
م52/25/5122-52       النشاط الرياض ي والبدني طريق للتنمية والسالم                             -تحث شعار –املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية التربية البدنية   

 
 

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   384 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

 مستوى اتخاذ القرار لدى العبي خط الوسط أثناء مباريات كرة القدم في الدوري الليبي املمتاز

 

                 صالح مفتاح اليسير   *

 شعبان محمد ألازرق**                                                                                      

 ***عبدالكريم نبظ                                                                                         

 

الاهتمام ألاكبر من قبل املدربين واملشرفين على كانت الخصائص البدنية واملهارية تستحوذ على 

إعداد العبي كرة القدم باعتبارها العوامل الرئيسية لتحقيق أعلى املستويات في مجال كرة القدم. ولكن في 

السنوات ألاخيرة بدء التركيز على الجوانب التكتيكية بعد أن ثبت أن لها دورا حيويا في تفوق الالعبين 

مباريات كرة القدم، فاألداء التكتيكي أكثر تعقيدا من ألاداء البدني واملهاري، فهو يتوقف  والفرق أثناء لعب

على العمل الجماعي للفريق ملواجهة التغير التكتيكي الذي يقوم به الفريق املنافس، فاألداء الجيد للفريق 

لية طوال املباراة إما يتطلب من العبي الفريق الواحد تنسيق أدوارهم الدفاعية والهجومية بكفاءة عا

لالحتفاظ بالكرة أثناء الهجوم وصوال لتسجيل ألاهداف، أو استعادتها ملنع الفريق املنافس من تسجيل 

 (8أهداف، وهو ما يتطلب أداء تكتيكي عالي وناجح. )

إن القدرة املهارية والتكتيكية العالية لالعب كرة القدم تتمثل في قدرته على التمييز بين مواقف 

لعب ذات ألاهمية أثناء املنافسة وبين مواقف اللعب التي ليس لها أهمية خاللها عندما يتحتم عليه اتخاذ ال

قرار يتعلق بموقف من مواقف اللعب في برهة زمنية قصيرة جدا باعتبار أن مواقف اللعب تتغير بتغير 

دراك الحس ي والسيطرة على مواقع الالعبين الزمالء واملنافسين، تلك القدرة تتطلب مستوى عال من لا 

الانتباه بحيث يتمكن من التركيز على املواقف املؤثرة في حالة اللعب وإهمال املواقف غير ذات الصلة وهو ما 

 (21: 4)نطلق عليه مصطلح الانتباه الانتقائي. 

بأن قدرة الالعب على توجيه انتباهه تساعده  م..5114مصطفى باهي، وسمير جاد ويؤكد كل من 

اتخاذ قرارات صائبة بسرعة كبيرة أثناء مواقف اللعب املعقدة، وكلما امتلك الالعب سرعة رد فعل على 

عالية، كلما كانت ردود فعله حول املواقف املعقدة أسرع مما سيمنحه أفضلية مفاجئة للخصم، وبالتالي 

ريعة في املواقف املعقدة فإن سرعة رد الفعل تدل على القدرة الرياضية العامة، والاستجابة املناسبة والس

في مباراة كرة القدم تؤدي إلى اتخاذ قرارات مناسبة، والقرار املناسب يعني قيام الالعب بتنفيذ الخيار 

ألانسب ملوقف اللعب من ضمن مجموعة خيارات متوفرة في نفس اللحظة، ولذلك فأن أي ضعف في 

يتالءم مع موقف اللعب، وهذا بدوره سوف يتسبب في الانتباه سيؤدي إلى بطء اتخاذ القرار أو اتخاذ قرار ال 

مشكالت لالعب كرة القدم الذي بحوزته الكرة، فيتورط في الكرة، أو يتخلص منها بتمريرة تفتقر أما للدقة 

أو للتوقيت املناسب، أو يضظر لتسديدها في مكان وتوقيت غير مناسبين. فضعف التركيز والانتباه الانتقائي 

 ( 66:  21) لى قصور في صنع القرار. يؤدي بالضرورة إ

وكرة القدم ما هي إال لعبة من أجل تسجيل ألاهداف في شباك الخصم ومنع استقبال ألاهداف في 

دقيقة كالعب في أرض امللعب العديد  09شباكك، وكي تقوم بهذه العملية بنجاح عليك أن تواجه خالل الـ

أن  -بمواصفات أبرزها وليس جميعها: أوال اذ قرارات تتميز من املواقف املختلفة والتي تحتاج خاللها التخ
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، فإذا قمت بتسديد الكرة من زاوية مغلقة وهناك زميل يمكن التمرير إليه فأنك 
ً
تكون صحيحة دائما

 أتخذت القرار الخاطئ. 
 
أن تكون سريعة جًدا أسرع من اتخاذ املنافس لقراره وتنفيذه وبالتالي سيفسد   -ثانيا

وأربعون ثانية، يتحول إلى  54حتى لو كان قرارك صائبا، فالقرار الصائب في الدقيقة الثالثون و عليك ألامر 

 قرار خاطئ في الدقيقة الواحدة والثالثون، كأن يقع املهاجم في التسلل بسبب هذا التأخر. 
 
أن تكون  -ثالثا

 عكس املتوقع من الخصم وبالتالي تنجح في مفاجأته، كأن يتوقع الخ
ً
صم منك أن تسدد فتقوم أحيانا

 بالتمرير لزميل أو العكس.

