المجال الرياضي األهداف_7_1

.اإلبطالمعرفة تاريخ الرياضة و -1

معرفة املفاهيم و املصطلحات الرياضية السائدة يف النشاط املمارس . -2

احلركي الصحيح لكل نشاط ممارس "التكنيك" .األداءمعرفة فن -3

معرفة قوانني و قواعد اللعب.-4

معرفة اخلطط اهلجومية و الدفاعية .-5

.اإلصاباتوالسالمة لتفادي األمنمعرفة قواعد -6

مة.معرفة املعلومات الصحيحة العا-7

معرفة اللياقة البدنية اخلاصة بالنشاط املمارس .-8

معرفة القيم االجتماعية املكتسبة من املمارسة و كذلك السلوك املتميز  .-9

.)33- 32، الصفحات 2001(السيد فرحات، ميارسها يف وقت الفراغ .أنمعرفة املهارات الرتوحيية اليت ميكن - 10

موضوعات المعرفة الرياضية :_8_1

يتفهم و يستوعب قدرا مالئما من املعرفة الرياضية العامة و اخلاصة.أنيتعني على الفرد الرياضي ممارسا أو مشاهدا 

عدها التثقيفي  و التقليدي .بحبيث تتعدى جمرد األمهية
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نياملهنينيتقتصر أمهية املعرفة الرياضية على الالعبني أو املربني فحسب بل تتعدى إىل العاملوال 

، هم يف أمس احلاجة إىل املعرفة الرياضية املتطورة و يسعون إىل اكتساب هذه املعارف إداري

ق.و توظيفها على النحو الالئ

.)85، صفحة 1999(اخلويل و عنان، 

ومن هذه املوضوعات جند.

:معرفة تاريخ الرياضة_1_8_1

و الوقائع و تفسريها يف ضوء الظروف و األحداثسجيل تيعترب جانب معريف ثقايف هام يف سياق املعرفة الرياضية، فهو يهتم ب

.األحداثيتاملتغريات املختلفة ال

بل يطرح تساؤالت هامة مثل.األحداث" أن تاريخ الرياضة ليس جمرد سرد للوقائع و Gerberويعتقد جربر"

من هم اللذين شاركوا يف الوقائع ؟-

ماذا فعل هؤالء ؟-

؟األحداثمىت وقعت هذه -

ام ؟أثرتكيف - تصرف لى  ع

.األيتالنحو إىلكما ميكن تصنيف التاريخ الرياضي 

)أومليب- دويل- قاري(التاريخ الرياضي الدويل العام -

)أومليب- عاملي- دويل(التاريخ العاملي لرياضة ما -

)شعيب- حملي- إقليمي(ي للرياضة مالتاريخ القو -

اا مالتاريخ القو - بذ اضة  لري )كرة القدم،ال ألثقرفع ا(ي 
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لتجنب األخطاءالدروس  و و نظيف إىل موضوع التاريخ الرياضي القيمة املعرفية اليت من خالهلا نستخلص العرب آنكما ميكن -

الوقوع فيها حاضرا و مستقبال.

اليت حطموها األرقامالرياضياتأبطالة و تاريخ عظماء و سري كما نعرف 

)86، صفحة 1999(اخلويل و عنان، .

المنافسات: قواعدمعرفة_2_8_1

ما يطلق عليه قانون اللعب و هي جمموعة من املبادئ اليت حتكم أداء الالعبني و سلوكهم يف املنافسات ما هو مسموح وما هو أو

تقدمي قواعد املنافسات لالعب عندما يكون ملوم األنسبأنه من مرقاريت روبممنوع بالنسبة لكافة العناصر املشرتكة ، وكما ترى 

ومتفهما لوظائف هذه املهارات . األساسيةبشكل مقبول مبهارات اللعبة 

، 1999(اخلويل و عنان، أنه جيب تعليم قواعد املنافسة حىت يتفهم الالعب سبل تطبيقها يف املنافسات.درويش كمالكما يرى 

)88فحة ص

قواعد المنافسات:أهميةمعرفة _1_2_8_1

اجلوانب املعرفية املتصلة بالرياضة، ألن الفرد ال يستطيع ممارسة الرياضة إال وفقا هلذه أهمما يطلق عليه قانون اللعبة وهي من أو

أهمالقواعد ولقد تطورت قوانني و قواعد املنافسات بشكل كبري مع مرور الوقت كما تعرضت للتعديل و التبديل و ما زالت و لعل 

اعتبارات التطوير هي  :

الرياضية .األخالقاالرتقاء بالقيم و -

توسيع قاعدة ممارسة اللعبة .-

احلفاظ على سالمة املمارسني و العمل على وقايتهم .-

العمل على زيادة املتعة و البهجة .-
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.)94، صفحة 1999(اخلويل و عنان، الطرق و احللول لتوفري العدالة .أفضلوضع -

:االستراتيجياتومعرفة الخطط_2_3_8_1

"فندر جماال ثريا بالتفكري و النمو العقلي و يعرف باعتبارهاأمهيةجوانب املعرفة الرياضية أكثرإن خطط و اسرتاتيجيات اللعب من 

."خطة ملقابلة ما هو متوقع و غري متوقع يف املنافسة " زواج"

املعرفة اخلططية على ما يلي :سو يف ضوء ذلك تتأس

استيعاب قواعد اللعب.-

املهارة احلركية .إتقان-

اللياقة البدنية و اخلاصة .-

النفسي االجتماعي الرياضي .اإلعداد-

.)96، صفحة 1999(اخلويل و عنان، خربة الرياضي يف املمارسة الرياضية .-

:معرفة المصطلحات ولغة الرياضة _3_8_1

تتميز الرياضة بأن هلا لغتها اخلاصة مثل كثري من املركبات الثقافية ، بل لكل رياضة لغة خاصة من مصطلحات ورموز و 

مفاهيم .

و إن هلذه املصطلحات الرياضية أمهية معرفية يصعب جتاهلها .

، عندما األلعابيف مالحظاته عن تعريف فيتجن شينذكره املفكرإن معرفة املصطلحات و لغة الرياضة قد تقع حتت ما - 

قال قيمة املصطلحات و لغة الرياضة توجد بني ثنايا السياقات الرياضية نفسها.

االتصال فيما يلي: أنواعولقد أمكن حتديد بعض 

حتديق العينني -
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تغريات الوجه -

اإلمياءات-

.اإلشارات-

.)103، صفحة 1999(اخلويل و عنان، 

:جهزة الرياضية األو األدواتمعرفة _4_8_1

"أنثر وبولوجيأنواعهاالرياضية على خمتلف األجهزةو األدواتمعرفة إن

عرب السنني لتصل إىل الشكل املعاصر الذي نراه اآلن، فالرمح هو أصال رمح حرب، و اجللة هي األجهزةو األدواتفلقد تطورت 

املدفع التقليدي، و هكذا .دانه يف األصل 

)حجم، الكتلة، اللون، الوزن، امللمس...اخل(الرياضية و التعرف عليها من مالمح و خصائص األجهزةو األدواتوميكن وصف 

)112-111، الصفحات 1999(اخلويل و عنان، أللفة هي مصدر من هذا النوع من املعرفة حيث أن املعايشة و ا

معرفة المالبس الرياضية:_5_8_1

اإلنسانموضوع املالبس و التجهيزات اليت يرتديها الرياضيون من املوضوعات الثقافية اليت ترتبط باملمارسة الرياضية منذ وعاها يعد

و االعتبارات منها على سبيل املثال:األسس

:الوظيفة _1_5_8_1

ملعرفة و التمييز بني الفريق الواحد .مالبس ذات ألوان موحدة 

مالبس بلون موحد ملعرفة احلكام القضاة، مراقيب اخلطوط .-

الرياضي .إمحاءصد ققماش غري منفذ للهواء أومالبس ثقيلة -

مالبس خفيفة قصد التهوية.-
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:الجسمأجزاء_2_5_8_1

مثل :هييرتداللباس الذي أنواعالرياضي البد له من معرفة إن

قبعة للحماية من الشمس لالعب تنس  .أوخوذة -

قناع معدين شبكي لالعب املبارزة بالسيوف.-

غطس- سباحة- قطعة واحدة مايوه -

كرة السلة.،  حذاء العب كرة اليد –حذاء اجلمباز –خفيفة مثل أحذية-

تتطلب ارتداء بدالت واحدة للتعرف على اخلصم.رياضيات-

.)123- 118، الصفحات 1999(اخلويل و عنان، 

: الشائعةاإلصاباتوالسالمة من األمانمعرفة _6_8_1

االهتمام باألمان و عمهتم و يرجأومعرفيا و تثقيفيا على القيمة لكل ممارس إطاراالرياضياتوالسالمة يف األمانتعترب مفاهيم 

بعضها مميتة حيث متنع املمارس من إصاباتالسالمة يف الرياضة إىل املخاطر النامجة عن جتاهل هذه املبادئ و االعتبارات من 

، صفحة 1999(اخلويل و عنان، عالجها على الشكل املطلوب .أمهلما إذامعاودة التدريب و املشاركة يف املنافسة و خاصة 

125(.

:معرفة آداب الرياضة_7_8_1

و هي سلوكيات تكونت عرب تاريخ الرياضة يف حضارة األخالقيةتتصل آداب الرياضة جبوانب املعرفة الرياضية ذات الطبيعة 

و ثقافته و بشكل تراكمي.اإلنسان

من حتية املنافسني و طاقم التحكيم   والقضاة و قد أهريرياضياتهذه اآلداب ما نراه قبل بداية كل مقابلة كرة قدم أو أمثلةومن 

سك ا كقاعدة من قواعد اللعبة و قوانني املنافسة .إدراجهاإىل الرياضياتتعمد بعض  م ت و ال
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كما جند من ضمن آداب الرياضة التحية للنشيد الوطين لكل بلد و احرتامه ، و ألن اآلداب ينظر إليها من أكثر من زاوية 

أكثرفإن البعض يعتربها اقرب إىل االجتاهات النفسية 

.)129- 128، الصفحات 1999(اخلويل و عنان، أي جانب من جوانب املعرفة الرياضية .

:الخاتمة

مت اإلملام يف هذا الفصل مبختلف مفاهيم املعرفة و املعرفة الرياضية .و اليت هي مبثابة النور و شعاع املضيء على كل 

، ومصدر انطالق لإلعداد الرياضيني بدنيا، ومها ريا، خططيا، نفسيا الرياضاتالعمليات التعلم للفعاليات و املهارات يف مجيع 

اضية الوسيلة املثلى لتفهم الواجبات احلركية و توسيع دائرة اإلدراك لدى الرياضيني باختالف أعمارهم و ومعرفيا . و تعترب املعرفة الري
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نظرية معالجة المعلومات :الفصل الثاني
والجهاز العصبي والبصري
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تمهيد:

يف ظل عصر املعلوماتية و التقدم التكنولوجي املذهل مل يعد الرتكيز على كم املعلومات املكتسبة 

اا وتوظيفها توظيفا سليما، وبناء على ذلك، ظهرت تطورات ملموسة تس اك ية  يف لى ك تمام ع االه قدر  ب

يف خمتلف فروع العلم خاصة علم النفس املعريف املعاصر، حيث ظهرت نظرية جديدة تسمى نظرية 

استجابة، فهذه النظرية اجلديدة تفسر جتهيز املعلومات 

األخرىالبشر عن سائر املخلوقات بين، لذا فهي متيز االستجابةاألنشطة العقلية اليت تتوسط بني املثري و 

، 2010يوسف، (سليمان عبد الواحد .اإلنساين

.)83صفحة 

وتنظر نظرية جتهيز ومعاجلة املعلومات إىل املخ اإلنساين على أنه أشبه باحلاسب اآليل، فكالمها يستقبل

املعلومات، وجيري عليها بعض العمليات يعطي وينتج بعض االستجابات املناسبة، لذا تركز هذه النظرية

.)87، صفحة 2010(سليمان عبد الواحد يوسف، حتليلها وتنظيمها.على كيفية استقبال املخ للمعلومات ومن مث

ومل يكن هناك الكثري من االهتمام بالرؤية البصرية بشكل مركز خالل التمرينات اليومية للرياضيني من جانب الكثري من 

ية الرؤية بالنسبة ألدائهم الرياضي على الرغم من قيامهم بالتدريب بشكله العام املدربني والالعبني أنفسهم ، إذ مل يدرك الالعبني أمه

متضمنًا تدريب للرؤية لكن دون قصد . ويتضمن األداء الرياضي جانب حركي وجانب بصري , وإذا مل يعمل اجلانب البصري 

.(Brown, 2001, p. 21).بكفاءة فإن ذلك بطبيعة احلال سيؤثر على أداء اجلانب احلركي

_ تعريف نظرية معالجة المعلومات:1_2

تعترب نظرية معاجلة املعلومات أحد النظريات املعرفية احلديثة,والميكن احلديث عن علم النفس املعريف 
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ة يف كونه اليكتفي بوصف دون التعرض إىل منوذج معاجلة املعلومات,فهو خيتلف عن النظريات القدمي

العمليات املعرفية اليت حتصل يف الفرد داخليا بل حتاول أن تفسر آلية حدوث هذه العمليات ودورها 

Howard(يف معاجلة املعلومات و إنتاج السلوك  .)41، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، )1983,

_ وظائف نظام معالجة المعلومات:2_2

يرى أصحاب هذا النموذج إن دورة معاجلة املعلومات املرتبطة باملثريات متر يف ثالث مراحل,كما أن

املعاجلات خالل هذه املراحل تتطلب تنفيذ عدد من العمليات املعرفية بعضها يتم على حنوال شعوري

والبعض اآلخر يتم على حنو شعوري ,وحتديد فإن نظام معاجلة املعلومات يضطلع بالوظائف التالية:

و الترميز:االستقبال_مرحلة 1_2_2

أي استقبال املعلومات اخلارجية و املدخالت احلسية من العامل اخلارجي عرب املستقبالت احلسية و العمل 

.على حتويلها إىل متثيالت معرفية معينة

_ مرحلة التخزين:2

أي إختاذ بعض القرارات حول مدى أمهية بعض املعلومات ومدى احلاجة إليها ويتم االحتفاظ بالبعض 

منها بعد أن يتم معاجلتها و حتويلها إىل متثيالت عقلية معينة يتم ختزينها يف الذاكرة.

مرحلة اإلسترجاع:_3

عند احلاجة إليها لإلستفادة منها يف التعامل معأي التعرف على التمثيالت املعرفية واسرتجاعها

املواقف و املثريات املختلفة.



32

مكونات نظرية معالجة المعلومات:_3_2

طويلة املدى)الذاكرة-الذاكرة قصرية املدى- يتألف نظام معاجلة املعلومات من (الذاكرة احلسية

وهذه األنظمة تشبه إىل حد ما أنظمة معاجلة املعلومات يف احلاسوب االلكرتوين.

وهيControl Processesإىل هذه املكونات هناك عدد من عمليات التحكيم باإلضافة

متاثل الربامج املوجودة يف احلاسوب اليت تعمل على انسياب املعلومات داخل النظام.

مكان من مة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض،أو يوجد كل منها يفوهذا يعين وجود ثالثة أنظ

،ألا Activationدماغ اإلنسان،ولكن ميكن النظر إليها ثالثة أنواع من التنشيط  قع  ملو ا فس  ن ل

البشرية تشبه خمزن كبري يضم الذاكرةمكونات افرتاضية وليست مادية موقعية حمددة مفصلة،أي أن 

ثالثة أنواع من املستودعات اعتمادا على نوعية واستمرارية التنشيط املطلوب ،وتقع أشكال التنشيط 

يف األنواع اآلتية:

ويشري إىل التغيري املستمر و الدائم يف اجلهاز العصيب وهذا ما حيدث يف_التنشيط الطويل المدى:1

الذاكرة طويلة املدى.

