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امللخص
هددد ه د الدراسددة التعددر عل د مسددتوى التفكيددر الخططددي لدددى العب د كددرة القدددم بواليددة أم
 العب د ت د اختي د ره بطريق ددة عش ددوائية م د30  واجري د الدراس ددة عل د عين ددة قوامه د،)البددوا –الجزائ ددر
)08(  ري د ع ددي البيض د، ) العب د12( ددر بوالي ددة أم الب ددوا لك ددرة الق دددم وهد د ( ري د مس ددكي نة
ثد
) وتد اسدتددام املدنج الوصدفي الد اسدتددم يد أداة (االسدبب نة،) ) العبد10(  ري الضلعة، العب
 واسددتع الب ح د، مواق د هجوميددة05 مواق د د عيددة و05 لقي د التفكيددر الخططددي وتكون د م د
 وجد د نتد د ئ الدراس ددة والتد د اظه ددر ا مس ددتوى،ج ل ددة مد د الوسد د ئ االحصد د ئية امل كن ددة للدراس ددة
التفكيددر الخططددي بددي ال عبددي كد ضدعي جدددا وأند ال توجددد ددرو ذا داللددة احصد ئية فد مسددتوى
 ويوصدي الب حد بضدرورة االهت د م ب إلعدداد،التفكير الخططي بي ال عبي ف مواق الد ع والججدوم
. العقل وصي غة ج لة م الخطط لتبن سب مع تفكير ال عب ور ع لل ستوى الع ل

الكلمات املفتاحية
مستوى التفكير
الخططي؛
.أندية كرة القدم

Abstract
This study aimed to identify the level of planning thinking among
football players in the wilaya of Oum Bouaghi - Algeria, in addition to
identifying the difference in the level of planning thinking of players in
defense and attack situations The study was conducted on a sample of 30
players, randomly selected from three teams in the Wilayat of Oum Bouaghi
football, namely (Meskiana team (12) players, Ain Beida team (08) players,
Al-Dhala 'team (10) players), and the descriptive approach was used. It
includes a tool (questionnaire) to measure schematic thinking, and it
consisted of 05 defensive positions and 05 offensive situations. The
researcher used a number of possible statistical means for the study. The
results of the study showed that the level of planning thinking among the
players was very weak and that there were no statistically significant
differences in the level of planning thinking between the players in the
positions of defense and attack.The researcher recommends the need to pay
attention to mental preparation and formulate a set of plans to suit the
player's thinking and raise him to a higher level.

Keywords
The level of
schematic thinking ;

football club.

 المؤلف المرسل
) قعقاع، (تgagaatawfiq@gmail.com :البريد االلكتروني
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 .1مقدمــة
تعد لعبة كرة القدم من األلعاب التي القت اهتمام
بلدان العالم حيث شهدت تطورا هائال في إعداد
الالعبين ،وتميز هذا التطور بارتفاع مستوى األداء البدني
والمهاري والتكتيكي والنفسي لالعبين من حيث
امتالكهم للقدرات والمهارات العالية وقدرتهم على
تنظيم تحركاتهم الخططية لتكوين فكرة الفريق ،إن
المستويات الرياضية العالمية تتطلب من الفرد الرياضي
استخدام قدراته البدنية والمهارية والخططية بصورة
متناسقة ومتكاملة وذلك إلحراز افضل المستويات
وتحقيق افضل النتائج ،إن التفكير الخططي أحد أهم
المتطلبات حيث تلعب عمليات التفكير دور في نشاط
الفرد الرياضي خاصة في محاوالته تنفيذ خطط اللعب
المعتمدة ،وذللك من خالل سرعة تقدير الفرد لموقفه
للعالقة المرتبطة بسير اللعب حتى يستطيع االستجابة
الصحيحة بما يتناسب مع موقف اللعب.
ويبين "محمد حسن عالوي" ( :)1987أن التفكير
الخططي هو نوع من التفكير الذي يقوم به الفرد
الرياضي خالل عملية التعلم الخططي وفي اثناء
المنافسات الرياضية والذي تتأسس في ضوئه
االستجابات المتعددة للرياضي.
وقد اشار "الجبالي  "2003الى ان التفكير الخططي
احد متطلبات االداء الرياضي التنافسي حيث تلعب
عمليات التفكير دورا هاما في النشاطات الفرد
واستجاباته في غضون ممارسته لنواحي االنشطة
الرياضية المختلفة عند تنفيذه لخطة ما ،وذلك من خالل
تقديره لموقف او ادراكه لعالقة مرتبطة بسير اللعب،
واشار "آدمز  "2010ان التكتيكات هي عبارة عن افعال
واستراتيجيات مخططة إلنجاز وتحقيق االهداف وغالبا ما
يكون الهدف هو الفوز.
يعد موضوع الدراسة في التفكير الخططي من
المواضيع الحديثة عالميا وعربيا ،اضافة الى اعتبارها من
جوانب الرئيسية للفورمة الرياضية ،حيث يعرف "هارا"
الفورمة الرياضية بانها االرتفاع بمستوى مقدرة الرياضي
نتيجة ألثر حمل التدريب وحمل المباريات .وتتجلى اهمية
الدراسة في التطرق الى مستوى التفكير الخططي
والمهارات الخططية في لعبة كرة القدم ،ويرى "محمد