"فمانشستر يونايتد لم يكن يملك الالعبين ألافضل في العالم، ولكنهم كانوا على القمة ليس ألني 

، و ليس فقط بسبب تدريبي لهم على اتخاذ القرارات أسرع من الخصم بل بسبب تدريبهم على اتخاذ 
ً
ساحرا

 .ق ملانشستر يونايتدالسير أليكس فيرجسون املدير الفني السابتلك القرارات املناسبة ملواقف اللعب" 

إلى أن ما يميز القرارات أثناء املنافسات الرياضية هي أنها واقعية  م..Ericsson ،5111وهنا يشير 

 يقوم بصنعها واتخاذها الالعبين أثناء اللعب بطريقة تلقائية وفقا للمعطيات املتوفرة لحظة اتخاذها 

دراسة القدرة على اتخاذ  م على أن2111 ( Davids(، و ديفيد ) Williamsكما يؤكد كل وليامز )

القرار أثناء املنافسات الحقيقية لم يلقى الاهتمام الكبير من قبل املتخصصين في املجال الرياض ي، فمعظم 

الدراسات التي اهتمت بهذا املوضوع قامت بدراسته داخل املختبرات الرياضية، رغم الفرق الكبير جدا بين 

ات الحقيقية وعن طريق محاكاة الكمبيوتر داخل املختبر، فاستقبال الكرة مثال اتخاذ القرار أثناء املنافس

وتمريرها وتسديدها، أو الاحتفاظ بها واتخاذ قرار مناسب من بين مجموعة خيارات متاحة أثناء مباراة 

                           حقيقية يختلف اختالفا كبيرا عنه ببرنامج محاكاة للكمبيوتر داخل املختبر. 

ومباريات كرة القدم الحقيقية تقوم أساسا على التنافس بين خصمين لديهم نفس ألاهداف 

)تسجيل أكبر عدد من ألاهداف في مرمى املنافس، و تجنب تلقي أهداف منه(. ووفقا لهذا السياق يتعين 

في سياق متغير على الالعبين التنسيق فيما بينهم من خالل إستراتيجية جماعية أثناء الهجوم والدفاع 

باستمرار حسب حالة اللعب لكل العب فيها دور محدد له عالقة بأدوار زمالئه من الالعبين آلاخرين ومكمل 

(، وهذه العالقة بين الالعبين والفرق وسياق اللعبة تؤدي إلى أنماط )يشار إليها عادة بأنها أنماط 21لهم )

التي تحدث على أساس عمليات التنظيم الذاتي التلقائية  اللعب، أو حالة اللعبة( والتحوالت فيما بينها، و 

على نظام يشمل مستويات عديدة من الحرية في التفاعل املستمر مع التغير الذي يحدث في حالة اللعب 

 (26والذي يتطلب مستوى من القدرة على التعامل مع املعلومات الرياضية، واسترجاعها بكفاءة ودقة. )

ينبغـــي أن تلعـــب الخبـــرة دورا كبيـــرا فـــي القـــدرة علـــى ترميـــز املعلومـــات الرياضـــية ومـــن الناحيـــة النظريـــة، 

واسترجاعها بكفـاءة ودقـة، والتـي يفتـرض أن تـؤدي إلـى مسـتوى عـال مـن القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات املناسـبة 

هــم قــادرون  لحــاالت اللعــب املختلفــة، فصــناع القــرار املهــرة لــديهم ثــالث مزايــا علــى نظــرا هم ألاقــل مهــارة: أوال 

على اتخاذ القرار ألانسب من ضمن مجموعة خيارات متاحة )أي معالجة أكثر فعالية للمتغيرات التي تحدث 

فــي حــاالت اللعــب لحظــة اتخــاذ القــرار(. ثانيــا لــديهم ذخيــرة أكبــر مــن الفرضــيات املحتملــة ولاجــراءات املمكنــة 

طر قـــراراتهم وقيم هـــا )أي معرفـــة أكثـــر شـــموال مـــن املخزنـــة فـــي الـــذاكرة، وأكثـــر قـــدرة علـــى إدراك احتمـــاالت مخـــا

الاحتمــاالت الظرفيــة(. وثالثــا فــإنهم يمتلكــون قــراءة أفضــل ملواقــف اللعــب املتغيــرة، وبالتــالي يتخــذون القــرارات 

 28)  ( 1999ألانسب لها )أي الاستجابة والتوافق مع حاالت اللعب مبني علـى قـراءة معرفـة واقعيـة(. ويليـامز )
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:22) 

ليه فالقدرة على صناعة القرار وتنفيذه اليوم في كرة القدم أصبحت مفتاحا رئيسيا لتحقيق وع    

الانتصارات في املباريات، فالجهد البدني واملهاري الذي يقوم به الالعبون طوال املباراة يضيع سدى إن لم 

ى الفريق الكثير من يتكلل بقرارات صحيحة ومناسبة ملواقف اللعب املتغيرة، فالقرار الصحيح يختصر عل

الجهد البدني واملهاري، في حين يهدر القرار الخاطئ جهودهم، ولذلك فتقييم مستوى اتخاذ القرار لدى العبي 

كرة القدم يعتبر مدخال مناسبا لتحديد نواحي الضعف والقوة لديهم من الناحية العقلية، كما أنه يسهم في 

ريق ككل وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة في تقييم تشخيص املشكلة التي يعاني منها الالعب والف

-1921مستوى اتخاذ القرار لدى العبي خط وسط ألاندية التي تأهلت إلى الدوري الرباعي للموسم الرياض ي 

أثناء مباريات دوري التتويج، وقد حددت الورقة هذه ألاندية كعينة للدراسة بأعتبار أنها تمتلك  1928

في ليبيا، وباعتبار العبي الوسط في كرة القدم هم الالعبين الذين يعول عليهم أفضل العبي كرة القدم 

 الفريق في صناعة اللعب واتخاذ القرارات أثناء املباراة

 أهمية الدراسة: 1.2

 تكمن أهمية هذه الدراسة في:

ا حسب علم من الدراسات القليلة التي اهتمت بدراسة صنع القرار واتخاذه في كرة القدم في ليبي أنها-2

 الباحثين.

الدراسة تدرس مستوى اتخاذ القرار دراسة واقعية من مباريات حقيقية ليست معملية، مما يجعل  هذه-1

 من عملية قياس مستوى اتخاذ القرار مرتبطة بظروفها الحقيقية وليست الافتراضية.

