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 اإلهداء

 البحث هذا إنجاز في توفيقه على صالح لكل الموفق القدير العلي هللا *نحمد  
 المتواضع.

 الرحيم الرحمن هللا بسم بعد وتعالى سبحانه هللا فيهما قال من إلى جهدي ثمرة *أهدي  
 اإلسراء  سورة من 24-23 اآلية " صغيرا كما ربياني ارحمهما ربي "وقل

 في عمرها وال تزال تفنن عتاب وال ضجر بدون  راحتي على الليالي سهرت من *إلى  
 عمرها )أمي خيرة(. في هللا أطال الحنون  أمي إلى حساب آه وال بال سعادتي

 السعد كلمة تزال ال والذي تربيتي فأحسن رباني من إلى عملي عصارة أهدي * كما  
 مثلي إلى " ألبيك ومالك أنت " وسلم عليه هللا صلى النبي فيه قال حتى فمه من تخرج

 هللا )أبي الحبيب(. حفظه األب الوجود في
* إلى الجدتين حليمة والزهرة أطال هللا في عمريهما ودامتا ضياءا لنا.إلى خالتي   

 عائشة.
الى خطيبتي واألختين خديجة وبشرى  محمدأخي  بينهم وكبرت ترعرعت من إلى *  

 . وشريكة حياتي المستقبلية سارة
 وما بالجامعة الدرب أصدقاء كل وإلى بعيد ومن قريب من يعرفني من كل إلى *  

 الجامعة قبل
 .أحبهم والذين أعرفهم الذين أصدقائي كل وإلى*  
 األستاذ خاصة والرياضية البدنية النشطات وتقنيات علوم معهد وأساتذة عمال إلى*  

  وعائلته الكريمة. سنوسي عبد الكريمالمشرف أ.د/
 *إلى كل من ذكرهم عقلي ونسيهم قلمي.  
 .صديقي المذكرة أعباء معهم تقاسمت من *إلى  
              2020-2019دفعة إلى جهدي عصارة أهدي جميعا إليكم مذكرتي تصفح من *إلى  

  عبد الرحمان  بودهري 
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 االهداء
 المتواضع البحث هذا إنجاز في توفيقه على صالح لكل الموفق القدير العلي هللا نحمد

 الرحيم الرحمن هللا بسم بعد وتعالى سبحانه هللا فيهما قال من إلى جهدي ثمرة أهدي *
 اإلسراء سورة من 24-23 اآلية " صغيرا كما ربياني ارحمهما ربي وقل "

 سعادتي في عمرها وتفنن عتاب وال ضجر بدون  راحتي على الليالي سهرت من إلى
 .عمرها في هللا أطال الحنون  أمي إلى حساب وال آه  بال
 السعد كلمة تزال ال والذي تربيتي فأحسن رباني من إلى عملي عصارة أهدي كما *

 مثلي إلى " ألبيك ومالك أنت " وسلم عليه هللا صلى النبي قال فيه فمه حتى من تخرج
 ابي محمد() .هللا حفظه األب الوجود في
 .واألقارب واألهل وأخواتي إخوتي بينهم وكبرت ترعرعت من إلى *
 قبل وما بالجامعة الدرب أصدقاء كل وإلى بعيد ومن قريب من يعرفني من كل إلى *

 الجامعة.
 .أحبهم والذين أعرفهم الذين أصدقائي كل وإلى *
 األستاذ خاصة والرياضية البدنية النشطات وتقنيات علوم معهد وأساتذة عمال إلى*

 سنوسي عبد الكريمد/ -أ المشرف
  صديقي المذكرة أعباء معهم تقاسمت من إلى *

-2019 دفعة إلى جهدي عصارة أهدي جميعا إليكم مذكرتي تصفح من إلى * .
2020 

 

 

 تاجموت عبد الجبار 
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 شكر وتقدير  

علىسارومنوصحبهالهاالميالنبيمحمدسيدناالمرسليناشرفعلىالسالم

.اللحدالىالمهدمنالعلماطلبقالحيثالدينيومالىسنتهوساننهجه

انجازفياسهممنكلالىشكريناوجزيلأمنياتناعظيمايديكمبيننضعانيسرنا

ميزانفييكونانوجلعزهللامنراجيين,العملهذاإلتماموساندنا,ةالرسالهذه

الدينيومالىكتابهفيهللاخصهممنالىالشكربالجزيرنتقدمانويشرفنا,حسناتهم

صدق"العلماءعبادهمنهللايخشىانما"الرحيمالرحمنهللابسمبعدتعالىقولهفي

منعلينايبخلوالمالذيناالفاضلاساتذتنالىفا(22ةاالي:فاطرةصور)العظيمهللا

.سنوسيالكريمعبدالدكتورالمشرفاستاذنابذكراخصووعلمةومعرفجهد

اإذالكثيرجهدهممنوبذلواالسديدورأيهمالرشيدفكرهممنومنحوناتكرمواالذين

.النورحيزالىةالرسالهذهاخراجفياثراكبرةالبناءوانتقاداتهمألرائهمكان

ةوالرياضيةالبدنيةالتربيمعهدفيةساتذألالالمحدودوالعطاءبالجميلمناوعرفانا

ةالبناءةالعلميواقتراحاتهمألرائهموالتقديرباالحترامباديسبنالحميدعبدةبجامع

ة.الدراسلهذه

اتحادالفريقينمدربيةخاصالمدربينةاسرالىووفاءةومحبشكربكلماتاتقدمكما

وترحيبتسهيالتمنلناقدموهلماالقدمةلكرعماربنجيالليووداداالبطالواد

لناتسمحلماالسفمعولكنالتدريبوأدواتمستلزماتعلىمنهموتعلمللعمل

ة.الدراسهذهإلجراءالميدانفيومرافقتهمبالعملةالفرص

الحببكامللهمفنتقدمالدراسيالمسارفيةواإلخوالزمالءكانواالذينننسىوال

الشكر.وخالصوالوفاء
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ةوالعافيةوالبركبالخيرالجميععلىينعمانوجلعزهللانسالاخراوليسوأخيرا

والوباءعفاناهللامناوإياكمالبالءهذاعنايرفعانوجلعزهللاعلمنابماينفعناان

 .مصيرونعمالمولىنعمانهعناراضيوهوإاليتوفناوان
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 :بالعربية ملخص الدراسة

 القدم كره العبي لدى الخططي التفكير مستوى  تطوير في المقترح التدريبي البرنامج اثر

 :ةسن  19 من اقل

 وتحسين تطوير في المقترح التدريبي البرنامج اثر على التعرف الى ةالدراس هذه هدفت

 24 قوامها ةعين على العمل اردنا بحيث القدم ةكر  العب لدى الخططي التفكير مستوى 

, واالبطال واتحاد عمار بن جياللي وداد فريقين من ةسن  19 من اقل القدم ةكر  العب

 الضابطة و  ةالمجموع مثل العبا 14 ةالتجريبي  ةالمجموع مثلوا العبين 10 الواقع

 المعالجات استخدام مع ةالدراس ةطبيعلتالئمه مع  الوصفي المنهج استخدام اردنا

 .التباين تحليل,  المعياري  واالنحراف الحسابي المتوسط ةاالحصائي 

ومعانات التي عشناها في ايام االخيرة وذالك  لظروف نظرا ذلك من نتمكن كم ولكن

 باالستدالل نقوم وعليه الصحي الحجربسبب الوباء الذي فرض على السلطات قيام ب 

 ةوعقلي  ةتدريبي  برامج استخدام ان بحيث ةالسابق الدراسات اظهرتها التي النتائج وإتباع

  الدراسات يصو ت  ولذلك الخططي التفكير مستوى  تطوير على وايجابي رجعي اثر له

 .ةوعقلي  تاكتكية ةتدريبي  برامج بتطوير والباحثين المدربين اهتمام ةبضرور  السابقه

 . القدم كره, الخططي التفكير, التدريبي البرنامج :ةالمفتاحي الكلمات
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 ملخص البحث باالنجليزية : 

The effect of the proposed training program in developing the level of tactical thinking 

among football players under 19 years: 

This study aimed at identifying the impact of the proposed training program in 

developing and improving the level of tactical thinking of the football player so that we 

wanted to work on a sample consisting of 24 footballers under 19 years of two teams, 

Widad Jilali bin Ammar and the Federation and Champions, the reality that 10 players 

represented the experimental group 14 For players such as the control group, we wanted 

to use the descriptive approach to fit it with the nature of the study with the use of 

statistical treatments, arithmetic mean, standard deviation, and variance analysis. 

But how much we can do that, given the circumstances and suffering that we lived in 

the last days, and that is because of the epidemic that imposed on the authorities the 

practice of quarantine, and therefore we infer and follow the results shown by previous 

studies so that the use of training and mental programs has a positive and retroactive 

effect on developing the level of tactical thinking and therefore studies recommend The 

preceding is that trainers and researchers should pay attention to developing tactical and 

mental training programs. 

Key words: training program, tactical thinking, football 
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 ة المقدم

 ملحوظا طور العالمي مستوى  على ةاالخير  ةاالون  في القدم رةك تدريب مجال يشهد

 يقوم ةوالدولي  المحليه المنافسات في لالعبين والخطط والبدني المهاري  االداء ارتفاع

 االعداد فترات مدار على يةططوالخ  ةوالمهاري  ةالبدني  تدريبيه البرامج بإعداد المدربون 

 .ةالمنافس طبيعة مع يتناسب بما والتدريب

 ضغوط ظهور الى الرياضي الميدان في الصدارة تحقيق على االهتمام زيادة وأدت

 األداء مستوى  بتطوير المرتبطة المشكالت من ةمجموع وجود والى ،لالعبينا على

 وتعمل االحتياجات هذه تقابل العقلي للتدريب برامج وجودل ة ماسةالحاج  وأصبحت

 النتائج افضل تحقيق على الالعبين ةومساعد الضاغطة الظروف على التغلب على

  .(496، صفحة 1996)شمعون، 

 وعدم الدور هذا وإغفال الرياضية االنجازات تحقيق في ةالعقلي  القدرات وتلعب

 وتنميتها المهارات هذه مثل استخدام لذا, باألداء يضر ةالكبير  ةدرج  الى به االهتمام

 النواحي وكذلك البدنية اللياقة عناصر ةتنمي  مع جنب الى جنبا يسير ان يجب

 من المستوى  بنفس ةالعقلي  المهارات هذه مثل الى ننظر وان والخططية ةالمهاري 

 الى الوصول في يساهم منها كل عبالال إلعدادل جوانب لباقي يعطى الذي االهتمام

 .(166، صفحة 1996)شمعون،  المثالي االداء ةحال
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 الحركي التعلم مراحل في او  الحركية المهارات وتطوير اكتساب العقلي التدريب يعتبر

)اسماعيل،  ةالرياضي  االنجازات تحقيق في هاما دورا ةالعقلي  القدرات  وتلعب  المختلفة

 . (79، صفحة 2001

 ةاجاد مدى على يتوقف فريق اي نجاح ان على القدم ةبكر  المهتمين جميع تفقوا

الذي  هو  ممتاز ان الفريق يقوالن ”ميرز“ ”مايسنر“ فهذا للعبة ةاالساسي  للمبادئ افراده

 نحو يصوب وان مضبوط وتوقيت وإحكام بسرعة التمريرات يؤدو أن أفراده يستطيع

، صفحة 2003)معوض،  وخداع وتحكم ةبخف ارجلهم يحرك وان ةقوالد بسرعة الهدف

38) . 

 في ككل الفريق مع الميدان في تجسيدها يجب العقليه للقدرات  الالعب اكتساب

 وتحسين العبين الرتقاء مراعاتها الواجب االمور اهم من انها حيث, ةي الخطط جوانب

 التنافسي الرياضي االداء متطلبات اهم من الخططي التفكير ويعد ةاألدائي  مستوياتهم

 احد الخططي التفكير نا إلى( 2003) الجبالي ويشير. العناصر من ةمجموع مع

 نشاطات في هاما دورا التفكير عمليات تلعب حيث, الرياضي األداء متطلبات أهم

, ما ةلخط تنفيذه عند ةالمختلف ةالرياضي  ةاألنشط لنواحي هممارست  واستجاباته الفرد

، 2003)الجبالي،  اللعب بسير ةمرتبط ةلعالق إدراكهو  لموقف تقديره خالل من

                                                                        .(55صفحة 
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 الرياضي وسع في ان حيث لالعب العقلي التصور على الخططي التفكير ويعتمد

 هذه مع يستحضر ان يمكنه كما ةمعين  مهارات أو  ةمهار  ةصور  عقله في يستحضر

 يستحضر فعندما المعين الموقف بهذا ترتبط التي وانفعاالته مشاعره ةالذهني   ةالصور 

 المالئم االسلوب في التفكير ةفرص يحقق ذلك فان ةلمنافسل ةالذهني  ةالصور  الالعب

 يصبح ان في  العون  تقديم ذلك وفي ةالمناسب  البدائل اقتراح وربما ةمنافس على تغلب

 اتخاذ ثم ومن االنتباه تركيز تحسين في الالعب ويساعد ةالمنافس بموقف ةالف اكثر

  .(317-316، الصفحات 1997)راتب،  ةالمنافس ةالصحيح  واالستجابات القرارات

 مستوى  تحسين في العقلي التدريب ودور ةاهمي  ابراز ةعلمي  فكرنا االساس هذا وعلى

 لبعض كتيكيت تدريب طريق عن القدم كره العبي لدى الخططي التفكير ورفع االداء

 على االستحواذ عند لالعبين وأوضاع ةمختلف مواقف في ةوالمتمثل ةالعقلي  المهارات

 و  عمار بن جياللي وداد فريقينمن  البحث عينه اختيارب , بها الهجوم عند او  ةالكر 

 والغرض البحث ةإلشكالي  تحديدنا فبعد, ةسن  19 من اقل القدم ةلكر  االبطال واد اتحاد

 الى ةالنسب ب  والتطبيقي النظري  قسمين الى قسمنا الدراسة  هنا من و  منه المرجو 

 البرنامج االول الفصل في يتناول حيث فصول ثالثة إلى قسمناه النظري  الجانب

 ةوالمرحل القدم ةكر  الثالث الفصل وأما, الخططي التفكير الثاني والفصل التدريبي

 الجانب على العمل اردنا ةالسابق الدراسات على االطالع وبعد, وخصائصها ةالعمري 
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 عليها وتطبيق, ةسن  19 من اقل القدم لكره فريقين من البحث عينه باختيار التطبيقي

 ثم ومن ةوالبعدي  ةالقبلي  باالختبارات قيامنا بعد وذلك المقترح الخططي التدريب برنامج

 بإجراء تسمح لم الظروف ولكن واستنتاجات للخروج النتائج ةومناقش التحليل محاوله

 ة.الدراس من الجانب هذا
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 :البحثمشكلة   01

 حيث من ةاالخير  ةالفتر  في العالم دول اغلب في القدمة كر  على طرا الذي التطور مع

 قانون  حدود في المستويات وتقارب التنافس شده وارتفاع والخطط اللعب االساليب

 التدريب عملية الجوانب جميع الى االهتمام من المزيد توجيه يستدعي ذلك فان, اللعبه

 الذي طيالخط التفكير اهمها من ةالممكن المستويات الى بالالعب للوصول الرياضي

 .الفوز الى يؤدي

 اننا ونعتقد ةالتدريبي  البرامج من العديد في االن جزء اساسي يالخطط تدريب اصبح

 والتواصل التكامل الى يرجع الفوز تحقيق ان الالعب فيه يقول ان يمكن عصر في

 اعظم من جولدن اكده ما القول هذا يدعم, الخططي والتدريب البدني التدريب بين

 الخططي التفكير على ةالقدر  انكما  1988 ةسن  ةاالولمبي  ميول دوره في المشاركين

 تنفيذطيع االعب على لن يست بدونه اذ ةللعب  ةاالساسي  القواعد بين من يعد السليم

.   (15، صفحة 2001)اسماعيل،  ةومتكامل ةكبير  ةبصور  مركز واجبات او طالخط

 توقع او  لهدف تحقيق هو الخطط التفكير ان( 2000) ةسن  محجوب وجيه يرى  حيث

 االداء مراحل من ةمرحل اعلى الخططي التفكير ويعد باألداء ةمقرون  ةللحرك مسبق

 ةوالمتعدد اذا ان االعب يتصرف بالمعلومات المعقدة,القدم كره ةلعب  في الحركي
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 على والتصرف ةللحرك مسبق ة، أي توقعالعقلي  العمليات كل ةمعرف مع ةللحرك

 .(237، صفحة 2000)محجوب،  اساسها

 عدم الحضنا القدم ةكر  المدربين لبعض ومساعدتنا متابعتنا خالل ومن المقابل وفي

 ال الذي الخططي التفكير على تدريبه وعدم لالعب الجيد العقلي باإلعداد االهتمام

 الجانب على المدربين تركيز معظم ينصب بل, بينهما يفصل حاذق مدرب اي يكاد

 فقط والتكرار االخطاء تصحيح ةعملي  على واالقتصار ةالتدريبي  الوحدات اثناء البدني

 ةواضح  غير فهي الخططي التفكير على ةتدريبي  وسائل ستخدمتا ان وحتى بل

 ةتدريبي  عملية يجعل الذي االمر ، األداء خالل ةتطبيقي  تمارين في ةمحدد وغير

 . التفكير الخططي  الجانب تطوير في معين حد ةتقليدي  اساليب على ةمقتصر 

 ةالرياض على ةخططي  برامج تأثيرت تناول ةالعلمي  واألبحاث الدراسات معظم ان

 سنحاول بحيث ةالرياضي  ةالمنافس مواقف في الفعلي لالداء االعتبار اخذ دون  بعينها

 ةتنمي  على المقترح التدريبي البرنامج تأثير مدىعلى  التعرف ةالحالي  ةالدراس في

 .سنه 19 من اقل القدم كره العبي لدى الخططي التفكير مستوى  وتطوير

 : الجزئية التساؤالت 1-1

 ؟ل يؤثر برنامج التدريب مقترح في تنمية بعض المهارات العقلية لالعبي كرة القدم ه •

 ؟هل يؤثر برنامج التدريب مقترح في تحسين بعض المهارات العقلية لالعبي كرة القدم  •
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 العامة:  ةالفرضي  02

مقترح ايجابيا في تطوير مستوى التفكير الخططي لدى العبي  يؤثر برنامج التدريب

 كرة القدم 

 الجزئية:  الفرضيات 2-1 

 المهارات العقلية لالعبي كرة القدم .يؤثر برنامج التدريب مقترح في تنمية بعض  •

 .يؤثر برنامج التدريب مقترح في تحسين بعض المهارات العقلية لالعبي كرة القدم  •

                                                               أهداف البحث: 03

مهارات العقلية لكرة القدم وتحسين بعض المهارات  تسطير برنامج تدريبي لتنمية لتنمية •

 لتطوير مستوى التفكير الخططي .