حسن عالوي  "1987ان اهم القدرات الخالقة التي ينبغي
على المدرب الرياضي تنميتها وتطويرها لدى الالعب ما
يعرف (التفكير الخططي) .ويرى "عالوي وآخرون "2003
أن التفكير الخططي يشكل جزءا من نشاط اثناء المباراة ،
فاتخاذ القرار الخططي الذي يتم اثناء سير المباراة
يتطلب جهدا بدنيا كبيرا سواء أثناء الحركة المتغيرة أو
الجري بأقصى سرعة أو لتنفيذ المهام والواجبات
الخططية فان الالعب يستخدم مهاراته والتي يجب ان
ينفذها بسرعة ودقة.
تساؤالت الدراسة
ما مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة القدم بوالية
أم البواقي؟
هل توجد فروق ذات داللة احصـائية فـي مسـتوى التفكيـر
الخططي بين الالعبين في مواقف الدفاع والهجوم؟
أهداف الدراسة
سعت الدراسة الحالية للتعرف على:
مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة القـدم بواليـة أم
البواقي.
الفــروق فــي مســتوى التفكيــر الخططــي لــدى العبــي كــرة
القدم من خالل مواقف الدفاع والهجوم.
أهمية الدراسة
يعــد التخطــيط مــن أهــم الجوانــب فــي العمليــة
التدريبية ،حيث ان العمل العشوائي ال يحقـق الهـدف ،وان
عمليــة التــدريب البــد ان تخضــع لعمليــة تقــويم وتقيــيم
صحيحتين بهدف تحقيق افضـل االنجـازات  ،وضـمان انهـا
تسـير فــي االتجــاه الصــحي نحــو تحقيــق االهــداف ،حيــث
يعتبر التفكير الخططي في لعبة كرة اليـد مـن المحـددات
المهمة في احراز النجاح ،وتحقيق المسـتوى االفضـل فـي
االداء ،وحاصــة هــذه االلعــاب تخضــع لكثيــر مــن التغيــرات
التي تتعلق بظروف اللعب.
لو نظرنا الى لعبة كرة القـدم لوجـدناها تفتقـر الـى
المعــايير التــي مــن خاللهــا يــتم التعــرف علــى المســتوى
الحالي لالعبين ،كما ان عملية التدريب الرياضي ال تخضع
ألسس علمية سليمة ،األمر الذي أدى الى ضعف اللعبة.
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تســهم هــذه الدراســة الــى تحديــد الفــروق فــي التفكيــر

البحث ،وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية ،ولغاية جمـع

الخططي لدى العبي كرة القدم.