صائص املثريات الفيزيائية.خويركز علىالذي يدوم أقل من ثانية وحيدث يف الذاكرة احلسية _التنشيط المؤقت السريع: 2

ويركز على التمثيالت املعرفية القصرية املدىوهو الذي يدوم لبضع ثوان وحيدث يف الذاكرة التنشيط المؤقت القصير: -3

وعمليات الرتميز للمثريات.

ا اسرتاتيجيات تنفيذية معرفية الذاكرة عادة ،وتتحول إىل

أنشطة عندما تقتضي احلاجة إليها يف معاجلة املعلومات ،ومثل هذه االسرتاتيجيات متعددة 

واسرتاتيجيات استخالصRehraselومتنوعة وتشمل التسميع وتكرار املعلومات 
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املعىن واسرتاتيجيات حل املشكالت واسرتاتيجيات البحث عن املعلومات يف الذاكرة واسرتاتيجيات 

الضرورية لتوليد الفعل السلوكي حبيث نكون االسرتاتيجياتالكثري منفهم وإنتاج اللغة ،وغريها 

يةعلى وعي تام حبدوثها يف أغلب األحيان يف الوقت الذي ال يستطيع وصفها وتوضيح كيف

.)45-44، الصفحات 2010(فخري، علم النفس املعريف، حدوثها.

): يمثل مكونات نظرية معالجة المعلومات.1(الشكل رقم 

عملیات التحكم التنفیذیة

المدىطویلة  الذاكرة     

التعلمالمدخالت                   اإلنتباه        الذاكرة قصیرة  

الذاكرة                          المدى                    

حفظالذاكرة العاملة اإلدراك الحسیةالحسیة

تعريف الجهاز العصبي:4_2

اجلهاز العصيب هو اجلهاز الذي يقوم بالدور األساسي يف تنظيم العمليات احليوية باجلسم و هو اجلهاز 

املسيطر و املهيمن على عمل مجيع أجهزة اجلسم احليوية الضرورية حلياة اإلنسان كوحدة طبيعية واحدة

حىت يقوم كل جهاز أو عضو من أعضاء اجلسم بالعمل و بوظيفته يف الوقت املناسب سواء كانت هذه 
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احليوية اليت تقوم بتوصيل 

أا تقوم بتوصيل االستجابة أيضا. ارجية كما  أو خ ية  اخل نت د أكا اء  ات سو لوم املع

.)176، صفحة 2006(إقبال رمسى، 

وظائف الجهاز العصبي:5_2

تنظيم و تنسيق معظم وظائف و أنشطة الكائن احلي.- 

هو إدراك الزمان و املكان و األشخاص و األشياء.مركز الوعي و - 

مركز  األفعال اإلرادية.-مركز حسي–مركز املشاعر - 

.)24، صفحة 2009(حشمت و الدين، مركز الذكاء.- 

مكونات الجهاز العصبي:6_2

يرتكب اجلهاز العصيب من نسيج ضام و خاليا عصبية و 

املادة –باجلهاز العصيب،بينما تكون زوائدها - املادة الرمادية–العصبية و تكون اخلاليا العصبية 

ووحدة اجلهاز العصيب تعرف بالوحدة العصبية و تتكون من اخللية العصبية و زوائدها.- البيضاء

أكربها املخ ،و هو موجود بفراغ اجلمجمة و النخاع و يتكون اجلهاز العصيب من خاليا عديدة

الشوكي بالقناة الفقرية و جمموعة كبرية من األعصاب،وهي أما أعصاب خمية خترج من املخ أو شوكية 

خترج من النخاع الشوكي بني فقرات العمود الفقري يف املناطق املختلفة و عن طريق املخ و األعصاب

كل أجهزة و تنظيم عملها سواء كان هذا العمل إراديا أو غري إراديا.وتتم السيطرة و التحكم يف

.)186، صفحة 2006(إقبال رمسى، 
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دور األلياف العصبية في نقل السيالة العصبية: 1الصورة رقم  

لجهاز العصبي المركزي :ا1_6_2

يتكون من املخ و النخاع الشوكي ،و يتحكم يف السلوك ، وهو مثل الكمبيوتر،حيث يتواجد داخل 

.)19، صفحة 2009(حشمت و الدين، تدخل، وهي متثل جزءا من اجلهاز العصيب الطريف.

للمالحظة الخارجية للدماغصورة : 2الصورة رقم 

دور الجهاز العصبي:7_2

يقوم اجلهاز العصيب بالدور الرئيسي يف تنظيم العمليات احليوية باجلسم و بواسطته يستطيع اإلنسان أن
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يهيئ نفسه للظروف احمليطة به، ،و ينقسم إىل جزئني : اجلهاز العصيب املركزي و اجلهاز العصيب الطريف . و يتكون األول من املخ و 

كييفها إىل سيطرة اجلهاز العصيب، حيث تعترب اخللية العصبية هي العنصر األساسي يف تكوين اجلهاز العصيب، حيث يف تنظيمها و ت

.)186صفحة ،2006(إقبال رمسى، 

تعريف الجهاز البصري:8_2

:هناك عدة تعريفات تطرق هلا الباحثون للرؤية البصرية نستعرض منها ما يلي

عني دف حتسني القدرات التدريب البصريIsabel Walkerعرفت إيزابيل واكر ل ات ا تدريب تكررة ل لسلة م نه عن س لى ا ع

.البصرية األساسية ، وهي هامة للرياضيني يف مجيع الرياضات التنافسية

(Walker, 2001, p. 22).

على انه برنامج ختصصي تقدمي يهدف إىل حتسني العالقة بني :التدريب البصرييعرف Francis Eisnerفرانسيس آيزنر

العينني واملخ من خالل تنمية مهارات وقدرات الرؤية البصرية باستخدام تدريبات متدرجة يف الصعوبة تعمل على حتسني توافق 

.)23، صفحة 2008(ناجي، ومرونة عضالت العينني مع إمكانية التحكم يف تلك العضالت. 

: تشريح عين اإلنسان3الصورة رقم  
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: تركيب العين في اإلنسان4الصورة رقم  

مكونات الجهاز البصري:9_2

العني من وتتألفمن العني والعصب البصري والقشرة البصرية ( الفص الدماغي اخلفي ) اإلنسانيتكون اجلهاز البصري لدى 

ثالث طبقات هي الطبقة اخلارجية ، الطبقة الوسطى ،الطبقة الداخلية 

:ةالطبقة الخارجيأ_

corneaتتكون الطبقة اخلارجية للعني من القرنية  مبثابة نافذة للعني الدموية وتعمل األوعيةوهي جزء شفاف خيلو من 

Scleraوالصلبة محاية العني األساسيةووظيفتها األبيضوهي اجلزء 

التاليةاألجزاءالطبقة الوسطى للعني من  :

choroidاملشيمة  الدموية ووظيفتها تغذية العني باألوعيةوهي جزء غين 

ciliary bodyاجلسم اهلديب  وبذلك تعمل على األليافعلى انقباض واسرتخاء العضالت اهدبية اليت تعملأجزائهأهمومن 

ضبط مستوى الضغط على عدسة العني وكذلك يفرز هذا اجلسم السائل املائي lensالعدسة  وهي جزء شفاف حمدب من 

تعمل على انكسارهأاتركيز الضوء على الشبكية حيث األساسيةاجلانبني ووظيفتها 

Irisالقزحية  ني وتقع بني القرنية والعدسة ويف منتصفها احلدقة وهي اجلزء امللون من الع Pupil اليت تعمل مبثابة فتحة تنظم دخول 

الشديدة اإلضاءةتتوسع يف الظالم وتنقبض يف حالة أااجلزء الداخلي من العني حيث إىلالضوء  ويسمى اجلزء الذي يقع بني 
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األماميةالقرنية والقزحية بالغرفة  Anterior Camber يف حيث يسمى اجلزء الذي يقع بني القزحية والعدسة بالغرفة اخللفية 

Posterior Chamber وهو سائل حيافظ على شكل الزجاجياجلزء الذي تقع فيه العدسة والشبكية فيسمى بالسائل أما

.العني ويدعمها

:الطبقة الداخلية ب_

الطبقة الداخلية للعني الشبكية أجزاءأهممن  Retina سياالت عصبية إىلء بالغ التعقيد تشرحييا ووظيفتها حتويل الضوء وهي جز 

نقطة صفراء تسمى بالنقطة املركزية يوجداملراكز العليا يف الدماغ عن طريق العصب البصري يف منتصف الشبكية إىلوإيصاهلا

Fovea Centralis ا ويطلق عليه اسم البصر املركز األبصارويكون فيها  حاداً جًد Cental Vision الذي األبصارأما

فهو يسمى البصر احمليطي خارجهاحيدث من  Peripheral Vision وتسمى املنطقة اليت تتصل فيها الشبكية مع العصب 

Blind Spotالبصري بالنقطة العمياء  .حيث ان هذه املنطقة منطقة ليفية 

مليون خلية تسمى باملخاريط 25زيد عددها عن متخصصة يخاللختلو من اخلاليا املستقبلة ويوجد يف الشبكية  cones

Rodsوالعصي  إىلفعندما تثار العصي واملخاريط بالضوء تقوم بارسال نبضات عصبية األلوانعن رؤية ةمسؤولوهذه اخلاليا 

Optic Nerveالدماغ القشرة البصرية عرب العصب البصري  من كل عصب بصري أليافوهو العصب القحفي الثاين وتتشعب 

البصري التصلبفتتقاطع مع بعضها مكونة ما يعرف باسم ن الدماغاجلانب املعاكس إىلوتتجه  Optic Chiasma .

.)2011(اخلطيب، 

الخاتمة:

أا ال تتناول عمعاجلة املعلومات تلفت النظر إىل معرفة اخلصائص اليت ترتبط بتدفق املعلومات يف اجلهاز العصيب للفرد، ةإن نظري ال 

هذه العملية اليت تتدفق خالله.وقد تكونسنتشار كمية املعلومات اسيولوجية العصبية و كيفية فحدات الو بشكل مباشر عمل ال

.)2010(سليمان عبد الواحد يوسف، ا راجع لعملية التفكري والتعلم.جمهزة بالنصفني املخ معا وهذ
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اجلهاز العصيب هو اجلهاز املهيمن على مجيع وظائف اجلسم والذي يربط بينها وظائف اجلسم وبالتايل فهو الذي يعمل على حتقيق 

وحدة الكائن احلي وتكامله .

نسيب ، وتصل إىل هذه املراكز التنبيهات استقاللواجلهاز العصيب جمموعة من املراكز املرتابطة بالرغم لبعض املراكز السفلى من 

.أجزاءاحلسية من مجيع 

جلهاز العصيب سواء كانت طبيعية أو كيميائية أو كهربائية،حيث يتم متييزها برتكيب كما نرى أن التنبيهات احلسية اليت هلا عالقة با

املؤشرات باستقبالاملستقبالت تبعا لنوع اإلحساسات اليت تقوم بتوصيلها ،إال أن من بني إحساسات اجلهاز البصري والذي يقوم 

احلسية على مستوى العني.  
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إتخاذ القرار:الفصل الثالث
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تمهيد:

املطلعني بال العلماء االجتماعيني و خاصةيعترب موضوع صنع القرار و اختاذه من املوضوعات ذات األمهية الكربى اليت شغلت

أكادميي وأمر جمتمعي ويتمثل أو السياسة,وتنطلق األمهية من أمرين أساسيني :أمر منهم بعلم االجتماع أو اإلدارة أو النفس

عن مثل هذا املوضوع,كما يتمثل األمر(األكادميي) يف افتقار الدراسات االجتماعية بصفة عامة إىل دراسات معمقة و مفصلة

، 2010(فخري، علم النفس املعريف، النامية منها يف الدخول ملضمار التنمية و التحديث ومثة فرق بني كل من صنع القراراصةخ

.)243صفحة  Decision Taking و اختاذ القرار

تعريف اتخاذ القرار:3-1
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فعله للوصول لوضع معني وإىل نتيجة النهائي و اإلدارة احملددة لصانع القرار بشأن ما جيب وما ال جيبتعين كلمة القرار البث

يضاف إىل مفهوم القرار فأفعال كل منا ميكن أن تنقسم اىل قسمني رئيسيني:قسم 

إجيايب.خر ال شعوري تلقائيتزاوج التمعن واحلساب والتفكري,وقسم آينتج من

ومن مث ميكن تعريف القرار بأنه:"مسار فعل خيتاره املقرر باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه الجناز اهلدف أواألهداف اليت يبتغيها 

".أي حلل املشكلة اليت تشغله

)244ة ، صفح2010(فخري، علم النفس املعريف،  .

(فخري، موقف معني.يفواختاذ القرار كما عرفه هاريسون:هو عملية عقلية تنطوي على إصدار حكم باختيار أنسب السلوكات 

.)120، صفحة 2010علم النفس املعريف، 

.الوسائل املمكنةاملالئم لتحقيق األهداف من بنيأما بارسونز فيعرفه على أنه عملية اختيار البديل 

)94، صفحة 2009(مىن عطية حزام،   .

.)194، صفحة 2003(املقصود و الشافعي، استجابة أوتوماتيكية و أو رد فعل مباشر.

األهداف، ويبدو كما أن عملية اختاذ القرار تتم بعد الفحص الدقيق للبدائل املمكنة اليت تقود إىل حتقيق

.من هذا التعريف إن جزءا من عملية اختاذ القرار ميثل مفهوم التفكري الناقد 

)116، صفحة 2007(الرواشدة خ.،  .

وتؤدي إىلإن صناعة القرار هي سلسلة من السلوكات (االستجابات واإلجراءات) اليت يقوم يها الفرد

ومن مث اقرتاح احللول أو البدائل املمكنة واملفاضلة معني,اختيار البديل األفضل وفق تقديره ملواجهة موقف ما أو للخروج من وضع

فاختاذ القرار لديهم ناحية أخرى يرى بعض الباحثني إن مفهوم القرار خيتلف عن مفهوم صناعة القراربينها واختيار افضلها، ومن
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و مفهوم أكثر مشوال ويتضمن مجيع املتوفرة، أما صناعة القرار فهميثل إحدى مراحل صناعة القرار وهو مرحلة اختيار احد البدائل

).305,ص2007(حممود .فاإلشارة إليها سابقا.املراحل اليت متت

أنواع القرارت:3-2

هناك تصنيفات للقرارات و أنواعها وفيما يلي عرض ألهم هذه التصنيفات :

تقسيم بحسب درجة أهميتها وعموم شمولها:-أ

وأهدافها السياسيةفعلى طرف هذا التقسيم توجد القرارات اإلسرت 

حمددة األجل و اليت تتعلق باإلجراءاتوسياستها الرئيسية وعلىالطرف اآلخر توجد القرارات اإلدارية

وغريها من املسائل التكتيكية.

تقسيم وفق معيار طبيعتها:-ب

رمسي فإنهاملدير يف إطار دوره كمسؤولفهناك قرارات نظامية وقرارات شخصية فعندما يتصرف 

يتصرف

من القرارات ميكن التفويض فيه للمستويات اإلدارية التالية واليت يف إطار قواعد النظام الرمسي املعلن و املعروف للمجتمع,وهذا

تقديره كفرد ومن مث املدير يف إطار

عادة اليفوض فيه.فهي لصيقة بشخصه وتقديره وقيمه الذاتية,وهذا النوع من القرارات

تقسيم بحسب درجة إمكان جدولتها:-ج

ن جدولتها القراراتهناك

لكوا تتميز بأن عني  تني م لرو ظروفها وتلك تستلزم النظر يف كل حالة على حدة وفق،وفقا 

وتتطلب عملية صنع جديد يتم بعدها اختاذ القرار وفق املوقف معني.،وموضوعها 



44

تقسيم بحسب محتواها من درجات التأكد:  -د

املتوقعة منها مضمونة ومؤكدة ,وبعض والنتائج،ارات تكون البيانات املؤسسة عليها متاحة ودقيقة وكاملةفبالنسبة لبعض القر 

، ومن مث فإن نتائجها ليست مؤكدةالقرارات األخرى يتوافر عنها بيانات اجتماعية

على النتائج املرجوة أو عدم احلصول احلصول

عليها.