 للتفكير الخططي لالعبي كرة القدم . تدريبي  برنامج ءبنا •

معرفة تأثير برنامج التدريب المقترح في تنمية مستوى التفكير الخططي لدى العبي كرة  •

 القدم .

 المقترح في تحسين بعض المهارات االساسية لالعبين .معرفة تأثير برنامج التدريب  •

معرفة تأثير برنامج التدريب المقترح في تحسين مستوى التفكير الخططي لدى العبى  •

 كرة القدم .



 التعريف بالبحث                                                                          
 

  
     8 

 
  

                                                                            :البحث مصطلحات  -05

أنه مفهوم افتراضي يشير إلى عملية داخلية تعزى إلى نشاط ذهني معرفي  :التفكير

وإشباع رغبة في  ينمعأو اتخاذ قرار  ماانتقائي قصدي موجه نحو حل مسألة  تفاعلي

 عبد الحليم(معنى أو إجابة عن سؤال ما. )الفهم أو إيجاد 

 : الخططي التفكير

 : االصطالحي التعريف 

 الخطط تعلم ةمرحل خالل الرياضي الفرد به يقوم الذي التفكير من نوع هو 

 االستجابات ضوئه في، والذي يتأسس  ةالرياضي  المنافسات اثناءوفي 

  .(98، صفحة 1999)محمود،  للرياضي ةالمتعدد

 : االجرائي التعريف 

 الجانب نقلهو  او  الميدان في ةالخط لمفهوم الالعب تطبيق ةطريق هو 

 . الميدان في تطبيق الى للمدرب النظري

 : الخططي التفكير  مستوى 

 ةالتي يحصل عليها الالعب من خالل اجابت  الدراجات:  االجرائي التعريف 

 . الخططي التفكير مقياس على

هي كلمة التينية ، وتعني ركل الكرة بالقدم  التعريف االصطالحي:: FOOT BALLكرة القدم 

فاألمريكيون يعتبرون )الفوتبول( مايسمى عندهم بالرقبي أو كرة القدم األمريكية ، أما كرة 

 .  (1986)جميل،  (SOCCER) حدث عنها فتمسىالقدم المعروفة والتي سنت
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 : االجرائي التعريف 

 فريقين بين تلعب االصناف جميع طرف من تمارس ةجماعي  ةرياض هي القدمة كر

ة ارضي  فوق ةمنفوخ  ةكر ةبواسطاللعب  ويكون العب 11 من منهما كل يتألف

 حارسإال على  وال يسمح االقدام ةبواسط الكره تحريك ويتم (90م-م120ة)مستطيل

 رابع وحكم والثاني االول التماس حكم ةمباراعلى  ويشرف ان يلمسها باليديه  المرمى

 واذا ةدقيق 15 مدتها ةالراح  ةوفتر دقيقه 90 هو  ةالمبارا توقيت بحيث الوقت ةلمراقب 

 منهما وكل اضافيين شوطين فيكون هناك ت الكاس( حاال في بتعادل) ةالمبارا انتهت

 ضربات اجراء الى الحكم يضطرة وفي حالة تعادل في شوطين اضافين دقيق 15

 . الفريقين بين للفصل الجزاء

 :الخطة أو )التكتيك( 

االستجابات والتحركات المبنية على اختيار نتيجة التفكير  : تعني التعريف االصطالحي

)حماد،  التنافسية ويرجى من خاللها تحقيق النتائج ايجابيةوالتي تتناسب مع المواقف 

 .(221، صفحة 2001

 بإتباعهاوخطط التي يجب على فريق   واألعمالهي مجموعة اجراءات التعريف االجرائي :

 من اجل تحقيق الفوز مع افضل نتيجة .

                                                                     الفئة العمرية :

يطلق عليها مرحلة الشباب حيث انها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات حيث ينم فيها اختيار 

مهنة المستقبل وكذالك اختيار الزوج او العزب ويتجه نحو الشباب االنفعالي وتتبلور 
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 ظهر الخارجي و البحث عن المكانة االجتماعية بعض العواطف مثل االعتناء بالم

 .(1989)الجبار، 

                                                                                     الدراسات السابقة: -06

  (: 2015 )احمد علي بن ةدراس

 النشاطات وتقنيات علوم ميدان في الماستر شهاده نيل المتطلبات ضمن تخرج ةمذكر 

 التفكير مستوى  تحسين في ةالخططي  المهارات ةاهمي  عنوان تحت ةوالرياضي  ةالبدني 

 ةالخططي  المهارات على التعرف الى  ةالدراس هدفت القدم كره العبي لدى الخططي

 البحث لتخدم الفرضيات وجاءت القدم ةكر  العبي لدى الخططي يرالتفك ومستوى 

 كونها ةعشوائي  ةعين  الباحث ختاروا بعضهاب فرضيات تتعلق  05 في تمحورت حيث

 وكان ةالبوير  ةوالي  نوادي البحث ةعين وتمثلت العينات اختيار في الطرق  ابسط من

 مدربين 08 وكذا% 20 ةبنسب  نوادي 04 على موزعين العبا 80 ةالعين  افراد عدد

 به القيام المراد البحث ةطبيع ةلمالئمت  وذلك الي الوصفي المنهج على الباحث واعتمد

 استخدم حيث مقياسعبارة عن  كانت ةالدراس في ةالمستعمل االدوات يخص فيما

 الموضوعمع  لتوافقه نظرا الخططي التفكير مقياس وكذا ةالخططي المهارات مقياس

 .االستبيان كذلك واستخدام

 :اهمها النتائج من ةجمل الى الباحث وتوصل
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 القدم ةكر  العبي لدى الخططي والتفكير الخططية المهارات مستوى  بين عالقة توجد

 وان المهارات متوسط القدم ةكر  العبي لدى ةالخططي  المهارات مستوى وكان 

 القدم ة كر  العبي لدى الخططي التفكير مستوى  تحسين في كبير دورلها  ةالخططي 

 : نذكرها واالقتراحات توصيات من ةبجمل الباحث يوصيلذا 

      ربط خالل من تطويره على والعمل والخطط المهاري  وتفكيرهم الالعبين معرفة •

 المباريات. اثناء الواجبات تنفيذ في اهمية من له لما التعليم

 كرة بمدرب االهتمام النوادي على يستوجب الالعبين به يتميز الذي المستوى  ان •

 الخططية المهارات اهمية تبين متخصصة تدريبية دورات بعقد وذلك القدم

  .العليا ،مستويات

 الجوانب برنامج التعليم اثر على التعرف الى هدفت : ( 2011 الضمور) دراسة •

 طلب لدي القرار واتخاذ الخططي التفكير على باستخدام الحاسوب الخططية

 قوامها عين على الدراسة اجريت ذلك ولتحقيق, مؤتة الرياضية علوم كلية

 كرة مساق انهو ممن مؤته جامعة في الرياضية علوم كلية من طالب( 10)

 - 2010) الدراسي العام من الثاني الفصل على المسجلين( 2) القدم

 تم حيث الواحدة المجموعة تصميم باستخدام الدراسة اجراء وتم( 2011

 تحقيق ولغرض, العينة  افراد على المحسوب الخططية الجوانب برنامج تطبيق
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, الدراسة لطبيعة لمالءمتة التجريبي المنهج الدراسة استخدم الباحث اهداف

كان له  الحاسوب باستخدام الخططية الجوانب تعليم ان الدراسة نتائج وأظهرت

 مستوى  في احصائية داللة ذو اثر ظهر حيث, العينة افراد اثر ايجابي على

 والبعدي القبلي القياسين نتائج ومقارنة بين القرار واتخاذ الخططي التفكير

 .العينة الفراد

 الخططي التفكير مقياس باستخدام الباحث التي اوصى بها  النتائج ضوء في •

 ايضا  الدراسة واوصت. متقدم القدم كرة مساق ففي الطلبة تسجيل حال في

بعض الصفات  البرنامج التفكير الخططي باإلضافة الى بعمل دراساتعلى

 النفسية مثل االسترخاء والتصور العقلي .    

 ( :  2010 )حسو الرزاق عبد مؤيد ةدراس

 حيث قدم كره العب لدى الخططي بالتفكير وعالقتها ةالعقلي  المهارات عنوان تحت

 القدم ةبكر  ةالممتاز  والتفكير ةالعقلي  المهارات على التعرف الى ةالدراس هذه تهدف

 ةالدرج  ةاندي  بعض العبي لدى الخططي والتفكير ةالعقلي  المهارات بين ةوالعالق

 االرتباطي باألسلوب الوصفي المنهج الباحث استخدم حيث القدم ةلكر  ةالممتاز 

 كوركوك وبيريس دهوك ةاندي  العبي البحث عينه وتناولت البحث ةلطبيع لمالءمته

 البحث عينه اختيار وتم القدم ةلكر  ةالممتاز  ةالدرج  ةفئ  الى تنتمي ةاالندي  وهذه
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 بيريس دهوك ةاندي  الى ينتمون  الذين القدم ةكر  بالعبى  وتمثلت ةالعملي  ةبطريق

 تم ان بعد 54 عددهم والبالغ المتقدمين ةلفئ الممتاز بالدوري  المشاركين وكركوك

 ةالعقلي المهارات مقياس عن ةعبار  هي البحث ة ادا و  المرمى حراس استبعاد

 :االستنتاجات من ةجمل الى الباحث وتوصل الخططي التفكير ومقياس

 المهارات ة وال سيماجيد مستويات  القدم ةلكر  ةالممتاز  ةالدرج ةاندي  العب يمتلك •

 .القدم ةكر  العبي لدى الخططي التفكير مستوى  عن فضال ةالعقلي 

 وذالك القدم ةكر  العبي لدى الخططي والتفكير ةالعقلي  المهارات بين تناغم وجود •

 .االرتباط معامل ةمصفوف ةمعنوي  ةبدالل

 :(2007ر)دراسة أستاذ بلكحل منصو 

مسحي  القدم، بحثتناولت هذه الدراسة تقويم مستوي التفكير الخططي لدى العبين كرة 

كرة القدم أواسط من األندية الجزائرية الجهة الغربية للمستوى األول  العبي أجري على

وداد  –شبيبة تياراتهما  -مولودية سعيدة –سريع ليزان  –وهران  مولودية–)وداد تلمسان 

معهد التربية البدنية الرياضية  2007سنة  تسمسيلت( وداد –ترجي مستغانم  –مستغانم 

مستوى التفكير الخططي عند الالعب الناشئ بناءا  ومن أهداف البحث معرفة مستغانم .

لوسائل تنفيذ خط الّلعب التي يتعرض لها خالل المباراة التي  على تحركاته ومد تطبيقه
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                                                نوعيات كثيرة من الحلول التي تطرح . تستدعي تنفيذ واتخاذ القرارات من خالل

 لباحث الفرضيات التالية :وقد افترض ا

التحركات العشوائية لالعب الناشئ داخل الميدان راجع إلى نقص مستوى التفكير  -1

 الخططي.

عدم استخدام الالعب الناشئ وسائل تنفيذ خطط اللعب الهجومية والدفاعية االستخدام  -2

 نقص مستوى التفكير الخططي. األمثل راجع إلى

 قام بها استنتج مايلي : التيومن خالل الدراسة 

 قف الخططية لقياس التفكير الخططيمعظم اإلجابات الخاصة االختبار الموا -1

 الهجومية كانت ضعيفة. بالتحركات الخاصة

طية لقياس التفكير الخططي معظم اإلجابات الخاصة االختبار المواقف الخط-2

الّلعب الهجومية، كانت محصورة بين الضعيف ودون خط  بوسائل تنفيذ الخاصة

 المتوسط .

 انخفاض مستوى التفكير الخططي أثناء تحركاتهم في الهجوم.-3

 انخفاض مستوى التفكير الخططي أثناء تنفيذهم لوسائل تنفيذ خط اللعب الهجومية.-4

 انخفاض مستوى التفكير الخططي لالعبين الناشئين )أواسط ( لكرة القدم-5
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  :  (2006) الراوي  محمود  مكي ةاسدر 

 ةاندي  لالعبي الهجوم ثلث في الخططي التذكير مقياس ببناء ةالدراس موضوع تمثل

 الثلث في الخططي التفكير مقياس بناء الى هدفت بحيث القدم ةبكر  ةالممتاز  الدرجه

 الخططي للتفكير ةمعياري  ومستويات درجات وضع القدم ةكر  ملعب من الهجومي

 لالعبي الخططي التفكير مستوى  يقيس مقياس وجود ةاشكالي  تحت يالهجوم

 الوصف باستخدام القدم ةكر  ملعب من الهجومي الثلث في ةالممتاز  ةالدرج 

 الذي البحث ةوعين  مجتمع اختيار مع البحث ةطبيعل لمالئمته المسحي باألسلوب

 العبا 202 عددهم والبالغ القدم ةبكر  ةالممتاز  ةالدرج  ةاندي  العبي على اشتمل

 ادوات باستعمال ةتطبيقي  عينة 90 و ةبنائي  ةعين  90 هم من العبا 180 حيث

 التفكير ومقياس ةالشخصي  ةوالمقابل االستبيان ة والتي كانت عبارة عن دراس

 ثلث في الخطط مقياس بناء الى التوصل تم التي ةالدراس خالل ومن الخططي

 ةعين  الداء ومستويات درجات وضع تم حيث  ةالممتاز  ةالدرج  لالعبي يالهجوم

 .الهجومي الخططي التصرف قياسبم البحث

 :  (2006) جبار مكي

 لتدريب ةالتطبيقي  التمرينات بعض استخدام تأثير تمثل موضوع الدراسة في معرفة 

و  االرضي للتنس الخططي التصرف مستوى  تطوير في لألداء المصاحب الذهني
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 في لالعبين الذهني بالجانب المدربين معظم اهتمام ةقل في تتمثل البحث ةمشكل

 ةالتطبيقي  التمرينات وضع هدفت الى ةالدراس هذه بحيث ةالتدريبي  الوحدات اثناء

 الفردي يالخطط التصرف المستوى  تطويرفي  لالداءمصاحب  الذهني للتدريب

 التمرينات تاثير مدى على التنس ةلعب  في للشباب الوطني المنتخب العبي لدى

 للمهارات الفردي الخططي التصرف مستوى  تطوير في لألداء ةالمصاحب  ةالذهني 

 التجريبي المنهج الباحث استخدم بحيث االرضي التنس العبي لدى ةالمختلف

 حيث للتنس للشباب الوطني المنتخب العبي تشمل التي البحث ةعين  على ليعمل

 ةتجريبي  ةومجموع ةضابط ةمجموع قسمين الى وقسمت العب 12 قوامها كانت

و تمثلت ادوات الدراسة و التي كانت عبارة عن   ةمجموع لكل العبين 6 بواقع

 من باستنتاجات الباحث ليخرج الخططي التصرف ومقياس الذهني التدريب برنامج

 ةلمهار  الخطط التصرف مستوى  تطوير في ساهمت الذهني التدريب تمارين : بينها

 هناك وكان ةالطائر  ةوالضرب  ةوالخلفي  ةاالمامي  ةاالرضي  ةالضرب  ةومهار  االرسال

 التدريب تمرينات استخدمت التي )ة التجريبي  المجموعه لمستوى  متفوقا تأثير

 المنهج على تعتمد التي) ةالضابط ةالمجموع مع ةحقيقي  فروقا اظهرو ( الذهني

 الخططي التصرف مقياس اختبارات ةكاف في ةتجريبي  ةالمجموع وتفوق ( التقليدي

 ة .الضابط ةبالمجموع ةمقارن  بأنواعه االرسال ةلمهار 
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 :(2001)دراسة عالء عبد الرحمان، محمد الوتد

تناولت هذه الدراسة مستوى التفكير التكتيكي لدى العبي أندية المحترفين كرة القدم  

المنهج الوصفي من خالل استخدام أداة لقياس مستوى بالضفة الغربية واستخدم الباحث 

(مواقف دفاعية ، 10(مواقف هجومية و )10التفكير التكتيكي )الخططي( ومتكونة من)

( 48والثبات لها.  وقد أجريه الدراسة على عينة قوامها ) وتم إجراء معامل الصدق

م بالضفة الغربية وهي العب تم اختياراهم من أربعة أندية في دوري المحترفين لكرة القد

،جامعة  2011)هالل القدس و مركز بالطة وثقافي طولكم و مركز طولكم(.سنة 

 النجاح الوطنية ،عمادة كلية الدراسات العليا .

الباحث في هذه الدراسة لتعرف على مستوى التفكير الخططي لدي العبي أندية  يهدف

المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية، باإلضافة إلى التعرف على مستوى التفكير 

الخططي لدى الالعبين بين المواقف الهجومية والدفاعية و مراكز اللعب المختلفة 

 الخبرة.وسنوات 

 قام بها الباحث استنتج: و من خالل الدراسة التي

أن مستوى التكفير التكتيكي )الخططي( لدى العبي أندي المحترفين لكرة القدم 

بالضفة الغربية جاء بدرجة متوسطة كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود 

( في مستوي التفكير α =0.05فروق ذات داللة إحصائية عندي مستوى الداللة )
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عبي أندية المحترفين بالضفة الغربية لكرة القدم بين التكتيكي )الخططي( لدى ال

المواقع الهجومية والدفاعية، باإلضافة إلى عدم وجود فروق في مستوى التفكير 

 التكتيكي تعزى لمتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة ومراكز اللعب المختلفة(.