البيانــات فقــد اســتخدم الباحثــان اداة القيــاس مــن خــالل

إجراء دراسـات مشـابهة علـى بعـ

الفعاليـات والرياضـات

األخرى للتوصل الى نتائج تفيد الباحثين فب عملهم.
املصطلحات واملفاهيم
اخلطة (التكتيك)
كملة يونانية تعني التنسيق كما تعـرف الخطـة بأنهـا فـن
"رسم اللعب" عن طريـق التحركـات المفيـدة الهادفـة التـي
تعمل على تنفيذ المهـام وتحقيـق النتـائج الجيـدة (الوقـاد
. )2003
التفكري اخلططي

برنـــامج بالحاســـب االلـــي ،واظهـــرت النتـــائج ان ارتفـــاع
مستوى التفكير الخططي سـاهم الـى حـد كبيـر جـدا فـي
النتائج النهائية ،فكلما ارتفع مستوى القدرة على التفكيـر
الخططــي لالعبــين تقــدم مســتوى الفريــق فــي نتائجــه
االيجابية ،كما اشارت النتائج الـى وجـود فـروق ذات داللـة
احصائية بين فرق الدوري الممتاز فـي المتغيـرات :السـن،
تأثير األندية ،عدد المباريات الدولية.
االطار النظري للدراسة
اإلعداد التكتيكي (اخلططي)
امداد الالعب بأكبر قسط مـن المعلومـات والبيانـات

حركــة أو مجموعــة حركــات تســتخدم لحــل واجــب معــين

والمعــارف الخططيــة العمليــة والنظريــة التــي تمكنــه مــن

وتحقيق الهدف ذهنيا وتوقع مسبق للحركة مقرونا بـاألداء

األداء بصــورة جيــدة مــع حســن التصــرف فــي المواقــف

وهو أعلى مراحل االداء الحركي (محجوب .)2000

المختلفة التي يتعرض لها او يتعامل معها خالل المبـاراة،

الدراسات السابقة واملشابهة
قــام أبــو عليــا  2007بدراســة هــدفت التعــرف الــى

وذلــك باســتخدام كافــة الوســائل واالمكانــات والقــدرات
البدنيــة والمهاريــة والنفســية  ،لتحقيــق التفــوق فــرض
السيادة على الخصم (الوقاد.)2003

مســتوى التفكيــر الخططــي لــدى العبــي كــرة الســلة فــي

واوض "الوقاد  "2003تكتيكات اللعب هي ما يطلق

األردن ،ولتحقيق ذلك اجريت الدراسة علـى عينـة قوامهـا

علــى تنظــيم التحركــات الدفاعيــة والهجوميــة الفرديــة

 70العبــا مــن العبــي انديــة الدرجــة األولــى لكــرة الســلة،

والجماعيــة لالعبــين والتــي تهــدف الــى تحقيــق النجــاح

واستخدم الباحث المنهج الوصـفي ،ولغايـة جمـع البيانـات

والتفوق على الخصم وبمعنى اخـر تعـاون العبـي الفريـق

اسـتخدام الباحـث اداة لقيـاس مسـتوى التفكيـر الخططــي

الواحد علـى تنفيـذ خطـط محـددة بهـدف تحديـد التفـوق

تكونـت مـن  20موقفـا خططيــا ،وتـم اسـتخدام البرنــامج

على فريق الخصم .واتفق علماء التدريب الرياضـي أمثـال

االحصـائي ،واظهــرت نتــائج الدراسـة ان مســتوى التفكيــر

"عـــــــــالوي" 1987و"محمـــــــــد" 1994و"الجبـــــــــالي"

الخططي لدى العبي كرة السلة جاء بدرجة متدنيـة ،وأنـه

2003و"ماتفييف" 1996و"هارا "1992على أهـم العوامـل

ال يوجد فروق دالة احصائيا في مستوى التفكير الخططـي

التي تؤثر في مستوى كفـاءة الالعبـين مـن تنفيـذ خطـط

يعزى لمتغير :العمر ولصال الفئة العمرية االكثـر مـن 30

اللعب:

سنة.
قام سكر وآخرون  2006بدراسة هدفت الى التعـرف

العوامل املهارية

الــى أهميــة القــدرة علــى التفكيــر الخططــي باســتخدام

ان درجــة اتقــان المهــارات الحركيــة االساســية لنــوع

برنـامج بالحاســب اآللـي لالعبــي كـرة الطــائرة ،وعالقتهــا

النشاط الرياضي الذي يمارسه الفرد مـن النـواحي الهامـة

بنتــائج بطولــة الجمهوريــة  2006ولتحقيــق ذلــك اجريــت

التي يتأسس عليه التنفيذ الخططي في مواقف المختلفة،

الدراســة علــى عينــة قوامهــا  16العبــا مــن العبــي الفــرق

وان اتقان الفرد للمهـارات الحركيـة بالدرجـة التـي تسـم

الرياضية ألندية دوري الممتاز ،رجال في جمهوريـة مصـر

باألداء بصورة قريبة مـن اآلليـة ويسـم ذلـك باالقتصـاد

العربيــة فــي الموســم الرياضــي  2006-2005واســتخدم

في التفكير وجهد الالعب ويعمل في توجيه كـل اهتمامـه

الباحثان المنهج الوصـفي ،حيـث يـتالئم مـع طبيعـة هـذا
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وتركيزه في غضون المنافسة الـى نـواحي خططيـة وكـل
ما يتعلق بالمنافس.
العوامل البدنية

 oالتقييم الواقعي والصـحي للشـخ

وكـذلك تقيـيم

نفسه.
 oالتـــذكر الفـــوري للمهـــارات والتوليفـــات الخططيـــة
الستخدامها في مواقف معينة في اللعبة.

حيــث يــرتبط اداء المهــارات الحركيــة ارتبــاط بــالنواحي

 oالتنبؤ بخطط الخصم ومعاكستها.

المختلفة لعناصـر اللياقـة البدنيـة ،فـاألداء الجيـد للمهـارة

 oتنســيق االفعــال الفرديــة بشــكل عــام مــع خطــط

يؤدي الى حسن التفكير الخططـي ،فكلمـا ارتفـع مسـتوى
اللياقة البدنية زادت المقدرة على تنفيذ خطط اللعب.
العوامل الذهنية

الفريق.
مراحل اإلعداد اخلططي
تتضمن مراحل اإلعداد الخططي المراحل التالية:

ان حسن التصرف واختيار البـدائل المتاحـة تنفيـذها

مرحلة اكتسـاب المعـارف والمعلومـات الخططيـة :وتظهـر

من الخطط يعتمد اساسا على االعداد الـذهني ،باإلضـافة

أهمية اكتساب الالعب المعارف والمعلومات الخططية في

الى قـدرة التركيـز الـذهني لالعبـين تعـد عنصـر لترجمـة

تمكين الالعب من حسن تحليل اللعـب المختلفـة واختيـار

التفكير.

أنســب الحلــول لمجابهــة مثــل هــذه المواقــف وبالتــالي

خطوات تعلم خطط اللعب
يــرى "حنفــي مختــار  "1994و"طــه اســماعيل واخــرون

اإلســراع فــي األداء والتنفيــذ ،كمــا أن تشــكيل الخبــرات
المختلفــة لالعــب والتــي يطلــق عليهــا خبــرة المباريــات
تتأسس على هذه المعارف النظرية.

"1993و"ابراهيم مفتي  "1990ان خطوات التـدريب علـى

و وفــق رأي شــوتكا ( )chtoutkaيمكــن اكتســاب المعــارف

خطط اللعب هي:

والمعـــارف والمعلومـــات الخططيـــة باســـتخدام التـــدر

 oالناحية النظرية والشرح النظري للخطة.

التعليمي التالي :

 oتنمية قدرة الالعب على التصور الخططي.