على أن مثل هذه القرارات ميكن جدولتها يف إطار أنسب من االحتماالت أن هذا التقسيم يف احلقيقة يقسم مبدلول نوعية 

حول املنطقوالذي أصبح يدرس اآلن حتت مايعرف "نظرية القرار"واليت تدور أساساالبيانات املتاحة عن املوقف موضوع القرار

الرياضي لالختيار حتت ظروف عدم التأكد.

تقسيم بحسب الموضوع محل القرار: -ه

وقد تكون قرارات تفضي لإلجراءات ، فهي قد تكون قرارات أجندة أي القرارات اليت حتدد املشاكل ووضع أولويات لبحثها

،ختصصية كما قد تكون تنفيذية متعلقة بتحديد من يقوموقد تكون قرارات، مقررةواألساليب املناسبة للوصول إىل حلول املشاكل

ومقارنتها باالستهدافات املتوقعة.وقد تكون قرارات تقوميية متعلقة بقياس اإلجنازات احملققة،ومىت وأين وكيفمباذا

تقسيم بحسب درجة التغيير المطلوبة: - و

التقسيم يف إطار امتداد لبعدين متقاطعني مها:عليه,وميكن تفهم هذا النوع منوتفهمنا لطبيعة املوقف حمل القرار و اآلثار املرتتبة 

يتداين ما  حتدثه من تغيري إىل درجة جدية.البعد األفقي:ويبني درجة التأثري اليت حيدثها القرار ومن مث فانه يقع على امتداده قرارات

على امتداده قرارات ومن مث فانه يقع،اختاذهالنتائج املرتتبة علىالبعد الرأسي:ويبني درجة تفهم طبيعة املوقف موضوع القرار و 

.يتعاظم فهمنا ملتابعتها

.)251- 250- 249، الصفحات 2010(فخري، علم النفس املعريف، .
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غريالقراراتواملربجمةالقراراتوزمالئه القرارات إلى نوعين هما: Koontz ولقد قسم كونتز -

املربجمة.

القرارات المبرمجة:-1

تشري إىل القرارات اليت يتخذها الفرد ملواجهة أوضاع أو مشكالت روتينية متكررةأي تكون خمططة 

الروتينية والتقنيات و القواعد اليت يستخدمها سلفا,ويطور الفرد وخاصة اإلداري جمموعة من اإلجراءات

واجهة هذا النوع من املشكالت.مل

التوظيف والتعيني من املواد اخلام وقرارات ومن أبراز األمثلة على القرارات املخططة سلفا قرار إعادة طلب شراء نوع معني

.واإلجيارات...اخل

.)251، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، .

القرارات غير المبرمجة:-2

احملددة أو غري املألوفة ومثل ذلك هي تلك القرارات غري متكررة احلدوث أو اليت تعاجل مشاكل جديدة أو تتعامل مع املواقف غري

قرارات التوسع, قرارات االندماج).،غزو األسواق اجلديدة،جديد من السلعنوعابتكارالقرارات اإلسرتاتيجية (

ا القرارات غري املربجمة فهي امالدنيا هي قرارات مربجمة إىل أن معظم القرارات اليت يتم اختاذها يف املستويات التشغيليةةاإلشار وجتدر 

.العليامتثل الصفة السائدة للقرارات اليت يتم اختاذها يف املستويات اإلدارية

)252، صفحة 2010املعريف، (فخري، علم النفس .

االقتراح التالي لتصنيف القرارات: Ansoff وفي محاولة أخرى قدم

القرارات اإلسرتاتيجية:- 1
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إال أن هذا النوع من القرارات ملواجهة ،يف اختاذها

بعد ويصعب تراجع عن القرارات اإلسرتاتيجية،لقرارهلذه القرارات تأثري بالغ يف حياة متخذجة ويكوناملشكالت هامة و حر 

.اختاذها مثل:الزواج

.)252، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، .

القرارات التنظمية و اإلدارية:- 2

تتصف بالتكرار إذا قورنت بالسابقة ومن أمثلتها ما مايلي:وهي القرارات اليت

القرارات خاصة بتنظيم ومتلك وتنمية.- 

.البديلةالقرارات  اخلاصة بإجراءات توزيع املوارد على استخدامه- 

)252، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف،  .

القرارات التشغيلية:- 3

بدرجة عالية من

لالمركزية,ومن أمثلة هذه القرارات مايلي:ا

توزيع املوارد املتاحة على األنشطة الوظيفية الرئيسية.- 

.)253، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، . ..اخل.ث.القرارات اخلاصة بالتسعري وسياسة التنمية والبحو - 

أهمية اتخاذ القرار:3-3

، 2007خ.، (الرواشدة اليت ينبغي لإلنسان ممارستها بإتقان وفعالية.عملية أخذ القرار من أهم املهاراتتعد

)27صفحة 
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فحياة اإلنسان كلها عملية اختاذ قرارات ألن عدم قدرة الفرد على االختيار بني بعض البدائل تؤدي إىل نشأة الصراع النفسي 

.)117، صفحة 1998(عالوي، .وهي مرحلة يعيشها الفرد يف حالة عدم قدرته على املفاضلة واالختيار بني خمتلف دوافعه

خصائص عملية اتخاذ القرار:3-4

هي إحدى خطوات عملية صناعة أخذ القرار، حيث تسبقها كثري من اخلطوات التمهيدية -1

اليت تشكل أسس القرار الرشيد.

يتكون القرار من عدة عناصر:-2

متخذ القرار.- أ

هدف أو أهداف يسعى الفرد إلجنازها.- ب

الظروف واألوضاع احمليطة بالفرد قد يكون بعضها مساندا له أو معيقا له وقد متثل بعضها حاجات- ج

ودوافع ومطالب.

مسار فعل أو بدائل ميكن للفرد أن خيتار منها األنسب.-د

آثار وتوابع تبىن على تنفيذ القرار الذي مت اختياره.- ه

تتضمن حتليل املشكلة واستكشاف ،ومعقدة ومركبة خاصة إذا كان القرار هامااختاذ القرار عملية عقلية تكون أحيانا عميقة-3

ومجع املعلومات حول املشكلة وطرق احلل مث وضع قائمة باحللول والبدائل وحتديد جوانبها والوصول إىل هدف يسعى الفرد لتحقيقه

يار أنسبها.إجيابيات وسلبيات كل من البدائل املطروحة واملفاضلة بني هذه البدائل واخت

تتطلب ممارسة التفكري التباعدي من وتتطلب هذه العملية طالقة فكرية ومرونة تلقائية وأصالة يف التفكري فهي عملية إبداعية

أجل التوصل إىل اختاذ قرارات رشيدة.

دي التفكري النقعملية اختاذ القرار هي مهارة عقلية ميكن تطويرها لدى الفرد, من خالل تدريبه على-4
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واالستقصاء ومجع املعلومات وحرية التفكري وتوليد واحلساسية للمشكالت والتخطيط ورسم األهداف وتطوير قدرات البحث

الذهين وجلسات احلوار الفكري وغريها من املهارات اليت تتطلبها هذه العملية املعقدة.البدائل من خالل تقنيات العصف

املاضي وتوصل إليهارية،فهي تتصل بعوامل وأوضاع حصلت يفتتصف عملية اختاذ القرار باالستمرا-5

تأثريها إىل املستقبل،من خالل استخداميف احلاضر من خالل عمليات عقلية متسلسلة ومتالحقة وميتد

املتاحة واختيار األنسب الذي حيقق أكرب قدر من الفوائداآلثار املستقبلية للمقارنة بني البدائل واحللول

وأقل ما ميكن  من اخلسائر.

القرار وختتلف باختالف املعلومات اليت مت توصل عملية اختاذ القرار هي عملية تطورية متغرية ،فاملشكلة تتغري بتغري مراحل اختاذ-6

،وكلما تقدم أخرى ،وعلى الفرد أن يتابع مجيع هذه التغريات وأن يطور فهمه للمشكلة تبعا لتطورهاإليها،وقد تتفرع عنها مشكالت

الفرد يف مراحل اختاذ القرار كلما زاد إدراكه للموقف الذي يتعامل معه،وتصبح رؤيته للمشكلة أكثر وضوحا وحتديدا.

. )247- 246، الصفحات 2010(فخري، علم النفس املعريف، 

العوامل المؤثرة في نجاح القرار:3-5

الدقة الموضوعية والمنهجية العلمية في جمع المعلومات:-1

من التخطيط للقرار وحتديد أهدافه بوضوح تعترب من أهم العوامل اليت تساهم يف إجناح القرار،فاملعلومات الدقيقة متكن متخذ القرار

منها. وواقعية ،وتساعده يف املفاضلة بني البدائل املتاحة واختيار األنسب 

)248، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف،    .

حسن تنفيذ القرار:-2

مشروع القرار يتوقف جناح القرار على حسن تنفيذه،ومن العوامل املساعدة على هذا التنفيذ وضوح
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واسرتاتيجياته ونص القرار،لكي يتسىن تنفيذه بشكل العملوعناصر خطته،وجيب أن تكون أهدافه مفسرة وواضحة وكذلك برامج

سهل وميسور.

قابلية القرار للتنفيذ:-3

الضرورية لتنفيذه مثل اإلمكانات املادية و جيب أن يكون القرار واقعي وقابل للتنفيذ ويتحقق ذلك من خالل مراعاة العوامل

االقتصادية والبشرية املتوفرة.

ذ القرار:توفر الوقت الالزم لتنفي-4

مرنا وديناميكياجيب أن حيسن صانع القرار تقدير الوقت الالزم لتنفيذ قراره إذ يقتضي أن يكون القرار

ليتسىن له حتقيق االستمرارية والتماشي مع سرعة التغريات والتطورات

توزيع األدوار:-5

اط م تنفيذ القرار لتجنب حدوثجيب أن توزع األدوار واملسؤليات على األشخاص  التداخل والتكرار واالعتمادية.املن

توفر النية إلنجاح القرار:-6

احرتامه للقرار جيب أن يكون صانع القرار قدوة حسنة لألشخاص املشاركني يف تنفيذ القرار من خالل

ة لعملية التنفيذ وإتباعه نظام احلوافز التشجيعية الالزموالتمسك به ومتابعة تنفيذه بشكل جاد،وأن يعمل على توفري اإلمكانيات

.للمشاركني يف تنفيذ القرار

)249- 248، الصفحات 2010(فخري، علم النفس املعريف،  .

مراحل اتخاذ القرار:3-6

ميكن توضيح مراحل اختاذ القرار على حنو اآليت:
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الحادث المنية:3-6-1

جند أنه يقع حادث ما ميثل حافزا يدفع الفرد حنو  الدخول يف عملية القرارات ،وقد جند أن الرياضيون خيتلفون متاما يف مدى 
استجابتهم للحادث املنبه.

تعريف المشكلة:3-6-2

الوظيفة الثانية يف التعريف باملشكلة يف حتديد أماإن الوظيفة األوىل ي اختاذ القرارهوالوصول إىل املشكلة احلقيقة وحتديدها متاما،
وينبغي التفكري يف أهداف ذلك احلال.ظروف حل و مواجهة املشكلة

تحليل المشكلة:3-6-3

تقسيم املشكلة بغرض ومن األمهية مبكانيتم حتليل املشكلة من خالل تقسيمها و الوصول إىل احلقائق ،

القرار.معرفة ومىت وكيف ينبغي اختاذ 

تحديد الحلول البديلة:3-6-4

وتعترب احللولاألتوجد قاعدة ثابتة لوضع االقرتاحات ال

البديلة ضمان للحكمة أو القرار السليم.

تقديم البدائل االختيار:3-6-5

احللول.أفضلالختياراآلتيةكثر مع مراعاة معايريهي اختيار احلل الذي يكون أقل تكلفة وحيقق اهلدف بفاعلية أ

المخاطرة:3-6-5-1

اليوجد تصرف بدون خماطر،اليوجد عدم تصرف بدون خماطر.

االقتصاد في الجهد:3-6-5-2

التغيري املطلوب بأقل تكلفة ممكنة.جيب حتديد أي من البدائل اليت ميكن أن تعطى ألفضل النتائج بأقل اجلهود واليت حتقق



51

التوقيت:3-6-5-3

اإلدراك من الصعب وضع نظام للقرارات من حيث الوقت،حيث يصعب حتليلها،حيث تعتمد على

املوقف.ولكن جيب مراعاة إذا كان يتسم بأنه عاجل فإن البديل ينبغي أن خيدم ذلك

المتابعة والتنفيذ:3-6-5-4

املعلوماتية .ه اإلدارة واختاذ القرار يف عصروهذه اخلطوة يتم تنفيذ القرار إىل خري العملية ومتابعة تنفيذ

)107- 106، الصفحات 2009(مىن عطية حزام،  .

تعريف الذاكرة:3-7

اسرتجاعها عندما الذاكرة هي القدرة على االحتفاظ باملعلومات اليت سبق للفرد أكتسبها والقدرة على

.)133، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، يطلب منه ذلك .

وختزين املعلوماتالذاكرة هي استذكار واحتفاظ وإعادة تذكر واسرتجاع اخلربات السابقة و االحتفاظ

.)7، صفحة 2010(شكشك، .ملدة تطول أو تقصر

يف للذاكرة على رأسهم أندرسون و فرج طه وغريهم من املفكرينر لقد كانت مجلة التعا

هذه املواد واسرتجاعها ،وترف هذه الفرتة الزمنية بفرتة االحتفاظ أما االسرتجاع فهو تناولو احتفاظ مبواد التعلم فرتة زمنية ما

به.ستعادة ملا سبق االحتفاظاملخزنة و ا

)261، صفحة 2009(جاسم،  .

سبق تعليمها أو 

.)261، صفحة 2009(جاسم، التعرف إليها.
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إن كانت الذاكرة تتأثر عادة بدوافع الفرد الذاكرة هي إحدى القدرات العقلية لذا فالناس تتفاوت فيما بينهم من حيث قوة الذاكرة،

.)141، صفحة 2005(فايد، .  وتكوينه النفسي عموما

استحضار و إحياء خربات املاضية أو املعلومات سبق تعلمها أو التعرف إليها.

.)30، صفحة 1989(عبداخلالق، 

أنواع الذاكرة:3-8

بعيدة املدى.قصرية املدى والذاكرة أوجد العلماء عدة تقسيمات للذاكرة ومن أشهر تلك التقسيمات الذاكرة احلسية والذاكرة

الذاكرة الحسية:1- 3-8

اخلمس منها وهي الذاكرة اليت تستقبل املعلومات من البيئة اخلارجية احمليطة بالفرد عن طريق احلواس

كمية هائلة من املعلومات مثل (العني) يف حالة القراءة البصر،ويدخلها على شكل ختيالت حسية،إذ تتعرض حواسنا باستمرار إىل

احلواس من الكلمات املكتوبة ،ومن رغم أننا ال نعري أي األحاسيس إال أن املعلومات اليت تتلقاهاقبالن معلومات بصريةالعينان تست

تدخل إىل خمزن اإلحساس حيث تعترب شبكية العني هي موقع الذاكرة احلسية يف اجلسم وقد تتواجد خمازن حسية أخرى يف أعضاء 

احلس املقابلة.

)147، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف،  .

اليتجاوز الثانية الواحدة و تساعد على يقتصر هذا النوع من الذاكرة على تصوير الذي يشبه التصوير إىل حد كبري ومداها الزمن

.)242صفحة ،2009(جاسم، . التعارف احلسي ال أكثر

الذاكرة قصيرة المدى:2- 3-8
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املرحلة الثانية يف عملية خزن املعلومات هي قيام الفرد بنقل بعض من هذه املعلومات اليت دخلت عن طريق احلواس اخلمس إىل 

يتكون من معلومات

نشطة(هو ماتفكر به يف تلك اللحظة).