 التعليق على الدراسات السابقة : 

من توصيات حول  وخرجنا بمجموعة, ةالسابقالدراسات  نتائجعلى  بعد اطالعنا

نقاط  بأهم اهميه التدريب الخطط في رفع مستوى التفكير التعلم المهاري وقد خرجنا

 :والتي كانت كالتالي ةالتي تناقشها الدراسات السابق

 ةاكدت الدراسات عل ضعف او توسط مستوى التفكير الخططي لالعبي كر  •

كل  ةو دراس (2007 ةبلكحل منصور سن  ) ةيين كدراسالقدم المحليين والعرب 

 .(2011عالء عبد الرحمن ومحمد الوتد سنه  )من

مستوى  ة مععلى انه توجد عالق 2015بن علي احمد  ةوتطرقت دراس •

لها دور كبير  ةوالتفكير الخططي وان المهارات الخططي  ةالمهارات الخططي 

 .في تحسين مستوى التفكير الخططي كره القدم

مؤيد  )ةوكذلك دراس( 2011بالل الضمور  )ولقد اثبتت الدراسات لكل من  •

 على ان التدريب خططي والعقلي( 2006مكي جبار  )ةودراس( 2010حسو 
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 ةالى تنمي  ةلالعبين باالضاف يالتفكير الخطط ةواضح في تطوير مهار  اثر له

 .ةالمهارات العقلي 

                                               :على الدراسات يتبين لنا انه ةوكحوصل
الالعبين  ذالكالجنسين وككال و  ةالدراسات العديد من الفئات العمري  تشمل -

االيجابي لبرنامج التدريب  التأثيرعلى حد سواء و اكدت الدراسات على  ةوالطلب 

 ةوحتى من ناحي  ةاو جماعي  ةفردي  ةعقلي  ة العقلي والخططي على المتغيرات مبارا 

 ةوالضابط ةالتجريبي  ةبين المجموع ةالتفكير الخطط ووجود دالالت احصائي 

 ة .التجريبي  ةولصالح المجموع

البحث ومدى مالئمته له  ةكل الدراسات اتبعت المنهج التجريبي نظرا لطبيع -

غير ان الدراسات التي تناولت التفكير الخططي فقد اعتمدت على المنهج 

 ةالمسحي قصد بناء مقياس في حال عدم توفره كالدراس باألسلوبالوصفي 

,  التي قام فيها بناء مقياس التفكير الخططي(  2011الضمور  )ودراسة  ةالحالي 

                                                              ) 2006مكي الراوي  )ةودراس

 ةكعين  ةغير ان عددها بين القل ةالعمدي  ةتم اختيار العينات جميعها بالطريق -

مؤيد حسو ) ةالعب و دراس 12والتي شملت  )2006 مكي جبار ( ةالدراس

 . العبا 54والتي شملت (  2010
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 : نقد الدراسات

عمدنا الى ان تاتي دراستنا بالجديد في المجال  ةبعد استفادتنا من الدراسات السابق

 .سواءالعلمي والتدريب الرياضي على حد 

المحلي والوطني من الجامعي على حسب اطالعنا على الدراسات على مستوى  -

ات  وجدنا انه قد تناولت عدد قليل من الدراسو الدكتورة رسائل ليسانس او ماستر 

 ةخاص ةالسل ةاو في كر  ةبناء مقياس التفكير الخططي عام

على المستوى الوطن او المحلي تتطرق الى تطوير التفكير  ةوال توجد دراس -

                                    لها.مخصصة  ةالخططي وضع برامج تدريبي 

 ةتتطرق الى تنمي معظم الدراسات تتناول االسترخاء والتركيز واالنتباه ولم  -

 .الخططي التفكير  الجانب

  الدراسة  باعتبار السابقة الدراسات من باحثين كطلبة نحن استفدناكذالك  وقد-

 :السابقة للدراسات امتداد الحالية

 .إتباعها الواجب الخطوات و  البحث موضوع المشكلة تناول كيفية •

 . تحديدها و العينة اختيار كيفية •

 .وتفسيرها اإلحصائية الجداول عرض طرق  •
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 . االستبيانات تصميم من االستفادة •

 . اإلحصائية األساليب على التعرف •

 . القياس وطرق  المستخدمة الوسائل تحديد •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالبحث                                                                          
 

  
     22 

 
  

 ةالخالص

من العناصر والتي من شانها  ةلقد تطرقنا من خالل التعريف بالبحث الى جمل

وضع برامج  ةتناولنا فيها دور واهمي  ةالبحث, فبعد مقدم ةتسليط الضوء على طبيع

بعض الالعبين والمدربين  ورأي,  في المجال الرياضي ةتكتيكي   ةخططي  ةتدريبي 

التفكير  ةعندنا, وكذا اهمي  ةفي هذا, وواقع هذا النوع من التدريب في الرياض

 .للفريق ة التي تؤدي الى الفوز او الخسار  ةاصبح من العوامل الهامالخططي الذي 

, وتحديد اهداف البحث ةالتي ادت بنا الى هذه الدراس ةعرجنا الى تحديد المشكل

بعد اتمام بحثه  الباحث ثبتي الى افتراض بعض الفروض التي  ة, اضافوأهميته

ا عرض بعض مدى صحتها من خالل النتائج متحصل عليها وتناولن  ةومعرف

 . به بحثنا الحالي الذي جاء  والتعليق عليها والجديد ةالدراسات السابق
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 تمهيد:

حوال االأي حالة من  فيكن يم ال، ف هحديث علم قائم بذات لأصبح التدريب الرياضي ا

يتم إعداد برنامج تدريبية  لم، ما  الرياضيينعن  واإلشرافالعملية التدريبية  فيخوض لا

،  نحن الباحثون ا ن ذا وجب علي هوأمام  ،التدريب الرياضي  قي مجال على أسس عليمة 

 ي فة ي الميدان و  النظريةبكل ما يساعد مدربينا من الناحية  االلمام فصلال هذا اللومن خ 

ادفة ودقيقة على كل ما يساعد هقمنا بإعطاء نظرة شاملة و  هجاح العملية التدريبية وعلي ن إ

 التي تبنى واألسسوالواجبات االهداف م هأ الى معرفتنا  اللذا من خ هو  البرنامجإعداد  في

 صحيحة . ا بكيفية هية إعدادعليها عميلة التدريب وكيف

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 الفصل االول                                                            البرنامج التدريبي

 

 

 
         24 

 

  

 امج :نمفهوم البر   -01

االهداف لتحقيق المختارة التعليمية  والخبراتالنشاط  هحمامحي بأن أوج لا ه محمد عرف*
 . (101صفحة 1990)الحماحمي،  الموجودة

نهاج ومعدة ونقد وتنظيم المنابعة من ا خبراتموعة مج هنامج بأن بر ران الهليلي ز  وتعرف*

 الخبراتموعة الى مج  باإلضافةنامج بر ا ، ويتطلب ذلك أن يضم الهيد من إمكانية تنفيذيز 

ا من وقت ومكان وأدوات هكل ما يتعلق بتنفيذ المناهج  منالمختارة وقعة و المت التعليمية 

  .(9صفحة1991)زهران، في تنفيذها المدرب والالعب وطرق تدريبية وكل من

صورة أنشطة تفصيلة من الواجب القيام  في خطوات التنفيذيةلا هبأن  ابراهيم  يت ويعرف مف* 

يكون التخطيط  هخطة وبدونلأحد عناصر ا البرنامج هوجد أن ن، بذلك الهدف لتحقيق  بها

  . (261صفحة1997)حمادة، ناقص

 واألنشطة للمقررات التخطيط عملية عن عبارة عامة بصفة البرنامج بأنه وليامس *ويعرف

 . محددة زمنية فترة لتغطية مية المقترحةالتعلي والعمليات
 صيغة ذات معين نشاط أوجه من مجموعة هو " :بأنه إبراهيم حلمي موسى حورية *وتعرف

 . (106صفحة 1990)الحاوي، واحد هدف لتحقيق معينة

 أسس بناء البرامج التدريبية :  02-

التدريبية  البرامج لتخطيط االسس الهامة ي  بأن لخو لامين حمامحي وألا مدح ميتفق كل من 

 ي :هكرة القدم  فيوخاصة لالكابر 
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 ممكن.يسمح بالتقدم بأقل تكرار  بحيثنامج بر خطط الي أن  •

 للتدرب . مالئم يتاح وقت  البرنامج بحيث تنظيم •

 و النمو لىي تؤدي إتوالي تتميز بالقيم وال المشوقةنشطة االامج من بر أن تكون ال •

 .التوازن 

جتماعية والشخصية ، اال واألهداف،  االمكانات المتاحةء ضو  في  يبنى البرنامجأن  •

 ..( 44صفحة 1990)الخولي،   المجتمعوفلسفة 

المهارات  البدينة،اللياقة  الموسم ) خاللعلى تنفيذه  التركيزالذي سيتم  اختيارا لمحتوى 

 ية.نسب ما يتناسب مع كل مرحلة  (جتماعية االالشخصية و  المعلومات المعلومات الرياضية،/

 التقليدية.الشكلية أو  غيرستخدام طرق التدريب الالقابلة  ةطالبرنامج أنشيقدم *

 منطقية.مراحل خالل من  التربية الرياضية فيجب إدخال التكامل كعملية تربوية كمفهوم ي *

الالعبين جدد من نشاط ت  واأللعاب التيالتمرينات  البرنامج التدريبيجب أن يتضمن *ي 

 بين البرنامجخلط لجب ايلل والسأم لديهم ، أي الموتبعد عامل  اداءعلى  اقبالهم من وتزيد

 والعطاء.والذي يتطلب التصميم  والبرنامج الجد الترفيهيشوق الم

التدريب على  ثيرنتائج تأ بيني توضح وت تعلى وسائل القياس ال البرنامجحتوي يأن  *البد

 .الالعبين

البدينة ،  )النواحي جميع للفرد من  المتكامل إلعدادا البرنامجإن يراعى عند التخطيط *البد 
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 .(44صفحة  1990)الخولي،   (ةلذهني خططية ، والنفسية ، وال، ا المهاريةو 

 ذاهى يتم وضع خطة التدريب مع تالودية ، ح  الرسمية أو بمواعيد المبارياتمعرفة مسبقة *

 . (44ص 1990)أمين الخولي،  االساس

 لتدريبية: اخطوات تصميم البرامج  -03

إطار  فيالتدريبية لتنفيذ خطة  البرامج كي يتم تصميم  هان   2003رضا الوقاد  محمديري 

  أن يشمل على العناصر التالية بدرجة عالية من التفصيل االهميةمتكامل لكرة القدم فإن من 

 البرنامج:المبادئ العلمية التي يقوم عليها  :3-1

مثل علم االولى العلمية بالدرجة  االسس والمبادئلى جب أن يبقي عي إن برنامج كرة القدم 

   .(203 فحةص 2003الوقاد، ) الخحركة . . .لم النفس الرياضي ، علم الع األعضاءوظائف 

 الفرعية للبرنامج التدريبي : واألهدافالهدف العام :3-2

قابل   هدف البرنامج أن يكون االهمية من  هكما أن  ،خطة لاهدف البرنامج من هدف يستمد 

ة يف ير بدقة يتم بدرجة كب   االهداف حديدت و  ، هدفه عن محتواه يفصل  الللتحقيق ، وأن 

القيام  فيحديد أفضل بدائل التدريب والتعلم كما يساعد بفعالية تو  المناسبة األنشطةاختيار 

 م .ي بعملية التقو 

 داخل البرنامج التدريبي : األنشطة: تحديد  3-3

 وكذا االعداد بمختلف أنواعه ) بديني ، مهاري ، خططي ، نفسي (.مثال االحماء والتهدئة 

 :  تنظيم األنشطة داخل البرنامج  : 3-4
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وكذلك توزيع أزمنة  على عدة عناصر منها تنظيم محل التدريب بكل مكوناته ودرجته

 .(203فحة  ص2003 )الوقاد،  التدريب 

 : الخطوات التنفيذية للبرنامج التدريبي : 3-5

 يمكن تلخيص هذه الخطوات كالتالي :

 *لقاء المدرب مع الالعبين لشرح محتويات  التدريب .

 *إعداد المدرب لمكان التدريب من ملعب أو قاعة.

 *إعداد األجهزة واألدوات الي قد يتطلبها تنفيذ الوحدة التدريبية .

 *بدء الوحدة التدريبية بشكل نظامي .

 * أجراء تمرينات االحماء .

 اء تمرينات التي تحقق اهداف الوحدة في تسلسل علمي .*إجر 

 .*اجراء تمرينات التهدئة

* مقابلة االلعاب لالطمئنان عليهم للتعرف على مدى تأثير الحمل عليهم واستكمال اإلعداد 

 النفسي .

 : تقوم البرنامج التدريبي :  3-6

يبي )البدني ، مهاري ، يجب على المدرب تحديد مواعيد تقويم كافة جوانب البرنامج التدر 

ذهني ، نفسي ( وعلى المدرب استخدام النتائج في  تعديل جزء أو أكثر من  ،خططي
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 . (203ص 2003)الوقاد،  البرنامج التدريبي 

 : تطوير البرنامج التدريبي : 3-7

 يتم التطوير من خالل عدد من اخطوات نلخصها فيما يلي :

 رنامج .*التحديد الدقيق للهدف من عملية بناء الب 

 *التحديد الدقيق لألهداف الفرعية لهدف البرنامج .

 البرنامج *التحديد الدقيق للظروف النفسية واالجتماعية لكل من المستفيدين والمشاركين في  

 *التحديد الدقيق ألفضل أنشطة التي تحقق اهداف البرنامج .

 امج.*التحديد الدقيق ألفضل الطرق واألساليب التي تحقق أنشطة البرن 

)الوقاد،  *التحديد الدقيق ألفضل أساليب التقويم لكل نشاط من أنشطة البرنامج

 . (203ص 2003

 : البرنامج أهمية-04

 :التالية النقاط فى أهمها ونذكر عامة بصفة البرنامج أهمية نستخلص ان يمكن

 عناصر من وأساسي حيوي  عنصر البرنامج أن حيث :فاعليته و  التخطيط عنصر اكتساب:4-1

 عدمية ونقائصها يجعلها ناقصة التخطيط عملية تصبح البرنامج غياب ففي التخطيط

 .الفاعلية

 االرادة عناصر من عنصر التخطيط أن :والتوفيق النجاح بأكملها اإلدارية العملية تكسب: 4-2
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 تكون  وبالتالي قيمة، ذي غير  وتجعله  فاعليته  تسقط  التخطيط من البرنامج وبغياب

 تكون  و  الماء فى يحرث كمن وتكون  منها، جدوى  ال فتصبح مكتملة غير رادية اال العملية

صفحة  1996 )شرف،  .البرنامج غياب فى يكون  والسبب متعثرة كلها التعليمية العملية

13)   

 ويجعلها الكامل التخطيط عنصر لفقدها االرادية العملية اكتمال عدم أن :األهداف ضياع:4-3

 . و اوهاما سربا االهداف فتصبح األهداف تحقيق على قادرة غير

 وتساعد الضائع الوقت من وتقلل قيمة، للزمن البرنامج تعطي حيث :الوقت فى االقتصاد:4-4

 استغالل أحسن المتيسر الوقت نستغل بحيث ممكن وقت أقصر فى العمل انجاز على

 .(13ص1996)شرف، 

 عناصرها بكل االرادية العملية اكتملت ذاإ  :والتعليمية التدريبية الخطط نجاح على تساعد: 4-5

 أهدافها الخطط تحقق وطالما الموضوعة، الخطط أهداف وتنفيذ تحقيق على قادرين نصبح

 .ناجحة خطط تصبح

 التنفيذ عمليات إلى العشوائية تتسلل البرامج غياب في: التنفيذ في العشوائية عن البعد:4-6

 لمراحل واضح تحديد وجود لعدم وتفشل بأكملها اإلدارية العملية تعثر ذلك نتيجة ويكون 

 .الواجبات تنفيذ وكيفية

 وكمية األفضل التعليم وطريقة المناسب التنفيذ بأسلوب المسبق العلم  أن:التنفيذ دقة:4-7
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 في سبب البرامج أن أي التنفيذ في الدقة عل يساعد هذا كل العمل إلنجاز المتيسر الوقت

(13ص 1996)شرف، غرض يضيع وال ةفكر  تسقط فال الدقيق اإلنجاز
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 خالصة

لقد أصبح اليوم التخطيط في مجال التدريب الرياضي الحديث ضرورة حتمية على كل 

مدرب يريد تطوير وأعداد الالعبين إعداد متزنا ومتكامال من جميع النواحي وخاصة اجانب 

 البدني.

التدريب الحديث راجع  إن نجاح معظم مدربي كرة القدم في الدول  الرائدة في مجال علم

حسن توجيه وإعداد الالعبين حيث أصبحت كرة القدم الحديثة  تفرض على الالعبين 

واجبات ومهمات حركية وبذل مجهود بدين  كبير وخاصة مع تطور طرائق التدريب ، 

وخطط اللعب مما اضطر المدرب الى اعدادهم  إعداد متكامال ، وال يأتي هذا إال من خالل 

تدريبية مبنية على أسس علمية في مجال التدريب الرياضي الحديث ، و  إعداد خطط

 االلمام بمبادئ علم التدريب ومعرفة خصائص ومميزات الالعبين البدينة والنفسية.
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  تمهيد

اإلعداد احل من اإلعداد منها ر يمر الالعب مند عملية االختيار أو االنتقاء بعدة م
 احلر إلى مرحلة ال تقل أهمية عن الم الخ ليصلوالنفسي ... المهاري واإلعداد  البدني

 يعرف باإلعداد الخططي ويعرف أومآ الخططي التفكيرالسابقة أال وهي مرحلة 
 يعرف فيمصطلح الخطة في لغة الحروب بأنه فن الحرب خالل المعركة في حين انه 

المباراة ة أو فن أداء أو قيادة ا المجال الرياضي بأنه فن التحركات أثناء المبار 
تتميز ويلعب التفكير الخططي أهمية كبيرة بالنسبة لألنشطة الرياضية التي .الرياضية
 الفردية كالمالكمة والمصارعة أو األلعاب الفرديةضد خصم مثل المنازالت  بالتنافس

إذا ما  .والجماعية مثل التنس وتنس الطاولة أو مثل كرة القدم وكرة السلة كرة اليد...الخ
 هو اإلعداد الخططي وما هي أهميته وأنواعه وأقسامه؟
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  :مفهوم التفكير-1

يمثل التفكير أعقد أنواع السلوك اإلنساني، فهو يأتي في أعلى مستويات النشاط 
العقلي،كما يعتبر من أهم الخصائص التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات. 