د منه الباحثين واملهتمين هذه الدراسة نموذج لتقييم مستوى اتخاذ القرار عالمي مترجم سيستفي ستقدم-3

 بدراسة الجوانب التكتيكية في كرة القدم وألالعاب الجماعية ألاخرى التي تعتمد على الكرة في ليبيا.

نتائج الدراسة الحالية تصلح أن تكون نقطة انطالق حقيقية ملعرفة جوانب القصور التكتيكية التي  -5

يج، وبالتالي التعرف على الضعف في الجوانب العقلية التي يعاني منها العبي ألاندية املتأهلة لدوري التتو 

يحتاجونها لتنفيذ الجانب التكتيكي ووضع برامج تدريب لتنمي ها وتطويرها، وعليه فقد هدفت هذه 

إلى التعرف على مستوى اتخاذ القرار لدى العبي ألاندية املتأهلة لدوري التتويج، وأفترضت هذه  الدراسة 

اتخاذ القرار لدى العبي دوري التتويج سيختلف بناء لترتيبهم النهائي في الدوري، الدراسة أن مستوى 

فالفريق الفائز بالبطولة سيتحصل على أعلى درجة في مستوى أتخاذ القرارات أثناء الدوري، و الفريق 

 املتحصل على الترتيب ألاخير سيتحصل على أقل درجة في مستوى أتخاذ القرار.

 الدراسة:أهم مصطلحات 1

ويعرفه الدارسون إجرائيا بأنه "الخيار الذي ينفذه العب الوسط الذي عند سيطرته على  القرار:اتخاذ  -

      الكرة أثناء اللعب من بين عدة خيارات متاحة له في نفس اللحظة". 

وهي الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدوري الليبي املمتاز وهي فرق ألاهلي  التتويج:فرق دوري  -

  طرابلس، وألاهلي بنغازي، والاتحاد، والنصر. 

 متطلبات كرة القدم:

 البدنية:املتطلبات 
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أن املتطلبات البدنية للمباراة تعد الركيزة ألاساسية التي يبنى عليها مفهوم اللياقة البدنية لالعب كرة 

دم، والتي تعد أحد أساسيات املباراة، ملا تتطلبه من جري سريع ملحاولة الاستحواذ على الكرة قبل الق

دقيقة، والذي قد يمتد أكثر من ذلك في كثير من ألاوقات  09الخصم، وألاداء املستمر طوال زمن املباراة 

كرار الجري لالشتراك في الهجوم وكذا سرعة تبادل املراكز وتغيير الاتجاهات، والوثب لضرب الكرة بالرأس وت

والدفاع بفعالية. ولذا يجب أن يتصف العب الكرة بدرجة عالية بكل ما تحتاجه املباراة والعمل على رفع 

كفاءته حتى يتمكن من تنفيذ املهام املهارية والخططية املختلفة بفعالية، فقد أصبح حاليا من واجب 

ك الكرة لدى الخصم، وأيضا من واجب الدفاع املساعدة في الهجوم الاشتراك في الدفاع في حالة امتال

 (3:  4الهجوم عند امتالك الفريق للكرة. )

 املتطلبات املهارية :

أن املتطلبات املهارية تؤثر تأثيرا مباشرا في عملية إتقان ونجاح  م..2122محمد أبو عبية يذكر 

ء، ويتمثل لاعداد املهاري في كرة القدم في تعليم الطريقة التي يلعب بها والسيطرة على مجريات اللعب وألادا

املهارات ألاساسية التي يستخدمها الالعب خالل املباريات واملنافسات ومحاولة إتقانها وتطبيقها حتى يمكن 

 تحقيق أعلى املستويات، كما يلعب ألاداء املهاري، دورا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الفريق.

 سية :املتطلبات النف

يعتبر لاعداد النفس ي أحد جوانب لاعداد الهامة للوصول بالالعب إلى تحقيق املستويات الفنية 

العالية، بما يمتلكه الالعب من السمات الشخصية، مثل الشجاعة واملثابرة والثقة بالنفس والتعاون 

ات ذات املستويات املتقاربة والتي ولارادة، لذلك أصبح لاعداد النفس ي أحد العوامل املؤثرة في نتائج املباري

يشتد فيها التنافس في أوقات املباراة الصعبة، بين الفرق املتقاربة فنيا وتحسم نتائج اللقاء للفريق ألاكثر 

 (132:  29)                                                  إعدادا من الناحية النفسية ولارادية. 

 املتطلبات العقلية :

( التي Cognitive Processes( أو العمليات املعرفية )Mental Processesبر العمليات العقلية )تعت

يتميز بها لانسان من بين العوامل واملحددات في عملية تعلم املهارات الحركية والقدرات الخططية واملهارات 

درة على استخدام العمليات النفسية، وتتمثل املتطلبات العقلية التي يحتاجها العب كرة القدم في الق

العقلية العليا مثل: التفكير والتذكر ولادراك والتخيل والانتباه، والتوقع، واتخاذ القرار، وسوف يتم التركيز 

 في هذه الورقة على العمليات العقلية العليا التي يحتاجها العب كرة القدم.

 مفهوم العمليات العقلية:

في الدماغ وتتعامل مع املحيط حيث تسهم في عملية التعلم هي عمليات فسيولوجية عقلية تحدث 

 إذ ال يمكن القيام بأي نشاط حركي أو معرفي إال عن طريق العمليات العقلية. 

إن للجهازين العصبي والعضلي الدور املهم في هذه العملية إذ أن الجهاز العصبي هو الجهاز الذي 

علم أداء املهارات الحركية ال يمكن أن تتم إال عند عمل يتحكم في حركات لانسان بالكامل وإن عملية ت

الجهاز العصبي، ويتم استالم املثيرات عن طريق املستقبالت الحسية والسمعية والبصرية وبعد تحليلها 
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 وتفسيرها يتم بإعطائه ألاوامر عن طريق ألاعصاب إلى العضالت ألداء الواجب الحركي )املهارة(. 

