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 عالقة الانتباه الانتقائي بمستوى اتخاذ القرار في كرة اليد

 عمار سويس ي **

   الحبروش محمد حسن*

   مقدمة البحث

الرياض ي و كذلك بمعرفة العوامل التي تعرقل من التفوق  يهتم العاملين في املجال الرياض ي اليوم 

العوامل التي تساهم في التفوق فيه، وذلك الرياضيين الذين لديهم أفضل الفرص للنجاح في رياضة معينة 

من الناحية التطبيقية، ومن الناحية النظرية توفر فرصة الختبار النظريات العامة الكتساب املهارات 

 ( msWillia&Reilly ،6000 ؛ Williams&Ericsson ،6002 ؛ Ericsson ،6002b ) .والخبرات

تأخذ الاهتمام ألاكبر من قبل املتخصصين في املجال  في املاض ي كانت املتطلبات البدنية واملهارية

 .الرياض ي في أغلب ألالعاب الرياضية، في حين لم تجد العوامل العقلية اهتماما كبيرا من قبل الباحثين

 ( Starkes ،Helsen& ،Jack ،6002 ) 

الحديثة جعلت يعترف معظم الباحثين في املجال الرياض ي يعترفون بالدور الهام  ألابحاثنتائج 

، Sternberg&Grigorenko ؛ Ericsson ،6002a الذي تلعبه العمليات العقلية في ألاداء الرياض ي )

الخبرة في أي رياضة غالبا ما  أصحابالعبين بهذا املوضوع أن ال اهتمتفقد أثبتت البحوث التي  ( 6002

التي تزيد من فعالية خالل املنافسات الرياضية و  رفية يتمتعون بميزة اكتساب املهارات وإلاستراتيجيات املع

، هذه السرعة ضرورية ألن العديد من ( 2111ليامز ، دافيدز ، وليامز ، و  ) وسرعة معالجة املعلومات لديهم

ألالعاب الرياضية قد تتجاوز القدرات ألاساسية لتجهيز املعلومات عند الرياضيين وهو ما أطلق بفرضية 

التحويل، والتي تنص على أن الخبرة تجعل الالعب يتجاوز الزمن الطبيعي ملعالجة املعلومات التي قد 

جها الالعب املبتدئ، فتتكون لديه أبنية معرفية في الذاكرة طويلة املدى تجعله اقدر على معالجة يحتا

، والتعامل بشكل أفضل مع متطلبات مواقف اللعب املتغيرة املتعلقة بمواقف اللعب بشكل أسرعاملعلومات 

 ( Guida ،Gobet ،Tardieu& ،Nicolas ،6026 ) .في مجال خبرته املحددة

لذا، فإن فرضية التحويل تشير إلى أن ألاشخاص الذين لديهم سنوات من الخبرة في رياضة معينة  

، يختلفون فقط في مهارات لعب الشطرنج أو اعية، أو العزف على آلة موسيقية،مثل الرياضات الجم

املعالجة املعرفية املرتبطة مباشرة بمجال خبرتهم، فعلى سبيل املثال ليس لدى خبراء الشطرنج سعة ذاكرة 

، ولكن لديهم سعة ذاكرة أكبر فيما يتعلق باملعلومات املرتبطة بلعب ر من ألاقل خبرة منهم في الشطرنجأكب

   ( Ericsson ،6002a ، 6002b ) . مباراة شطرنج

اليومية، لقد ُعِرفت بالقدرة ( دوًرا مهًما في الحياة Working Memoryتلعب الذاكرة املكانية )و 

على سبيل املثال ،يستخدم الرياضيون  على تذكر املعلومات ذات الصلة واستخدامها أثناء وجود نشاط ما.

في ألاداء الرياض ي تعد و  ذاكرتهم املكانية وهم يتذكرون مجموعة معقدة من حركات املهارات أثناء اللعب.

 مهما في تحقيق الذاكرة
ً
له  ( أن نظام إدارة املعلومات 6006يقترح كين وإينغل )و  ألاداء العالي. املكانية عامال

أهمية خاصة في حاالت التداخل التي يتعين على الرياض ي فيها تحديد املثيرات املرتبطة باملوقف ذات الصلة 

الذاكرة املكانية وظيفتها . ف( Kane&Engle ،6006 ) للتعامل معها وتجاهل املثيرات غير ذات الصلة وإهمالها

ي تشير الاحتفاظ املعلومات املرتبطة باملوقف لفترات قصيرة، ويمكن تقسيمها إلى الذاكرة قصيرة املدى والت

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_18
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_14
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_15
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، A. Baddeley ) .التعامل النشط مع املعلومات، بينما تشير الذاكرة املكانية إلى إلى تخزين مؤقت للمعلومات

6026 ) 

هذه النظم هي وظائف  تتضمن الذاكرة طويلة املدى ذكريات مخزنة ومعرفة ومهارات مكتسبة.