ور من حوله، فوجود اإلنسان مرتبط بنشاطه العقلي وقدرته على التعامل بذكاء مع األم
طريق التفكير، والتفكير دوما يرتبط بحل مشكلة ما ما يتعلمه عن  فاإلنسان يتعلم أكثر

وقد اهتم العلماء على اختالف تخصصاتهم بقضية التفكير وحاول كثير من 
المتخصصين في التربية وعلم النفس وعلوم أخرى وضع تعريفات تحدد مفهوم التفكير 

 .(2011)الوتد،  من أجل التعرف عليه ودراسته

 :ومن هذه التعريفات اآلتي 

التفكير بأنه مفهوم افتراضي يشير إلى عملية داخلية تعزى إلى  عبد الحليم " ويعرف
نشاط ذهني معرفي تفاعلي انتقائي قصدي موجه نحو حل مسألة ما، أو اتخاذ قرار 

 رغبة في الفهم أو إيجاد معنى أو إجابة عن سؤال ما                                     معين، أوإشباع

التفكير على أنه عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات بين  : ويعرف أبو شمالة
األشياء وهو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ اإلنسان عند 

ف الحصول على نتيجة أو قرار أو حل مشكلة، وأهم مهارات التعرض لمثير ما بهد
 التفكير هو التفكير االستداللي بشقيه االستقرائي والستنتاجي

التفكير بمعناه العام وهو نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحساس  ويعرف دي بونو:
األفكار واإلدراك ويتجاوز االثنين معا إلى األفكار المجردة، أي أنه هو كل تدفق من 

ومن التعريفات السابقة وغيرها يتضح لنا أن  تحركه مشكلة أو مسألة تتطلب حل
التفكير عملية عقلية، يقوم بها الفرد لبحث موضوع معين أو الحكم على واقع شئ 
معين، أو حل مشكلة معينة، وهو من أكثر النشاطات الدماغية تقدما وتشير إلى 

  عند اإلنسان، وهذا السلوك له خصائص محددةعمليات داخلية وهذه ليست موجودة إال
أهمها وجود خاصية الربط وهي ربط المعلومات بالواقع والقدرة على االستبصار 

 ..(2011)الوتد،  واالختيار وإعادة التنظيم
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 :خصائص التفكير-2

 أن من خصائص التفكير:  المجبر يرى 

ر فيها بل يحتاج إلى خبرات التفكير من الخبرة الحسية، ولكنه ال ينحص نطلق •
 لدى الفرد  سابقة

 التفكير عملية شعورية واعية •
له في ذلك مثل أي نشاط سلوكي التفكير مظهر من مظاهر النشاط اإلنساني مث  •

 .اإلنسانييمارسه الفرد  آخر
كامن ال يمكن التفكير نشاط يحدث في العقل بمعنى أنه نشاط مضمر ضمني  •

مالحظته مباشرة ولكن نستدل عليه من أثره، شأنه في ذلك شأن التكوينات 
 . الفرضية، والمشكلة هنا في كيفية وصف هذه العمليات المضمرة

التفكير عمل هادف، ينشأ عندما يكون لدى الفرد موقف مشكل، فيوجه نشاطه  •
 .     (22، صفحة 2000)محمد ا.،  نحو الحل

  أن التفكير من أبرز خصائصه هي:خير هللا  ويرى 

 . القدرة على إدراك العالقات األساسية في الموقف المشكل •
  . القدرة على اختيار بديل من عدد كبير من البدائل •
 جديدةالقدرة على إعادة تنظيم األفكار المتاحة وذلك بهدف الوصول إلى أفكار  •

 . (401، صفحة 1981)سيد، 

 

 :أهمية التفكير-3

 من أهمية التفكير ما يلي: 
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يتيح للطلبة رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع وتطوير نظرة أكثر إبداعا في  •
 . المشكلة بشكل أوضح وأوسعحل 

إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكروا تفكيرا إيجابيا وهو التفكير الذي يوصل إلى  •
  أفكار جديدة

  .تحويل الطلبة إلى مفكرين منطقيين •
 .إعداد الطلبة للتنافس على الفرص التعليمية والوظائف واالمتيازات  •
 .اإلسهام في تحسين الحالة النفسية للطلبة  •
 المعرفة الجديدة واستبدال المعرفة القديمة لها. اكتساب •
مساعدة الطلبة في االنتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في  •

 .  استقصاء معالجة المشكالت الحقيقية في عالم الواقع
 تنمية مفهوم الذات وتقوية مشاعر االنتماء واإلحساس بالمسئولية نحو المجتمع •

 .(271، صفحة 2000)نادية، 

 :عمليات التفكير-4

 لقد تم اإلجماع على أن التفكير كعملية عقلية معقدة، تتألف من مجموعة من العمليات

 : العقلية التي يتم نشاط التفكير منها ولعل أبرز هذه العمليات اآلتي

فيها تجميع ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة وهو تلك العملية التي يتم : التصنيف4-1
ما يميزها من خصائص مشتركة ضمن فئات معينة من هذه األشياء  على أساس
 .واألحداث

وهو العملية التي يتم فيها ترتيب وتنسيق الفئات أو األشياء أو الظواهر التنظيم: 4-2
 .متبادلةوفقا لما يوجد بين هذه الفئات من عالقات  في نظام معين

وهو العملية التي يتم فيها تجريد األشياء عن ذواتها، فلكي تتحقق عملية  :التجريد4-3
الضروري التفكير فيها بطريقة مجردة عن األشياء ذاتها، ويعني هذا  التفكير، فمن
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ع ي ال تشترك في شئ عام مع الموضو استبعاد كل العالقات واألشياء الت 
 جوهرية اومعالم خصائص يميز الموضوع منكير على أساس ما الحالي،والتف

وهو العملية العقلية التي تقوم على التوصل إلى الخاصية العامة أو المبدأ : التعميم4-4
العام للظاهرة وتطبيقه على الحاالت أو المواقف األخرى التي تشترك في هذه الخاصية 

العامة أو المبدأ العام، وهذا يؤدي إلى تكوين المفاهيم التي تعبر عن التصورات 
 .فةالذهنية للظواهر في المواقف المختل

يتطلب التجريد غالبا عملية عقلية عكسية وهي االنتقال مرة  االرتباط بالمحسوسات:4-5
أخرى من التجريد إلى التعميم إلى الواقع الحسي، مثل ضرب أمثلة من الواقع الحي 

 .المحيط من أجل تقريب المفاهيم المجردة إلى الذهن

هرة كلية إلى عناصرها المكونة لها وهو العملية العقلية التي يتم بها فك ظاالتحليل: 4-6
 .أو إلى مكوناتها الجزئية

وهو عكس عملية التحليل، ويقصد بها العملية العقلية التي يتم بها عادة التركيب: 4-7
توحيد الظاهرة المركبة من عناصرها التي تحددت في عملية التحليل، وتمكننا عملية 

من حيث إنها تتألف من أجزاء التركيب من الحصول على مفهوم كلي عن الظاهرة 
 .مترابطة

يقوم االستدالل العقلي على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام : االستدالل4-8
أخرى ويؤدي االستدالل الصحيح إلى تحقيق الثقة في ضرورة وحتمية النتائج التي يتم 

 .التوصل إليها

 : التفكير الرياضي-5

هو سلسلة من النشاطات العقلية، التي يقوم بها دماغ الفرد لبحث موضوع معين،أو 
الحكم على واقع شيء معين، أو حل مشكلة معينة في الرياضيات، وهذا السلوك له 
خصائص محددة أهمها وجود خاصية الربط وهي ربط المعلومات الرياضية بالواقع 

لتنظيم، والتفكير الرياضي له أنماط ومن والقدرة على االستبصار واالختيار وإعادة ا
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، 1990)إسماعيل ع.،  أهمها: التفكير البصري، واالستداللي، والناقد، واإلبداعي
 .(97صفحة 

 :  أنماط التفكير الرياضي-6

 : التفكير البصري 6-1

العقلية التي تساعد المتعلم في يعتبر التفكير البصري من النشاطات والمهارات 
على المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وإدراكها وحفظها، ثم التعبير عنها وعن  الحصول

ولهذا فإن التفكير البصري ويخبر بشكل تام عندما  بصريا ولفظيا، أفكاره الخاصة
في تفاعل نشط، فالذين يفكرون بصريا يوظفون الرؤية و  تندمج الرؤية والتخيل والرسم

التخيل والرسم بطريقة نشطة ورشيقة،وينتقلون في أثناء تفكيرهم من تخيل إلى آخر، 
يوفقون في اختيار القرينة مختلفة، وربما  فهم ينظرون إلى المسألة الرياضية من زوايا

لديهم فهم بصري للمسألة الرياضية،  المباشرة الدالة على الرؤية لحلها، وبعد أن يتوافر
يتخيلون حلوال بديلة، ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسوم سريعة لمقارنتها وتقويمها فيما 

ناقد لدى طلبة كليةالتربية بالجامعة )إسماعيل ع.، "مستوى مهارات التفكير ال بعد
   (2002)إسماعيل ع.،  فيو  (1997اإلسالمية بغزة، 

والصور المعروضة  ويعرف والرسومات  ,بأنه يعتمد على األشكال  التفكير البصري  -
األشكال والرسومات  حيث تقع تلك في الموقف والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها،

، Campbell) .والصور بين يدي المتعلم ويحاول أن يجد معنى للمضامين التي أمامه
 (180، صفحة 1995

  ,( التفكير البصري بأنه مهارة الفرد على تخيل وعرض فكرةWilemanبينما يرى )

معلومة ما باستخدام الصور والرسوم بدال من الكثير من الحشو الذي نستخدمه في  أو 
 . (23، صفحة 2006)ربحي،  مع اآلخرين االتصال
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   ويعرف مهدي التفكير البصري بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على 

غة البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية قراءة الشكل البصري وتحويل الل
 )مكتوبة أو منطوقة(، واستخالص المعلومات منه، وتتضمن هذه المنظومة المهارات

 مهارة التعرف على الشكل ووصفه •
 مهارة تحليل الشكل •
 مهارة ربط العالقات في الشكل •
 مهارة إدراك وتفسير الغموض •
 .(25-24، الصفحات 2006)ربحي،  مهارة استخالص المعاني •

وعليه للتفكير البصري، وهو " قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية 
البصرية، حيث يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما 

معتمدة على  وما يحدث من ربط ونتاجاتيراه المتعلم من أشكال ورسومات وعالقات 
 . (12، صفحة 2001)إسماعيل ع.،  الرؤية والرسم المعروض"

 : عمليات التفكير البصري  6-1-1

 يعتمد التفكير البصري على عمليتين هما:

 األشياء وفهمهما وتوجيه الفردباستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان اإلبصار:-ا

 .(542، صفحة 2001)محمد أ.،  حوله في العالم المحيط

وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير الماضية والتخيالت التخيل:-ب
المثيرات البصرية وحفظها في  " Mind's eye"فاإلبصار، والتخيل هما أساس  العقلية

عين العقل وذلك في غياب العمليات المعرفية باستخدام مهارات خاصة في المخ تعتمد 
على ذاكرتنا للخبرة السابقة، حيث يقوم جهاز اإلبصار )العين( والعقل بتحويل 

 اإلشارات من العين إلى ثالثة مكونات للتخيل : 
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 ( Mathew Son. 1999 :33اللون، الحركة.) النمذجة،

 ويعتمد التخيل البصري على قوانين منطقية مجردة مرتبطة بالموقف التعليمي، إذ ال

يحدث التخيل البصري إذا تعرض المتعلم إلى موقف آني وقتي، فالتخيل البصري 
المتعلم إيجاد عالقات رمزية مجردة للموقف والقيام بالربط بين تلك الرموز  يتطلب من

محددة. فمثال: عندما يعرض على المتعلم مفهوم المثلث، فإنه يتخيل  لتحقيق أهداف
في بنيته العقلية كما تعرف عليه سابقا، فقد يتخيل أن  صورة خاصة لشكل المثلث

                        . (43، صفحة 2003)نجيب،  المثلث له ثالثة أضالع وثالثة زوايا

 : التفكير االستداللي 6-2

لقد تعددت تعريفات التفكير االستداللي، وما يميز التفكير االستداللي عن غيره من 
 أنواع

 التفكير هو االنتقال من المعلوم إلى المجهول، واالستدالل في جوهره إدراك العالقات،

 االستداللي :وستتعرض الدراسة لبعض تعريفات التفكير 

التفكير االستداللي بأنه أداء عقلي يصل فيه الفرد من قضايا معلومة  فقد عرف صالح
المسلم  أو مسلم بصحتها إلى معرفة المجهول الذي يتمثل في نتائج ضرورية للمقدمات

 .(211، صفحة 1972)أحمد،  بصحتها دون االلتجاء للتجربة"

ويعرف عفانة التفكير االستداللي بأنه " تفكير منطقي قياسي يعتمد على االنتقال من 
 .(59، صفحة 2002)إسماعيل ع.،  القضايا الكلية إلى القضايا الجزئية

 :  التفكير الناقد6-3
يعد التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير المركب استحواذا على اهتمام الباحثين 

والمفكرين التربويين الذي عرفوا بكتاباتهم في مجال التفكير، فهو تفكير قائم على قدرة 
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الفرد على التمييز بين النظريات والتعميمات وبين الحقائق واالدعاءات وبين الصواب 

 لمنقحة و المعلومات غير المنقحة والقدرة على التدرج المنطقي.والخطأ والمعلومات ا

 التفكير اإلبداعي:6-4

حاول العديد من العلماء والباحثين تعريف مفهوم اإلبداع من منطلقات عدة، ففي 

الوقت الذي ينظر إليه بعضهم على أنه االستعداد أو القدرة على إنتاج شئ جديد أو 

ى بعضهم اآلخر يعتقد أنه عبارة عن الوحدة المتكاملة إيجاد حل جديد لمشكلة ما، نر 

لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تؤدي إلى تحقيق إنتاج جديد أصيل وذي 

 قيمة من جانب الفرد أو الجماعة.

ويعرف اإلبداع بأنه قدرة على تكوين أبنية أو تنظيمات جديدة، ويعرفه برونر أنه العمل 

إلى الدهشة واإلعجاب، واإلبداع مبادرة يبديها الفرد، تتمثل في أو الفعل الذي يؤدي 

 . (650، صفحة 1990)يوسف،  الفعل الذي يؤدي إلى الدهشة واإلعجاب قدرته على

 التفكير والنشاط الرياضي:-7

نشاط الفرد واستجاباته في غضون ممارسته  هاما فيتلعب عمليات التفكير دورا 
وخاصة في محاولته تنفيذ خطط اللعب المختلفة  المختلفة،األنشطة الرياضية  لنواحي

ومحاولة االستجابة  لموقفه،الفرد الرياضي  سرعة تقديرذلك في  والمتعددة. ويتمثل
  خططية.من نواحي  الصحيحة والقيام بما يناسب ذلك

 فيها علىكبر ضية المختلفة التي يقع العبء األاألنشطة الريا الكثير منوهناك 
عمليات التفكير، وخاصة في األلعاب الرياضية  الجماعية مثل كرة القدم و كرة اليد و 
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ذلك, والتي  إلى المالكمة والمصارعة ومال كرة السلة، و كذلك المنازالت الفردية مث 
 . (1987)عالوي، يتمثل فيها الصراع الدائم بين تفكير الالعب وتفكير منافسة 

 :مفهوم اإلعداد الخططي-8

 تفاصيل المعارف والتعليمات والتحركات وإتقاناإلعداد الخططي يعني " تعلم 
 التي يمكن استخدامها طبقا لطبيعة متطلبات المنافسة لتحقيق أهداف والمناورات

يتأسس اإلعداد الخططي على كل من اإلعداد  "التنافس في إطار قواعد الرياضة
ق يتضح أن اإلعداد الخططي هو الوعاء سبمما  البدني والمهاري والنفسي والذهني

 .لتحقيق هدف التدريب الرياضي ي تمتزج فيه كافة أنواع اإلعدادالذ

 :أهمية اإلعداد الخططي-9

التنافس  يختلف الالعداد الخططي من حيث أهميته باختالف نوع الرياضة طبقا لطبيعة
 فيها .

 :طبقا لدرجة حاجتها لإلعداد الخططي الرياضياتوفيما يلي نقسم 

 :كبيرة لإلعداد الخططي ذات حاجات رياضات -أ 

 بكبر عدد المتنافسين فيها او بالمواجهة الفردية أماوهي تلك الرياضات التي تتميز 
 ومن أمثلتها كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والهوكي والكرة الطائرة والعاب المضرب

 . (122، صفحة 2001) الزوجية

 :رياضات ذات حاجة قليلة لإلعداد الخططي -ب 

هذه  هي تلك الرياضات التي ينعدم خاللها االحتكاك المباشر أو تبادل األداة ومن أمثلة
 .الرياضات الجري والسباحة والجمباز والغطس

 :أهداف اإلعداد الخططي-10

 :يهدف اإلعداد الخططي إلى ما يلي

 .اعلي درجات االنتباه إلى مجريات التنافس تحقيق -1
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 تحسين مستوى التوقع خالل التنافس -2

 .رفع القدرة على المالحظة الموضوعية خالل التنافس -3

 تحسين كفاءة اإلدارك بالمنافسة والمساحة المتاحة واللون والصوت ومعدل تناقص -4

 الزمن خالل التنافس. 