.)148، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، 

كانت هذه السعة أوالذاكرة قصرية املدى هلا سعة وكفاءة حمدودة يف االحتفاظ باملعلومات وقت معني

.)238، صفحة 2007(أندرسون، . الكفاءة تتطابق مايسمى مبدى الذاكرة

احلديثة أي األخرية يف الورود إىل الذهن عالوة :هي ذاكرة اليت تستطيع أن تسرتجع أال اخلربات2005حسب دكتور حسني فايد

أا تستحضر سوى نسبة لى  .مه الفردقليلة جدا مما تعلع

)150، صفحة 2005(فايد،  .

الذاكرة طويلة المدى:3- 3-8

تنتقل املعلومات منحتتفظ الذاكرة طويلة املدى باملعلومات اليت سبق تعلمها جيدا، وحيدث التعلم عندما

عبارة عن مكان جتمع خربات الفرد طيلة حياته،ومتتاز بقدرة غري فهي الذاكرة قصرية املدى وتستقر يف خمزن الذاكرة طويلة املدى،

.اإلنسان عمرالتخزين ،كما تبدأ عملها منذ العام األول منحمدودة على

)151، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف،  .

على املعان يف عمليات التخزين على الشكل أو الصور احلسية وهذا له أمهية كبرية بالنسبة وأهم ما مييز هذه الذاكرة هو اعتمادها 

يف لكي ختزن أكثر قد من املعلوماتالصحفيني،وهذا ماحيتاجه طلبه العلم والكتاب و ملن يريد االستفادة ذاكرته ألقصى مدى

.)243، صفحة 2009(جاسم، اهلدف.الذاكرة طويلة املدى جيب أن يكون الفهم هو
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وهي ونسرتجعها يف سهولة و يسر وبكفاءة عالية،تعين الذاكرة القوية اليت حتتفظ باملعلومات واخلربات مهما كانت بعيدة أو قدمية،

.)149، صفحة 2005(فايد، .طويلةذاكرة تقاوم النسيان عامة،

قد قدم تصنيفا جديدا للذاكرة يتمثل إىل أن الرتاث احلديث يف علم النفس الفسيولوجي1995وقد أشار سامي عبد القوي 

فيما يلي:

التصنيف الجديد للذاكرة:3-9

الذاكرة الصريحة:1- 3-9

من خربة الفرد.فهيالذاكرة الواعية اليت تشمل األحداث والوقائع واحلقائق واملعلومات العامةوتشري إىل 

ذكريات شعورية تقع يف وعي الفرد،وتتضمن نوعني فرعني مها:

الذاكرة العاملة:1-1- 3-9

ومن ربط األفكار ،للمستقبلبالتخطيط ومتكن أن تقوم، وهي تسجيل مؤقت لألحداث املطلوب تذكرها لفرتة زمنية حمدودة

والتصورات معا تعترب سبورة العقل.

الذاكرة المرجعية:1-2- 3-9

على الطعام من وتشمل كل املعلومات الثابتة اليت يرجع إليها الفرد للتعرف على األشياء كالتعرف

العاملة.

الذاكرة الضمنية:2- 3-9

من أمثلتها كيفية وهي األحداث أو املعلومات اليت ليست يف متناول الشعور و الوعي،وهي ذاكرة آلية

أو النطق بالكلمات وتتضمن األنواع التالية:الكتابة،

ذكريات المهارة:2-1- 3-9
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الشعورية إىل حد كبري.رةوهي ذاكوتشمل اخلطوط املطلوبة لعمل حركة خاصة باملشي أو بقيادة السيارة،

ذاكرة االشتراط الكالسيكي:2-2- 3-9

وتعين االستجابات اآللية ملثريات شرطية ،وأغلبها ذكريات انفعالية.

ذاكرة التحضيرية:2-3- 3-9

وهي االحتفاظ املؤقت الذي حيدث يف التحضري لشئ ما.

ذاكرة موجهة:2-4- 3-9

نشاط الفرد تبعا ملا تعود عليه فبما سبق.وتعود عليها ،فهي نوع من التعود الذي يوجهوهي العادات اليت تعملها الفرد من قبل 

.)151- 150، الصفحات 2005(فايد، 

مراحل الذاكرة:3-10

هذه األلغازومن أكرب حيتوي املخ البشري على العديد من األلغاز اليت مل تكتشف مجيعها حىت اآلن ،

متر املعلومات ي الذاكرة بثالثة مراحل :، (أو املعجزات)الذاكرة

مرحلة الترميز و التشفير:3-10-1

أو شفرات هلا مدلوهلا اخلاص لدى الفرد وقد يكون أو رموزفيما يتم حتويل شكل املعلومات من حالتها الطبيعية إىل جمموعة صور

والشفرة اللمسية يسمى بالشفرة البصرية و الشفرة السمعيةشفرة لكل نوع من املعلومات احلسية

وشفرة املعاين أو داللة األلفاظ.

مرحلة التخزين و االحتفاظ:3-10-2

اكرة حلني احلاجة وتبقى تلك املعلومات بالذاالحتفاظ للمعلومات اليت مت حتويلها من املرحلة السابقةتشري تلك املرحلة إىل ختزين أو
إليها.
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مرحلة االسترجاع:3-10-3

تشري إىل إمكانية استعادة املعلومات أو جزء منها من تلك املعلومات اليت سبق االحتفاظ

"مثل شكل األسئلة واملطلوبوعلى نوع اإلسرتاجتية أو املؤشر املستخدم لإلسرتجاعهاسرتجاعها على مدى كفاءة ودقة االحتفاظا

، صفحة 2010(فخري، علم النفس املعريف، منها هل هو:تعرف ؟ أو استعادة ؟ أو إعادة ؟ أو تذكر حسي أو إعادة إنتاج.

141(.

تقويم الذاكرة و قياسها: 3-11

:قياس الذاكرة الحسية-3-11-1

صفوف كل صنف مكون من 3باختبار ومتثل هذا االختبار يف تقدمي مصفوفات مكونة من 1960سبريلنجلقد قام 

أربعة حروف وبعد تقدميها على املشرتكني وجههم إىل التعامل مع صنف واحد فقط من العرض أي أن يذكروا ظروف اليت كأنه 

.ل أو معظم البنود املوجودة يف صفا من الصفوف األربعةموجودة يف هذا الصف فقط وكان املشرتكني قادرين على استدعاء ك

:قياس الذاكرة قصيرة المدى-3-11-2

) من البنود ثالثية 200تقدمي إىل املفحوصني متتبعات طويلة مكونة من عدد مائتني (1961قياس سيبار دوتسويتان 

.األرقام وكانت مهمة للمفحوصني هي التعرف على الرقم حني أعادته

:قياس الذاكرة طويلة المدى-3-11-3

وهي التحدث بالصور (أثار الذاكرة) كونه يصبح أكثر أو أقل 1981و راجاكرز وشفرين 1964أتكيلسون وشفرين 

، 2007سليط، (أندرسون و تعودا (نشيطا) كوظيفة للماديات واملرشدات املوجودة يف السابق يف قياس الذاكرة احلسية 

.)248-243الصفحات 

عوامل مؤثرة في الذاكرة:3-12
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اإلنتباه:3-12-1

وزيادة االنتباه للمعلومة، تؤدي إىل إدراكها إن لالنتباه دورا مهما يف نقل املعلومة من الذاكرة احلسية إىل الذاكرة قصرية األمد،

.الذاكرة طويلة األمداملعلومة إىل أكثر،وربطها باخلربة السابقة وهو ما ينقل

الذاكرة ، لذلك فإن املعلومة اليت ال جتد انتباها كما أن االنتباه ضروري لعملية االستدعاء من خمزن

كافيا لن تسجل يف الذاكرة، إذ على قدرا النتباه و الربط باخلربة السابقة، يكون عمق االنطباع يف الذاكرة.

اإلدراك:3-12-2

، وربطها وتصنيفها ، طبقا للخربة السابقة.اإلدراك الواضح للمعلومة

نوع االنفعال:3-12-3

كما أن القلق وقت فالفرد ينسى اخلربات املؤملة،بينما يتذكر اخلربات السارة،املصاحب للمعلومة ،

، قد يعوق تذكرها.املعلومةاستدعاء 

ربط المعلومة وتصنيفها وتجديدها:3-12-4

ومراعاة هذه العوامل،، ها على املدى الطويل ، وتسهل استدعاءها، حتفظطبقا للخربات السابقة 

بعد أن تسجل وتدخل إىل الذاكرة حتسن عملية تسجيل املعلومات واستدعائها، ويالحظ أن املعلومة،

.)143، صفحة 2010املعريف، (فخري، علم النفس .الزمنقد تنسى بعد فرتة منطويلة األمد،

الخاتمة:

وتطبق هذه القرارات عن طريق ، إن عملية اختاذ القرار بالنسبة للرياضي أو ممارس الرياضة هي جوهر األداء بالنسبة للمنافسة 

أثناء الوضعية اليت جيب اختاذ القرار من خالهلا املعارفاملكتسبة من التدريبات و يتم االختيار بني هذه املعارف اخلاصةاملعلومات 
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سرعة و انتباه و التفكريالقرار ، وهذا يتوقف على مدى ذكاء ولصحة أخذ الوقت بصرف النظر زمنو يتحكم يف ذلك عامل 

اهلجومية املتعددة .يف وضعياتالالعب و حتكمه 
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العمريةالفئةخصائص:الرابعالفصل
القدمكرةومتطلبات
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:تمهيد

تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني واملشاهدين فقل ما جند بلدا 

املنافسة . 

)، قال مازحا " إن الشمس ال تغرب FIFAذكر أن السيد "جول رميي" الرئيس السابق لالحتاد الدويل لكرة القدم، (وقد 

مطلقا عن إمرباطورييت " داللة على أن رياضة كرة القدم بلغت من الشهرة حدا مل تبلغه األلعاب، أو الرياضات األخرى، كما 

اكتسبت شعبية كبرية ظهرت يف شدة اإلقبال عل

األخرية، ظهرت عدة ألعاب، نالت الكثري من اإلعجاب والتشجيع فقد بقيت، لعبت كرة القدم أكثر األلعاب شعبية وانتشارا 

)سنة 19-17وسنتطرق يف

رة،مث نتطرق هلا بالتفصيل فيما خيص لعبة كرة القدم على اخلصوص. 
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:الحديثةمالمح كرة القدم-4-1

,إال أن تلك املقولة هي نصف احلقيقة "أن الهجوم أحسن وسيلة للدفاع"هناك مقولة قدمية تقول :

مل مل يكن ذلك اهلجوم قادر على التحول السريع إىل الدفاع,ففريق ممتاز يف اهلجوم ال يعين طبقا 

للقول حصوله على امتياز بالدفاع,فكرة القدم تصبح لعبة راقية جدا حينما يكون التوازن بني الدفاع

وم وتسجيل األهدافواهلجوم,ورغم  التأكيد األخري يف املباريات على الطرق الدفاعية إال أن اهلج

يظل اجلانب األكثر تشويقا يف امللعب,ويف كرة القدم احلدية أصبحت التشكيالت الدفاعية صعبة 

جدا حيث أصبح على املهاجم أن يبذل جهدا كبريا يف سبيل التخلص من الرقابة,وجبانب تطور 

صر على املهامجني فقط اخلطط الدفاعية فقد تطورت اخلطط اهلجومية فأصبح الواجب اهلجومي ال يقت

بل غلى كل الالعبني,حىت أصبحت بعض اخلطط ترتكز على جعل املهامجني عناصر لتنفيذ املناورات 

اهلجومية وترك مهمة التهذيف والتسجيل لالعيب الوسط ومدافعي اجلناح.

.)253، صفحة 1999(ثامر، .

العامة لالعبي كرة القدم الحديثة:المتطلبات -4-2

م)تدرج1972)عاما عن أسلوب اللعب حاليا,فمنذ سنة(20لقد اختلف أسلوب كرة القدم منذ عشرين(

أسلوب اللعب اهلجومي حىت صار يتميز أفراد الفريق اجليد خططيا بالقوة والفهم الصحيح على األداء

بتعاد عن العب للخلف اة اللعب لعرض امللعب أوالقوي واملتوايل على مرمى الفريق املنافس مع اال

البطيء يف حتضري اهلجمات او املراوغات الغري جمدية,وهذا حماولة للتغلب على التكتل الدفاعي للفريق 

)نقاط,والفريق املتعادل03املنافس,ولقد ترتب على قرار االحتاد جبعل الفريق الفائز يتحصل على ثالث(

نذ دلك الوقت أصبح كل فريق يبحث عن الفوز الذي ينقله بسرعة إىل مرتبة )واحدة,فم01على نقطة(
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عالية كما أن اخلسارة جتعله يف مرتبة ادين كثريا.

وأثناء املقابلة يكون الالعبني على اتصال مباشر مع اخلصم,حاالت اللعب تتغري بصورة سريعة ويف 

بأسرع وقت ممكن,عن عمل العب كرة كل حالة جيب على الالعب إجياد احلل املناسب  الفعل و 

القدم ذو طابع تكراري متغري,العمالت احلركية متغرية وختتلف الواحدة عن األخرى فاجلري متنوع 

بالعمل بالكرة أو املشي أو التوقف أو القفز.

نبذة تاريخية عن كرة القدم في العالم:-4-3

،وهي األعظم يف نظر الالعبني و املتفرجني.كرة القدم اللعبة أكثر شيوعا يف العامل تعترب  

م قام 1334م من قبل طلبة املدارس اإلجنليزية،ويف سنة 1175نشأت كرة القدم يف بريطانيا و أول من لعب الكرة كان عام

بتحرمي لعب كرة القدم يف املدينة نظرا إلزعاج- إدوارد الثاين- امللك

)م خطر 1453-1373و ريدشارد الثاين و هنري اخلامس (-إدوارد الثالث–الكبري كما استمرت هذه النظرة من طرف 

لالنعكاس السليب لتدريب للقوات اخلاصة.

لعبت أول مباراة يف مدينة لندن(جاريز) بعشرين العب لكل فريق وذلك يف طريق طويل مفتوح من

ما لعبت مباراة أخرىاألمام ومغلق من اخللف حيث حرمت الضربات الطويلة و املناوالت األمامية ك

م وسجل هدفني يف  5.5م وعرضها110)بنفس العدد من الالعبني يف ساحة طوهلا Eton أتون(

م حبيث مت على اتفاق ضربات اهلدف و 1830تلك الفرتة املباراة بدئ وضع بعض القوانني سنة

املعروف كما أخرج القانون ) Ha Ourالرميات اجلانبية و أسس نظام التسلسل قانون (هاور 

م 1862م واليت تعترب اخلطوة األوىل لوضع قوانني الكرة ويف عام 1848بقواعد كامربدج عام 

أنشأت القوانني العشرة حتت عنوان "اللعبة األسهل"،حيث جاء فيه ضرب الكرة بكعب القدم
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م1863وإعادة الالعب للكرة إىل داخل امللعب بضربة اجتاه خط الوسط حني خروجها ،ويف عام

م1888أسس إحتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجريت يف العامل كانت عام

متأسس اإلحتاد الدمنركي1889(كأس إحتاد الكرة) أين بدأ احلكام باستخدام الصفارة ويف عام

فريق دمنركي كانت رمية التماس بكلي اليدين يف عام15لكرة القدم و أقيمت كأس البطولة ب

وذلك مبشاركة كل من فرنسا،هولندا،بلجيكاFIFAاالحتاد الدويل لكرة القدم م تشكل 1904

م وفازت1930و سويسرا،دامنرك،أول بطولة كأس العامل أقيمت يف األرغواي 

.)9، صفحة 1999(املويل، ا

تعريف كرة القدم :-4-4

التعريف اللغوي:1- 4-4

" هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة القدم،فاألمريكيون يعتربون هذه اFootballالقدم "كرة 

" أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم املعروفة واليت Rugbyاألخرية ما يسمى عندهم بال "

".Soccerسنتحدث عنها كما تسمى "

التعريف االصطالحي:2- 4-4

كرة القدم هي رياضة مجاعية ،متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل، كرة 

وقبل أن تصبح منظمة ،كانت متارس يف أماكن أكثر ندرة (األماكن العامة ،املساحات اخلضراء)

جاذبية على السواء ،حيث راااى ممارسو هذه اللعبة أن حتويل كرة فتعد لعبة أكثر تلقائية واألكثر 

القدم إىل رياضة انطالقا من قاعدة أساسية.
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أن كرة القدم رياضة تلعب بني فريقني يتألف كل فريق من1969ويضيف "جوستاتيسي" سنة 

إحدى عشر العبا يستعملون كرة منفوخة وذلك فوق أرضية ملعب مستطيلة

.)50، صفحة 1986(مجيل، 

كرة القدم هي لعبة مجاعية مهمتها الرياضية تتطلب تسجيل أكرب عدد من األهداف يف شباك اخلصم.