 :العقليةمراحل العمليات 

 املرحلة ألاولى مثيرات املحيط )املدخالت( :

أنها هي عملية ترشيح للمعلومات الداخلة للدماغ، بحيث تدخل  م..5111عبد الستار جبار يذكر 

املعلومات املطلوبة، وباقي املثيرات الخارجية فإنها ال تدخل بعد الترشيح. أي بعد اختيار املثير املطلوب فقط 

 عند عملية استقبال الكرة فحين يقف الالعب املستلم وقفة تهيؤ فقد هيأ كل الحواس
ً
 خالل ألاداء. فمثال

وأهمها النظر لغرض الاستعداد الستقبال الكرة، إن هذا الاستعداد للحواس يسمى الانتباه وهنالك الكثير 

 الالعب املنافس والكرة ونوعية أرض امللعب والجمهور ودرجة الحرارة وغيرها 
ً
من املثيرات في الساحة، مثال

زل كل هذه املثيرات ويختار مثير واحد وكلها معرضة للدخول إلى مركز البرمجة في الدماغ ولكن الالعب يع

 وهو الالعب والكرة. 

 املرحلة الثانية مرحلة تحديد املثيرات : 

عند دخول املثير املطلوب إلى مركز معالجة املعلومات في الدماغ يتم تحديد هذا املثير من كل 

ديد أتجاه ومسار انطالق الجوانب، ونرجع إلى الالعب املستلم للكرة فعند لحظة التمرير يقوم الالعب بتح

الكرة ومسارها وقوتها وإن هذه التحديدات تعتمد على الخبرة السابقة فكلما كانت هنالك معلومات دقيقة 

 في املراحل الالحقة. 
ً
 مما سيؤثر ايجابيا

ً
 وخبرات واسعة في مجال اللعبة سوف يكون تحديد املثيرات دقيقا

 املرحلة الثالثة البحث في الذاكرة : 

 إن 
ً
الذاكرة تعني الاحتفاظ باملعلومات واسترجاع لكل املعلومات عند الحاجة وتقاس الذاكرة عموما

باختباري التميز والاسترجاع، فعندما يتدرب العب على مهارة معينة ولتكن مهارة السيطرة مثال ويتمكن من 

ن في الذاكرة من نماذج أدا ها بصورة جيدة في اليوم التالي فهذا يعني أن الالعب استعاد ما هو مخزو 

  حركية تعلمها قبل يوم أو أكثر. 

 اتخاذ القرار :  –املرحلة الرابعة التفاعل بين املخزون واملثير 

ويعتمد اتخاذ القرار على عاملين هما: التحديد الدقيق للمثير، واملعلومات املخزونة في الذاكرة والتي 

ر بشكل دقيق فإنه سوف تتم مقارنته باملعلومات املخزونة تمثل الخبرة السابقة، فبعد أن يتم تحديد املثي

في الذاكرة، هذه املقارنة عبارة عن البحث في املعلومات الخاصة باملهارة والتي تكون مخزونة في الذاكرة، 

وبعد تحديد شدة وسرعة وقوة املثير )الكرة(، وتحديد املعلومات املوجودة واملخزونة في الذاكرة الحركية، 

 تيار برنامج حركي مخزون يعتقد بأنه مناسب لالستجابة وهذا ما يسمى بـ)اتخاذ القرار(، يتم اخ

 املرحلة الخامسة تنفيذ القرار :

بعد مقارنة املثير من املعلومات املخزونة سوف يكون هنالك اختيار الستجابة معينة، وبعد أن يتم 

 
ً
في املثال السابق بعد أن حدد الالعب املثير واختار  اختيار الاستجابة يتم الانتقال إلى حيز التنفيذ، فمثال

 باالعتماد على أتجاه انطالق الكرة 
ً
استجابة معينة له فإنه سوف يتخذ قراره بالتحرك إلى جهة اليسار مثال

وسرع ها واتجاهها وموقعه من الخصم واملرمى وكيف سيتعامل مع الكرة عندما تصل إليه، فالقرار يعتمد 

 (11 – 20:  8)        لى الخبرات السابقة وما تم التدرب عليه. اعتماد كبيرا ع

 مفهوم عملية اتخاذ القرار: 2.5
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يتضح من مراحل العمليات العقلية أنها تهدف في النهاية إلى اتخاذ قرار وتنفيذه، فما املقصود 

 بعملية اتخاذ القرار وما هي الخطوات التي يمر بها ؟

حركة، وعلى املرء أن يراقب ويتابع نتائج قراراته ليعدلها عند الحاجة إن اتخاذ القرار هو عملية مت

وبالكيفية املطلوبة. كما أن عملية اتخاذ القرار تنبثق من جمع املعلومات وتحليلها ومعالج ها بطريقة علمية، 

الحس  ألامر الذي يؤدي إلى تحديد البدائل املمكنة للحل، كما أن اتخاذ أحد البدائل يتطلب غالبا أخذ

البشري في الحسابات عند تفحص أفضلية ما يترتب على بديل ما من نتائج، فاتخاذ القرار الناجح يعتمد 

 على التقدير السليم كما يعتمد على املعلومات املوثوقة .