المعلومات التنافس في ضوء هذه تحليل المواقف المتغيرة بصورة مستمرة خالل  -5

 .المحيطةوالظروف  الخططية والمعارف

 ات واالستجابة المتعلقة باألداء الخططي بأفضل صورة ممكنة في ظلقرار اتخاذ ال -6

 .الظروف المحيطة بالتنافس

 المناسب الوصول لدرجة االستخدام األمثل لكافة وسائل تنفيذ خطط اللعب وفي الوقت -7

تنفيذ  العمل على خزن اكبر كم ممكن من الحلول المهارية الحركي لالستعانة بها في -8

 .خطط اللعب

تنفيذ  خالل(مثابرة وضبط النفس والشجاعة )ديةرااالستخدام اإليجابي للسمات اإل -9

 عالية من الدافعية وبحالة انفعالية مناسبةالخطط وبدرجة 

 .(155، صفحة 2005)الخوجة،  مجريات التنافسالتفاعل االيجابي والتعايش مع 10-

 :فعاليات تحقيق اإلعداد الخططي-11

 :لتحقيق اإلعداد الخططي يجب تحقيق الفعاليات التالية
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التصرف  الالعبات المعلومات النظرية المتعلقة بالخطط وقواعد أو إكساب الالعبين  -1

 .المنافسين المؤثرة فيها والمعلومات حول ، والعناصرالخططي في المواقف المختلفة

 .والمتغيرة إكساب الالعبين ا والالعبات أنماط الخطط المعينة في ظل الظروف الثابتة -2

على  اإلبداع الخططي وهو ما يتطلب حفزهمت الالعبين ا والالعبات في راتطوير قد -3

والتي تتوافق  االبتكار واإلبداع الخططي في منطلق ظروف المواقف التنافسية المختلفة

 .النفسي وإعدادهمتهم الحركية ار تهم البدنية ومهارامع قد

واإلبداع  الربط والدمج بين الفعاليات المختلفة بما يحقق أفضل نتائج لألداء والتفكير -4

 . (219، صفحة 2005)الخوجة،  طيالخط

 : الخطط وأنواعمفهوم -12

خطط جمع خطة،والخطة بشكل عام تعني " االستجابات  :مفهوم الخطط 12-1
اختيار نتيجة تفكير والتي تتناسب مع المواقف التنافسية  والتحركات المبنية على

 ."نتائج ايجابية ويرجى من خاللها تحقيق

 الخطط تعتمد في األساس على التفكير واالختيار بين بدائل االستجابات الحركية -
 .المتنوعة المتاحة

 ت الحركية للرياضةرافي منافسات المستويات العليا حيث يجيد الفريقان المها - ·
 .التخصصية تكون الغلبة للفريق األفضل في تنفيذ خطط اللعب

 :أنواع الخطط 12-2

 تقسم خطط اللعب طبقا لطبيعة الرياضة التخصصية كما سبق تقسيمها إلى نوعين
 :رئيسيين هما
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 .خطط اللعب -

 .خطط تحقيق أرقام -

 :خطط اللعب 12-2-1

 :وتنقسم بدورها إلى نوعين رئيسيين هما

وتهدف في مجملها إلى إحباط محاولة  ):خطط إحباط هجوم المنافسين(خطط دفاعية -ا
                                    .نقاطإحراز الفريق أو الالعب في تسجيل هدف أو 

ز اوتهدف في مجملها إلى تسجيل هدف أو إحر ):بالهجومرة خطط المباد(خطط هجومية-ب
 .نقاط

 :خطط تحقيق أرقام-ج

 هو في رمي ارمح أو دفع الجلة أو  مسافة كمارقم من خالل   تهدف إلى تحقيق ·
 .إطاحة المطرقة

 تهدف إلى تحقيق زمن معين كما هو الحال في السباحة والعدو أو الجري أو 
 جات. راالد

 الفنية التمرينات معينة كما هو الحال في الجمباز والغطس و  درجة تحقيقتهدف إلى 
 .(226-225، الصفحات 2005)الخوجة، 

 :الخططيأقسام اإلعداد  -13

 :كأي نوع من أنواع اإلعداد ينقسم اإلعداد الخططي إلى نوعين رئيسيين كما يلي

 .اإلعداد الخططي العام-

 .اإلعداد الخططي الخاص-

 :اإلعداد الخططي العام13-1
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 العمليات التي تهدف إلى إكساب الالعبين القدرة اإلعداد الخططي العام يعني" تلك
 على التفكير والسلوك 

 ."الخططي بصورة عامة ومتدرجة في الرياضة بشكل عام

 :عداد الخططي الخاصاال 13-2

المقدرة  اإلعداد الخططي الخاص يعني "تلك العمليات التي تهدف إلى إكساب الالعبين
 .(235، صفحة 2005)الخوجة،  على إجادة الخطط الخاصة بالرياضة التخصصية"

 : الخططي اإلعدادمراحل -14 

 :جع على م ا رحل اإلعداد الخططي كما يليرااتفقت العديد من الم

 :فهم واكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة باألداء الخططي مرحلة14-1

فيها  يقصد بالمعارف والمعلومات كل من الهدف من الخطة وكيفية أدائها والتحرك
مرحلة  والظروف المحيطة بها وتوقيت أدائها واألماكن المفضل تنفيذها فيها وفي أي

 .التنافس القانونيةالهجوم أو الدفاع تنفذ وقواعد مراحل من 

 لتنفيذهكافة التصورات المعارف والمعلومات المرتبطة باألداء الخططي تقدم لالعب -
 .وتسهم في زيادة المقدرة على تحليل المواقف أجزائهوما يجب فعله في كل جزء من 

الفيديو  استخدام وسائل اإليضاح من نماذج مصغرة للمالعب وأجهزة العرض مثل -
الذاكرة  سومات واللوحات كلها عوامل تساعد في ترسيخ المعلومات فيئح والر راوالش

 طويلة المدى لالعبين

من األهمية أن تتاح فرصة للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين المدرب والالعبين  -
 .حتى يكتسبوا المعارف والمعلومات عن اقتناع ودون لبس فيها

على المدرب في هذه المرحلة أن يستخدم المرونة في إعطاء المعلومات لتسهيل فهم  -
 الهدف من 
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 . (246-245، الصفحات 2005)الخوجة،  الخطة

 .األداء الخططي خالل المرحلة الحالية وإتقانعلى المدرب أن يمهد لمرحلة تنفيذ  -

 :األداء الخططي وإتقانمرحة تنفيذ  14-2

 إذ أنها أول تفاعلالمرحلة،على المدرب بان يطوع كافة الظروف إلنجاح بداية هذه 
 :بين الالعب والخطة الجديدة ويمكن تحقيق ذلك بمجموعة من الطرق نمنها

 .أداء نموذج سليم وبسرعة مناسبة -

 .النموذج بالشرح الوافي والتحليل المنطقي للخطةربط  -

 .أداء النموذج في ظروف وأماكن مختلفة من المساحة التدريبيةتكرار  -

 :إلنجاح هذه المرحلة نتبع مجموعة من الخطوات لتحقيق أهدافها

 تنفيذ الخطط في مواقف سهلة غير معقدة حتى يتمكن الالعب من تنفيذها دون  -
 صعوبة

 .في عدد من المواقف التي يمكن أن تحدث خالل المنافسة تنفيذ الخطط -

 :مرحلة التفاعل مع المواقف الخططية 14-3

 ليس من المطلوب تعلم الالعب االستجابة فقط للمواقف بتنفيذ خطط بعينها،بل
استخدام الخطط  المطلوب هو التفاعل مع المواقف بقدر واسع من االبتكار واإلبداع في

 .ادوار المدرب في هذه المرحلةوهذا احد 

 على المدرب تشجيع الالعبين ألقصى مدى من إظهار المقدرة على استخدام الخطط
األداء بقدر كبير من االبتكار والتجديد والتركيب والتنوع وعدم االرتباط بالنمطية في 

 المدرب تطوير مقدرة الالعب على االبتكار الخططي من خالل خلق مواقف على
استخدام الموارد العلمية والتعليمية وعرض الشفافيات ..ونظرية للتفكير الخططي ميدانية



التفكير الخططي في كرة القدم                                                     الثانيالفصل   
 

  
   47 

 
  

توضح المواقف الخططية بصورة واضحة تسهم بشكل كبير  والمالعب الممغنطة والتي
 المواقف الخططية.  فقي تفاعل الالعبين مع

 :  اإلعداد الخططي في خطة التدريب السنوية-15

 :التدريب(جرعة )اإلعداد الخططي في وحدة  15-1

 في بعض األحيان يتطلب األمر تأجيل اإلعداد الخططي حتى يصل الالعبون إلى -
 .مرحلة آلية األداء كي يمكن البدء في اإلعداد الخططي

 .واإلعداد الخططي في جرعة التدريب يفضل دائما الر بط بين اإلعداد المهاري  -

 .يجب أن يتم اإلعداد الخططي في بداية جرعة التدريب أي بعد اإلحماء مباشرة -

التدريب للتأكد من  (جرعة)تجربة األداء الخططي في نهاية وحدة  مراعاة يجب  -
 .الالعبين على األداء والتنفيذ في ظل ظروف التعب مقدرة

 (:دورة الحمل الصغرى )ترة الحمل األسبوعيةفاإلعداد الخططي في  15-2

 .(الصغرى )يفضل أن يتم اإلعداد الخططي في بداية دورة الحمل األسبوعية  ·

 (:دورة الحمل الكبرى )اإلعداد الخططي في دورة الحمل الفترية  15-3

 أشهر 11 إلى 3زمنها مابين راوح التخطيط لإلعداد الخططي يخطط له في دورة يت 
 العمل ، ثمحيث يبدأ اإلعداد باإلعداد الفردي إلكساب الالعب وسائل تنفيذ الخطط

في دورة الحمل الفترية خالل مرحلة اإلعداد العام يتم اإلعداد .على ربطها جميعا معا
إعداد خططي عام،وعند الدخول إلى مرحلة اإلعداد الخاص  الخططي من خالل

ي المباشر والخاص والذي سوف يرتبط اإلعداد الخطط والمنافسات يتم استخدام
 .البدنية واإلعداد النفسيت بالخطط التنافسية والصفا

 : الخططي في دورة الحمل االنتقالية اإلعداد 15-4

 يتضمن اإلعداد الخططي في هذه الدورة التحليل النظري للخطط ومدى كفايته -
 .وكفاءته خالل الموسم المنصرف
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 .النجاح والفشل الخططي خالل الموسم المنصرفشرح وتحليل أسباب  -

 الخبرات الخططية العامة المستفادة من الموسم المنصرف -

، 2005)الخوجة،  دارسة وبحث الخطط التي يمكن أن تستخدم في الموسم المقبل -
 . (216-215الصفحات 

 :  القدمأنواع خطط اللعب في كرة -16

 : من الهجوم أنواعهناك عدة  الهجوم:-16

 الطرق الهجومية مفاجئة للفريق أكثرتعد هذه الطريقة  :الفرديالهجوم السريع -أ 
  ال تعطي فرصة للفريق المدافع من تنضيم صفوفه الدفاعية . ألنهاالمنافس وذالك 

 السريع استمرارية للهجوموهذا النوع من الهجوم هو  :الجماعيالهجوم السريع  -ب 
حدث أي طارئ يتم  أو الفردي ففي حالة تمكن احد المدافعين من اللحاق بالمهاجم 

 من الالعبين لغرض التغلب علي الدفاع غير المنضم . أخري مجموعة  إشراك

 الجماعي وعندماللهجوم السريع رار وهذا الهجوم هو استم :راكزالهجوم من الم –ج  
 جعون الي الخلف لاللتحاقرافرصة نجاح هجومهم ضعيفة فيت  أنيعتقد المهاجمين 

كزهم راو علي الالعبين احتالل مالمراكز بزمالئهم و القيام بالهجوم االعتيادي من 
  مسبقا.خطة الهجوم الموضوعة  حسب

مع  11محددة لالعبيه أماكنكز و راو يقصد بها اتخاذ الفريق م :تشكيالت الهجوم  -د
 و قبل اتخاذ أي تشكيل هجومي يجب الهجومي،في مركزه  كالالعبتحديد واجبات 

البدنية و الفنية لالعبيه و  اإلمكانياتو هما  أساسيتين علي المدرب معرفة نقطتين
)الخوجة،  الدفاعي للفريق المنافس و بعدها يمكن اختيار التشكيل المناسب التكتيك
  .(240-239، الصفحات 2005

للتغلب علي الطرق الهجومية المنظمة للفريق المنافس يتطلب من  :لدفاع خططيا ا16-2
 هي:ينضم نفسه و صفوفه كوحدة واحدة و لهذا فهناك طرق دفاعية  أنالفريق المدافع 
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استخداما في  أكثرالطرق و  أفضلتعتبر هذه الطريقة من  المنطقة:طريقة الدفاع عن  -ا
حد اكو  الفريق المدافع إفرادو تتلخص هذه الطريقة بان يعمل جميع  القدملعبة كرة 

العب مهاجم ضمن حدود منطقته قبة راعن م وسؤول بحيث يكون كل العب مدافع
تكون مرتبطة  أنحدود المنطقة الدفاعية يجب  وان حركة أي العب مدافع ضمن

الخصم و حركة الالعبين المدافعين بحيث  ارتباطا وثيقا بحدود الكرة و حركة الالعب
الفريق المهاجم من فتح  ألعضاء ألتسمح تكون هذه الحركة منسقة ومتماسكة بدرجة

 الدفاعي.الخط اق اختر ثغرة و 

القارة   الطريقة الدفاعية رجل لرجل من الطرق الشائعة في :لرجلطريقة الدفاع رجل  -ب
 لكل مدافع مهاجم مختص به ويكون مالزما له في  أنهي تستند علي و  اإلفريقية

 أمعلي الكرة زا عنه في أي مكان من الملعب سواء كان حائ  جميع تحركاته و اليغفل
 .و يعيق عملية استالم الكرة و تمريرها ال

دفاع  وهي عبارة عن خليط من دفاع المنطقة و  المركب: أوطريقة الدفاع المختلط  -ج
 باللعب بطريقة رجل لرجل و الالعبين أكثر أورجل لرجل حيث يقوم العب واحد 

 المدافعون الذين يلعبون يراقب  دفاع المنطقة حيث  باللعب بطريقةيقومون  اآلخرين
 بطريقة رجل لرجل اخطر المهاجمين اللذين يجيدون التصويب البعيد و بقية الالعبين

 أوال يختار المدرب أي طريقة من الطرق يجب عليه إنالمنطقة . و قبل في ينتشرون 
عليه و  اإلمكانياتالبدنية والفنية و أي من الطرق تتناسب مع هذه  العبيهرات معرفة قد

للفريق المنافس و أي من الخطط الدفاعية تستطيع تقليل  الخطط الهجوميةمعرفة  أيضا
 تأثيرها

 أصلمفهوم مصطلح الخطط بصورة عامة يعني  إن: القدمالخطط الدفاعية بكرة  -د 
العب ضمن الفريق ككل في العمل كوحدة واحدة  وقدرة كل المنافسة الرياضيةتسيير 

في التحركات بغرض محاولة تسجيل  رات األساسيةالمها راة وذلك باستخدامخالل المبا
في  دافاألهمنع الفريق المنافس من تسجيل  ، وفي نفس الوقتاألهدافاكبر عدد من 

 .(242-241، الصفحات 2005)الخوجة،  مرماهم
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 اكتساب الفرد الرياضي المعلومات إلىبان الخطط “تهدف  عالوي  محمد حسنويذكر  
 بالقدر الكافي الذي يمكنه من حسن التصرف في وإتقانهاالخططية رات والمعارف والقد

 أسلوببان  ويمكننا القول مختلف المواقف المتعددة والمتغيرة اثناء المنافسات الرياضية
، القدمالخطط بلعبة كرة  وسائل اللعب الدفاعية والهجومية تنظيمها تشكل مضمون 

تلك طية كانت الخط وكلما كانت طريقة تنفيذ المبادئ الخططية مالئمة للوسائل
  منها.ناجحة في تحقيق الهدف  الوسائل

هجومية تتطلب العديد  أمدفاعية كانت بكرة القدم ذلك فان خطط اللعب  إلى باإلضافة
يستخدم ذكاؤه وتفكيره في كل تصرفاته  أنوالوسائل التي تلزم الالعب  األساليب من

 المنافس .  والضعف للفريقاالعتبار مكامن القوة  بنظر واألخذالملعب،  داخل

عاة نواحي القوة والضعف في المنافس را يجب عند وضع مثل هذه الخطط م
 أهميةجليًا بان لخطط اللعب  ،من كل ذلك يظهر لناوإمكانياتهالنفسية  وخصائصه

 ارتطور الالعب ذهنيًا وفي سرعة اتخاذه القر  في  حاسماا ر دو  يلعب آذمميزة، 
ت خالل مواقف اللعب واحتماالته راوخب  وإمكانياتت راقد واستخدام كل ما لديه من

تدرب عليها وعرفها ضمن الخطة العامة لفريق والتي  بتصرفات خططية هادفة قد
 .(2005)الخوجة،  والنفسيةوالصفات الحركية  تراتكون وثيقة الصلة بالمها

 الدفاعية التي ينفذها الفريق الذي فقد الكرة في اإلجراءاتوالخطط بالدفاع تعني جملة  
 محاولة منه منع الفريق المنافس من اإلجراءاتخالل تنفيذ هذه  منللتصدي محاولة 

من الخطة  األساسي. ويوضح لنا محمد حسن عالوي “بان الهدف  إحراز ألهداف
عن طريق تغطية  ، وذلكالفريق المهاجم وقطع هجماتهم العبي الدفاعية هو عرقلة

وتركيز  مهاجمي الخصم بشدة ومراقبة المرمى  وإمامالمدافعين  غات الموجودة بينا الفر 
المنظم ال يبعث الثقة فقط في هجوم الفريق بل انه كلما كانت  فان الدفاع المبين وعليه
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تؤدي بطريقة سليمة كلما استطاع الدفاع بمجرد االستحواذ  الخططيةالدفاع  وسائل 
الخطط الهجومية المضادة للفريق بطريقة سليمة منظمة،  يبدأ في بناء آنعلى الكرة 

الالعبون المدافعون بالتحرك وفق الوسائل الخططية  ومن هذا الجانب الدفاعي يقوم
 مواقف اللعب المتغيرة .تتطلبه  الدفاعية الفردية والجماعية وبما

 :إلىوالدفاع خططيًا ينقسم  -

 خطط الدفاع الفردي . -ا  

 خطط الدفاع الجماعي . -ب 

 خطط الدفاع الفرقي -ج 
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 خالصة

 تفاصيل وإتقانالتفكير الخططي هو تعلم  أنستنا لهذا الموضوع تبين رامن خالل د

 ت التي يمكن استخدامها طبقا لطبيعةار والمناو المعارف والتعليمات والتحركات 

من  متطلبات المنافسة لتحقيق أهداف التنافس في إطار قواعد الرياضة ويوجد نوعان

 وإعداد خططي عام إعداد إلىكما يتقسم  أرقامالخطط هي خطط اللعب وخطط تحقيق 

 . الخططي مرحلة التفاعل مع المواقفحل نذكر منها رام عبر خططي خاص يمر
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 :تمهيد
تعتبر رياضة كرة القدم أكثر الرياضات شعبية في العالم إذ بلغت من الشهرة  

يغلب عليها الطابع التنافسي والحماسي الكبير  حدا لم تبلغه الرياضات األخرى إذ
على اختالف أجناسهم وألسنتهم، وذلك لما فأصبحت تكتسي أهمية بالغة عند الشعوب 

علتها تختلف عن باقي الرياضات مميزات ج تتميز به هذه اللعبة من خصائص و 
خرى وبالتالي هي رياضة يغلب عليها طابع االنسجام والتنظيم بين أفراد جماعة األ

الفريق وكذا االحترام المتبادل والتعاون وتنسيق الجهود، فهي تلعب دورا مهما في إقامة 
 محددة.عالقات وطيدة وسوية قائمة على التأثير في إطار ديناميكية جماعية 

وقد مرت كرة القدم بعدة تطورات تاريخية من الناحية القانونية والتنظيمية وطريقة لعبها، 
المتخصصة فقد أصبحت لها معاهد ومدارس متخصصة في دراستها وتكوين اإلطارات 

كما ظهرت شهرتها في شدة اإلقبال على ممارستها والتسابق على بهذه اللعبة، 
)جميل،  سماع التعليق عبر المذياع بر التلفاز أو حتى أو ع مشاهدتها في الميادين أو 

1986)                                              . 
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 تعريف كرة القدم: -1
 التعريف اللغوي:  -1-1

قدم هي كلمة التينية ، وتعني ركل الكرة بال : FOOT BALLكرة القدم 
يسمى عندهم بالرقبي أو كرة القدم األمريكية ، أما )الفوتبول( ما  فاألمريكيون يعتبرون 

  .(1986)جميل،  SOCCERكرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها فتمسى 
 التعريف االصطالحي:  -1-2

تلعب بفريقين يتكون كل واحد من كرة القدم قبل كل شيء هي لعبة جماعية ، 
أربع حكام موزعين  العب بضمنهم حارس المرمى ويشرف على تحكيم المباراة 11

 . على الخطوط الجانبية وحكم رابع احتياط احدهم في وسط الميدان وحكمين مساعدين
 1997 ) الحق(

وقد رأى ممارسوا هذه اللعبة أن تحول كرة القدم إلى رياضة اتخذوها حجة لبعث 
م استخدام أساسية أنشأوها آنذاك ،ت المسابقات واللقاءات المنظمة انطالقا من قاعدة 

 األيدي و السواعد باستثناء الحارس.