. (Roustame Akramov, 1990, p. 35)

إن كرة القدم هي ممارسة رياضية تتطلب أداء و إرادة قوية تعرب عن قابلية الالعب وحتديده يف  .(Knut Dietrich, 1985,

p. 28) التدريبات.

يف معظم بلدان هذا الكون لقدم اليومكرة القدم رياضة ولدت يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف إجنلرتا ،ميارس كرة ا
مليون ممارس.50مايفوق 

 .(Bengué Laurent, 1998, p. 7)

التعريف اإلجرائي:3- 4-4

كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف، كما تلعب بني فريقني يتألف

11كل منهما من إحدى عشر

طرف من طرفيهما مرمى ،ويتم حتريك الكرة بواسطة األقدام وال تسمح إال حلارس املرمى بلمسها

باليدين ،ويشرف على حتكيم هذه املباراة حكم وسط وحكمان على التماس وحكم رابع ملراقبة 

دقيقة وإذا انتهت بالتعادل يف حالة9015حبيث توقيت املباراة هوالوقت

دقيقة ،ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل 15مقابالت الكأس فيكون شوطني إضافيني وقت كل منهما 

)51،52، صفحة 1986(مجيل، إجراء ضربات اجلزاء للفصل بني فريقني.

متطلبات العبي كرة القدم الحديث حسب مراكز اللعب:4-5



65

متطلبات العبي الدفاع:1- 4-5

يقوم كل أفراد الفريق بالدفاع من حلظة فقدان الكرة.- 

استخدام ظهري الوسط خاصة الظهري القشاش واحلر.- 

ومراقبتهم الالصقة.الدفاع القوي ضد اجلناحني - 

املراقبة اللصيقة للمهامجني اخلطرين.- 

عدم التهور و االندفاع عند القلة العددية.- 

.)32، صفحة 1995(حممود، يعود العبوا الوسط لغلق منطقة اللعب املباشرة اخلطرة.- 

متطلبات العبي الهجوم:2- 4-5

الفريق على تنفيذ خطط اللعب اليت تدربوا عليها.أن يعمل مجيع- 

العمل على مساعدة الزميل املستحوذ على الكرة.- 

جري الالعب احلر (املهاجم) مائال أمام وخلف املدافعني.- 

جري املهاجم يف داخل امللعب لألهداف التالية:- 

* مساعدة الزميل الذي معه الكرة يف الوسط.

اجلناح.* خلق مساحة فارغة يف 

متطلبات العبي الوسط:3- 4-5

تضع كرة القدم احلديثة متطلبات كثرية على الالعبني وعلى اخلصوص على بعض الالعبني يف 



66

مللعب ،فخط الوسط يشكل اخلط األول للتكتل الدفاعي ويعترب حلقة وصل بني املناطق احلامسة من ا

اهلجوم والدفاع،وتعترب منطقة الوسط املنطقة اليت مير منها أكثر الالعبني ذهابا وإيابا،باإلضافة إىل كل 

هذا فإن العيب الوسط هم أحسن الالعبني املساندين خلط اهلجوم ،وبناءا على ذلك يوزع أغلب 

دربني أحسن العبيهم يف هذا اخلط باعتبار أن كرة القدم احلديثة ملن ميتلك منطقة الوسط،ولكيامل

)سنة:19-17خصائص المرحلة العمرية (-4-6

التعريف بفئة األواسط:-1- 4-6

تحديد وتعريف فئة األواسط:-1-1- 4-6

)سنة فإننا تسلطا21- 17إذا كنا بصدد التحدث عن سن األواسط أو املرحلة املمتدة مابني(

الضوء على مرحلة جد حامسة و هامة يف حياة الفرد وهي مايسميها علماء النفس مبرحلة املراهقة

املتأخرة،وما هي إال مرحلة تدعيم التوازن املكتسب من املرحلة السابقة وتأكيدا هلا.

(نوري، الذي يعيش فيه،وتتوسع عالقاته مع حتديد اجتاهاته إزاء الشؤون السياسية و االجتماعية والعمل الذي يسعى إليه.
.)48، صفحة 1990

مميزات فئة العمرية،-1-2- 4-6

النمو الجسمي:-1

مظهرين أساسني من مظاهر النمو مها إن البعد اجلسمي هو أحد األبعاد البارزة يف منو املراهق،ويشتمل البعد اجلسمي على 

النمو الفيزيولوجي أو التشرحيي و النمو العضوي،واملقصود بالنمو

غري الظاهرة لألعيان اليت يتعرض هلا املراهق أثناء البلوغالفيزيولوجي هو النمو األجهزة الداخلية 
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وما بعده ويشمل ذلك الوجه باخلصوص النمو يف الغدد اجلنسية،أما النمو العضوي فيشمل على منو

سم"بالنسبة 29كلغ"يف السنة و"03املظاهر اخلارجية للمراهق كالطول والوزن والعرض،حيث يكون متوسط النمو بالنسبة للوزن"
طول.لل

ويؤدي النمو اجلسمي إىل االهتمام باجلنس اآلخر ويهتم املراهق مبظهره اجلسمي وصحته اجلسمية

وقوة عضالته ومهاراته احلركية ملا حتمله من أمهية يف التوافق االجتماعي،وإذا الحظ املراهق أي 

ق والقلق وقد يؤدياحنراف يف مظهره فإنه يبذل قصار جهده لتصحيح الوضع، وإذا أخفق ينتابه الضي

.)48، صفحة 1990(نوري، ذلك إىل االنطواء و االنسحاب.

وتعرب كذلك هذه املرحلة دورة جديدة للنمو احلركي ويستطيع املراهق اكتساب و تعلم خمتلف 

العضالت الذي يتميز به الفىت

يف هذه املرحلة يساعده كثريا على إمكانية ممارسة أنواع عديدة من األنشطة الرياضية،تتطلب املزيد

.)147، صفحة 1992(عالوي، من القوة العضلية.

النمو العقلي:-2

فهو يستمرالسوي يسري يف منوه العقلي يف جهات عديدة،من املالحظ لفرتة املراهقة أن احلدث 

يف هذا العقد الثاين من عمره على اكتساب القابلية العقلية وتقويتها،كما ينمو أيضا يف القابلية على

التعلم،وهو إىل جانب ذلك يتميز بالصعوبة والتعقيد،باإلضافة إىل هذا سيصبح أكثر قدرة على 

اردة ار  فك األ مل ب ا تع .)69، صفحة 1990(نوري، .ال

النمو االجتماعي:-3
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حماوال التخلصيصل إليها املراهق يف مرحلة الرشد،ويف مرحلة املراهقة ينطلق املراهق حلياة أوسع

من اخلضوع الكامل لألسرة،ويصبح قادرا على االنتماء للجماعة.ويظهر هذا التغري يف النشاط الذي 

ميارسه املراهق يف اختباره لزمالئه ويف أحكامه األخالقية،وكذلك أسلوب تعامله مع الغري ، فمن

دراكه لدور ومسؤولية الفرد مظاهر هذا التحول التقطن للفروق االجتماعية ونقده لنفسه وكذلك بإ

الواحد داخل اجلماعة مما يساعد على التكيف بصفة سوية كما تتكون لديه فكرة األحكام األخالقية 

.)33، صفحة 1982(حمي الدين، 

*النمو االجتماعي في مرحلة المراهقة يتصف بمظاهر عن مرحلة الطفولة وهي:

معظم علماء النفس و االجتماع يؤكدون أن الصراع القائم بني املراهقالصراع مع األسرة:أوال:

تبني أن اآلباء هم املسؤولني عن ذلك الصراع يف مرحلة املراهقة.والوالدين وهو إحدى حقائق احلياة ،مثال:

خيتلف طابع العالقات بني الرفاق عن عالقته باألسرة يف ناحيتنيالمراهق و الزمالء(الرفاق):ثانيا:

أساسيتني مها:العالقة األسرية مفروضة عليه و العالقات اليت يقيمها مع الزمالء اليت تتمتع بنوع من احلرية قابلة لتغري.

حتديد اهتماماته املهنية بوضوح يف سن يبدأ املراهق يفالمراهق والمركز االجتماعي: ثالثا:

)سنة فالطموح املهين ينمو من خالل اكتسابه موقف سليب حنو بعض املهن وليس عن 19- 16(

.)07-06، الصفحات 1981(سالمة، طريق اكتسابه موقف إجيايب حنو املهن املفضلة.

النمو الحركي:-4

يتفق معىن النمو احلركي إىل حد كبري مع املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة من التغريات

اليت تسري حسب أسلوب ونظام مرتابط متكامل خالل حياة اإلنسان، ولكن وجه االختالف هو 
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ي أنهمدى الرتكيز على دراسة السلوك احلركي والعوامل املؤثرة فيه، وقد جاء تعريف النمو احلرك

عبارة عن التغريات يف السلوك احلركي خالل حياة اإلنسان.

.)339(حامد عبد السالم، (د.ت)، صفحة 

النمو االنفعالي:-5

االنفعاالت نوع من اهلدوء حىت يصل الفرد سن تتزن انفعاالته ويصبح قادرا على التحكمتأخذ هذه 

فيها،وميكن تلخيصها هذه االنفعاالت يف النقاط التالية:

احلساسية الشديدة حيث يكون مرهق احلسن ورقيق الشعور يتأثر بأي شئ يالحظه.- 

الصراع النفسي حيث يكون كثري التقلبات واآلراء.- 

مظاهر الياس والقنوط والكآبة بسبب أماين املراهق وعجزه عن حتقيقها مما يدفعه للعزلة على الذات- 

وقد ينتج عنه كثرة التفكري يف االنتحار.

 -

شخصته.

برجولة كاملة وبنجاح وتفوق دراسي أو ثروة كبرية.كثر أحالم اليقظة فيعمل - 

.)06، صفحة 1981(سالمة، 

مشاكل فئة األواسط:-4-7

إن مشاكل املراهقة من املشكالت الرئيسية ايت تواجه املراهقني يف هذه الفرتة والسبب يعود إىل 

اتمع نفسه و املدرسة 
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الفئة وهلذا سوف نتناول خمتلف املشاكل اليت يتعرض هلا املراهق.

المشاكل النفسية:-1- 4-7

تبدو واضحة يف تطلع املراهق حنو التجديد و االستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بشىت الطرق 

عه وال تقدر

موقعه وال حتس إحساسه اجلديد الذي يسعى دون قصده ألن يؤكد نفسه وبثورته وعناده، فإن كان 

كل من األسرة واملدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراته ومواهبه وال تعامله كفرد مستقل، وال تشبع

ته.فيه حاجاته األساسية يف حني فهو جيب أن حيس بذاته و أن يعرتف الكل بقدرا

المشاكل االنفعالية:-2- 4-7

هذا االندفاع االنفعايل ليس له أسباب نفسية خاصة، كل يرجع ذلك إىل التغريات اجلسمية للمراهق،

م الرجال وأن صورته أصبح خشنا فيشعر حني ينمو جسمه وشعوره حيث أن خيتلف عن أجسا

املراهق بالفخر، وكذلك يف الوقت نفسه باحلياء واخلجل من هذا النمو الطارئ كما يتجلى بوضوح 

خوف املراهق من هذه املرحلة اجلديدة اليت يتنقل إليها واليت تتطلب منه أن يكون رجال يف سلوكه

.)73، صفحة 1971(ميخائيل، وتصرفاته.

المشاكل االجتماعية:-3- 4-7
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املراهقة 

*األسرة كمصدر للسلطة:

إن املراهق يف هذه املرحلة من العمر مييل إىل االستقالل واحلرية والتحرر من عامل الطفولة,وعندما 

تتدخل األسرة يف شانه يعترب هذا املوقف تصغريا يف شانه واحتقار لقدراته,كما انه ال يريد أن يعامل

معاملة الصغار لذلك جند ميل املراهق إىل نقد ومناقشة كل ما يعرض عليه من أراء  وأفكار, وال 

يتقبل كل ما يقال له بل يصبح له مواقف وأفكار يتعصب هلا أحيانا لعناده,وان شخصية املراهق تتأثر

هذا املراهق بالصراعات والنزاعات املوجودة بينه وبني أسرته وتكون نتيجة هذا الصراع خضوع 

وأمثاله أو مترده وعدم استسالمه,فاملراهق يريد التحرر من أسرته فال يقبل التدخل يف شانه,فهو يريد 

االستقالل و التحرر من مجيع القيود اليت تكبله من قبل األسرة

المدرسة كمصدر للسلطة:*

طة املدرسة تتعارض مع سلطة لن املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت يقضي فيها املراهق أوقاته,وسل

املراهق,فالطالب حياول أن حيكم طبيعة هذه املرحلة من العمر بل انه يرى السلطة املدرسية اشد من 

سلطة األسرة,فال يستطيع املراهق أن يفعل ما يريد يف املدرسة وهلذا فهو يؤخذ مظهرا سلبيا للتعبري عن 

أو قد تصل الثورة احي لدرجة التمرد واخلروج منثورته كاصطناع الغرور أو االستهانة بالدرس

السلطة املدرسية واملدرسني بوجه خاص لدرجة تصل إىل العدوان

المجتمع كمصدر للسلطة:*

إن اإلنسان بصفة عامة واملراهق بصفة خاصة مييل إىل احلياة االجتماعية أو العزلة,فالبعض منهم
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متع مبهارات اجتماعية متكنه من كسب األصدقاء والبعض ميكنه عقد صالت اجتماعية بسهولة الت

إن الفرد لكي حيقق النجاح االجتماعي وينهض بعالقته االجتماعية البد أن يكون حمبوب من اآلخرين

وليشعر بتقبل اآلخرين  وان يكون له أصدقاء

مشاكل الرغبات الجنسية:-4- 4-7

من الطبيعي أن يشعر مراهق بامليل الشديد للجنس اآلخر، ولكن التقاليد يف جمتمعه تقف حاجزا

املراهق اجتاه اجلنس اآلخر وإحباطها وقد يتعرض إىل احنرافات وغريها من السلوكاتاملوجودة عند 

باجلنس اآلخر وبالتايل تصبيهم باالحنراف يف بعض العادات األخالقية.

الصحية:المشاكل-4-7-5

إن املتاعب املرضية اليت يتعرض هلا الشاب يف السن املراهقة ي السمنة، أن يصاب املراهق بسمنة

بسيطة مؤقتة، ولكن كانت كبرية فيجب العمل على تنظيم األكل، والعرض على الطبيب األخصائي

الطبيب لالستماع إىلإذا رأى اضطرابات شديدة بالغدد، كما جيب عرض املراهقني على إنفراد مع 

متاعبهم وهو يف حد ذاته جوهر العالج للمراهق.