 تعريف القرار :

توجد العديد من التعريفات اللغوية للقرار فالقرار هو "فصل أو حكم في مسألة ما أو قضية أو 

ف" وكذلك فإن القرار هو اختيار بين البدائل املختلفة. والقرار اصطالحا هو "اختيار أحسن البدائل خال 

املتاحة بعد دراسة النتائج املتوقعة في تحقيق ألاهداف املطلوبة "، فهو التصرف الشعوري الذي يرمي إلى 

هدف ما، وبناء على هذه  اختيار أو استعمال أحسن وسيلة للوصول إلى غاي ها أو استخدامها لتحقيق

التعريفات السابقة فإن القرار هو عملية أو أسلوب الاختيار الرشيد بين البدائل املتاحة لتحقيق هدف 

 معين، ومن ذلك نستنتج:

 إن اتخاذ القرار يتم من خالل إتباع خطوات متتابعة تشكل أسلوبا منطقيا في الوصول إلى حل أمثل. -2

 عامة حلوال بديلة يجب تحديدها وتحليلها ومقارن ها على مقاييس محددة.إن ألي موقف أو مشكلة  -1

إن طريقة اكتشاف البدائل وتحديد قواعد الاختيار، والاختيار الحل ألامثل تعتمد كلية على هدف أو  -3

 مجموعة أهداف يمكن تحقيقها، واملعيار الرئيس ي لقياس مدى فعالية القرار.

 تعريف اتخاذ القرار :

 اتخاذ القرار ضمن إستراتيجيات التفكير التي تضم حل املشكالت يصنف 
َ
بعض الباحثين عملية

وتكوينها ألنها تتضمنها، بينما يرى آخرون أن عملية اتخاذ القرار متطابقة مع عملية حل املشكالت باعتبار 

 أن حل املشكالت في حقيق ها قرارات حول حلول لهذه املشكالت.

 خطوات اتخاذ القرار:

فق كل الباحثين على أن صنع القرار يمر بمجموعة مراحل، إال أنهم يختلفون في عدد هذه املراحل يت

أما  -وترتيبها وهي : املرحلة ألاولى هي تحديد الهدف بوضوح ألنه بذلك يوجه خطواتنا نحو اتخاذ القرار

واملرحلة الثالثة تتمثل  -رارالثانية فهي التفكير بأكبر عدد ممكن من لامكانات، فمنها يستخلص وينبثق الق

والرابعة يتم  –في فحص الحقائق، وهي مرحلة مهمة جدا فعدم توفر املعلومات قد يقودنا لقرار غير صحيح 

فيها التفكير في لايجابيات والسلبيات للقرار الذي تم اتخاذه فيجب فحص كل إمكانية وما يمكن أن ينتج 

و الخامسة وألاخيرة هي مرحلة مراجعة جميع املراحل مرة  –اسبة عنها وقياس مدى كونها مناسبة أو غير من

أخرى والانتباه فيما إذا أضيفت معطيات جديدة أو حدث تغيير، ثم نقرر بعدها، وإذا لم يكن القرار 

 مناسبا يمكن عمل فحص جديد.

 التوقع الحركي واتخاذ القرار:

 قويا بالتوقع ال
ً
 زادت إن سرعة اتخاذ القرار يرتبط ارتباطا

ً
حركي وكلما كان التوقع الحركي صحيحا
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سرعة اتخاذ القرار فالالعب الذي يمتلك خبرة كبيرة يتوقع ماذا سيحدث ؟ ومتى سيحدث ؟ أثناء أداء 

 لغرض اتخاذها عند ظهور 
ً
 لتلك املستجدات ويهيأ برامج حركية مسبقا

ً
 ومستعدا

ً
املهارات لذلك يكون م هيئا

فعدد الاختيارات أو البدائل لعديد من العوامل التي تؤثر في سرعة اتخاذ القرار، املثير أو الحافز. وهنالك ا

. كما في الاستجابات، ونوع العالقة بين الحافز، كمية التدريب عوامل تؤثر بشكل مباشر في أتخاذ القرار

رض التفاعل، التحديد الدقيق للمثير واملعلومات التشخيصية ألاساسية لغ أن دقة اتخاذ القرار يعتمد على

واملعلومات املخزونة في الذاكرة والتي تمثل الخبرة السابقة، فوجود معلومات دقيقة وبرامج حركية مخزونة 

 متنوعة يعني أن الفرد لديه قدرة على اتخاذ الاستجابة الدقيقة.

 دور الانتباه في اتخاذ القرار:

دقيق، ويمكن أن تدمج هاتان العمليتان ( بشكل Attentionألانتباه ) ( Focusيفسر مفهوم التركيز )

( . ففي الوقت الذي كان focus attention)الانتباه والتركيز( لينتج عنهما مفهوم جديد يسمى تركيز الانتباه )

 في املجال 
ً
 تراه كبيرا

ً
 فإن التركيز هو الحالة الخاصة بل يمثل جوهر الانتباه. والتركيز دوما

ً
الانتباه عاما

نه يساعد على رد فعل جيد وسريع وكذلك استجابة حركية دقيقة، كما أن التركيز الرياض ي، حيث أ

والانتباه كمصطلحين منفصلين ذو أهمية كبيرة في بعض الفعاليات الرياضية، فهناك بعض الفعاليات التي 

ركات خصمه تتطلب استمرارا في تركيز الانتباه مثل املالكمة والتي تتطلب من املالكم أن يركز انتباهه على ح

ملدة طويلة الن أي إغفال في ذلك سيؤدي إلى الهزيمة، وهكذا في معظم الفعاليات الرياضية ألاخرى. ويعرف 

التركيز بأنه تجميع ألافكار وتثبيت الانتباه لتحقيق الهدف وهو ببساطة يعني النقطة التي يتم توجيه الانتباه 

نفصل عنها، إذ أن الانتباه يعني اختيار الفرد ملتغير واحد وعزل إليها. والتركيز هو خطوة تالية لالنتباه قد ال ت

املتغيرات ألاخرى التي يتعرض لها في نفس الوقت. و يمكن أن يلخص مفهوم التركيز في أنه يجمع ألافكار 

والعمليات الفكرية بنقطة واحدة لتثبيت الانتباه، بحيث تخدم عملية التجميع العمل املهاري، والتركيز ليس 