وتلعب بكرة مستديرة مصنوعة من الجلد منفوخة، فوق أرضية ملعب مستطيلة 
الشكل في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى يحاول كل من الفريقين تسجيل أكبر عدد 

وال  يك الكرة باألقدام ممكن من األهداف في مرمى خصمه ليكون هو الفائز ، ويتم تحر 
إال لحارس المرمى بإمساك الكرة بيديه داخل منطقة الجزاء ، وتدوم المباراة يسمح 

وأي خرق لقوانين  دقيقة15يتخللها وقت راحة يدوم  دقيقة في الشوط 45دقيقة ،أي 90
  .لعقوبة ،فإنها تعرض العبي الفريق المخطئ اللعبة

 المبادئ األساسية لكرة القدم: -2
األلعاب لها مبادئها األساسية المتعددة والتي تعتمد في كرة القدم كأي لعبة من        

 إتقانها على إتباع األسلوب السليم في طرق التدريب.
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ويتوقف نجاح أي فريق وتقدمه إلى حد كبير على مدى إتقان أفراده للمبادئ األساسية 
للعبة إن أي فريق كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي 

ات الكرة على اختالف أنواعها بخفة ورشاقة ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سليم ضرب 
وبمختلف الطرق  ويكتم الكرة بسهولة ويسر  وستخدم ضرب الكرة بالرأس في المكان 
والضر وف المناسبين ويحاور عند اللزوم ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق 

 في عمل جماعي منسق.
العب كرة السلة والطائرة من حيث تخصصه  ب كرة القدم يختلف عنوصحيح أن الع

في القيام بدور معين في الملعب سواء في الدفاع أو الهجوم ، إال أن هدا ال يمنع 
 مطلقا أن يكون العب كرة القدم متقنا لجميع المبادئ األساسية اتقانا تاما.

لك يجب عدم تعليمها في مدة ومتنوعة ، لد ةوهده المبادئ األساسية لكرة القدم متعد
قصيرة كما يجب االهتمام به دائما عن طريق تدريب الالعبين على ناحيتين أو أكثر 

 في كل تمرين وقبل البدء بالعب. 
 وتقسم المبادئ األساسية لكرة القدم إلى مايلي:    

 استقبال الكرة. -
 المحاورة بالكرة. -
 المهاجمة. -
 رمية التماس. -
 ضرب الكرة. -
 بالرأس. لعب الكرة -
 1997 )الجواد( حراسة المرمى -
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 قواعد كرة القدم:  -3 
إن الجاذبية التي تتمتع بها كرة القدم خاصة في اإلطار الحر )المباريات غير        

في هذه  الرسمية، مابين األحياء( ترجع أساسا إلى سهولتها الفائقة فليس ثمة تعقيدات
ير هذه اللعبة، وهذه القواعد سارت بعدة اللعبة، ومع ذلك فهناك سبعة عشر قاعدة لس

تعديالت، ولكن الزالت باقية إلى األن حيث سيق أول قوانين كرة القدم إلى ثالث 
مبادئ رئيسية جعلت من اللعبة مجاال واسعا للممارسة من قبل الجميع ، وهذه المبادئ 

  هي: 
 المساواة: -3-1

ية لكي يقوم بعرض مهارته الفردية إن هذه اللعبة تمنح لممارس كرة القدم فرص متساو 
 دون أن يتعرض للضرب أو الدفع أو المسك وهي مخالفات يعاقب عليها القانون.

 السالمة:  -3-2
فقد وضع وهي تعتبر روحا للعبة وبخالف الخطورة التي كانت عليها في العهود العابرة 

حديد مساحة سالمة وصحة الالعبين أثناء اللعب مثل ت القانون حدودا للحفاظ على
الملعب وأرضيتها وتجهيزهم من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك المجال 

 واسعا إلظهار مهارتهم بكفاءة عالية. 
 التسلية:  -3-3

وهي إفساح المجال للحد األقصى من التسلية والمتعة التي يجدها الالعب لممارسة كرة 
الحاالت والتي تصدر عن الالعبين  القدم، فقد منع المشرعون لقانون كرة القدم بعض

 تجاه بعضهم البعض.
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                                                                        قوانين كرة القدم : -4
ولقد وضعت هذه القوانين على شكل مواد وعددها سبعة عشر مادة وسنتطرق إليها  

 بالتفصيل:
                                                            :        الملعب "الميدان" 4-1

م(، أما في المباريات الدولية فيكون 90إلى 45م(وعرضه من) 120إلى 90طوله من) 
 متر( 75و  64متر (وعرضه محصور بين)  110و 100طوله محصور بين) 

  .(2002)عبيدة، 

ن مخطط بخطوط واضحة يجب أن يكون الملعب أو ميدان اللعب مستطيل ، ويكو  
سم، حيث يقسم الملعب إلى نصفين متساويين بخط يرسم في منتصف هذا 12عرضها 

مم(،كما أن هذه الخطوط تعين لنا منطقة المرمى 9،12الخط دائرة نصف قطرها )
 ومنطقة الجزاء على النحو التالي:

بزوايا  تحدد عند كل نهايتي ميدان اللعب حيث يرسم خطان عموديان :منطقة المرمى
م (من الحافة الداخلية لكل قائم هذان الخطان داخل ميدان 5،5قائمة على مسافة    )

)التحادية الجزائرية لكرة  م( ثم يوصالن بخط موازي لخط المرمى5،5اللعب بمسافة)
 .(2006القدم ، 

 : تحدد منطقة الجزاء عند كل من نهايتي ميدان اللعب كمايلي:  منطقة الجزاء
م(، ويمتد هذان الخطان 16,5عموديان على خط المرمى على مسافة )يرسم خطان 

م(، ثم يوصالن بخط موازي لخط المرمى ، وداخل 16,5داخل الملعب بنفس المسافة )
م (من نقطة المنتصف بين القائمين، 11منطقة الجزاء توضع عالمة جزاء على بعد) 

م( ، كما يحدد 15,9ها)ويرسم قوس خارج منطقة الجزاء من نقطة الجزاء ونصف قطر 
م( على األقل برأس غير مدببة 1,5الملعب بأربعة قوائم توضع في زواياه و ارتفاعها )

  م( من قائم راية الركنية داخل ميدان اللعب.01وراية وترسم ربع دائرة نصف قطرها)
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 :الكـرة  4-2
 يزيد يجب أن تكون الكرة مستديرة ومصنوعة من الجلد أو مادة مناسبة، محيطها ال

غرام وال يقل 440سم وزنها عند ابتداء المباراة ال يزيد عن 68,2سم وال يقل 71,3عن 
 0,6غرام. وضغط الهواء داخلها عند مستوى سطح البحر يكون مساويا لـ  400عن
 . (1972)الخطاب،  (2غ/سم 1100إلى 600ضغط ) 1,1إلى 

 : عدد الالعبين 4-3
العب ويكون احدهم حارسا للمرمى  11يق من تلعب مباراة بين فرقين يتكون كل فر  

ويحمل مالبس تميزه عن باقي الالعبين والحكم، ويمكن تعويض حارس المرمى من 
 احد رفاقه أثناء اللعب ويجب أن يعلم الحكم من 

وفي حالة الطرد قبل بدأ المباراة فإن الالعب الذي طرد يمكن  طرف قائد الفريق
الة طرد أحد البدالء فال يمكن تعويضه بأحد تعويضه بأحد البدالء ولكن في ح 

 .(1986)جميل،  الالعبين
  :معدات الالعبين  4-4

يجب على الالعب أال يستعمل أي معدات أو يلبس ما يشكل خطورة عليه أو لآلخرين 
 وتكمن المعدات األساسية إجبارية لالعب في:

  قميص ، تبان، "سروال قصير أو شوورت". -
  جوارب وأحذية. -
وع من مادة واقي الساقين والذي يجب أن يكون مغطى بالجوارب ويكون مصن  -

 )مطاط أو بالستيك أو ما يشبه ذلك(، بحيث يضمن نسبة معقولة من الحماية.مالئمة 
 :الحكم  4-5

وهو الذي له السلطة الكاملة لتنفيذ قانون اللعبة ويتخذ الحكم كل مباراة تدار بواسطة 
وقراراته غير قابلة للنقاش ، وهو الوحيد من يحتسب وقت  القرارات في كل الحاالت
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اللقاء ، كما يمكنه إيقاف اللقاء مما وجد أن صالحيته وسلطاته بدأت تضعف ، وله 
الحق في منح إنذار إلى العب عند سلوك غير رياضي كما له الحق في الطرد ، 

قوم بإيقاف اللقاء  ويسمح أو يمنع أي احد من الدخول إلى أرضية الميدان وهو الذي ي 
عند إصابة أي العب إصابة خطيرة كما يسمح باستمرار اللعب عند خروج الالعب  
المصغر ، كما يجب أن يتأكد من شخصية الالعبين ، وال يترك الالعبين يلعبون في 
حالة ما إذا كانت شخصية غير موثقة بالوثائق الرسمية  كما يسمح بتسجيل احتياطيين 

اللقاء، كما أنه يراقب اللعب ويسهر على سالمة الالعبين دائما، يدل مؤهلين قبل بداية 
على هدف ويحترم أولويات األفضلية ، كما يعتمد على نصيحة الحكام المساعدين 
بخصوص الوقائع التي لم يراها كما يخطر الجهات المسؤولة بتقرير عن المباراة الذي 

هاز الفني وأي وقائع أخرى حدثت يتضمن عن أي قرار تأدبي اتخذ ضد الالعبين والج 
 قبل أو أثناء أو بعد المباراة. 

               المساعدون:الحكام 4-6
يكون حكام التماس اثنان يساعدون الحكم الرئيسي، وبدونهما ال يمكن لعب اللقاء 
وتكمن مهمتها  في إعالن بخروج الكرة كلية ، وأي فريق له الحق في ركلة ركنية ، 

أو رمية التماس ، كما يعلن عن تواجد الالعب في موقف التسلل وهو  ركلة المرمى
الذي يطلب التبديل من الحكم الرئيسي ، كما يمكن إيقاف اللعب بإعطاء إشارة للحكم 
الرئيسي إذا ما الحظ حدوث سلوك غير رياضي خارج نطاق رؤية الحكم الرئيسي 

 قف عليها السير الحسن للقاءودورهم معتبر ولقيانهم البدنية هي األمور التي يتو 
      . (1999)محمود، 

 :مدة المباراة  4-7
دقيقة وتختلف مدة المباراة حسب  45تستمر المباراة لفترتين متساويتين مدة كل منهما 

دقيقة ، كما يتم التعويض في  15الصنف والجنس ، وبين فترتين توجد استراحة مدتها 



         (سنة 19اقل من لفئة الناشئين )كرة القدم                                        الثالثالفصل 

 

  
60 

 
  

لضائع وهذا من خالل حدوث االستبدال أي شوط من شوطي المباراة  من الوقت ا
وإصابة الالعبين ونقلهم إلى خارج الميدان أو تضيع الوقت من طرف الالعبين وغيرها 
، وهذا الوقت يتم وفقا لتقدير الحكم له، كما يمتد الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء عند 

انتهاء اللقاء بالتعادل  نهاية كل من فترتي المباراة ،كما أنه يمكن تمديد الوقت وهذا عند
دقيقة و ال يتم 15والذي يسمي بالوقت اإلضافي ويقسم على شوطين كل شوط 

 استراحة ما بين الشوطين .
 اللعب:بدء واستئناف   4-8

عند بدء المباراة يتم إجراء قرعة باستخدام قطعة النقود والفريق الذي يكسب القرعة 
ة يجب أن تمرر في جهة ميدان الخصم الذي  يختار إما المرمى أو الكرة، وضربة البداي 

والتي يقوم بها الالعبون في بداية اللقاء أو عند  م من الكرة9,15واجد على بعد يت 
تسجيل الهدف أو عند بداية الشوط الثاني من المقابلة أو عند بداية كل شوطين من 

وال البداية  ة من ركلةالوقت اإلضافي عند اللجوء إليه، كما يمكن إحراز الهدف مباشر 
 تتم هذه الضربة إال إذا توافرت الشروط اآلتية .

 تواجد العبي كل فريق في نصف ملعبهم. -
 تكون الكرة ثابتة على عالمة المنتصف .  -
 يعطي الحكم اإلشارة لبدء اللعب . -
 ال يلمس الالعب ضربة بداية الكرة مرة ثانية إال إذا لمسها العب آخر. -

بداية الكرة مرتين متتالين تحسب ركلة حرة غير مباشرة يلعبها ولو لمس العب ركلة 
 الفريق من مكان ارتكاب المخالفة.

وعند إيقاف الحكم للمباراة ألي سبب من األسباب فإنه يتم إستئنافها وذلك بإسقاط الكرة 
 بين العبين               

 مس الكرة األرض.من مكان الذي توقفت عنده اللعبة وال يبدأ اللعب إال عندما تال
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 :لعب لالكرة في اللعب وخارج ا 4-9
قائم تكون الكرة في اللعب في جميع أوقات المباراة بما في ذلك عندما ترتد من   

أو قائم الراية الركنية وتبقى داخل الملعب و تكون الكرة خارج المرمى أو العارضة 
لى األرض أو الهواء اللعب عندما تعبر بأكملها خط المرمي أو خط التماس سواء ع

 وعندما يوقف الحكم اللعب.
  :طريقة تسجيل الهدف 4-10

يسجل الهدف عندما تعبر الكرة بأكملها من على خط المرمي، بين القائمين وتحت 
العارضة، بشرط أال يسبق تسجيل الهدف ارتكاب مخالفة لقوانين اللعبة بواسطة الفريق 

 .(2006القدم ،  )التحادية الجزائرية لكرة الذي سجل هدف
 :التسلسل  4-11

التسلسل: هو تواجد الالعب في وضعية على الميدان بالنسبة لجهة مرمى الخصم 
كما أن مبدأ لهذا الالعب من طرف أحد مرافقيه،  وتكون الكرة في هذا الوقت مرسلة

 األفضلية يطبق على وضعيات التسلل.
    :األخطاء وسوء السلوك 4-12

لحكم يتمثل في كبح أو منع بأفضل الوسائل كل حركة أو تصرف إن الدور الرئيسي ل
غير قانوني أو األخطاء أو عنف وال يعاقب على الخطأ إال عندما يكون معتمدا ، 
وتختلف نوع العقوبة وحسب نوع الخطأ ويمكن كذلك أن تكون العقوبة إدارية وتقنية 

 رج اللعب .على حسب حجم الخطأ وحسب الكرة إذا كانت ضمن اللعب أو خا
 :الركالت الحرة 4-13

تكون الركالت الحرة إما مباشرة أو غير مباشرة وفي الحالتين يجب أن تكون الكرة ثابتة 
،ففي حالة الركلة الحرة المباشرة فإذا ركلت الركلة داخل الفريق المنافس فإن الهدف 

لصالح يحتسب ، أما إذا ركلت الكرة داخل مرمى نفس الفريق تتحسب ركلة ركنية 
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الفريق المنافس، أما في حالة الركلة الحرة غير مباشرة فيحسب الهدف فقط إذا لمست 
الكرة العب آخر قبل دخولها المرمى ، فإذا دخلت الكرة مرمى المنافس مباشرة تحتسب 

 ركلة مرمى ، أما إذا دخلت الكرة مرمى نفس الفريق تحتسب ركلة ركنية .
اللعب فور ركلها أو تحركها، وعلى الالعبين أن يقفوا وفي كال الحالتين فإنه تصبح في 

م من الكرة بالنسبة 9,15بصورة إجبارية على المسافة المقدرة لذلك أي على مسافة 
للفريق الخصم ، وإذا اقترب الخصم من الكرة أقل من هذه المسافة فإنه يعاد تنفيذ هذه 

ليتين قبل أن يلمسها العب آخر الركلة ، وإذا لمسها الالعب المنفذ للركلة مرتين متتا
 فإنها تحسب ركلة غير مباشرة لصالح الفريق المنافس من مكان حدوث الخطأ

 .(1999)محمود، 
 :ضربة الجزاء 4-14

تحتسب ركلة جزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد األخطاء التي يعاقب عليها بركلة حرة 
يل هدف مباشر من ركلة مباشرة داخل منطقة جزائه والكرة في الملعب، ويمكن تسج 

الجزاء،وتقذف الكرة في ضربة جزاء من المكان المخصص لذلك،ويمتد الوقت ألخذ 
 أو الوقت اإلضافي. من الوقت األصلي ركلة جزاء عند نهاية كل شوط

يجب أن يتواجد الالعبون خارج منطقة الجزاء وخلف نقطة الجزاء على بعد ال يقل عن 
أن يكون آخذ الركلة معروف. أما حارس المرمى م من نقطة الجزاء، ويجب 9.15

 فيكون على خط مرماه في مواجهة آخذ الركلة بين القائمين حتى تركل الكرة.
 : رمية التماس 4-15

عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرض أو في الهواء فإنها ترمى 
أي اتجاه بواسطة ال عب  إلى داخل الملعب  من النقطة التي اجتازت فيها الخط وفي

خطة رمي الكرة أن من الفريق المضاد ألخر ال عب لمس الكرة يجب على الرمي ل
ن يكون جزء من كتلتها قديمه إما على خط التماس أو على األرض يواجه الملعب وأ
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خارج التماس ، يجب أن يستعمل الرامي كلتا يديه وان يرمي الكرة من خلف وفوق 
خولها الملعب ولكن ال يجوز للرامي أن يلعب الكرة د في اللعب فوررأسه  تعتبر الكرة 

مرة ثانية إال بعد أن يلمسها أو يلعبها ال عب آخر ، وال يجوز تسجيل هدف مباشرة 
  .(1998)محمد،  من رمية التماس