كما هو الحال في الرياضات الجماعية والتي على  ء الرياض ي.تنفيذية إدراكية مهمة للغاية في ممارسة ألادا

الالعبين فيها أن يظلوا يركزون على ألاداء في الوقت الذي يقومون فيه بتجاهل املثيرات الغير املؤثرة في 

أن يكونوا قادرين  الرياضات الجماعية ككرة القدم أو اليد أو السلة مثال موقف اللعب، فيجب على العبي

بسرعة وفعالية تحت ضغط شديد للغاية في حاالت  يد إلاجراءات املناسبة واتخاذ القرارات على تحد

التداخل العالي: مثل يعثر الالعب الذي بحوزته الكرة وهو تحت ضغط من العبي الفريق املنافس على زميل 

ا منه بحيث يمكنه ليتلقى التمريرة في الهجمة العكسية املرتدة في حين يالحظ فجأة مدافع قد تموقع قريب

  .قرار أنسب كالتصويب أو الاحتفاظ بالكرة مثال انتظارا ملوقف آخر إلىفيغير قراره بسرعة  قطع الكرة 

( AD Baddeley ،6006 ) 

 مشكلة البحث

القرارات املناسبة أثناء  اتخاذمن العرض السابق يتبين لنا أن الانتباه الانتقائي يلعب دورا كبير في 

الكثير من القرارات الخاطئة التي يتخذها  املنافسات الرياضية، واملتابع ملباريات كرة اليد في ليبيا يالحظ 

الالعبين والذي قد يكون سببه القصور في معالجة املعلومات في الذاكرة املكانية لديهم، خاصة مع عدم 

مدربي كرة اليد في ليبيا، و عليه فأن هذه الورقة القصور في وجود اهتمام بالتدريب العقلي من قبل 

 اتخاذ إلىقصور في الانتباه الانتقائي لدى العبي كرة اليد والتي بدورها ستؤدي  إلىالذاكرة املكانية سيؤدي 

 املنافسات الرياضية من قبل العبي كرة اليد. ءالكثير من القرارات الخاطئة أثنا

 الهدف من البحث

التعرف على الدور الذي تلعبه الذاكرة املكانية والاهتمام الانتقائي في  إلىتهدف الدراسة الحالية 

 اتخاذ القرار لدى العبي منتخب ليبيا لكرة.

 أهمية البحث 

 :تكمن أهمية هذا البحث في أنه

والاهتمام يسد الفجوة في الدراسات السابقة التي تقيس الدور الذي تلعبه الذاكرة املكانية  .2

الانتقائي في اتخاذ القرار معمليا فقط، حيث أن هذا البحث يقيس ذلك الدور أثناء املباريات 

 الحقيقة.

 يزال مهمال في ليبيا وهو التدريب العقلي. يتناول هذا البحث جانبا مهما من جوانب التدريب ال  .6

نواحي القصور العقلية التي سوف يمكن وضع برامج التدريب لالعبين كرة اليد في ليبيا بناء على  .2

 كشفت عنها يعاني منها الالعبين وفقا ملا أسفرت عنه نتائج هذا البحث. 

 تعريف املصطلحات

قدرات محدودة يسمح باالحتفاظ املؤقت للمعلومة ومعالجتها أثناء   هي نظام ذو : الذاكرة املكانية .2

التركيز،الانتباه، اللغة وحل املشاكل. القيام بمختلف النشاطات املعرفية ألاخرى كالفهم، 

(Baddeley.A, 1993) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_3
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ويقصد به "التركيز على املثيرات ذات العالقة واستبعاد املثيرات غير ذات العالقة  :الانتباه الانتقائي  .6

  ( s et al.William ،2111 ) .باملوقف"

يقصد به في هذه الورقة بأنه الخيار الذي ينفذه العب كرة اليد عند سيطرته على : و  اتخاذ القرار .2

، Cardin ،Bossard ،Buche )  الكرة أثناء اللعب من بين عدة خيارات متاحة له في نفس اللحظة.

&Kermarrec ،6022 )  

 مفهوم الانتباه

التفكير(، وهو املدخل  \الذاكرة  \إلادراك  \يعد الانتباه إحدى العمليات املعرفية العليا )الانتباه 

الذي تتم من خالله تحديد هوية املعلومات وتنقيتها قبل دخولها إلى عالم الذاكرة، بحيث تسمح للمعلومات 

املطلوبة أن تمر، وتمنع املعلومات غير املطلوبة، بل وتجعل الفرد في حالة يقظة للتعامل مع املثيرات 

واملواقف املختلفة املحيطة به، ومن ثم فإنه يزيد من قدرته على التواصل والتفاعل مع آلاخرين والبيئة 

 املحيطة.