 ملية مكملة لالنتباه بل هي عملية مرتبطة باالنتباه إلنجاح العمليات العقلية.ع

 في السلوك الحركي التي يمارسها الرياض ي من خالل لاقالل من 
ً
وإن تركيز الانتباه يلعب دورا

ل الحركات الزائدة ودقة في اتخاذ القرار مما يؤدي إلى حصول الاستجابة الحركية الدقيقة وبالتالي الوصو 

 (3: 2إلى الالعب املتكامل الذي تحتاجه لعبة كرة القدم. )

ويمكن من خالل تقييم مستوى اتخاذ القرار لدى الرياضين، التنبؤ بالقصور الذي يعانون منه في 

، والذي بدوره سوف ينبه القائمين على التدريب في 
ً
استخدامهم لقدراتهم العقلية كاالنتباه والتوقع مثال

 بتلك الجوانب ألنها هي مفتاح التفوق الرياض ي في العالم اليوم.ليبيا لالهتمام 

 منهج الدراسة:

اتبع في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على وصـف الظـاهرة املتعامـل معهـا وصـفا 

وتحليل دقيقا من خالل جمع بيانات دقيقة وكافية عنها، والتحقق من صح ها وكشف الجوانب املتعلقة بها، 

تلك الظاهرة تحليال دقيقا، "وهو عبارة عن استفتاء حول ظاهرة من الظـواهر علـى مـا هـي عليـه في الحاضـر 

بقصـد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العالقة بين عناصرها أو العالقة بينها وبين الظواهر ألاخرى 

 م. 1928إلى نهاية مايو  1928مارس املرتبطة بها". وقد تم إجراء بحثنا هذا ابتداء من أوائل شهر 

عشر العبا ويمثلون العبي وسط فرق أهلي طرابلس، أهلي بنغازي، الاتحاد، النصر  21وبلغت عينة الدراسة 
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 كما هو موضح بالجدول التالي :

 ( 2جدول )

 يبين نسبة توزيع أفراد العينة على ألاندية

 النسبة العدد ألاندية

 %25 3 ألاهلي طرابلس

 %25 3 ألاهلي بنغازي 

 %25 3 الاتحاد

 %25 3 النصر

 %100 12 املجموع

العبي وسط من كل نادي  3أندية بواقع  5من الجدول السابق تبين أن عينة الدراسة توزعت على   

 :لكل ناد من ألاندية في كل مباراة تم تقييمها كما هو مبين في الشكل التالي  %14بنسبة تمثيل 

 

 الدراسة:خطوات  2.1

 تسجيل مباريات كرة القدم في الدوري الليبي املمتاز. -2

 تحديد الالعبين الذين سيتم تقييمهم في مستوى اتخاذ القرار. -1

 تقييم الالعبين في صنع القرار من خالل تسجيل مقاطع الفيديو. - 3

 أداة الدراسة: 1.1

تيكية في كرة القدم تم الاستعانة بنموذج لقياس عملية اتخاذ القرار وتنفيذ لاجراءات التقنية التك

(، الذي قام بتصميمه GPET) Game Performance Evaluation Tool تقييم مستوى اتخاذ القرار العالمي 

 Gutiérrez(، وغارسيا ديمتريو ) )González-Víllora(، وكونزالس فيلور )García-Lópezكل من قارسيا لوبيز )

ييم مستوى ألاداء من وجهة نظر تكتيكية، ويتم من خالله تقييم قرار هو أداة تق GPET. و1921سنة 

الالعب في حالتي اللعب التي ال يخرج عنهما أثناء املباراة )عند امتالكه الكرة ، والحركة بدون كرة(، وفي 

 الدراسة الحالية سيكتفي الدارسين بتقييم جودة اتخاذ القرار بالكرة فقط. 

 لقرار:خطوات تقييم اتخاذ ا 2.1

 لتقييم مستوى اتخاذ القرار قام الدارسون بالخطوات التالية :

تسجيل مباريات للفرق املس هدف العبيها في التقييم من موقع على الشبكة العنكبوتية  .2

(WWW( واملوقع هو )https://www.facebook.com/LibyaAlAhrarTV/.) 

 (.2واملوجود بامللحق رقم )تسجيل اسم الالعب املراد تقييمه على نموذج التقييم  .1

 عرض فيديو املباراة على شاشة الكمبيوتر وانتظار حتى يمتلك الالعب املس هدف الكرة. .3

إيقاف الفيديو وتسجيل زمن الحالة املراد تقييمها ودرجة املوقف التكتيكي ودرجة السيطرة  .5

 على الكرة.

اوغة ، تسديد ، احتفاظ( تقدير أفضل خيار متاح لالعب في املوقف التكتيكي )تمرير ، مر  .4
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 وتسجيله تحت خانة املوقف التكتيكي املطبق.

 تشغيل فيديو املباراة مرة أخرى ملشاهدة القرار الذي سيتخذه الالعب. .6

 إعطاء الالعب درجة واحد إن كان القرار مناسبا، أو صفر إذا كان قراره غير مناسب. .1

كتابة الدرجة التي تحصل عليها الالعب تحت خانة نوع القرار املوجودة في النموذج )تمرير ،   .8

 مراوغة ، تسديد ، احتفاظ(.

 في نهاية املباراة سيكون لدينا في النموذج تقييما لقرارات الالعب خالل املباراة كاملة. .0

اذ القرار والتي سوف في نهاية تقييم جميع املباريات سنحصل على درجة لكل العب في اتخ .29

 تستخدم للتحليل لاحصائي مع درجات بقية الالعبين.

 صدق استمارة التقييم: 2.1

يعتبر صدق املقياس من الخصائص السيكومترية ألاكثر أهمية، وذلـك بسـبب ارتبـاط الصـدق 

ختبـار علـى التنبـؤ بأشـكال باألهـداف املتوقـعة مـن أداة القيـاس تحقيقهـا، ويشـير صـدق الاختبـار إلـى قـدرة الا 

 السلوك املحدد.