المرحلة األولى  :شرح قواعد وقوانين اللعب األساسية.

 oالتـــدريب فـــي الملعـــب والتطبيـــق فـــي المباريـــات

المرحلــة الثانيــة  :وصــف طريقــة اللعــب مــع شــرح مراكــز

التجريبية.
 oتنفيذ الخطة علميـا بـدون منـافس ثـم تنفيـذ الخطـة
بمنافس.
 oتنفيذ الخطة في التمارين بشكل مباريات مختلفة في
اداء الالعبين ومساحات الملعب.

الالعبين و واجبات كل منهم.
المرحلــة الثالثــة  :تحليــل كــل مرحلــة مــن مراحــل اللعــب
وتوجيه النظر إلى أهـم األخطـاء التـي تحتمـل حـدوثها أو
التي حدثت بالفعل.
المرحلة الرابعة  :معالجة بعـ

المواقـف الخططيـة التـي

 oالتدريبات الخططية الفردية.

تختلــف فــي درجــة صــعوبتها و وضــع أنســب الحلــول لهــا

 oتدريبات خطة الفريق.

توجيه النظر ألهم األخطاء الشائعة.

 oالتدريب على اللعب الجماعي لخطة المباراة.

ثانيا :اكتساب وإتقان األداء الخططي :بشكل إتقـان الفـرد

 oالتطبيق في المباريات الرسمية.

أو الفريــق لــاداء الخططــي الصــحي ركنــا رئيســيا هامــا

القدرات اليت يضمها التفكري اخلططي

بالنسبة للمستوى الرياضـي العـالي ويمكـن تحقيـق ذلـك
طريق تقسيم عملية تعليم األداء في المواقـف الخططيـة

التفكيــر الخططــي :هــو المكــون االساســي فــي التــدريب

إلى المراحل التالية:

التكتيكـــي والـــذي يحـــدد المعرفـــة التكتيكيـــة ومخـــزون

المرحلة األولى :تعلم األداء الخططي تحـت ظـروف سـهلة

المهـــارات المتعـــددة ويشـــير "بومبـــا  "1999ان التفكيـــر

مبسطة.

الخططي يضم القدرات التالية:

المرحلة الثانية :تعلم نفس األداء الخططي مع التغيير مع
طبيعة الموافقة.
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المرحلـــة الثالثـــة :تعلـــم اختيـــار نـــوع معـــين مـــن األداء
الخططي المناسب لبع

الموافق المعينة.

ويقصد بهـا كـل االسـاليب التـي يمكـن اسـتخدامها
كمحاولــة لتســجيل رقــم او مســتوى معــين والتــي تخضــع

ثالثــا :مرحل ـة تنميــة وتطــوير القــدرات الخالقــة :يتطلــب

للكثيــر مــن العوامــل التــي تحــددها ظــروف المنافســة

تعلــم الســلو الخططــي وإتقانــه مــن الالعــب أنمــاط

وتســتخدم هــذه الخطــط فــي العــاب المضــمار والميــدان

سلوكية يكون قادرا عل تغييرها و تعديلها طبقا لمواقـف

والسباحة واالثقال.

اللعب المتغيرة في أثناء المنافسات الرياضية.
وتتأسس القدرات الخالقة على مدى ما على لـدى الالعـب

العوامل اليت تؤثر على تنفيذ اخلطط

من معارف ومعلومات ومهارات وخبـرات حركيـة وخططيـة

 oمهارات وامكانيات العبي الفريق.

اكتســابها أثنــاء عمليــة الــتعلم  ،إذ أن اســهام القــدرات

 oظروف اللعبة.

القدرات الخالقة ينحصر في الفرد اسـتخدام مـا لديـه مـن

 oمدى ادرا الالعبين آللية تنفيذ اللعبة.