اللغوي ملفهوم الانتباه إلى الفعل  وبالكشف في لسان العرب على مفهوم الانتباه، ٌوجِد أن ألاصل

َبه،
َ
ت
ْ
ه وان بَّ

َ
َبَهُه من النوم فَتن

ْ
ن
َ
َهُه وأ بَّ

َ
ِتباُه من النوم، وقد ن

ْ
ْبه: القياُم والان ِبه" والذي يعني: النُّ

َ
َبَه  الثالثي " ن

َ
ت
ْ
وان

ظ ومما سبق يمكن القول أن الانتباه في اللغة يعنى الشعور باألمر أو ا أيمن نومه: 
َ
يق

َ
يعني يا  لش يء است

فالن انتبه ركز وهو يتطلب اليقظة وقدر من النشاط العقلي والفطنة في تقدير ألامور وألاشياء يعني وعكسه 

 غير ذلك(. إليالخمول، وهو يتم بصورة مقصودة شعورية. )انتبه يعني ركز استيقظ ابذل جهد عقلي 

 The) قاموس موسوعة علم النفسمه ومن التعريفات النفسية لالنتباه ذلك التعريف الذي قد

Encyclopedia Dictionary ofPsychology,1986 ) والذي يرى أن الانتباه هو" القدرة على التركيز على تركيز

، اختيار الكائن الحي ملثيرات معينة ومقاومة التحول الناتج عن ظاهر الدقيقة املوجودة في البيئةعلى امل

( الانتباه على أنه نوع من التهيؤ الذهني لإلدراك 2190عثمان نجاتي )املثيرات ألاخرى"، كما يعرف محمد 

الحس ي حيث يشير التهيؤ إلى الوجهة الذهنية التي تمثل استعداد خاص لدى الفرد لتوجيه الانتباه نحو 

 ( أن الانتباه هو عملية انتقائية اللتقاطKirk&Chalfant, 1984الش يء املراد إدراكه. ويرى كيرك وكالفنت )

 املثيرات ذات العالقة الوثيقة باملهمة وجعلها في مركز الوعي الشعوري.

 أنواع الانتباه:

 يوجد العديد من أنواع الانتباه يمكن إلاشارة لها على النحو التالي:

 ضوءأو  مسدسانتباه قسري: وفيه يتجه الفرد لالنتباه إلى املثير رغم عن إرادته كاالنتباه إلى طلقه 

 .خاطف أو ألم مفاجئ في الجسم

 يل إليه وال يبذل جهدا في سبيله.انتباه تلقائي: وهو انتباه الفرد إلى ش يء يهتم به ويم

: وهو الانتباه الذي يقتض ي من الشخص بذل جهد مثل الاستماع إلى محاضرة أو إلى إراديانتباه 

 حديث ممل.

 مكونات الانتباه:

 من عملية واحدة 
ً
بل يتضمن ثالثة مكونات فرعية عملياتيه هامة حددها  إن الانتباه ليس مكونا

 في: ( Parasurman,1998بارا سيرمان )

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ENREF_4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
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: الانتقاء هو اختيار التجهيز املطلوب عندما يحدث Selection or Orientation التوجه أو الانتقاء 

 تنافس مع مصادر أخرى مشتتة.

، بحيث sustained attentionعملية تجعل الفرد في حالة من الانتباه املستمر  :Vigilanceالتيقـظ 

في حالة نشطة، تقل هذه الحالة كلما قام الفرد بانتقاء إحدى  يمكن لجميع املثيرات أن تصبح مع الفرد

 املثيرات، مما يدفع الفرد أن يقلل من حالة التيقظ حتى يسمح له بالتركيز والتوجه نحو املثير املستهدف.