النزعة العدوانية:-4-7-6

من املشاكل الشائعة بني املراهقني النزعة إىل العدوان على اآلخرين من زمالئهم، وعلى الرغم

العدوانينيمن أن النزعة تشكل مشكلة واحدة إال أن أعراضها ختتلف من مراهق آلخر من املراهقني
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مثل:

االعتداء بالضرب والشتم والسب على الزمالء.- 

االعتداء و السرقة.- 

.)162، صفحة 1971(ميخائيل، االعتداء بإلقاء التهم على الزمالء. - 
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:الخاتمة

القدم احلديثة،وكيف أصبحمتكنا من خالل هذا الفصل تبني خصائص ومتطلبات كرة لقد 

احلديثة لكرة القدم جتعل منها صورة متطورة ترفع من املستوى الالعبني وجتعلهم يبذلون أكثر جمهود

ينظر إىل كرة القدم كمصدر اقتصاديإلثبات وجودهم، وكذا اجلانب االقتصادي هلا الذي أصبح

كن التنسيق 

واالنتقال املنطقي أثناء ذكر هذه العناصر، ونرجو أن نكون قد وقفنا ولو بالقليل يف التوفيق بني هذين اجلانبني والربط بينهما.
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الباب الثاني: الدراسة الميدانية
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الفصل األول:منهجية البحث 
اإلجراءات الميدانيةو 
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:تمهيد

من صحة الفرضيات اليت وضعها ،   ويتم ذلكقق خالل حبثه يسعى إىل التحإن كل باحث من 

بإتباع منهج يتالءمإىل التجريب العلمي بإستخدام جمموعة من املواد العلمية،وذلكبإخضاعها

على العينة االستطالعية والعينةوكذا القيام بدراسة ميدانية عن طريق اختباراتوطبيعة الدراسة،

الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحثيشمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلنياالصلية و 

اإلستطالعيةواليت تشتمل على الدراسة

لى عينةوالثبات واملوضوعية مع ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل عالصدقوهيالعلمية لألداة

املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيقية امليدانيةوكيفية إختيارها واملنهجالبحث

وحدود الدراسة.

وأما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع 

خالصة البحث.

الدراسة اإلستطالعية:  1-1

أوقاتإجراءالتجربة االستطالعية قمنا بزيارة ميدانية لتفقد الوسائل املستعملة ومعرفةقبل البدء يف 

أجل التوصلالفرق وبعد ذلك قمنا بدراسة اإلمكانيات املتوفرة ومستوى الفرق وهذا منتدريب

لعملأن تواجهنا خالل اإلجراء اإلختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكنإىل أفضل طريقة

اإلتفاق على الوقت املخصص إلجراءامليداين ،حيث قابلنا الطاقم املسؤول وكذا مدربني الفرق ومت

اإلختبارت.

العبني10وبعد اإلنتهاء من مجع املعلومات واملعطيات اليت حنتاجها ،وبناءا على ذلك مت اختيار
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األصلية من جمموعة.الفريق وداد آمال مستغامن ينشطون يف نفس البطولة من العينةينشطون يف

صحة االختبارات وبالتايل:وذلك من أجل التحقق من

مدى تناسب هذه اإلختبارات لعينة البحث.- 

التأكد من صالحية الوسائل املستخدمة يف التجربة.- 

مدى معرفة عينة البحث لإلختبارات.- 

ا للوصول إىل نقطة التأكد من الصدق والثبات وموضوعية االختبارات.وكل هذ- 

منهج البحث:1-2

هي اليت حتدد طبيعة املنهج ألن املنهج هو عبارة عنالطالبانإن دراسة طبيعة الظاهرة اليت يتطرق إليها 

.)19ص1986(الطاهر، 

طبيعية وفروض البحث و ملالئمةاملسحي وعلى هذا األساس و للتحقق من أهداف البحث استخدم الطالبان املنهج

(مربمج حاسوب).   باستخدام

يف عرض ومجع املعطيات ،وهذا الربنامج يقوم بعرض Super Lab(v4.04)

كزمن وصحة االجابة).تسجيل نتائج إجابات املختربين الكمية (ويتم)و مسعية(بصريةنبهات مبختلف أشكاهلا م

مجتمع البحث وعينة البحث:1-3

مستغامن ،قد اعتمدنا يف  حبثنا هذا أن يكون البحث خاص بفريق ترجي مستغامن،وفريق وداد

ان،مدافع).ميدسنة ،موزعني حسب مراكز اللعب يف كل فريق.(مهاجم،وسط19من أقلصنف 

)ميثلون نادي 18.19×:معياري واحنرافسنة)،19منأقلالعب كرة القدم(18عينة بالطريقة العشوائية وتكونت من الاختريت

بعد وهذا للهواة الوطين الثايناملشارك يف بطولة القسمالعب منخرط يف الفريق30وداد آمال مستغامن لكرة القدم من جمموع
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يف تغيابا،إصابات،تإنذارابصفة عادية يف مجيع املنافسات وهذا بسبب (وايشاركالعبني الذين مل9استبعاد

اموعة الثانية 36تدريبات،عقوبات) موزعني على    اع، بني مركز دف العبني مركز وسط ميدان ،6الع

العبني مركز هجوم.6اموعة الثالثة 

وتكونت من وكذلك نفس 

العب 25)ميثلون ترجي مستغامن لكرة القدم من جمموع  34.65×:سنة،وإحنراف معياري19منأقلالعب كرة القدم (18

املشارك يف نفس البطولة.منخرط يف الفريق

عقوبات) موزعني على ريبات،تديفتغيا با،إصابات،تإنذاراكوا بصفة عادية بسبب (العبني مل يشار 7وهذا بعد إستبعاد 

العبني6اموعة الثانية دفاعالعبني مركز36

اموعة الثالثة مركز وسط ان، يد العبني مركز هجوم.6م

مجاالت البحث:1-4

على جمموعتني.خمترب موزعني36مشل البحث المجال البشري:-أ

العب من فريق ترجي مستغامن.18- 

العب من فريق وداد مستغامن.18- 

)2013/2014( سنة وينتمون للبطولة الوطنية القسم الثاين هواة موسم19صنف أقل من 

شهداء 5سليمان مستغامن ،وملعب مت تطبيق اختبار البحث على الالعبني يف امللعب البلدي بنالمجال المكاني: -ب

.مستغامن 

املمتدةمت إجراء االختبارات يف الفرتة الزمنية المجال الزمني:-ج

)حصة االختبار.11عدد احلصص (.07/04/2014إىل20/03/2014من
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متغيرات البحث: 1-5

حسب مراكز اللعب.املعرفة اخلاصةالمتغيرات المستقلة:1- 1-5

مهارة أخذ القرارالتابعة:المتغيرات 1-5-2

مراعاة النقاط التالية:وجبحبثنا هذا يكون هناك تأثري على نتائج التجربة يفاللكي المتغيرات المتعلقة بالتجربة:3- 1-5

ختبار.الاحرتام وضبط وقت ا- 

نفس ظروف إجراء االختبار لالعبني.- 

ضبط االختبار اخلاص بالتجربة االستطالعية.- 

:أدوات البحث1-6

يف مجع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث من أهم اخلطوات وتعترب احملور األساسي الطالبان"تعترب األدوات اليت يستخدمها 

والضروري يف الدراسة".

استخدم الطالبان يف دراستهما األدوات اآلتية:

حاسوب ستخدام برنامجاستعمال احملاكاة ألوضاع اللعب يف كرة القدم باختاذ القرار باختبار مهارة ا-  Acer

Pentium (version 2002,servce pack3)

مراحل التحضير التجارب:-أ

تتصف هذه احلاالت,صورة حلالة لعب يف كرة القدم200قمنا بتحضري عدد من الصور بلغ 

من لقطات لعب مأخوذة من مقابالت يف كرة القدم العبني معنيني يف مرحلة اللعب،انطالقا10ضدالعبني 10ب

لفريق لایر مدريد واخرتنا ثالثة صفات مناسبة حلامل الكرة (االحتفاظ) )2012/2013م (للبطولة اإلسبانية موس

).القذف(التمرير) (

ختتلف يف 96الـ هذه األوضاع،صورة ألوضاع لعب يف كرة القدم96استخدمنا و- 
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وسط ميدان،مركز هجوم املشاركنيمركزالكرة حسب مراكز الالعبني:مركز مدافع،مستواها حلامل 

حالة اللعب.يف

الكرة ،واملناوبة ما بني هذه احلركات تسمح باحلصول اهذه األنواع الثالثة مت اختياره

حمددةمناطقفيالة مت تصميمها اللعب اهلجومي. كل حعلى جمموعة  متنوعة من مراحل (على مقربة من مرمى اخلصم)، حتى

لحامليتم احتواء كل املؤشرات الالزمة 

لكرة(الكرة،الزمالء،املنافسني،واهلدف).ا

لفريق لایر 2012/2013القدم قمنا بتفعيل خمتلف حاالت اللعب فوق امللعب بعد نقلها من مباريات البطولة اإلسبانية لكرة

واخرتنا هذه املباريات دون غريها لألسباب التالية:مدريد 

وضوح اجليد لالعبني والصور ذات جودة عالية.- 

املستوى الفين العايل لوضعيات اللعب.- 

على النحو التايل :وبغية عدم جلب انتباه وتركيز عينة البحث أثناء االختبار مث تركيب الصور وتقدميها

الكمبيوتر ،مث حولنا مقاطع اللعب إىل صور ثابتة بواسطةاجلهازبتحميل املقابلة علىقمنا Super Lab كما،

برجمة احلاسوب Gom Playerاستخدمنا برجمة احلاسوب 

الصور كمنبه بصري لالختبار دميوهذه األخرية تعمل على تق) ، Version4.04)

التجارب قدمت على جهاز الكمبيوتر.خمتلفءاأثنوهذه الربجمة تعرض الصور وتسجل إجابات البحث وزمن اإلجابات

حاملي الكرة حسب

خرباء من ستة

املدربد/بن قوى علي ،د/بلكحل منصور،أ.الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغامن وهم (و أساتذة يفمدربني لنوادي ودكاترة
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–يف الرياضة بن دوخة بلبنة  تقين سامياملدرب –باملعهد العايل للعلوم وتكنولوجية الرياضة بوهران أستاذجماج حممد جنيب 

الكرمي مستشار يف الرياضة ومدير تقين جهوي لرابطة بن عودة عبد–خالدي حميمدة مدير تقين جهوي لرابطة وهران املدرب 

إجابة صورة املتمثلة يف حاالت اللعب و اختيار حالة حركية أفضل48سعيدة  حيث طلب منهم حتكيم لنا هذه الصور و اختيار 

) .هذا العمل مسح لنا بإبعاد كل احلاالت املختلفة فيها من طرف احملكمني وهي، االحتفاظالتصويبمناسبة هلا (التمرير ،

- 29- 28-27-26- 25- 23- 21- 20- 19- 17س- 16-15-14- 13- 11- 10- 8-7-5- 1الصور : (

32 -33 -34 -37 -39 -40 -41-42-43 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51-53-54-55 -56 -

57 -58 -59 -62 -63 -64 -65-66-68 -69 -70 -71 -72-73-74 -75 -76 -77 -78 -79 -

80 -81 -82 -84 -86 -89 -91-92 -93 -94 -95 -96 -97-98-99 -100 -101 -102 -105 -

106 -107-108-109 -110 -111 -113 -114 -115-116-118 -120 -122 -123 -124 -

128 -130-131-132 -133 -134 -135 -137 -138-139-140 -141 -142 -143 -144 -

145 -146-147-148 -149 -150 -151 -152 -154-155-157 -158 -159 -160 -161 -

162 -163-164-165 -166 -167 -168 -169 -170-172-173 -174 -176 -177 -178 -

).وأبقينا على 198- 197- 194-195-196- 193- 190- 188- 186- 182-183-185- 180

احلاالت املتفق عليها .

ميلي 1500) وتدوم!جابة متر الصورة وبني كل صورة و أخرى تظهر صورة عالمة (اإلعرض هذه الصور اليقيد بوقت ، عند 

48الشكل التايل بعد تقسيم الــ ثانية.ومت اختيار خمتلف احلاالت املتفق عليها من احملكمني و قدمناها إىل عينات البحث على

صورة الثانية بشكل 24صورة األوىل مث تكرار 24صورة قمنا بتكرار96صورة ، واحلصول على24صورة إىل جمموعتني من 

وس،وذا حتصلنا على عك القرعة ،وكانت مهمة املختربين حسب التسمية و الرقم باستخدامصورة اليت بعد ذلك رتبناها96م
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على شاشة الكمبيوتر اإلجابة عليها بأخذ القرار املناسب الذي يتخذه لو كان يف اإلجابة الصحيحة و السريعة أثناء عرض الصور

مكان حامل الكرة.

جابة وصحة اإلجابة وذلك لكل حالة، واستخدمت هذه البيانات لتحديد الصور اليت هذه التجربة تسمح بالتسجيل زمن اإل

عينة البحث علىاستطالعيةستعرض يف ظروف جتريبية خمتلفة ،حبيث تكون متوازنة ومتوسط زمن االستجابة .مث إجراء دراسة 

مبدأ املهمة والعمل على العتادفهمإمكانيةعطاء العينة اختبارات جتريبية للمفحوصني قبل بداية التجربة الرئيسية إلالرئيسية مث إجراء

ووضوح صور االختبار.فهم ىمدو

على جمموعتني على اخلطوات التالية:كان عرض تصميم  اإلختبارتصميم االختبار :-ب

سابقا املذكورةخمتلف حاالت اللعب وضع عينة البحث يف كل هذه التجارب أمام شاشة الكمبيوتر،ومت عرض الصور يف- 

وأسندت هلم مهمة أخذ القرار حسب كل حالة.

إذا كان مكان تتمثل مهمة املختربين يف اإلجابة "اجليدة والسريعة" لظهور وضعية اللعب ،مشري إىل نوع "احلركة" اليت خيتارها- 

)كل حماولة متت على حنو التايل:القدفحامل الكرة (االحتفاظ ،التمرير أو 

وضعية لعب ، هذه بصورةملي ثانية، معلنة صورة وضعية لعب. هذه اإلشارة تكون متبوعة 1500) بــ!ية زائد (إشارة حتضري 

األصابع (البنصر،الوسطى أو تكون بالضغط بأحد ثالثواألخرية تبقى معروضة على شاشة احلاسوب إىل غاية استجابة املخترب

املرتبطة باإلجابة .اتيح للحاسوبالسبابة) على واحد من ثالثة ملسات لوحة املف

ملي ثانية على الشاشة اليت تعلن عن الفاصل بني حماولتني.1500)تعاود الظهور مرة أخرى ملدة !بعد استجابة املخترب ،عالمة (
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تسلسل عرض الصور على المختبرين:5الصورة رقم  

ملي ثاني1500بقى 

تبقى على الشاشة إلى غایة إجابة المختبر.

ملي ثانیة 1500تبقى 

تبقى على الشاشة إلى غایة إجابة المختبر

.اختبار)) احملدد سابقا لكل M.L.Kكانت تعطى اإلجابة بالضغط على األزرار الثالثة ((- 

دقيقة.20إىل 15وكل عينة إختربت بطريقة منفردة وكانت التجربة تدوم مابني - 
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عليها قبل - 

بداية التجربة و تنقسم إىل قسمني :

الكمبيوتر عينة "على شاشة G.P.Tقدمنا لعينة البحث بطريقة عشوائية حرف من ثالثة حروف للحركة "المرحلة األولى: 

واحدة من ثالثة أزرار بالضغط باألصبع املناسب علىالبحث أعطيت هلم التعليمات بإعطاء اإلجابة عند ظهور احلروف املذكورة

حلركة األصبع إستعملت حسب عينة مرتابطات خمتلفة3" املرتبطة باإلجابة كما يف التجربة الرئيسية ، M.L.Kلوحة املفاتيح "

وتبقى موحدة أثناء الدراسة الرئيسية.لنوع يسمح للعينة بكسب الرتابطات بني احلركات و اإلجابات االبحث ،هذا

احلاالت بضغط المرحلة الثانية : 

التجربة الرئيسية وإعطاء احلركة باإلجابة كما يف) املرتبطةM.L.Kملفاتيح(باألصبع املناسب على واحدة من ثالثة أزرار لوحة ا

املناسبة لو كان مكان حامل الكرة.