خبــرات ســابقة بصــورة مالئمــة ومناســبة لمواقــف اللعــب

 oتأثير الظروف الخارجية (ارضية الملعب ،الرياح،

المختلفة لكي يحقق أقصى ما يمكن من فائدة .
أقسام خطط اللعب
اتفـق كـل مـن "عـالوي " 1992و"الهرهــوري" 1994
و"حســين رضــا"  1998الــى ان خطــط اللعــب تنقســم الــى
ثالث اقسام:
اخلطط اهلجومية
وهــي مــن انــواع الخطــط التــي تمــارس فــي المنافســات
الرياضية سواء جماعية او فردية وتتميز بعنصـر المبـادرة
والتي تشكل عنصـر للهجـوم للتغلـب علـى المنـافس مـع
مراعاة عـدم تجاهـل الـدفاع ،كمـا تتضـمن الخطـط التـي
تمهــد إلجبــار المنــافس علــى البــدء بــالهجوم ثــم محاولــة
القيام بالهجوم المضاد وتتميـز بعنصـر المفاجـأة لضـمان
عـدم اعطـاء المنـافس فرصـة االسـتعداد للـدفاع (هاشــم
.)2009
اخلطط الدفاعية
وتتميز باللجوء الى االسلوب الـدفاعي لتقليـل حـدة
الهجوم للخصم الذي يتميـز بالقـدرات الهجوميـة المميـزة
االمر الذي يجعل خصمه يخطط لكيفية الحد من خطورته
والتقليــل مــن ثقــل النتيجــة عليــه محــاوال قــدر االمكــان
اســتغالل الهفــوات المرتكبــة فــي خــط الهجــوم لتحويلهــا
لهجوم مضاد(.زهران )2007
خطط تسجيل االرقام القياسية

المطر).

 .2الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك نظرا لمالءمته
لطبيعة اهداف هذه الدراسة.
جمتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من العبين ينشطون في
والية ام البواقي وتمثلوا في فرق في كرة القدم.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )30العبا من أندية والية
ام البواقي لكرة القدم ،موزعين على ثالث فرق وهي:
(فريق اتحاد مسكيانة ( )12العبا ،فريق اتحاد عين
البيضاء ( )08العبا ،فريق قصر الصبيحي ( )10العبا).
أداة الدراسة
في ضوء اهداف الدراسة استخدم الباحث استبيان
كأداة وقام الباحث بتصميم استبيان خاص بغرض
التعرف على مستوى التفكير الخططي ،حيث تكونت
االستمارة من ( )5مواقف دفاعية )5(،مواقف هجومية
التي قد يتعرض لها الالعب خالل المنافسة ووضع امام
كل موقف ثالث خيارات وتكون حسب الحالة والموقف
الموجود ،وتم معرفة مستوى تفكير الالعب من خالل
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مفتاح التصحي الذي وضع للدراسة ،تم اعتماد المعيار

يتض من خالل الجدول رقم ( )1ان المتوسطات

التالي الذي تم من خالل المحكمين:
الدرجة
اكثر من %70

%60من %69.99

 %50من %59.99
 %40من %49.99

الحسابية تراوحت بين ( )3.09-1.87ووزن نسبي
بين( ،)48.65-41.85وعليه فإن مستوى التفكير في

مستوى التفكري
التفكري مرتفع جدا

الدفاع كان ضعيف جدا وهذا ما الحظناه خالل المعيار

التفكري مرتفع

الذي يدخل في مجال( .) %49.99-%40ومنه جاءت الدرجة

التفكري متوسط

الكلية للمواقف الخمسة بمتوسط حسابي ( )2.33ووزن

التفكري ضعيف جدا

نسبي ( )45.22ضعيف جدا وعليه التفكير في موقف

األسس العلمية للدراسة

الدفاع ضعيف جدا.

الصدق
للتأكد من صدق االداة تم عرض االستمارة على
المحكمين والخبراء (صدق المحكمين)
الثبات
قام الباحث بتطبيق االختبار واعادة التطبيق ،وتم حساب
معامل االرتباط وبلغ :R 0.82وهو صادق بنسبة %.82