  :ركلة المرمى 4-16
واء الهواء عندما تجتاز بكاملها خط المرمى فيها عد الجزء الواقع بين قائمتي المرمى س

أو على األرض ويكون آخر لعبها أحد ال عبي الفريق المهاجم فإنه يقوم أحد ال عبي 
الفريق المدافع يركلها مباشرة في اللعب  إلى خارج منطقة الجزاء من نقطة الجزاء من 

منها الفترة الخارجية نقطة داخل نصف منطقة المرمى األقرب للنقطة التي خرجت 
أن يمسك حارس المرمى الكرة بيديه من ركلة المرمى بغرض ال يجوز للملعب ، ف

ذا لم تركل الركلة خارج منطقة الجزاء أي مباشرة في إو  ها بعد ذلك في الملعبركل
الملعب فإنه يجب إعادة الركلة ، ال يجوز أن يلعب الراكل الكرة مرة ثانية إال بعد أن 

يجب على من هذه الركلة ، تسجيل هدف مباشرة يلمسها أ ويلعبها آخر ، ال يجوز 
العبي الفريق المضاد لفريق الالعب الذي يلعب ركلة المرمى أن يكونوا خارج منطقة 
 الجزاء حتى يتم ركل الكرة وتصبح حتى يتم ركل الكرة وتصبح خارج منطقة الجزاء

 . (1998)محمد، 
 : الركلة الركنية  4-17

جزاء الواقع بين قائمتي المرمى في عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فيها عد ال
الهواء أو على األرض ويكون آخر لعبها العب من الفريق المدافع ، فغنه أحد العبي 
الفريق المهاجم بلعب الركلة الركنية ، أي يوضع الكرة بكاملها داخل ربع الدائرة ألقرب 

تسجيل  قائم راية ركنية وأندي يجب عدم تحريكه ثم تركل من هذا الوضع ، يجوز
يؤدي الذي يجب على العبي الفريق المضاد لالعب هدف مباشرة من هذه الركلة، 
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م( من الكرة 9,15أقل من عشر باردات ) م االقتراب )تخطي ( مسافةالركلة الركنية عد
يجب على العب الركلة أن ال يلعب الركلة مرة ثانية إال بعد  ،حتى تكون في الملعب

 أن يلمسها أو يلعبها ال عب آخر.
 طرق اللعب في كرة القدم: -5

لعبة جماعية ولدلك ف‘ن جميع قدرات الالعبين ومهاراتهم الفنية  إن لعبة كرة القدم
ناسب طريقة تجتمع لتنتهي إلى غرض واحد وهو المصلحة العامة للفريق، والبد أن تت 

 اللعب للفريق مع اللياقة البدنية والمستوى الفني والكفاءة الفردية لجميع العبي الفريق. 
 : 2-4-4طريقة   5-1

م ويجب على الفريق أن  1985وهي الطريقة التي نالت بها البرازيل كأس العالم سنة
هذه الطريقة  يتمتع بلياقة بدنية عالية وحسن التصرف  في أداء المهارات المختلفة ألن

تتطلب التعاون بين الهجوم والدفاع ، بحيث يزداد عدد الالعبين في كلتا الحالتين 
 )الدفاع والهجوم ( وإشراك خط الوسط الذي يعمل على تحليل دفاع الخصم.

 :  M.Mطريقة متوسط الهجوم المتأخر  5-2
ي  وفي هده الطريقة يكون الجناحان ومتوسط الهجوم على خط واحد خلف ساعد

الهجوم المتقدمين على األمام ، للهجوم بهما على قلب هجوم الخصم ، ويجب على 
 .متوسط الهجوم سرعة التمريرات المفاجئة وسرعة الجناحين للهروب من ظهري الخصم

  :3-3-4طريقة   5-3
وتمتاز هده الطريقة بأنها طريقة دفاعية وهجومية وتعتمد أساسا على تحرك الالعبين  

ومن الممكن للظهير أن يشارك في عملية الهجوم على  الوسط،خط وخاصة العبي 
 هده الطريقة سهلة الدراسة والتدريب. أنفريق الخصم وكما 
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وهي طريقة دفاعية هجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهير  :4-3-3طريقة  5-4
لة ويكون الفريق بهده الطريقة في حا وفرنسا،في روسيا  اللعب بهاوينتشر  الثالث،

 الوسط.هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط الهجوم أو خط 
 الطريقة الدفاعية اإليطالية: 5-5

وهي طريقة دفاعية بحتة وضعها المدرب اإليطالي )هيلينكو هيريرا( بغرض سد 
 .3-2-4-1المرمى أمام المهاجمين 

 الطريقة الشاملة: 5-6
مد على جمع الالعبين في وهي طريقة هجومية ودفاعية في نفس الوقت حيث تعت

 الدفاع.الهجوم وفي 
                                                                     الطريقة الهرمية: 5-7

م وقد سميت هرمية ألن تشكل الالعبين األساسين في 1989ظهرت في إنجلترا سنة 
 المرمى،م )حارس يشبه هرما قمته حارس المرمى وقاعدته خط الهجو  أرض الملعب

 .(1998)الشافعي،  اثنان دفاع، ثالثة خط الوسط، خمسة مهاجمين(
 تعريف المراهقة:  6
يعرفها البهي السيد : المراهقة تفيد معني االقتراب او الدنو من المعني اللغوي: -6-1

الحلم  وبذالك يؤكد علماء فقه اللغة هذا المعني في قولهم رهق غشي او لحق او دني 
مراهق  بهذا المعني هو الفرد الذي يدنو من الحلم و اكتمال النضج .)البهي من فال

 (1956السيد ، 
 الطفولة مرحلة من وانتقال وعبور مرور فترة المراهقة تعتبر االصطالحي: المعني -6-2

 حد على والجسد والمرآة  بالذات االهتمام مرحلة فهي وبالتالي.والرجولة الرشد مرحلة إلى
 بعدا :ثالثة أبعادا المراهقة تتخذ ثم ، ومن .والعالم والغير الذات اكتشافومرحلة  سواء

 المراهقة تبدأ ثم ومن)المراهقة(نفسيا وبعدا ،)الشباب( اجتماعيا وبعدا ،  )البلوغ)  بيولوجيا
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تماما  مع تأتي المراهقة ونهاية وواضحة ، دائما ليست المراهقة وبداية البلوغ بمظاهر"
 االجتماعي النضج هذا من الفرد إليه وصل قد ما تحديد ن دو  االجتماعي لنضج

 .)معوض(
                                                                             ( :سنة 19اقل من المراهقة المتأخرة )  - 7

 يطلق عليها مرحلة الشباب حيث انها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات حيث ينم فيها اختيار
مهنة المستقبل وكذالك اختيار الزوج او العزب ويتجه نحو الشباب االنفعالي وتتبلور 
 بعض العواطف مثل االعتناء بالمظهر الخارجي و البحث عن المكانة االجتماعية 

 . (1989)الجبار، 
 خصائص المراهقة : -8
 يتضمن مايلي :: النمو الفيزيولوجي-8-1

، ثم ظهور نمو الخصائص امل الجهاز التناسليكبت  األوليةنمو الخصائص الجنسية 
الجنسية الثانوية وهي الصفات التي تميز الشكل الخارجي  للرجل و المرأة ويصاحب 
هذه التبديالت ، انفعاالت عديدة عند المراهق مثل الخجل من التكلم بصوت مرتفع و 

  األلعابالقراءة الهجرية او الخجل من االشتراك في 
ت في الغدد التي تؤدي بالهرمون الى استشارة النمو بوجه عام و تنظيم تغيرا الرياضية.

الشكل الخارجي لإلنسان واهم هذه الغدد تأثيرا هي الغدد النخامية ،و يسمي  القفص 
)زهران،  منها الكظر اما الغدتان  الصنبورية السعتورية فتظهران في المراهقة  األمامي
1972).  

                                                                              النمو الجسمي:       -8-2 
 يتوقف النمو  المرحلة نهاية وفي ألمراهقات عند منه أكبر المراهق عند النمو  معدل فإن

 المهارات من الكثير يتعلم ال فإنه الفكرية الناحية من أما .المراهقين عند الجسمي
 األمور تحليل مثل ألسابقة المراحل تعلمها في التي المهارات يمارس ولكنه ألجديدة
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 المتغيرات مع تعامله طبيعة فهم إلى الوصول ومحاولة األشياء سبب عن والتساؤل
 مشوقة بطريقة جديدة معلومات باكتساب مهتم الناشئ أن هنا ونؤكد به ، التي تحيط

 ما بعكس وعملي ، وسمحس دور فيها للمراهق يكون  جماعية أنشطة خالل من ربما
 .)الحجاج(  والتلقين االستماع طريق عن المدرس أو األب من عليه يحصل أن تعود

النمو االجتماعي :                                                                                        -8-3
 القاته االجتماعية أي:تمركز باتساع ع يتخلى المراهق عن التمركز الذاتي نحو الال

الصداقة  اليكتفي المراهق بتلك العالقات األبوية التي كانت تربطه باألسرة، أو بعالقات
والزمالة التي كانت تشده إلى المدرسة، بل يدخل في عالقات حميمة مع الغير، 
ومن  ويندمج في المجتمع، ويحضر بجسده في هذا العالم بتجاربه الذاتية والموضوعية.

عالقاته  يربط المراهق عالقات كثيرة مع أبناء جنسه أو مع الجنس اآلخر. وتكون ثم، 
والتعاون،  بأصدقائه ورفاقه وزمالئه إما عالقة حميمة إيجابية قوامها المحبة والصداقة

االجتماعية،  وإما عالقة عدوانية قائمة على التطرف والعنف والحقد، حسب تنشئته
، يبتعد المراهق أكثر عن أسرته نحو اآلخر أو الغير، وأكثر من هذا وميوله النفسية.

جماعات ديناميكية تعنى بالتنشيط الفني واألدبي والثقافي والرياضي،  فيندمج في
أسرته باحثا عن االستقاللية، وامتالك هويته الشخصية، بتحمل مسؤولية  وينسلخ عن

 .)الجسماني( ماديا ومعنويا نفسه
                                                                    النمو النفسي :       -8-4 

من  مجموعة -عامة بصفة المراهق لدى -والفسيولوجية العضوية التحوالت تحدث
الغامض  الشعور من بنوع كاإلحساس والالشعورية الشعورية النفسية التغيرات

 والشعور كذلك حقيقيا، هماف التغيرات تلك فهم عدم بسبب متوازن؛ والال والمضطرب
 عن سلبا،ناهيك أو إيجابا نفسيته في ذلك يؤثر مما وعضويا، فيزيولوجيا ذاته بتغير

 من كثير لديه،في يولد مما وجسده، لذاته المراهق إدراك أثناء تحدثه الذي االضطراب
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 ذاوإ والشعور بالنقص االنفعالي، والتهيج واالنقباض والصراع التوتر حاالت األحيان،
 فبعد الراشدة ، الجنسية مرحلة المراهقة هي مرحلة فإن النفسية، بالنظريات توسلنا

 تبدأ الجنسي، الكمون  ومرحلة القضيبية، والمرحلة الشرجية ، والمرحلة الفمية ، المرحلة
 على قادرا المراهق يكون  البلوغ؛إذ فترة مع جلي بشكل تفتقها في الجنسية الغرائز

 تتقاطع وبالتالي لذته جنسه لتحقيق غير من اآلخر الفرد مع بيعيالط الجنسي االتصال
)حمداوي،   في هذه الفترة بالذات الميول الجنسية مع والشرجية الفمية الميول لديه

2011). 
النمو االنفعالي :                                                                                   -8-5

 رة المراهقة بالقلق واالضطراب والتوتر الشديد؛ بسبب التغيرات التي تنتابتتميز فت 
اليجد  المراهق على المستوى العضوي والنفسي واالجتماعي ويكون كثير التشنج حينما

أن  الرعاية المناسبة أو االهتمام الكافي من األسرة والمدرسة والمجتمع ويعني هذا
بأنها مرحلة  فجر في أية لحظة ، اعتبرت هذه الفترةالمراهقة بمثابة بركان عنيف، قد ين 

تقليدي، وال  أزمة وانفعال وثورة وعنف، والسيما إذا كان المراهق يعيش في مجتمع
برغباته المادية  ىوال يعنيراعي متطلبات المراهق وحاجياته وميوله واتجاهاته النفسية، 

 والمعنوية والعاطفية.
أو  أثناء فشله الدراسي وأثناء شعوره باإلخفاق والخيبة،وتزداد انفعاالت المراهق كثيرا 

  وقوعه في صدمة ما، أو حينما يحتقره اآلخرون، بما فيهم والداه وإخوته وأصدقاؤه
 وزمالؤه ومدرسوه، أوحينما يكون منبوذا ومرفوضا ومقصيا من قبل المجتمع كله

 . (1995)الديدي، 
                                                                النمو الحركي :                      -8-6

يتأخر نمو الجهاز العظمي عن نمو مقدار سنة تقريبًا ويسبب ذالك للمراهق تعبا 
السريع  وإرهاقا، ولو دون عمل يذكر وذالك لتوتر العضالت وانكماشها مع نمو العظام
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 اهقة  تجعل حركاته غير دقيقة ويميل نحو من المر  األولىكما أن سرعة النمو في الفترة 
الخمول الكسل و التراخي  حتى يتسنى لو إعادة تنظيم عاداته الحركية بما يالئم هذا 

وبعد ذالك تبدو حركات المراهق أكثر تفوقًا وانسجاما ويأخذ نشاطه بزيادة  النمو الجديد
ه الذي يقوم به إلى تحقيق هدف  معين على العكس من النشاط الزائد الموج  ويرمي

 . (1973)توفي،  المدرسة االبتدائية االطفال في
حاجيات المراهقة:                                                                                  -9

يصاحب التغيرات التي تحدث البلوغ تغيرات في حاجات المراهقين وألول ولهة تبدو 
من حاجات الراشدين إال يجد ان المدقق فروقا واضحة خاصة حاجات المراهقين قريبة 

بمرحلة المراهقة ، ولعلنا ال نبالغ اذا قلنا ان الحاجة والميول والرغبات تصل في مرحلة 
 المراهقة الى اقصي درجة من التعقيد 

 : الحاجة إلى األمن 9-1
 * الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمية.

 باألمن الداخلي االسترخاء والراحة.* الحاجة إلى الشعور 
 * الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم والبقاء حيا. 

 * الحاجة إلى الحياة األسرية اآلمنة والمساعدة في حل المشكالت.
 * الحاجة إلى الحماية ضد الحرمان من إشباع الدوافع.  

  * الحاجة إلى الحب والمحبة.
 الحاجة إلى الحب والقبول : -9-2

 ة إلى القبول والتقبل االجتماعي.* الحاج 
 * الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعات والشعبية.

 * الحاجة إلى إسعاد اآلخرين. 
 الحاجة إلى مكانة الذات :-9-3
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 * الحاجة إلى المركز والقيمة االجتماعية إلى أن يكون قائدا. 
 * الحاجة إلى اإلتراف من اآلخرين. 

 ي واالقتناء واالمتالك. * الحاجة إلى النجاح االجتماع
 * الحاجة إلى تجنب اللوم والتقبل من اآلخرين. 

 * الحاجة إلى الشعور بالعدالة والمعاملة. 
 الحاجة إلى االشباع الجنسي :-9-4

 * الحاجة إلى التربية الجنسية  
 * الحاجة إلى التوافق الجنسي الغيري. 

 * الحاجة إلى اهتمام الجنس اآلخر وحبه. 
 ة إلى التخلص من التوت* الحاج 

 واالبتكار: الحاجة إلى النمو العقلي-9-5
 * الحاجة إلى التفكير وتوسيع قاعدة الفكر والسلوك. 

 * الحاجة إلى تحصيل الحقائق وتفسيرها. 
 * الحاجة إلى التنظيم والخبرات الجديدة والتنوع. 

 * الحاجة إلى المعلومات ونمو القدرات. 
 التقدم الدراسي. * الحاجة إلى النجاح و 

 الحاجة إلى تحقيق وتأكيد وتحسين الذات :-9-6
 * الحاجة إلى النمو. 

 * الحاجة إلى أن يصبح سويا وعاديا. 
 * الحاجة إلى المعلومات ونمو القدرات. 

 * الحاجة إلى النجاح والتقدم.
 اشكال المراهقة وعوامل المؤثرة فيها:-10
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                                                                                 المراهقة المتوافقة:          -10-1
ومن سماتها الهدوء واالعتدال واالبتعاد عن صفات العنف، والتوترات واالنفعاالت 

إلى التوافق مع الوالدين وكذا األسرة والمجتمع الخارجي ومن سماتها  الحادة، باإلضافة
اليقظة،  للرغبات واالبتعاد نهائيا عن الخيال وأحالم شباع المتزن أيضا االستقرار واإل

 إضافة إلى عدم المعاناة من الشكوك حول أمور الدين .
 العوامل مؤثرة فيها :

 .المراهق رغبات واحترام والفهم بالحرية تتسم التي السمحة األسرية * المعاملة
 والمراهق الوالدين بين صراحةوال الثقة وتوفير الخاصة ، األمور في التصرف * حرية

 .مناقشة مشاكله في
 باألمن والشعور الدراسي والتفوق  والرياضي االجتماعي بالنشاط الفراغ أوقات *  شغل

 .النفسية واالستقرار والراحة
 والثقافة. الرياضة إلى بالطاقة *  االنصراف

                                                                                    : المراهقة المنطوية اإلنسحابية-10-2
 حول والتمركز االنطوائي الطابع سيطرة المراهقة أشكال من الشكل هذا سمات من

 الذاتية الجنسية في اإلسراف إلى الشعور بالنقص،إضافة التردد و الخجل و  الذات،
 كما مشاعر الذنب، من لتخلصوا النفسية الراحة  عن بحثا الديني التطرف نحو  واالتجاه
 فإن والعزلة االنطواء طابع عليها يغلب أنها وبما ، الدراسة في النجاح محاولة يميزها

 المجتمع في أو  األسرة داخل سواء جدا محدودة الشكل هذا في االجتماعية العالقات
 .المحاولة رغم الدراسي المستوى  في ملحوظ تأخر عنه ينجم مما الدراسي
 ؤثرة فيها :العوامل م 

 وحمايتهم الوالدين وسيطرة التسلط أسلوب كاستخدامها األسرة داخل الجو  * اضطراب
 .المراهق لشخصية األسرة إنكار مع
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  .الرياضي النشاط بممارسة االهتمام وقلة الدراسي النجاح حول األسرة قيم * تركيز
 .الصحية الحالة وسوء الدراسي * الفشل
 المستوى  ضعف وكذا العاطفي والحرمان لتقديرا إلى الحاجة إشباع * نقص

 .االقتصادي واالجتماعي
المراهقة العدوانية المتمردة:                                                                                      -10-3

 كأتي:وتتمثل سماتها بشكل عام وهي 
 على سلطة يمثل ما كل ضد و  يوالمدرس األسري  المحيط ضد والثورة * التمرد
 المراهق.

