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تقویم مستوى التفكیر الخططي في الهجوم لدى العبي كرة القدم
بحث مسحي على العبي كرة القدم أواسط

بن لكحل منصور: األستاذ
.أستاذ مساعد مكلف بالدروس

–جامعة مستغانم –معهد التربیة البدنیة والریاضیة 
ألي منافس، هو الفوز دائما والفوز لن یتحقق إال من خالل فكر هجومي قابل للتنفیذ، الهدف اإلستراتیجي

هناك مدافعین تمكنوا واضعا نصب عینیه الهدف من الهجوم والهجوم المستمر، حیث لم یعرف التاریخ أن
من تحقیق الفوز إال بشكل مرحلي ولمدة زمنیة محدودة، حیث كان النصر دائما للقادة الذین ینتهجون فكرا 
هجومیا یقوم على المبادأة، وأن ضمان تحقیق الهدف یجب أن ینطلق من فكر یتمیز بالمیول الهجومیة 

دفاعي رغم أهمیته في بعض األحیان، إال أنه استثناءا ال والمبادأة والفاعلیة باعتبار أن النظر إلى الفكر ال
یجب األخذ به وٕانما بشكل مؤقت أو مرحلي والتأكید دائما إن الفكر الهجومي هو العامل الرئیسي لتحقیق 

.النصر وبلوغ األهداف
الشكل ولما كانت كرة القدم هي أساسا مباراة تنافسیة، فإن الفكر المخطط للفریق یحدد بصفة رئیسیة 

النهائي لما سوف یكون علیه هذا الفریق، فإذا اتسم فكر المدرب بالمیل للدفاع واالعتماد على سیاسات 
على طبیعة أداء فریقه والعكس كلما اتسم - إرادي أو ال إرادي-ردود األفعال، فإن ذلك ینعكس بشكل ما

ینعكس على تحركات فریقه بدءا من فكره بالمیل للهجوم واالعتماد على سیاسات وخطط المبادأة فإن ذلك 
مرحلة اإلعداد وحتى قرب انتهاء فترة المنافسات لتحقیق الفوز الذي هو في النهایة ودائما ثمرة دائمة 

.للفكر الهجومي الخالق
لقد ارتفع مستوى األداء في كرة القدم في أغلب دول العالم، فأصبح لزاما على المدربین اإللمام باألسس 

یة التدریب عند تدریب فریقهم، وكیفیة وضع جمیع العوامل المؤثرة لالرتفاع بمستوى األداء العلمیة لعمل
.والتحركات الفعالة عند التخطیط لعملیة التدریب

إن التفكیر الخططي هو وسیلة الالعب إلدراك وتنفیذ المواقف الخططیة المختلفة خالل المباراة وتستدعي 
واتخاذ القرارات السلیمة والمناسبة والتصرف في تلك المواقف العملیة، تلك المواقف لالعب سرعة التفكیر 

فإن الالعب یجب علیه أن یستخدم مهاراته المختلفة كوسائل لتنفیذ خطط الّلعب وتحركاته المدروسة بما 
.یتالءم مع الموقف الخططي المعین

طبیقیة ووجود مواقف لعب متعددة ولما كان من األهمیة بمكان دراسة التفكیر الخططي لما له من أهمیة ت
یتعرض لها الالعب خالل المباراة تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل نوعیات كثیرة من الحلول التي 
تطرح، حیث یتطلب ذلك أفضل الحلول، إذ أن طبیعة كرة القدم هي ممارسة عملیة تظهر نتائجها في 

.األداء العملي في الملعب
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اللعبة الشعبیة األولى في كثیر من البلدان العالم، وتحظى بالكثیر من االهتمام تعتبر كرة القدم هي
.والرعایة من االتحادات ووسائل اإلعالم المختلفة

إن التطور العلمي الكبیر الذي طرأ على علوم الریاضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة في اآلونة 
ید في مجال كرة القدم ومحاولة تفسیر أسرار هذه اللعبة األخیرة لجدیر بالبحث والتنقیب عن ما هو جد

التي یقع فیها ولعبة كرة القدم من األلعاب . وكیفیة تسجیل أكبر عدد من األهداف في المباریات المختلفة
العبء األكبر على عملیات التفكیر أثناء االستجابات الخططیة المختلفة والتي یظهر فیها الصراع الدائم 

لذا فهي تتطلب سرعة إدراك العالقة بین مواقف اللعب المختلفة . الالعب وتفكیر منافسهبین تفكیر 
فیجب أن یكون بمقدور العب كرة القدم سرعة تقدیر المواقف . والمتعددة، وحسن تصرف الالعب فیها

اسب وٕادراكها، وأن یقوم في لحظة خاطفة بتحلیل اإلمكانیات المتوقعة لالستجابات واختیار الحل المن
.للموقف