هي العملية التي تساعد الفرد أن يحتفظ بحالة التوجه  :Executive controlالضبط التنفيذي 

حدوث توقف أو الانشغال بأهداف أخرى أو جديدة، دون أن يؤثر ذلك باستمرار حالة  نحو الهدف، في ظل

التوجه السابقة نحو الهدف. ويتعرض الضبط التنفيذي النخفاض مستوى الكفاءة عندما تظهر بشكل 

متزامن )بنفس الوقت (مثيرات قوية وشديدة الدقة تجعل من الصعب على الفرد أن يستمر بنفس الكفاءة 

 بحالة التوجه نحو الهدف السابق. ويطلق بارا سيرمان محتف
ً
على هذا املكون الضبط  Parasurmanظا

الانتباه   Posner&Di Girollamo، بينما يطلق عليه كل من Attentional Control الانتباهي 

 .executive attentionالتنفيذي

 العوامل املؤثرة في الانتباه:

 ا كان سائرا في الطريق تجذب انتباهه ألاطعمة.الحاجات العضوية: فالجائع إذ -

 .التهيؤ الذهني: إذا كان هناك شخص يريد شراء سلعة معينة فأنها تجذب انتباهه عندما يراها -

امليول املكتسبة: تؤثر ميول الشخص على ما يجذب انتباهه فمثال الطبيب يجذب انتباهه  -

 ألامراض، وشكل املستشفيات وسيارات إلاسعاف في الشارع. 

 الانتباه الانتقائي:

يعرف الانتباه الانتقائي بأنه " القدرة على الاحتفاظ أو الاستمرار في الانتباه إلى موضوع الانتباه في 

 على ش يء معين من املشتتات". ركزت  أناجود العديد يعني ظل و 

 -البحث: إجراءات

 العينة: 

  العبا.  26تكونت عينة البحث من العبي منتخب ليبيا لكرة اليد وبلغ عددهم

 :ألادوات والقياسات

 تم تسجيل مقاطع الفيديو ملباريات حقيقة ملنتخب ليبيا لكرة اليد. .2

 تقييم الالعبين في صنع القرار من خالل تسجيل مقاطع الفيديو.  .6

 قياس صنع القرار:

لقياس عملية اتخاذ القرار وتنفيذ إلاجراءات التقنية التكتيكية في ألالعاب الجماعية بالكرة تم 

لوبيز (، الذي قام بتصميمه كل من غارسيا GPETالاستعانة بنموذج تقييم مستوى اتخاذ القرار العالمي )

(García-López( وكونز السفيلور ،)González-Víllora( (وغارسيا ديمتريو ،)Gutiérrez  و6026سنة .GPET 

هو أداة تقييم ملستوى ألاداء من وجهة نظر تكتيكية، ويتم من خالله تقييم قرار الالعب في حالتي اللعب 

كة بدون كرة(، وفي الدراسة الحالية تم تقييم ، والحر د امتالكه الكرةالتي ال يخرج عنهما أثناء املباراة )عن
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يكتب عليه أسم الالعب ومركزه  هجودة اتخاذ القرار بالكرة فقط. وتم تخصيص نموذج لكل العب على حد

 التالي : في اللعب وكذلك ذد أي فريق لعب هذه املباراة كما هو موضح في النموذج

 

 نموذج تقييم مستوى اتخاذ القرار

 .....................................اسم الالعب ....

 مركز اللعب.......................املباراة.......................

وحدة صنع 

 القرار
 الحركة بدون كرة القرارات مع امتالك الكرة املوقف التكتيكي

 السيطرة املطبق املثالي الزمن م

 نوع القرار

 تفاظالاح

 الدعم

 التسديد املراوغة التمرير
بدون 

 حركة
 بالحركة

2 
          

6 
          

2 
          

4 
          

2 
          

20 
          

 املجموع
         

 

 قياس الوظائف املعرفية

وهو عبارة عن برنامج لقياس الوظائف املعرفية مصمم CANTAB  تم استخدام جهاز )الكانتاب( 

من قبل جامعة كامبرج إلانجليزية، وهو يحتوي على مجموعة من القياسات املعرفية والتي من ضمنها قياس 

 الذاكرة املكانية املكانية، والانتباه الانتقائي.

 (SWMأوال قياس الذاكرة املكانية املكانية )

تظهر سلسلة من املربعات امللونة في مواقع عشوائية على  يقيس اختبار الذاكرة املكانية املكانية.

.عند العثور ، قد يكتشف املفحوص أو ال يكشف عن رقاقة زرقاءمن خالل ملس املربعات الكمبيوتر.شاشة 

الشاشة حتى يتم ملء ، يجب على املشارك سحبها إلى عداد على الجانب ألايمن من على الرقاقة الزرقاء

وبهذه  ن أي رقاقة زرقاء.، لن يغطي املربع امللو رك أنه بمجرد اكتشاف رقاقة زرقاءُيقال للمشا املقياس.

، يقوم الاختبار بتقييم الذاكرة املكانية من خالل تحديد ما إذا كان املشارك يتذكر املربعات التي تم الطريقة

الدرجات التي يتم الحصول عليها هي  ع زيادة عدد الصناديق.يزيد مستوى الصعوبة م اختيارها بالفعل.