اجلدول رقم ( :)2املتوسطات احلسابية واالوزان النسبية للموقف اهلجومي
املعيار
الوزن النسيب
املتوسط
املوقف الدفاعي
ضعيف جدا
%44.87
2.43
املوقف اهلجومي 1
متوسط
%54.09
2.93
املوقف اهلجومي 2
ضعيف جدا
%43.97
1.98
املوقف اهلجومي 3
ضعيف جدا
%46.02
1.09
املوقف اهلجومي 4
مرتفع
%60.65
2.09
املوقف اهلجومي 5
ضعيف جدا
الدرجة الكلية
%49.92
2.10

متغريات الدراسة
المتغير المستقل :مواقف اللعب(الدفاع ،الهجوم)
المتغير التابع :التفكير الخططي.
الوسائل االحصائية :اعتمد الباحث في دراسته على جملة
من الوسائل والتي تمثلت في:
المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،اختبار ، T
معامل االرتباط بيرسون.

الخامس تفكير مرتفع بوزن نسبي قدر (،)%60.65
ولوحظ من خالل الجدول ان المستوى الخططي جاء

جدا وبالتالي التفكير الخططي في موقف الهجوم ضعيف

الحسابية واالوزان النسبية لكل موقف من مواقف
الهجومية والدفاعي
املوقف الدفاعي
جدول رقم ( :)1املتوسطات احلسابية واالوزان النسبية للموقف الدفاعي
املعيار
املوقف الدفاعي املتوسط الوزن النسيب
ضعيف جدا
%43.97
1.87
املوقف الدفاعي 1

املوقف الدفاعي 5
الدرجة الكلية

خططي متوسط قدر وزن النسبي  .% 57.09وجاء الموقف

بمتوسط حسابي ( )2.10ووزن نسبي ( )49.92ضعيف

لإلجابة عن التساؤل استخدم الباحث المتوسطات

املوقف الدفاعي 4

( ،)60.65-43.97فبلغ الموقف الهجومي الثاني تفكير

الهجومي( .)4-3-1وجاءت الدرجة الكلية للمواقف الخمسة

عرض النتائج املتعلقة بالسؤال االول

املوقف الدفاعي 3

محصورة بين( ،)2.93-1.09وبوزن نسبي قدر بين

معياره ضعيف جدا وهذا ما وجدناه في الموقف

 .3النتائج

املوقف الدفاعي 2

يتض من خالل الجدول ان المتوسطات الحسابية

جدا.
جدول رقم ( :)3مستوى التفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم بوالية ام
البواقي
املواقف
الدفاع
اهلجوم
الدرجة الكلية

املتوسط

االحنراف

الوزن النسيب

2.10

2.97

%49.92

2.21

2.93

%47.57

2.33

2.90

%45.22

املعيار
ضعيف جدا
ضعيف جدا
ضعيف جدا

يتضـ مــن خـالل الجــدول ان الموقــف فـي الــدفاع بلــغ

2.65

%48.65

ضعيف جدا

3.09

%41.85

ضعيف جدا

2.42

%46.75

ضعيف جدا

1.64

%44.90

ضعيف جدا

2.33

%45.22

الهجــوم بلــغ متوســط ( )2.10وانحــراف معيــاري ()97? 2

ضعيف جدا

ووزن نسبي ( )%49.92وجاء تفكير ضعيف جدا.

متوســط ( )2.33وانحــراف معيــاري ( )2.90ووزن نســبي
( )%45.22وجــاء تفكيــر ضــعيف جــدا ،بينمــا الموقــف فــي
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متنوعة وان المدرب لم يخضع لبرمجة علمية وتطبيقية ،

عرض نتائج السؤال الثاني
موقف الدفاع

اجلدول رقم ( :)4املتوسط واالحنراف بني املوقفني
موقف اهلجوم ت احملسوبة ت اجلدولية

م

إ

م

إ

2.33

2.90

2.10

2.97

يتض

وعليه يجب التركيز على الخطط الدفاعية والهجومية من
الداللة

خالل منافسات شبه رسمية وهكذا للدخول للمنافسة
فعقلية تفكير خططي جيد وفعال دفاعيا وهجوميا.