ولقد تم التحقق من صدق املقياس في هذه الدراسة باستخدام )الصدق التميزي أو صدق 

 املجموعات الطرفية(.

ويعنـي مـدى حساسـية املقيـاس للتمييـز بـين مسـتويات ألافـراد، فاالختبار الصادق هو القادر على 

كون السمة والذين ال يمتلكونها. وقد تـم التحقـق منـه باسـتخدام اختبـار )ت( لداللـة التمييز بين الذين يمتل

العبا في  21الفـروق بـين متوسـطي مجمـوعتين، حيـث تقسيم الالعبين إلى مجموعتين، ألاولى تمثل أفضل 

املجموعة الدنيا،  العب في اتخاذ القرار وهي 21اتخاذ القرار وهي املجموعة العليا، والثانية تمثل أقل 

 والجدول التالي يوضح تلك النتيجة :

 ( 5جدول )

 يبين مستوى داللة متوسط مجموعات أفراد العينة 

طاملتوس املجموعات ي الانحراف املعيار   ةمستوى الدالل درجة الحرية قيمة ت للفروق   

 054. 73. العليا
6.75 22 0.00 

 070. 56. الدنيا

، ويشير ذلك إلى 9.99أن قيمة ت كانت دالة إحصائيا عند مستوى داللة تبين من الجدول السابق 

وجود فروق بين املجموعتين العليا والدنيا في مستوى اتخاذ القرار، وبالنظر إلى متوسط املجموعتين نجد 

 أن متوسط املجموعة العليا هو ألاعلى، مما يشير إلى أن استمارة التقييم ميزت بين املجموعتين، أي أنها

 تتمتع بالصدق التميزي.

 ثبات الاستمارة: 1.1

الستخراج ثبات استمارة التقييم قام الدارسون باستخراجه باستخدام طريقة الفاكرونباخ، و قد 

، أي أنها تتمتع بمستوى ثبات عال يجعل الدارسون يعتمدان عليها في هذه 9.89بلغت درجة ثبات الاستمارة 

 الدراسة.
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 إلاحصائية:ألاساليب  21.1

لتحليلها ومعالج ها   SPSS 22بعـد تفريغ الاسـتمارات في الحاسب آلالي واسـتعمال البرنامج لاحصائي 

 من أجل مناقشة الفرضيات على ضوء أهداف الدراسة، لذا تم استخدام ألاساليب لاحصائية التالية:

 النسب املئوية. .2

 املتوسطات الحسابية. .1

 (.Cronbach's Alphaمعامل الفاكرونباخ ) .3

 (.Independent Samples Testمعادلة ت للفروق للمقارنة بين عينتين ) .5

 (.Kruskal-Wallis Testمعادلة كروسكال ولييس للمقارنة بين أكثر من مجموعتين ) .4

 (.Mann-Whitney Testمعادلة مان ويتني للمقارنة بين عينتين صغيرتين ) .6

 

 عرض ومناقشة النتائج:

الفصل السابق إلى لاجراءات التي تم إتباعها للوصول إلى نتائج الدراسة، تم  بعدما تم التطرق في

 تخصيص هذا الفصل لعرض ومناقشة النتائج حسب التساؤالت الواردة في هذه الدراسة.

 إلاجابة عن التساؤل ألاول والذي مفاده :
 
 أوال

والفرق املنافسة له في الدوري ما مستوى اتخاذ القرار لدى العبي خط الوسط في فرق دوري التتويج  -

 الليبي املمتاز لكرة القدم ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الدارسون باستخراج متوسطات نسب القرارات الصحيحة لعينة 

 الدراسة كما هو مبين في الجدول التالي :

 ( 1جدول )

 يبين متوسط نسب قرارات عينة الدراسة الصحيحة

 النادي
نسبة 

 التمرير

نسبة 

 ملراوغةا

نسبة 

 التسديد

نسبة القرارات 

 الصحيحة

نسبة القرارات 

 الخاطئة

 27% 21% 3.8% 6.6% 65.4% النصر

ألاهلي 

 طرابلس
%48.5 %4.7 %1.3 %55 %45 

ألاهلي 

 بنغازي 
%51.4 %9.1 %1.7 %62 %38 

 42% 58% 9.3% 3.3% 45.8% الاتحاد

النسبة 

 الكلية
%57.6 %5.7 %3.4 %65 %35 

، تاله %13يتبين من الجدول السابق أن نسبة القرارات الصحيحة لالعبي نادي النصر قد بلغت 

، ثم العبي ألاهلي طرابلس %48، ثم العبي الاتحاد بنسبة وصلت إلى %61العبي نادي ألاهلي بنغازي بنسبة 
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، وكان العبي %64إلى  تقريبا. كما بلغت النسبة العامة للقرارات الصحيحة للعينة الكلية %44بنسبة بلغت 

 النصر ألافضل في هذه النسب.