مرة واحدة ، مكن هذا العرض من اختيار فرضية أن مراكز اللعب يؤثر  على نتائج 96خالل التجربة عرضت أوضاع اللعب - 

األداء يف أخذ القرار.

التجربة الفحص.بعدالدخول في التجربة الرئیسیة مباشرة -

األسس العلمية لإلختبار :-1-7

حىت نضمن صالحية اإلختبار وتطبيقه البد من مراعاة الشروط التالية :

صدق اإلختبار :-أ

الصدق الذاتي :

لدراسة صدق االختبارات: 1رقمجدول
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الدراسة اإلحصائية

االختبارات

حجم 
العينة

ن

درجة الحرية

1-ن 

مستوى الداللة 
اإلحصائية

القيمة  ر

ةالجدولي

معامل

الصدق

اختبار صحة أخذ القرار
1090.050.954

0,95

0.93اختبار زمن أخذ القرار

)أكربمن القيمة 0.93،0.95الرتبيعي الثبات() نالحظ أن معامل الصدق و الذي هو اجلذر 01خالل اجلدول رقم (من

)، وهذا ما يدل أن االختبارات تتمتع بصدق ذايت عايل.0.05) ومستوى الداللة (09) عند درجة احلرية (0.954اجلدولية (

الصدق المحكمين : 

لنا هذه وطلبنا منهم حتكيمحمكمني ذوي اخلربة الذين مل يشاركوا يف الدراسة 07مت أخذ جمموعة من الصور و عرضها على 

ختيار لكل حالة حركة أفضل إجابة االصور املتمثلة يف احلاالت اللعب و 

وهذا العمل مسح لنا بإبعاد كل احلاالت املختلف فيها من طرف احملكمني وأبقينا باحلاالت حتفاظ)المناسبة هلا (مترير،تصويب وا

ينا باحلاالت املتفق عليها.طرف احملكمني وأبق

ختبار:الثبات ا-ب

:لدراسة ثبات االختبارات2رقمجدول

الدراسة 
اإلحصائية

االختبارات

حجم 
العينة

ن

درجة 
الحرية

1-ن 

مستوى الداللة 
اإلحصائية

القيمة  ر

ةالجد ولي

معامل

الثبات
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القراراختبار صحة أخذ 
10090.050.954

0.87

0.85اختبار زمن أخذ القرار

) عند 0.954)أكرب من القيمة اجلدولية  (0.85،0.87) نالحظ أن معامل الثبات و الذي (02خالل اجلدول رقم (من

)، وهذا ما يؤكد أن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية.0.05) ومستوى الداللة (09درجة احلرية (

ختبار:الموضوعية ا-ج

ختبار وحساب الدرجات والنتائج "النقصد باملوضوعية :" مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق ا

.)258ص،2000مصطفى ،(إخالص حممد و

وذلك لسهولتها ستخدامها يف عدة حبوث متعلقةااليت سبق ختباراتالت األساسية املستخدمة يف حبثنا تعد من بني ااختبار الاو

ختبارات اليت طبقناها الهلذا فإن ا،ترددختبارات بدونالااو 

تتميز باملوضوعية .

اجلذر الرتبيعي لثبات اإلختبار

=  معامل صدق اإلختبارالثبات

_الدراسة اإلحصائية:8_1

"أن علم االحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث يف مجيع البيانات وتنظيمها وعرضهاأبو صاحل يشير 

).9ص،1989وحتليلها واختاذ القرارات بناءا عليها." (حممد ،

و اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية واملعاجلة هو مجع املعطيات اإلحصائية وحتليلها وتفسريها
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حصائية باختالف نوع املشكلة وتبعا هلدف الدراسة وعلى واحلكم عليها وختتلف خطة املعاجلة اإل

أساس ذلك فقد اعتمد الباحث على الوسائل اإلحصائية التالية:

يعرف املتوسط احلسايب ألي جمموعة من القيم بأنه حامل قسمة جمموع هذهالمتوسط الحسابي: -

القيم على عددها وحيسب من خالل القانون التايل

س = مج س
ن

19ص،1989وقيس ناجي،كاتب 

حيث أن:

املنوسط احلسايب للدرجات (القيم)س: 

: القيمة احلسابية للدرجات (القيم).س

: عدد أفراد العينة(القيم).ن

: جمموع الدرجات.مج س

اهلدف منه هو احلصول على متوسط درجات املفحوصني

التشتت وأحسنها وأكثر دقة وهويعترب االحنراف املعياري من أهم مقاييس اإلنحراف المعياري:-

األكثر استعمال لدى املهتمني بالبحث العلمي كما يبني لنا مدى ابتعاد درجة املفحوص عن النقطة

).48ص،1993(عبد القادر،املركزية.

وحيسب كما يلي:

ع = س)مج (س
ن

30<يف حالةن
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حيث أن:

االحنراف املعياريع:

املتوسط احلسايبس:

القيم لكل جمموعة(القيم اخلام)س:

عدد أفراد العينة:1-ن

)1¯س-¯:                                               مج (سفيشراختبار- 

1-ن=ف

)iس-¯سمج (

ج   -ن

ف: حتليل التباينحيث :

احلسايب املرجحس: املنوسط 

: املتوسط احلسايب للعينة 1س

اموعات ج: عدد 

: قيم العيناتiس

ن: احلجم الكلي للعينات 

اموع   "statistiquaبرنامج " مج: 

:خاتمة
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مثملعاينة امليدانية للمشكلة اارتكازنا على ذلك يف لقد تضمن الفصل األول هلذا الباب على منهجية البحث و إجراءاته امليدانية  و

و الوسائل الوسائل اإلحصائيةبعد ذلك قمنا بالدراسة االستطالعية للمشكلة باإلضافة إىل ضبط متغريات البحث وحتديد

طريق الدراسة األساسية .عن وذلك
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ومناقشةوتحليلعرض:الثانيالفصل
النتائج
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:تمهيد

يف حبثنانااهلجومية يف كرة القدم باستعمال احلاسوب ،انتقلبعد االنتهاء من مجع البيانات باستعمال اختبار احملاكاة ألوضاع اللعب

استنادا إىل اختبار فيشر و كذا "Anovaحتليل التباين  " "statisticaإىل معاجلة البيانات و ذلك باستخدام برنامج "

»االختبار البعدي  post hoc و ذلك كلما وجدنا داللة إحصائية. أما عرض النتائج و مناقشتها فيكون على مرحلتني: «

حسب مركز اللعب يف كرة اخذ القرار صحة علىالمعارف الخاصةللتأكد من فرضية اثرو مناقشة النتائجحتليل عرض و 

حسب مركز اللعب يف كرة اخذ القرار على زمنالمعارف الخاصةللتأكد من فرضية اثر و مناقشة النتائجحتليل مث عرض و.القدم

القدم.

حسب مركز اخذ القرار صحة علىللتأكد من فرضية اثر المعارف الخاصةو مناقشة النتائجتحليل عرض و -2-1
:اللعب في كرة القدم

على صحة اإلجابة في أخذ القرار.الخاصةللمعارفنتائج األثر الكلي:3جدول رقم  
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بالنسبة لصحة اإلجابة يف اخلاصةللمعارفية ئ) نالحظ وجود داللة إحصا03ومن خالل النتائج السابقة الذكر يف اجلدول رقم(- 

اموعات و  لة  عند 3.438املركزو احلركة و املركزحا

6.549فإن "ف" احملسوبة املقدرة ب للحركة،أما بالنسبة 3.315باملقدرة ةاجلد ولي) أكرب من "ف" 2،33درجة احلرية (

عند درجة 

عند 76.283فإن "ف" احملسوبة املقدرة ب للمركز، أما بالنسبة 3.150املقدرة ب ةاجلد ولي) أكرب من "ف"  2،66احلرية (

و احلركة معا فإن "ف" احملسوبة املقدرة للمركزبالنسبة  أما،و 4.170املقدرة ب ةياجلد ول) أكرب من "ف" 1،66درجة احلرية (

وهذا ما يتفق مع نظرية املعارف اخلاصة، 3.315باملقدرةةاجلد ولي) أكرب من"ف"2،66عند درجة احلرية (94.123ب 

(CHASE & SIMON, 1973) يف خاصةبتخزين معارف مراكز اللعب خاصة تسمح هلم يف الالعبنيالتدريبأن اليت تؤكد

املدى،والذي يستطعون اسرتجاعها أثناء حاالت اللعب املختلفة بأقرب وقت ممكن وفاعلية عالية.الذاكرة طويلة 

الداللة 
اإلحصائية

مستوى 
الداللة

درجة حرية  
الخطأ

ألثرادرجة حرية قيمة "ف" 
ةيلو الجد

قيمة "ف" 
المحسوبة

المجموعات

دال إحصائيا

0.05

33 2 3.3158 3.438 )1(المجموعات

دال إحصائيا 66 2 3.1504 6.549 )2(الحركة

دال إحصائيا 33 1 4.1709 76.283 )3المركز  (

غري دال إحصائيا 66 4 2.5252 0.267 )1(*)2(

غري دال إحصائيا 33 2 3.3158 0.153 )1(*)3(

دال إحصائيا 66 2 3.3158 94.123 )2(*)3(

غري دال إحصائيا 33 4 2.6896 0.519 )1(*)2(*)3(
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TESTـلالبعدياالختباراملكملة و املتمثلة يف باالختباراتالستعانةابهذه النتائج اتضحواليت POST HOC)NEWMANN

KULS: املوضحة نتائجها يف اجلداول التالية (

post hocباختبارعلى المجموعة الخاصةالمعارف: نتائج أثر4جدول رقم  

Manova

GENERAL

Post hocاختبار

أثر المجموعة

)3()2()1(الحركةالمركزالمجموعات

0.0457410.53435)1(//اهلجومالعيبجمموعة

0.0457410.730702)2(//الوسطالعيبجمموعة

0.534350.730702)3(//الدفاعالعيبجمموعة 
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لصاحل جمموعة العيب اهلجوم و وجود داللة إحصائية إتضح فيها) و اخلاص باملقارنة البعدية و اليت 04من خالل اجلدول رقم (

الوضعية ذو مردودية و فعالية يف العيب الدفاعجمموعة و الوسط عليها أن جمموعة العيباملتحصل إذ تبني النتائج العيب الوسط . 

على صحة أخذ القرار للمعارف اخلاصة مما يعين أن تأثري ،0.045741تقدر بقيمة "POST HOC"ـبداللة إحصائية لاهلجومية 

.ميو اهلجو أمهيته يف بناء اللعب املركزنتيجة حلساسية و العيب اهلجومي لصاحل جمموعة العيب الوسط 

تكون ه يف الوضعية اهلجومية ميكنومنه نستنتج أن . نفس املردودية وفعاليةاهلجومي و جمموعة العيب الوسطموعة العيب أن 

على المجموعةالمعارف الخاصة: ألثر1الشكل البياني رقم 

Tracé de Moyennes
GROUPE Effet Princ.
F(2,33)=3,44; p<,0440

groupe

pe
tin

en
ce

 d
e 

re
po

nc
e

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

Attaquan Milieu Defenseu

العيب الوسط) و جمموعة A(العيب اهلجوميموعةبالنسبةاخلاصةاملعارفنالحظ أن ) : 01رقم (من خالل الشكل البياين 

)M( سابقا هو ما يؤكد صحة النتائج احملصل عليها و 0.543و 0.586املقدرة بـكانت متقاربة و
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post hocعلى الحركة باختبارالمعارف الخاصة:  نتائج أثر5جدول رقم  

Manova

GENERAL

Post hocاختبار

لحركةأثر ا

)3()2()1(المركزالحركةالمجموعات

0.0048430.703578)1(/االحتفاظ/

0.0048430.004393)2(/التمرير/

0.7035780.004393)3(/القذف/

اليت تعكس 0.004843) و اخلاص باملقارنة البعدية نالحظ وجود داللة إحصائية تقدر بقيمة 05من خالل اجلدول رقم (

حركة هجومية أن بداية كل املمارسة على إعتبارأثناء هذا راجع اىل اخلربة املكتسبة التمرير و التقارب احلاصل بني حركة االحتفاظ

و اليت ترتجم لنا التقارب و الرتابط 0.004393، كما نالحظ أيضا وجود داللة إحصائية  إلحتفاظ أو التمرير اتكون إما ب

حركيت التمرير

و القذف ألن خالل العملية اهلجومية احلركة القذف تأيت دوما بعد حركة مترير.

ومما سبق ميكن أن نستنتج أن حركة التمرير هي اليت ترتبط بني اإلحتفاظ و القذف يف الوضعية اهلجومية وهذا راجع ألمهيتها يف 

نفس الوضعية.   
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وميكن توضيح ذلك باملنحىن التايل :

على الحركةالخاصةالمعارف: أثر2الشكل البياني رقم 

Tracé de Moy. (non pond.)
A Effet Princ.

F(2,66)=6,55; p<,0025

ACTION

pe
rte

ne
nc

e 
de

 re
po

nc
e

0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62

GARDER PASSER TIRER

اليت تأكد 0.606) و املقدرة بـPasser(حركة التمريركانت لصاحل املعرفة اخلاصةنالحظ أن)02(البياين رقم الرسممن خالل 

ما توسلنا إليه سالفا.

post hocباختبار المركزعلى المعارف الخاصة:  نتائج أثر6رقمجدول

Manova

GENERAL

Post hocاختبار
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المركزأثر 

)3()2()1(المركزالحركةالمجموعات

0.031230.74215)1(العب دفاع//

0.031230.0456)2(العب وسط//

0.742150.0456)3(العب هجوم//

املراكزجلميع POST HOCــأسفرت على وجود داللة إحصائية ل) و اخلاص باملقارنة البعدية و اليت 06من خالل اجلدول رقم (

اليت يتخدها العيب الدفاع و العيب اهلجوم مما يعكس حلقة وسط أثناء وضعية هجومية قرارته تتناسب بالقرارتحيث أن العب

وصل بني املركزين وهذا راجع للدور احلساس

للمركز اللعب.

المركزعلى للمعارف الخاصة: أثر 3رقمالبيانيالشكل
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Tracé de Moy. (non pond.)
A Effet Princ.

F(2,66)=6,55; p<,0025

POSTE

pe
rte

ne
nc

e 
de

 re
po

ns
e

0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63

defense milieu attaque

كانت القيمة األكرب وهذا نتيجة )M(ملركز العب وسطبالنسبة ملعارف اخلاصة انالحظ أن دور)03(من خالل الشكل البياين

اهلجومية.يف بناء اخلطط هدور واملركزألمهية 

post hocباختبارو الحركة معا المركزعلى لمعارف الخاصةااثر نتائج:7رقمجدول

Manova

GENERAL

Post hocاختبار

و الحركةالمركزأثر 
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ألثرو احلركة معا نالحظ وجود داللة إحصائية املركزعلىللمقارنة البعدية)07(من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 

ونذكر منها على خمتلف املراكز يفركات خمتلفة باحلعب الوسط لالبشكل واضح بالنسبة يف صحة اخذ القرار املعارف اخلاصة

وهذا ما . 04من اجلدول رقم 6- 5العمود رقم يف مركز دفاع وهجومالتمريرسبيل املثال صحة حركة العب الوسط يف حالة 

و املنحىن البياين األيت يوضح ذلك : يعكس املركز احلساس لالعب وسط امليدان.