1.87

2.54

غري دال معنويا

من خالل الجدول انه ال توجد فروق ذات

داللة احصائية في مستوى التفكير الخططي بين موقف
الدفاع والهجوم لدى العبي كرة القدم بوالية ام البواقي
وهذا ما لوحظ من خالل ت المحسوبة و ت الجدولية وجد
ت المحسوبة اقل من ت الجدولية وبالتالي ال يؤثر.

 .4املناقشة
اظهرت نتائج الجدول ( ،)1ان الموقف الدفاعي لدى
العبي اندية والية ام البواقي جاءت درجة تقديره
ضعيفة جدا اذ بلغ متوسط  2.33فكان تفكيرهم
الخططي ضعيف جدا .وتعتبر هذه الدرجة مثالية بالنسبة

االستنتاجات
 oال يوجد مستوى للتفكير الخططي الدفاعي والهجومي
دورا فاعال اثناء المنافسة.
 oان التفكيــر الخططــي جــاء ضــعيفا جــدا وهــذا راجــع
للبرمجة الخاطئة او ضعف المدرب في التطبيق.
 oال يوجــد مســتوى للتفكيــر بــين الالعبــين فــي مواقــف
الدفاع والهجوم.

تضارب املصاحل

يعلن المؤلف أنه ليس لديه تضارب في المصال .

املراجع

لالعبين اذ انه ال يوجد اكتساب للمعرفة النظرية ،كما ان

اســماعيل طــه واخــرون )1993(،جماعيــة اللعــب فــي كــرة القــدم-موســوعة

حفظ الخطط والقدرة على تنفيذها يتضمن التصرف

االعداد الخططي  660تدريبا فـي الهجـوم ،-مطـابع االهـرام التجاريـة،

واالبتكار في كثير من االحيان يتطلب من الالعبين

القاهرة ،مصر.
حسين رضا )1998( ،رسالة ماجستير غ منشورة ،فاعلية اداء بع

المهـارات

استخدام القدرات العقلية والجدية في العمل الدفاعي.

الهجومية وعالقتها بالتفكير الخطط لدى العبي كرة القدم ،كلية التربية

كما يرى الباحث حسب نظرته المحدودة ان الجانب

الرياضية للبنين ،جامعة حلوان ،القاهرة ،مصر.

النفسي له االثر البالغ على تفكيرهم الدفاعي السيئ.
اظهرت نتائج الجدول ( ،)2ان الموقف الهجومي
لدى العبي اندية والية ام البواقي جاءت درجة تقديره
ضعيفة جدا اذ بلغ متوسط  2.10فكان تفكيرهم
الخططي ضعيف جدا .وتعتبر هذه الدرجة مثالية ايضا
بالنسبة لالعبين اذ انه ال يوجد اكتساب للمعرفة
النظرية ،كما ان حفظ الخطط والقدرة على تنفيذها
يتضمن التصرف واالبتكار في كثير من االحيان يتطلب
من الالعبين استخدام القدرات العقلية والجدية في العمل
الهجومي والتخطيط الجيد في خداع المنافس.
كما يرى الباحث ايضا حسب نظرته المحدودة انه للجانب
النفسي االثر البالغ على تفكيرهم الهجومي السيئ.
جاءت نتائج الدراسة باستخدام  Tفي الجدول (:)3
أنه ال توجد عالقة ذات داللة احصائية في مستوى
التفكير الخططي بين الالعبين في مواقف الدفاع
والهجوم .ويرى الباحث انه لم تبرمج وحدات تدريبية

الجبــالي عــويس )2003( :التــدريب الرياضــي(النظريــة والتطبيــق) ،جامعــة
حلوان ،القاهرة ،مصر.
زهران )2007( ،افضل خطة لعب في عالم كـرة القـدم ،ط اولـى ،دار الوفـاء،
االسكندرية ،مصر.
عــالوي )1987( ،ســيكولوجية التــدريب والمنافســات ،دار المعــارف للطباعــة،
ط ،2القاهرة ،مصر.

كيفية االستشهاد بهذا املقال حسب أسلوب APA

قعقاع ،ت .)2021( .مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة القدم .U19
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