وبالنظر إلى بيانات نفس الجدول نجد أن نسبة التمرير هي كانت ألاعلى من بين نسب الخيارات التي 

، وهذا أمر طبيعي من %41أتخذها الالعبين الذين تم تقييمهم، حيث وصلت النسبة الكلية للتمرير إلى 

عبين الذين تم تقييمهم هم العبي وسط، وبالتالي سيكون التمرير الخيار ألاكثر وجهة نظر الدارسين ألن الال 

استخداما بالنسبة لهم. وكان فريق النصر هو ألاكثر تمريرا من بين الفرق املنافسة له حيث بلغت نسبة 

، %58، ثم فريق أهلي طرابلس بنسبة بلغت %42، تاله فريق أهلي بنغازي بنسبة بلغت %64التمرير لديه 

 تقريبا. %54وأخيرا فريقا الاتحاد بنسبة بلغت 

أما فيما يتعلق بمهارة املراوغة كقرار كان العبوا فريق ألاهلي بنغازي ألاكثر استخداما لها كخيار 

، ثم العبوا اهلي طرابلس بنسبة بلغت %6، تالهم فريق النصر بنسبة بلغت %0مناسب حيث بلغت نسب هم 

 تقريبا. %3اما لها هما الاتحاد بنسب بلغت ، وكان أقل فريقين استخد5%

تقريبا، تاله  %0وبالنسبة لخيار التسديد كان الفريق ألاكثر استخداما له هو الاتحاد بنسبة بلغت 

، %1فقط، أما فريقي ألاهلي طرابلس وبنغازي فلم تتجاوز نسب التسديد لديهما  %3النصر بنسبة بلغت 

. ويدل ذلك إلى أن طريقة لعب الفرق في الدوري الليبي تعتمد %3ديد كما بلغت النسبة العامة لخيار التس

 على رقابة العبي الوسط رقابة لصيقة 

" 

  الاستنتاجات والتوصيات

بعد أن تم عرض نتائج الدراسة وتحليلها، سنستعرض في هذا الجزء أهم نتائج هذه الدراسة، ثم 

 نخرج من خاللها بعدد من التوصيات واملقترحات.

 الاستنتاجات: 2.2

 .%13نسبة القرارات الصحيحة لالعبي وسط نادي النصر قد بلغت  .2

 .%61نسبة القرارات الصحيحة لالعبي وسط نادي ألاهلي بنغازي بلغت  .1

 .%64النسبة العامة للقرارات الصحيحة للعينة الكلية وصلت إلى   .3

 العبي وسط النصر ألافضل في مجمل اتخاذ القرارات. .5

هي النسبة ألاعلى من بين نسب الخيارات التي أتخذها الالعبين الذين تم  كانت نسبة التمرير  .4

 .%41تقييمهم حيث وصلت النسبة الكلية للتمرير إلى 

 التوصيات:

 الاهتمام أكثر بالتدريب العقلي لالعبي كرة القدم خاصة فيما يتعلق بتدريب اتخاذ القرار. .2

قدرات العقلية وقدرتهم على صناعة واتخاذ انتقاء الالعبين خاصة صانعي ألالعاب على أساس ال .1

 القرارات الصحيحة، وليس فقط على أساس الجوانب املهارية والبدنية.

 املقترحات :

القيام ببحوث مشابهة على عينات أكبر تقارن بين فرق املقدمة و فريق ذيل الترتيب في مستوى   .2
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 اتخاذ القرار.

لدى جميع الالعبين في الفريق في حالتي امتالكهم القيام ببحث مشابه يدرس مستوى اتخاذ القرار  .1

 للكرة، والحركة بدون كرة.

تدريب املرافقين للفرق الليبية على استخدام نموذج تقييم اتخاذ القرار حتى يتمكن املشرفين على  .3

تدريبها من تقييم حالة الالعبين العقلية ومستوى تركيزهم لتفادي القصور ومعالجته لديهم في 

 عقلي.الجانب ال

 املراجع واملصادر

 املراجع العربية:
 
 أوال

 

ــــوان املؤلـــــــف ت ـــــ  العنــ

( فاعلية التمرينات املركبة في تطوير تركيز الانتباه وبعض املهارات 1921) أحمد عبدا أحمد 

الحركية بكرة القدم بحث تجريبي على طالب الصف الثاني متوسط نبيل 

 جامعة ديالىكلية التربية الاساسية ، 

دوافع التفوق في املجال الرياض ي، دار النشر والفكر العربي، م. 2111 أسامـة كامل راتــب 2

 القاهرة.

 الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم.بال تاريخ.  السيــد حسن أبو عبده 5

السيد علي سيد  1

أحمد،فائقة محمد 

 بدر 

.(. القاهرة: ed)الطبعة ألاولى  البصري الادراك الحس ي السمعي و (. 1992)

 مكتبة النهضة املصرية.

أمر هللا أحمـد  4

 البساطي

التدريب ولاعداد البدني في كرة القدم. الثانية. دار املعارف، م. 2111

 القاهرة.

كرة القدم املبادئ ألاساسية لأللعاب لاعدادية والقانون الدولي. م. 2111 حســـن عبد الجواد 2

 الرابعة. دار العلم للماليين، بيروت.

ـــــــ 1 ـــ  كرة القدم املبادئ ألاساسية لأللعاب لاعدادية والقانون الدولي.بال تاريخ.  ـ

ــــــــان 2  سبهـ

ـــــن  وحسيـــ

سرعة اتخاذ القرار والعوامل املؤثرة فيه. التوقع الحركي وأهميته بال تاريخ. 

املدونات العلمية لألكاديمية الرياضية العراقية، في لعبة الكرة الطائرة، 

 بغداد.

عبد الستار جبار  2

 الصمد

فسيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة. ألاولى. دار الفكر للطباعة م. 5111

 والنشر والتوزيع، عمان.

 علـي خليفـة الهنشيري  1

 وآخــــــــرون

 كرة القدم. بدون دار نشر، طرابلس.م. 2122

 املنهج في علم النفس الرياض ي. دار املعارف، لاسكندرية.م. 2122 محمـد حسن أبو عبيـة 21

 البحث العلمي. دار الفكر العربي، القاهرة.م. 2111 محمـد حسـن عـالوي  22
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 مصطفــى باهـــي 25

 وسميـــر جــــاد

املدخل في الاتجاهات الحديثة في علم النفس الرياض ي. الطبعة م. 5114

 ألاولى. الدار العاملية للنشر والتوزيع، القاهرة.

 لاعداد الوظيفي لكرة القدم. دار الفكر العربي، بيروت.م. 2111 موقـف مجيـد املولـى 21

 

 املراجع ألاجنبية:
 
 ثانيا
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