لكي نكون فریق وطني یعول علیه في المحافل الدولیة البد من الرجوع إلى التكوین الریاضي، وال یتأتى 
هذا إال بالعمل المستمر في تطویر قدرات الالعبین الناشئین، حیث تعتبر الفئات الشابة للفرق الوطنیة 

مثابة القاعدة األساسیة لبناء فریق جید وقوي لكرة القدم بمثابة الخزان الذي یزود فرق الفئات الكبرى وب
.مستقبال

لكن بالرغم من المجهودات الكبیرة التي یبذلها مدربوا الفئات الشابة والساهرین على خدمة الكرة المستدیرة 
الجزائریة في إعداد وتكوین الالعبین لیتمكن من التصرف بشكل صحیح في جمیع المواقف التي یواجهها 

، سواء في حالة استحواذه على الكرة وٕاتقانه لوسائل تنفیذ خطط الّلعب الهجومیة أو في حالة خالل المباراة
خطة الهجوم بدون كرة، فتحركه بوعي وذكاء یمكنه من خلق فرص للزمیل حامل الكرة ویساهم في تفعیل

اللعب صبح من الصعب إیجاد العب ذكي یتصرف بالكرة أو من دونها جیدا من مآزق اللعب إال أن أ
.المختلفة على مستوى األندیة الجزائریة
:هذا ما دفعنا بطرح التساؤلین التالیین

هل مستوى التفكیر الخططي الذي یكتسبه الالعب الناشئ یمكنه من التحرك بفعالیة في المواقف -1
الهجومیة المختلفة التي تصادفه خالل المباراة ؟

لالعب الناشئ یمكنه من اختیار أفضل الحلول أثناء هل مستوى التفكیر الخططي الذي یكتسبه ا-2
استخدامه لمهاراته المختلفة كوسائل لتنفیذ خطط اللعب الهجومیة بما یتالءم مع الموقف الخططي 

المعین؟
ومن أهداف البحث معرفة مستوى التفكیر الخططي عند الالعب الناشئ بناءا على تحركاته ومدى تطبیقه 

ب التي یتعرض لها خالل المباراة التي تستدعي تنفیذ واتخاذ القرارات من خالل لوسائل تنفیذ خطط الّلع
.نوعیات كثیرة من الحلول التي تطرح
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:وقد افترض الباحث أن
.التحركات العشوائیة لالعب الناشئ داخل المیدان راجع إلى نقص مستوى التفكیر الخططي-1
اللعب الهجومیة االستخدام األمثل راجع إلى نقص عدم استخدام الالعب الناشئ وسائل تنفیذ خطط -2

.مستوى التفكیر الخططي
105استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبیعة الدراسة، وقد اشتملت عینة البحث على عدد 

وداد تلمسان، ومولودیة : العب من األندیة الجزائریة الجهة الغربیة المستوى األول ممثلین لثمانیة أندیة هم
. وداد تسمسیلتهران، وسریع غلیزان، ومولودیة سعیدة، وشبیبة تیارت، ووداد مستغانم، وترجي مستغانمو 

على أن یكون الالعبین المختارین في السنة األخیرة لصنف األواسط، كما استخدم الباحث، استمارة لقیاس 
التفكیر الخططي، قسم خاص بالتحركات الفعالة، قسم خاص باالستخدام األمثل لوسائل تنفیذ خطط 

. اللعب الهجومیة
معامل االرتباط - النسبة المئویة- عیارياالنحراف الم-المتوسط الحسابي: مستخدما الوسائل اإلحصائیة

.كارل بیرسون) ر(البسیط
.عرض نتائج اختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بتحركات الالعبین

المتوسط الحسابيعدد الالعبینالفرق
لإلجابات الصحیحة

المتوسط الحسابي%
لإلجابات الخاطئة

%

1518.1536.3063.7031.85مولودیة سعیدة
1519.1638.3261.6830.84مولودیة وهران
1518.1236.2463.7631.88وداد مستغانم

1519.3538.7061.3030.65ترجي مستغانم
1520.1240.2459.7629.88وداد تلمسان
1517.3334.6665.3432.67شبیبة تیارت

1516.7533.5066.5033.25وداد تسمسیلت
1517.2234.4465.5632.78سریع غلیزان
12018.2736.5063.5031.73المجموع

من خالل الجدول، استنتج الباحث أن معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس 
التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة كانت محصورة بین الضعیف ودون 

.المتوسط
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عرض نتائج اختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ خطط اللعب 
:الهجومیة

المتوسط الحسابيعدد الالعبینالفرق
لإلجابات الصحیحة

المتوسط الحسابي%
لإلجابات الخاطئة

%

1521422958مولودیة سعیدة
1521.6343.2628.3756.74مولودیة وهران
1520.1240.2429.8859.76وداد مستغانم

1520.8641.7229.1458.28ترجي مستغانم
1521.8643.7228.1456.28وداد تلمسان
1521.7343.4628.2756.54شبیبة تیارت