)عدد املربعات  وإستراتيجيةمقياس بين ألاخطاء )حيث يختار املشارك مربًعا يكتشف فيه بالفعل رقاقة( 

 املستخدمة لكل بحث جديد(.
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 (ASTاختبار تبديل الاهتمام )

 ASTيوفر  ( هو اختبار للمعرفة التي توفر مقياًسا للتغير املتعمد املحدد.ASTاختبار تبديل الاهتمام )

، يظهر سهم على الجانب في كل تجربة قدرة متعددة املهام.، والحول املرونة املعرفية للمشاركين معلومات

ًرا إلى ما ، مشيفي كل تجربة”(  يتم تقديم أي جانب؟ أو ، ؟ جديلة )"أي اتجاه ي من الشاشة.ألايمن أو اليدو 

يتم  إذا كان املشارك يجب أن يستجيب على أساس اتجاه السهم أو جانب الشاشة الذي يظهر عليه السهم.

يتم أيًضا  ة.تجرب 220يعني الكمون الصحيح( ونسبة الردود الصحيحة من  ASTقياس زمن الاستجابة )

 بتك، أي تكلفة ألاداء بعد تبديل املهام مقياس تكلفة التحويل
ً
، وبالتحديد، إذا تكررت إلاشارة رار املهام.قارنة

 ، ويتم التعامل مع الهدف وفًقا للمهمة املحددة من التجربةء املوظف التنفيذي ال يفعل شيًئافإن أدا

، ويستغرق للمهام قبل الهدف وامر التنفيذيةأوامر تنفيذ ألا  ، تتم معالجةتبديل الطابور  في حالة السابقة.

 تج عنه تكلفة تبديل.هذا التبديل وقًتا وين

 :النتائج

القرار، تم استغالل تجمع الالعبين في مدينة  اتخاذبعد أن تم تقييم عينة البحث في مستوى 

طرابلس وأجراء اختبار الانتباه الانتقائي باستخدام جهاز كمبيوتر لوحي يحمل برنامجا لهذا الغرض، وبعد 

تسجيل درجات الالعبين على املتغيرات، تم استخدام معادلة الانحدار لقياس تأثير كل من الذاكرة املكانية 

 ي في اتخاذ القرار كما هو مبين في نتائج الجدول التالي:والانتباه الانتقائ

نتائج تحليل الانحدار املتعدد الختبار تأثير الانتباه الانتقائي والذاكرة املكانية في 

 القرار اتخاذ

املعامل  املتغير

B 

الخطأ 

 املعياري 

معامل 

 التحديد

 R5  

 tقيمة 

 املحسوبة

 tمعنوية 

 املحسوبة

 1.11 2.22  2..1 2..5 القرار اتخاذ

 1.11 22.2 1..1 1.12 2.22 الذاكرة املكانية

 1.11 52.21 1.21 .1.1 .2.5 الانتقائي الانتباه

 1.11مستوى املعنوية=               22درجة الحرية=               F = 10.7 قيم

 

والذاكرة املكانية في  الانتقائي الانتباهتبين من نتائج الجدول السابق والذي يقيس تأثير كل من 

نسبة ملتغير الذاكرة املكانية، بال 0.40قد بلغ   R6)) اتخاذ القرار أثناء مباريات كرة اليد أن معامل التحديد 

، ويعني ذلك أنه كلما زادت سعة الذاكرة املكانية لدى الالعب، كلما أسهم الانتقائي لالنتباهبالنسبة  0.20و

نحو املتغيرات  انتباهه، وأنه كلما زادت قدرة الالعب على توجيه %40بمقدار القرار الصحيح  اتخاذهذلك في 

القرار الصحيح بمقدار  اتخاذهأسهم ذلك في  املؤثرة في املوقف وعزل ملتغيرات غير املؤثرة أثناء اللعب، كلما 

املحسوبة، كما  tوفقا ملا أظهرته نتائج اختبار  0.00، وهذه املساهمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 20%
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أن نموذج الانحدار يمكن الاعتماد عليه  0.00عند مستوى معنوية  20.1والتي بلغت  Fثبت من خالل قيم 

 في تفسير نتائج البحث. 

 التوصيات:

في ظل ما توصلت أليه نتائج هذا البحث يوص ي الباحثان باالهتمام بتدريب الذاكرة املكانية 

لدى العبي كرة اليد ملا ثبت لهما من أثر بالغ في حسن اختيار الالعب للقرار أثناء مباريات  الانتقائيوالانتباه 

 .كرة اليد والذي يعد هو ثمرة مجهود الفريق أثناء املباراة
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