و الحركة معاالمركزعلى للمعارف الخاصة: اثر4رقمالبيانيالشكل

)9()8()7()6()5()4()3()2()1(الحركةالمركزالمجموعات

0.0950600.7231570.1789550.0021170.0000080.0379960.0331670.254204)1(االحتفاظالعب دفاع/

0.950600.0716740.0006020.0000320.0000211.0000000.1075520.000830)2(التمريرالعب دفاع/

0.7231570.0716740.2167550.0054170.0000170.0401251.0000000.339603)3(القذفالعب دفاع/

0.1789550.0006020.2167550.1822240.0000260.0004100.0949171.000000)4(االحتفاظالعب وسط/

0.0021170.0000320.0054170.1822240.0000100.0000260.0033540.077926)5(التمريرالعب وسط/

0.0000080.0000210.0000170.0000260.0000100.0000570.0000200.000032)6(القذفالعب وسط/

0.0379961.0000000.0401250.0004100.0000260.0000570.0716740.000602)7(االحتفاظالعب هجوم/

0.9331670.1075521.0000000.0949170.0033540.0000200.0716740.216755)8(التمريرالعب هجوم/

0.2542040.008300.3396031.0000000.0779260.0000320.0006020.216755)9(القذفالعب هجوم/
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Garder

Passer

Tirer

Tracé de Moy. (non pond.)
2°ordre intéract.

F(4,132)=32,65; p<,0000

COMPATE

A
C

TI
O

N

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

defense milieu attaque

من خالل الشكل 

يف حالة التمرير) M(العب الوسطمركزيف صحة اختاذ القرار بالنسبة لصحة حركة املعارف اخلاصة تأثرينالحظ )04(البياين رقم 

وهذا ما يفسر فعالية على التوايل 0.60و 0.55عند كل من القيم التالية املراكز أخرى يف خمتلف احلاالت تشرتك مع صحة 

ركة التمرير عند العب الوسط يف مركزه و مراكز أخرى.ح
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حسب مركز اللعب اخذ القرار على زمنللتأكد من فرضية اثر المعارف الخاصةو مناقشة النتائجتحليل عرض و -2-2
كرة القدم:في  

على زمن اإلجابة في أخذ القرار.للمعارف الخاصة: يوضح نتائج األثر الكلي 8جدول رقم  

بالنسبة لزمن اإلجابة يف للمعارف اخلاصةية ئ) نالحظ وجود داللة إحصا08ومن خالل النتائج السابقة الذكر يف اجلدول رقم(

املقدرة بةاجلد ولي) أكرب من "ف" 2،66عند درجة احلرية (3.1541احملسوبة املقدرة ب ، إذ أن "ف"فقط ،حالة احلركة

3.150.

.أخذ القرارالزمن احلركة أثر يفحسبللمعارف اخلاصةومنه نستنتج أن  

الداللة اإلحصائية مستوى 
الداللة

درجة حرية 
الخطأ

درجة حرية 
ألثر

قيمة "ف" 
ةالجد ولي

قيمة "ف" 
المحسوبة

المجموعات

غري دال إحصائيا

0.05

33 2 3.3158 0.2037 )1(المجموعات

غري دال إحصائيا 66 2 3.1504 2.3682 )2المركز (

دال إحصائيا 66 2 3.1504 3.1541 )3(الحركة

غري دال إحصائيا 66 4 2.5252 1.1844 )1(*)2(

غري دال إحصائيا 66 4 2.5252 1.5916 )1(*)3(

غري دال إحصائيا 132 4 2.3719
2.1054 )2(*)3(

غري دال إحصائيا 132 8 1.9384 0.9617 )1(*)2(*)3(
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TESTالبعدي  ل اإلخباراملكملة و املتمثلة يف باالختباراتالستعانةابو ميكن توضيح هذه النتائج  POST HOC)NEWMANN

KULS ( التالية :املوضحة نتائجها يف اجلداول

الحركةالمعارف الخاصة علىاثر نتائج: 9رقمجدول

Manova

GENERAL

Post hocاختبار

الحركةأثر 

)3()2()1(الحركةالمركزالمجموعات

0.8099070.0444986)1(االحتفاظ//

0.8099070.064898)2(التمرير//

0.04449860.064898)3(القذف//

نالحظ وجود داللة إحصائية يف زمن اخذ القرار لصاحل للمقارنة البعدية)09(من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول رقم 

أ/ثا0.0444986بقيم حركة االحتفاظ و القذف

و املنحىن البياين األيت يوضح ذلك : 

لحركةلعلى زمن اخذ القرار للمعارف الخاصةاثر :5رقمالبيانيالشكل
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Tracé de Moy. (non pond.)
A Effet Princ.

F(2,66)=3,15; p<,0491

ACTION

te
m

ps
 d

e 
ré

po
ns

e

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

GARDER PASSER TIRER

.ومما يؤكد /ثا أ4250و 4060القذف و االحتفاظ  متقربني والذي يقدر بحركة زمن من خالل املنحىن البياين نالحظ أن 

النتائج السابقة.

_االستنتاجات:3_2

على 

مبوضوع البحث ومعاجلة هذه النتائج إحصائيا توصلنا إىل:

ية:: أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة ملركز اللعب يف صحة أخذ القرار يف احلاالت اآلتأوال

 -

أخذ القرار أحسن من العبني اآلخرين.

بني احلركات الثالث وهي لصاحل حركة التمرير ومنه نستنتج حركة التمرير هي اليت ترتبط بني- 

راجع ألمهيتها يف نفس الوضعية.االحتفاظ و القذف يف الوضعية اهلجومية وهذا 
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تتناسب معا- 

القرارات مركز العيب الدفاع واهلجوم، ونستنتج أن العيب مركز الوسط لديهم صحة اإلجابة يف أخذ

القرار أحسن من مراكز أخرى.

كز وهي لصاحل العيب الوسط بشكل واضح ونستنتج أن العب الوسط لديهم صحةبني احلركة و املر - 

-2012وعلي (ناإلجابة يف أخذ القرار أحسن وهذا عند حركة مترير يف مجيع املراكز ،وهذا ما جاء مطابقا لدراسة نورا لدي

2013.(

أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة ملركز اللعب يف زمن أخذ القرار بني احلركات الثالث وهي لصاحل حركة االحتفاظ ثانيا: 

والقذف ومنه نستنتج أن الالعبني عند استخدامهم حركة االحتفاظ والقذف لديهم زمن اإلجابة يف أخذ القرار أحسن من 

استخدامهم للحركات األخرى.    

فرضيات البحث:_مناقشة4_2

بعد أن استخلص الطالبان االستنتاجات من خالل حتليل ومناقشة النتائج مت مقارنتها بفرضيات البحث

فكانت على حنو  التايل:

الفرضية األولى: 

*واليت نفرض فيها أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة مبركز اللعب على صحة اإلجابة يف أخذ

) وحتليله الذي يبني أن جمموعة العيب الوسط هلم معرفة خاصة 04القرار وما يوضح ذلك اجلدول رقم(

*واليت نفرض فيها أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة مبركز اللعب على صحة اإلجابة يف أخذ

) وحتليله الذي يبني أن جمموعة العيب الوسط هلم حركة التمرير 05القرار وما يوضح ذلك اجلدول رقم(
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يف صحة أخذ القرار أحسن باملقارنة احلركات األخرى.

*واليت نفرض فيها أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة مبركز اللعب على صحة اإلجابة يف أخذ

) وحتليله الذي يبني أن جمموعة العيب الوسط يف مركزهم لديهم صحة أخذ القرار أحسن 06ل رقم(القرار وما يوضح ذلك اجلدو 

باملقارنة مع املراكز األخرى.

*واليت نفرض فيها أن هناك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة مبركز اللعب على صحة اإلجابة يف أخذ

أن جمموعة العيب الوسط هلم معارف خاصة يف صحة أخذ القرار ) وحتليله الذي يبني07القرار وما يوضح ذلك اجلدول رقم(

أحسن باملقارنة مع جمموعة العيب الدفاع واهلجوم،وهذا عند حركة التمرير

يف مجيع املراكز.

: واليت نفرض فيها أن هنالك داللة إحصائية للمعارف اخلاصة على زمن اإلجابة يف أخذ الفرضية الثانية

) وحتليله الذي يبني أن الالعبني عند استخدامهم حركة االحتفاظ و القذف لديهم زمن 09اجلدول رقم(القرار وما يوضح ذلك 

اإلجابة يف أخذ القرار أحسن من استخدامهم للحركات األخرى.

_الخالصة العامة:5_2

رف اخلاصة مبركز اللعب يف أخذ ملعاامن خالل املعطيات النظرية والتطبيقية اليت سبقت،وانطالقا من املشكلة املطروحة حول دور 

القرار لدى العيب كرة القدم، قام الطالبان بصيغة فرضية عامة تنص على حنو اآليت:

اخلاصة تأثر على مركز اللعب  يف صحة و زمن أخذ القرار يف وضعية هجومية بالكرة لدى العيب كرة القدم وللتحقق من املعارف

فرضينت فرعينت على الشكل اآليت:صحة فرضية البحث قام الطالبان بصياغة 

اخلاصة أثر على مركز اللعب يف صحة أخذ القرار .للمعارف- 

اخلاصة أثر على مركز اللعب يف زمن أخذ القرار . للمعارف - 
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هجومية ملعارف اخلاصة على مركز اللعب يف أخذ القرار يف وضعية احبثنا واملتمثلة يف دور ععلى الفكرة الرئيسية ملوضو اواعتماد

بالكرة لدى العيب كرة القدم، يتضح لنا أن للجانب املعريف لدى رياضي كرة القدم دور هام يف أدائه وتفاعالته مع حاالت اللعب 

املختلفة.

وأخريا خلص الطالبان إىل أن التوظيف اجليد واستغالل الفعال للمعرفة اخلاصة املخزنة يف الذاكرة هو الذي سيمكن الرياضي 

والتفوق على غريه من املمارسني يف أخذ القرار الصحيح ويف زمن املناسب نسبيا يف مركزه أو املراكز األخرى عامة من اللعببصفة

وذلك باستخدام جلميع احلركات اليت يراها مناسبة، كما يستطيع فرض نفسه يف هذا النوع من النشاط الرياضي.

_االقتراحات:6_2

اليت نتمىن من خالهلا أن تكون عامال مساعدا ومسهال لكل املشاكل اليت جيدها االقرتاحاتببعض على هذا األساس نتقدم 

وعليه نقرتح:,معاجلة املوضوع أخذ القرار باستعمال احملاكاةالالعبني من خالل 

أن تكون أوضاع اللعب معقدة إلظهار الثغرات يف صحة وزمن أخذ القرارين يف خمتلف مراكزهم- 

ام.و  حرك

 -

على مهمة أخذ القرار.

أن تكون عينة االختبار متكونة من مجيع مراكز اللعب ومن جمموعات خمتلفة(دفاع،وسط ميدان،- 

مهاجم) لتكون املقارنة أكثر دقة .

اةحبوثإجراء-  أخرى.عمريةلفئاتمش

إعادة النظر يف عدد الفرق اليت تنشط يف البطوالت ( زيادة العدد) . - 
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SUMMARY

This research is to study the effect of specific knowledge in a task of decision making

in attack position with ball in soccer players (U19 ) , and the role of knowledge in

memory, it is an important element the cognitive process by which we can recognize ,

think, perceive and make decisions. And enhance and highlight the role of specific

knowledge in the decision-making team sport and especially football. The sample of

this study consists of 36 players under 19, 12 defenders, 12 midfielders and 12

forwards, belonging to the team Esperance de Mostaganem and Widad Mostaganem,

participating in championship two national amateur. The data collection tool is a test

of decision task on situations offensive game ball simulated on a computer, the subject

had to respond well and quickly to the appearance of the game situation, indicating

what situation he chooses s it was the ball carrier (keep, pass, shoot) , you press a key

on the keyboard associated with the response . The analysis of variance shows the

effect of job -specific knowledge in decision-making in favor of the attackers, who

claimed these results show that they are playmakers and pillar in the construction of

game, due to the feature of the post that is the fulcrum in the construction of the

offensive attack football game. For football begins with an attack passes, and ends

with a shot. Our results confirm those of similar studies. Perspective, and more

accurate results, we suggest for future studies support decisions by post game and not

per compartment, with different degrees of complexity of game situations in terms of

action and number of players in this game and dynamic game situations.

Key words : specific knowledge, decision making, post Game. simulation .
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RESUME

cette recherche a pour  objet d’étudier l’effet des connaissances spécifiques dans

une tâche de prise de  décision en position  d’attaque avec ballon chez les footballeurs

(U19 ), et le rôle  des connaissances stockées en mémoire, cette dernière est un

élément important du processus cognitive, par lequel  nous  pouvons reconnaitre ,

penser, percevoir et prendre des décisions. Ainsi que de valoriser et de mettre en

évidence le rôle des connaissances spécifiques dans la prise de décision  en sport

collectif et  particulièrement en football. L’échantillon de notre étude est composé de

36 joueurs moins de 19 ans, dont 12 défenseurs ,12 milieux de terrain et 12

attaquants, appartenant à l’équipe  de l’espérance de Mostaganem et le widad de

Mostaganem, qui participent au championnat  de la nationale deux amateur. L’outil de

recueil des données est un test de tâche de décision sur des situations de jeu offensive

avec ballon simulées sur ordinateur, le sujet devait répondre bien et vite à l’apparition

de la situation de jeu, en indiquant quelle situation il choisit s’il était le porteur de

balle (garder, passer, tirer), on appuyant sur une touche du clavier associé à la

réponse. L’analyse de variance montre l’effet des connaissances spécifiques au poste

dans la prise de  décision en faveur des attaquants, qui selon ces résultats montrent,

que ces derniers sont des meneurs de jeu et le pilier  dans la construction de jeu, due

à la particularité du poste qui est le point d’appui dans la construction du jeu d’attaque

offensif en football. Car  en football une attaque commence par des passes, et se

termine par un tir. Nos résultats confortent ceux des études similaires. En perspective,

et  pour des résultats plus précis, nous suggérons pour des études futurs la prise en

charge des décisions selon le poste de jeu et non pas par compartiment, avec différent

degrés de complexité des situations de jeu, en terme d’action et de nombre de joueurs

présent en jeu, ainsi que des situations de jeu dynamique.

Mots clés : connaissances spécifiques, prise de  décision, compartiment de jeu,

simulation.
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ملخص الدراسة:

يهدف البحث إىل معرفة مدى تأثري املعارف اخلاصة مبراكز اللعب على اختاذ القرار يف وضعية هجومية بالكرة لالعيب  
سنة، ودور املعارف اخلاصة السابقة و املخزنة يف الذاكرة واليت هي عنصر من عناصر السريورة 19كرة القدم أقل من 

الذهنية الذي بواسطته نستطيع معرفة، التفكري، اإلدراك، واخذ القرار.ومن هنا جاء هدف موضوعنا إلبراز دور املعارف 
اخلاصة على مركز اللعب يف اختاذ القرار، مرتكزا على النظرية اليت مفادها أن املعارف اخلاصة ومهارة الذاكرة تأثر إجيابيا 

يف اختاذ القرار.

سنة وقد كانت العينة19

العب مهاجم،ينتمون إىل 12العب وسط ميدان و 12العب دفاع و 12العب يف كرة القدم، 36مكونة من
فريق ترجي مستغامن و وداد مستغامن اللذان ينشطان يف القسم الوطين الثاين للهواة، 

وكانت األداة املستخدمة يف مجع البيانات هي اختبار يف مهمة اخذ القرار مبحاكاة اللعب اهلجومي باستخدام احلاسوب 
حيث كان على املختربين إعطاء اإلجابة املناسبة و يف أفل وقت من ظهور الصورة و هذا بالضغط على زر لوحة 

املفاتيح  اخلاصة باإلجابة . حبيث يظهر حتليل التباين اثر العب اهلجوم كونه هو صانع اللعب و خاصة يف كرة القدم 
احلديثة  و نقطة االرتكاز يف بناء اهلجمات ألن اهلجمة يف كرة القدم تبدأ بالتمرير وعدم تضيع الكرة وتنتهي بالقذف.

كما تتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة. وكتخمني ومن اجل نتائج أدق وحسب منصب اللعب وليس مركز 
اللعب.                                                                  

-نقرتح أن تكون هناك دراسات مستقبلية تتضمن وضعيات اللعب بدرجات متفاوتة من التعقيد

-تصميم االختبارات من صور متحركة ديناميكية .                                        
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