1519.3138.6230.6961.38وداد تسمسیلت
1519.5539.1030.4560.90سریع غلیزان
12020.7541.5129.2558.49المجموع

من خالل الجدول، استنتج الباحث أن معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس 
التفكیر الخططي الخاصة بالتحركات الهجومیة لالعبین كانت دون المتوسط، من خالل النتائج المتحصل 

:إلیها نستنتج أنعلیها والمعالجة اإلحصائیة التي توصل الباحث
معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بالتحركات -1

.الهجومیة كانت ضعیفة
معظم اإلجابات الخاصة باالختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر الخططي الخاصة بوسائل تنفیذ -2

.الضعیف ودون المتوسطخطط الّلعب الهجومیة، كانت محصورة بین 
.انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء تحركاتهم في الهجوم-3
.انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء تنفیذهم لوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة-4
.لكرة القدم) أواسط(انخفاض مستوى التفكیر الخططي لالعبین الناشئین -5

:التوصیات
:ل علیها، وفي حدود العینة المختارة، نوصي بما یليمن خالل النتائج المتحص

ضرورة االهتمام بالتفكیر الخططي خارج وداخل الملعب، عن طریق المحاضرات وبرامج اإلعداد -1
.العقلي والتدریب العملي

، اهتمام مدربین الفئات الصغرى لكرة القدم بإعداد برامج تدریبیة متكاملة لمختلف المراحل السنیة-2
.ناسب مع قدرات الالعبین العقلیةوتت
.صیة االبتكاریة واإلبداعیة لّلعبلتأكید الشخفرصة خالل وحدات التدریب الخططیةإعطاء الالعبین ال-3
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
ت والعلوم الریاضیة، داراالموسوعة الریاضیة والبدنیة الشاملة في األلعاب والفعالی: قاسم حسن حسنین- 

.1998عمان، األردن سنة -الطبعة األولى-الفكر والنشر والتوزیع
.1998دار الفكر، عمان سنة -مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم: عبد الحفیظ محمد سالمة- 
.1987أسس بناء برنامج التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي سنة : أمین الخولي- 
واإلعداد البدني في كرة القدم، الناشر منشأة المعارف، اإلسكندریة، التدریب : أمر اهللا أحمد البساطي- 

.1995سنة 
كرة القدم بین النظریة والتطبیق، اإلعداد البدني في كرة القدم، دار الفكر : طه إسماعیل وآخرون- 

.1989العربي، القاهرة، سنة 
.العربي، القاهرةاألسس العلمیة في تدریب كرة القدم، دار الفكر: حنفي محمود مختار- 
.1992المدیر الفني لكرة القدم، مركز الكتاب، القاهرة، : حنفي محمود مختار- 
.1994متطلبات العبي كرة القدم البدنیة والمهاریة، دار المعارف، اإلسكندریة، سنة : بطرس رزق اهللا- 
ن، مطابع العالم، موقف الموالي وتامر محس: الخطط والمهارات، ترجمة- كرة القدم: جارلس هیوز- 

.1990العراق سنة 
.1990الهجوم في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة : مفتي إبراهیم- 
دار الفكر العربي، القاهرة، -الجدید في اإلعداد المهاري والخططي لالعبي كرة القدم: مفتي إبراهیم- 

.1991سنة 
التكتیكي لالعبي كرة القدم، دار الفكر اإلعداد الذهني وتطویر التفكیر : ممدوح محمدي ومحمد علي- 

.1991العربي، القاهرة، سنة 
.الطفولة والمراهقة: سعد جالل- 
االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، مطبعة التعلیم : خرونقاسم المندالوي وآ- 

.1989الموصل، سنة العالي في
مقدمة التقویم في التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي، : محمد نصر الدین رضوان، كمال عبد المجید- 

.1994القاهرة، سنة 
القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، الجزء األول، دار الفكر العربي، : محمد صبحي حسانین- 

.1979القاهرة 
:مراجع باللغة الفرنسیةالمصادر وال* 

- Garel Pedro: «Football, Technique, jeux entraînement». Edit. Amphora; Paris 1977.
- Lebel. P. « Avidiovisuel et pédagogie ». 2Ed. E.S.F ; Paris 1983.
- Luis Jean : « Foot Passion le plaisir par le jeu ». Edit.Amphora ; Paris 1991.
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- Sammien B: « L’Adolescence l’âge des tempêtes » I.N.E.S.P. Evaluation de la valeur
physique. Edit . France 1986.
- Alain Laurier : « football culture tactique et principes de jeu ». Edit. Chiron sports ; Paris
décembre 1992.
- Marc Barthelemy, Bernard Gourmelen : Manuel des Ecoles de football et du jeune
footballeur. Edit Chiron sports ; Paris 1985.
- Frédéric Lambertin : « football, Préparation physique intégrée ». Edit. Amphora ; Paris
novembre 2000.