 غير جنسية بعالقات المتمرد العدواني المراهق يقوم حيث ةجنسي  أال * االنحرافات
 شرعية.

 الدينية. والمذاهب االتجاهات و  الطوائف جميع عن واالبتعاد الديني اإللحاد * إعالن
 اليقظة أحالم نحو  واينح  المراهق يجعل مما الجميع من التقدير وقلة بالظلم * الشعور

 .هو  يريده كما آخر فيه عالما ليرسم
 .األساتذة  وكذا والزمالء اإلخوة على عدوانية * سلوكات

 العوامل المؤثرة فيها: 
 والمتسلطة. والصارمة المتزمتة الضاغطة * التربية
 للنشاط وإهمالها فقط الدراسية النواحي على األسرة وتركيز السيئة الصحبة * تأثير

 .والرياضي ترفيهيال
 .والميول الحاجات إشباع ونقص األصدقاء * قلة

                                                                                                    اهمية المراهقة :- 11
بالرغم من أن مرحلة مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة مليئة بالمشكالت واالضطرابات 
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يتعرض لها المراهق إال أنها مرحلة هامة في حياة الفرد حيث تظهر  مختلفة التيال
 أهميتها من خالل:

* أن المراهق في هذه الفترة يحاول التخلص من اعتماده على والديه، ويحمل مسؤولية 
 نفسه.

 * يسعى إلى االستقاللية بالرغم من حاجته الملحة للمساعدة.
 إشباع حاجاته المختلفة وفق معايير اجتماعية معينة.* يسعى إلى تحقيق ميوالته، و 

* الوصول إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمستقبله وتحديد اتجاهات حياته 
 والشخصية. المهنية

 *  يحاول تحقيق الحرية على الرغم من وقوفه أمام صراعات انفعالية تعرقل تفكيره.
لجسمي والعقلي، المعرفي واالجتماعي، والجنسي * كما تظهر أهميتها من حيث النمو ا

على حياة المراهق والتي تساعده على أن يكون راشدا مهيئا للخروج إلى  الذي تطرأ
 . (2003، محمود) ويستفيد مجتمعه يفيد
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 خالصة
إن تطور كرة القدم لن تتوقف عند هذا الحد سواء من حيث اللعب أو من حيث القوانين 

فيها، فنالحظ تغيير في بعض القوانين ولكنها تتماشى مع الجيل الذي تم  التي تتحكم
فيه هذا التغير.وعموما فإن رياضة كرة القدم أصبحت أكثر شعبية في العالم وهذا ما 

 جعل الدول تهتم أكثر بها وحتى الشركات العالمية أكثر من رياضة أخرى.
تأثير كبير على تغير  ة القدملكر يمكن القول من خالل استعراضنا لهذا الفصل أن 

المراهقين والتأثير على انفعاالتهم، وهذا نظرا الشتراك جميع وحدات الدراسة   سلوكات
عدم ، و بمختلف جوانبها  العمرية غير أن غياب الرعاية األسرية في نفس المرحلة

على التمادي في القيام  اهتمامها بأبنائها كان عامال مساعدا في تشجيع المراهقين
                                                                                        العدوانية. بالسلوكات

ولمواجهة هذه المشكلة يتوجب فهم العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة السلوك العدواني 
 ىقضاء عللاألمثل للحد وا، فهي المصدر الرياضية  العبء األكبر على األسرة ، ويقع

وتنشئتهم تنشئة سليمة، وتوفير الجو تطوير األطفال وهذا من خالل  ،هذه الظاهرة 
 وتوافقها مع البيئة االجتماعية. المالئم لنمو شخصياتهم

وفي األخير نستخلص بان هذه الرياضة لن يتوقف تطورها، ولكنها ستبقى في تطور 
 تقبل.المسوتقديم األفضل نحو  حيث طريقة اللعب نمستمر م
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 : منهج البحث 01

 واإلجراءاتالتي استخدمت  واألداة لمجتمع الدراسة وعينتها تناول هذا الفصل وصفا 

التي تم استخدامها  اإلحصائيةوالطرق  واإلجراءاتمن صدقها وثباتها,  للتحققالالزم 

 عن تساؤالتها . لإلجابةفي تحليل البيانات 

 الدراسة.هذه  أهدافو ذلك نظرا لمالئمته لطبيعة  التجريبيالمنهج  مااستخداردنا  لقد

 : البحث و عينةمجتمع  02

    الثاني رابطة سعيدة و  األولبعض الفرق بطولة الجهوي  ولقد اردنا العمل على

للمجتمع الكلي, و قد شملت  العبا بنسبة 200الذي بلغ عددهم و  2020 / 2019

 التالي:موزعين على الشكل  سنة 19اقل من  العبا من فئة 24البحث  عينة

بن  جيال لي فريق وداد إلىالعبا ينتمون  12والتي تظم  األولىالعينة  -

 عمار

 األبطالوادي  فريق اتحاد إلىالعبا ينتمون  12العينة الثانية والتي تظم  -

 العبين للتجربة االستطالعية.  09باإلضافة إلى 

اختبارات على الفرق بعد  لنقوم بتطبيقاختيار المجموعات بطريقة عمدية ، يتمحيث 

 عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التدريب الرياضي .
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أي موضوع من المواضيع الخاضعة للدراسة يتوفر على  إن:  البحثمتغيرات   03

 .تابعمتغير  األخرمتغير مستقل و  أولهمامتغيرين 

 :  المتغير المستقل3-1

" ان المتغير المستقل هو عبارة عن سبب في الدراسة وفي دراستنا المتغير المستقل هو 

 الصفات الخططية )الهجومية(.

 :  المتغير التابع 3-2

 " التفكير الخططي " كتهو نتيجة المتغير المستقل وفي هذه الدراسة المتغير التابع هو 

 :  المتغيرات المشوشة 3-3

التأثير على نتائج البحث وقصد ضبطها و التحكم  شأنهاهي جميع المتغيرات التي من 

 ، المتمثلة في : اإلجراءاتفيها بمجموعة من 

 سنة 19اقل من  اختيار العينة من نفس الجنس )ذكر( والسن -

العب  24عليهم التجربة االستطالعية و البالغ عددهم  أجريتعبين الذين الالإبعاد  -

 العينات.موزعين بالتساوي بين 

 العينات.االختبارات لكل  إجراءتوحيد توقيت ومكان  -
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 : البحثمجاالت   04

 : الزمنيالمجال   4-1

 2020افريل  24/26من : ابتدآ االختبارات إجراءاردنا 

 المجال المكاني  4-2

 العمل مع العينات بالملعب البلدي لكل فريق . اردنا

 : المجال البشري  4-3

 يلي:موزعين كما  االعب  24عينة الدراسة  اردنا ان تشمل

 بن عمار جيال لي فريق وداد إلىالعبا ينتمون  12والتي تظم  األولىالعينة  -

 اإلبطالوادي  فريق اتحاد إلىالعبا ينتمون  12العينة الثانية والتي تظم  -

 :  حثبال أدوات 05

التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات المرتبطة بموضوع البحث وهي  األدواتتعتبر 

 والضروري في الدراسة . األساسيمن اهم الخطوات وتعتبر المحور 

                                              : األجنبيةالمصادر و المراجع العربية و 5-1

عتماد على كل ما يتوفر من النظري بموضوع البحث قمنا باال واإللمام اإلحاطة قصد

 العلمية،زيادة على المجالت و الملتقيات  واألجنبيةومراجع باللغتين العربية  مصادر
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كما تما االستعانة و االعتماد على الدراسات السابقة  االنترنت، فضال عن شبكة

 . والمرتبطة بحقل التدريب الرياضي

 : الدراسة داةأ5-2

المهارات الخططية في تحسين مستوى  ةتهدف هذه الدراسة الى التعرف على اهمي 

 المسطرة الدراسةالتفكير الخططي لدى العبي كره القدم , وتماشيا مع اهداف هذه 

التي جانب النظري وما تتطلبه بيانات ونتائج ل ةالتحقق من فرضياتها المسطر  وألجل

 :ةاالدوات التالي  اخترنافقد  الدراسةاليها اهداف  ناستندا

 برسومات توضيحيه. معتمدا على: الخططية ةاختبار المعرف

 ة.واألجنبي  ةالمصادر والمراجع العربي  -

 . بالموضوع المرتبطةالدراسات  -

 :التفكير الخططيلقياس مستوى  وصف االختبار5-3

ستمارة رسومات توضيحية تمثل حالة خططية دفاعية وهجومية ا ا االختبارتضمن هذي 
 ولكل حالة خططية مجموعة من األسئلة لعدة مواقف .

يتطلب من الالعب أن يقرأ األسئلة بشكل جيد وينظر إلى األشكال التي تحتوي على 
ثل الموقف المناسب للحالة األسئلة الموضوعية ويختار الجواب الصحيح الذي يم

 الخططية المذكورة.

 يتطلب من الالعب إدراكا للعالقات الخاصة لكل من المهاجمين والمدافعين.
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( حاالت 05و ) ةدفاعي  ة( حاالت خططي 05) ة( حاالت خططي 10يتكون من )و 

الخططي الميداني عند العب كره القدم  ةهدفها التعرف على قابلي  ةهجومي  ةخططي 

مواقف يتطلب من الالعب اتخاذ المواقف  ةعلي مجموع ةخططي ةوتحتوي كل حال

 هي:كلها والمواقف 

 : ةالمواقف الهجومي 

 . او التهديف ةالهجومي  رةالتمري  •

 . تغيير المركز نحو الهجوم •

 . الركض الحتالل موقع مناسب •

 . او التمرير ةالمراوغ •

 . نحو المرمى الخصم ةوالحماي  ةالتغطي  •

 : ةالمواقف الدفاعي

 ة .للمنطق ةالصحيح  ةالحماي  •

 ة.الكر والكفاح من اجل  ةالمضايق •

 .مناسبالركض االحتالل الموقع  •

 ة .الدفاعي  ةاية السيطرة على المنطقوالحم ةالتغطي  •

 :  اإلحصائيةالوسائل  5-4

 هي:المستعملة في هذا البحث  اإلحصائيةالوسائل  أهممن 
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  بار سون معامل االرتباط –النسبة المئوية–االنحراف المعياري –الوسيط الحسابي -

 .معامل االلتواء 

 التجربة الميدانية :-6

بعد كشف عن المستوى التفكير الخططي لدى العبين المختارين و الممثلين لعينة 

 مستوى  لتطوير القدم كرة العبي لتدريببتطبيق برنامجنا المقترح  يامقاردنا الالبحث 

 المباريات أثناء الكرة في التحكم على القدرة وبالتالي التكتيكي و  الخططي التفكير

و من خالل االطالع و مراجعة الدراسات و المصادر العلمية ارتأينا الى  الرسمية،

 مهاراتهم بتنمية الالعبين تركيز زيادة على تعمل مختلفة عناصر 8اختيار وتحديد 

 .األخرى  المهارات ومختلف واإلدراكية الخططية

 تنمي التي اإللكترونية األجهزة بعض استخدام على الطريقة تعتمد" مجدي يقولحيث 

 حينما الفريق لعب نتصور أن فلنا الملعب، في تفاهما أكثر وتجعلهم الالعبين مدركات

 أن يتوقع أنه إلى مشيرا". تام بشكل اآلخر فيه يفكر ما يفهم الالعبين من كل يكون 

 .سواء حد على والعالمية العربية الفرق  مستوى  على جدا واسع صدى الطريقة تحقق

 عناصر البرنامج : 6-1

:                                                                التمركز في المواقع الصحيح-1

م طول، وبناء على 110م عرض & 73من المتعارف علية أن أبعاد الملعب هي 

مستطيل بالتساوي في المساحة  25الطريقة الجديدة سيتم تقسيم كل نصف ملعب إلي 
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)الطول والعرض( ونسمي كل منطقة يمثلها مستطيل معين علي حسب موقعها باسم 

. 5و4و 3و2و 1ن بأحد األرقام أحد الحروف العربية ( أ .. ب .. ج .. د ..هـ( مقرو 

 GREEN AREA) باإلضافة لذلك يتم تقسيم كل نصف ملعب إلي ثالث مساحات

& YELLOW AREA AND RED AREA ) 

 :  التواجد في الموقع المحدد في زمن محدد -2

تعتمد هذه القاعدة علي تدريب الالعبين علي اتخاذ المواقع السليمة في أزمنة محددة  

 .ول الكرة إلى منطقة ما هي نفسها لحظة وصول الالعببحث تكون لحظة وص

 :  الحواجز واألدوات المتحركة -3 

يقصد بها استخدام أقماع متحركة أو شخوص متحركة أو حواجز بأشكال مختلفة يتم 

التحكم فيها بواسطة بواسطة وحدة تحكم منفصلة، ومن الممكن تحريك هذه الحواجز 

 .اعا وانخفاضابطول وعرض الملعب أو راسيا ارتف

 : االحتفاظ  بالتوازن أثناء اللعب-4

يقصد بها تدريب الالعب علي تمرينات حفظ التوازن  لعمل حركات مختلفة في 

 -: اتجاهات متضادة دون السقوط علي األرض وتكون من ثالث مراحل

جعل الالعب يجري بسرعة معينة ) كبيرة أو متوسطة( في خطوط متعرجة ثم  األولى:

 .خطوط شديدة التعرج بدون حواجز
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وضع حواجز ثابتة علي مسافات متباعدة ثم علي مسافات متقاربة فوق  الثانية:

 .الخطوط المتعرجة

وضع حواجز متحركة علي مسافات مختلفة ) متقاربة أو متباعدة( وبسرعات  الثالثة:

 .مختلفة )متوسطة وكبيرة( فوق الخطوط المتعرجة

 : الخطوط أو بجوارهااللعب علي -5

ويعتمد هذا العنصر علي تدريب الالعبين علي اللعب بجوار الخطوط والمساحات 

م 30الضيقة وذلك بجعل الالعب يجري بين حاجزين شفافين مسافة ال تقل عن 

 م في خطوط متعرجة5,1م إلي 1وعرض 

 بدون كرة وبدون حواجز أوال:

 الخطوط المتعرجةبالكرة وبالحواجز الثابتة فوق  ثانيا:

 بالكرة وبالحواجز المتحركة فوق الخطوط المتعرجة ثالثا:

ويتم حساب سرعة الالعب في كل حالة وال يتم االنتقال من مرحلة ألخرى حتى يصل 

 .الالعب إلي سرعة مناسبة لسرعته األصلية

                                                       :اآلليالرؤيا العضلية والتصويب -6

من إجادة  درجة عاليةيعتمد هذا العنصر في األساس علي وصول الالعبين إلي 

 .من عناصر اآللية 2و 1التمرين علي القاعدتين 
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 :ويقوم المدرب بتدريب الالعبين علي النحو التالي

يوضع ثالث حلقات متتالية بشكل رأسي بارتفاع المرمى على أن يكون قطر كل  -أ

حلقة ثالث أو أربع أضعاف قطر الكرة )مع إمكانية تقليل أو تزويد قطر الحلقة( 

وتشكل الحلقات الثالث في أوضاعها منطقة المقص من المرمي وباطن القائم 

 .ومنتصف المرمي بجوار القائم

تشكل  1كرة بحيث تكون الكرة رقم  11مجموعة مكونة من  يقوم المدرب بوضع -ب

علي  11درجة وتقع الكرة رقم  30مع الخط المتعامد مع عمود الحلقات زاوية قدرها 

 11والكرة رقم  1الخط العمودي المتعامد علي الحلقات وتكون المسافة بين الكرة رقم 

 .ياردة 30مسافة 

ي حدة )خاصة الذين لهم أقدام ثقيلة يقوم المدرب بتدريب الالعبين كل عل -ج

( ثالث مرات )مرة علي الحلقة العليا ومرة 11إلي  1وحساسة( تصويب كل كرة )ن 

علي الحلقة الوسطي وأخيرا علي الحلقة السفلي( مع العلم بوضع الكرات حسب رجل 

 .الالعب

 : الضربات الثابتة وكيفية استغاللها-7

يعتمد هذا العنصر بشكل أساسي علي السبعة عناصر السابقة وعل نوع الضربة 

الثابتة، وفي حالة الضربة الحرة والغير حرة من علي حدود منطقة الجزاء يتم تدريب 
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مستطيل ويفضل أن يكون هذا  36الالعب علي التصويب في مستطيل معين من الـ 

لالعب بالتصويب موجها الكرة بزاوية المستطيل متفق عليه مع المدرب مسبقا، ويقوم ا

معينة وبسرعة كبيرة بحيث تسبق القدرة علي التصدي لها سواء الجزء المستطيل أو 

حركة حارس المرمي، ويمكن بعد مدة من إجادة التصويب علي هذا النحو استخدام 

 .حارس المرمي كنوع من أنواع الصعوبات في التمرين وهكذا

ية ) الكورنر(، يمكن عمل الكثير من التكتيكات ومنها علي أما في حالة الضربة الركن 

سبيل المثال أن يتواجد الالعب في مكان محدد ويقوم بتوجيه الكرة بالسرعة العالية 

التي تفوق سرعة حارس المرمي أو إغالق المستطيل وذلك سواء تم لعب الكرة بالقدم 

 . أو الرأس

الالعبين علي التصويب في أكثر  وفي حالة ضربة الجزاء يقوم المدرب بتدريب

المناطق صعوبة علي أي حارس مرمي مهما كانت سرعة ردة فعله وبسرعة مناسبة 

فال يمكن التصدي لها كما إنها تكون مركزة بحيث ال يمكن إدراكها بواسطة حارس 

 .المرمي

 : تحديد التسلل بدقة 8-

ع هذا الجهاز بشكل تعتمد الفكرة علي صنع جهاز يصدر إشارة غير مرئية , ويوض

عرضي بين خطي التماس ويكون موضوع علي قضيبين متوازيين بحيث يوازيان خطي 

ب( بحيث يمكن تحريك هذا  5التماس من الخارج كما هو موضح باللوحة رقم )
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الجهاز علي هذين الحاملين بواسطة حامل الراية , وتكون حركة الجهاز مالزمة لحركة 

ة جهاز( ويرتدي العبو الفريقين أجهزة صغيرة تتفاعل مع حامل الراية )لكل حامل راي 

اإلشارة الساقطة من الجهاز العلوي في النصف الهجومي للفريق, ويمكن تبديل إشارة  

كال الجهازين بحيث تتوافق مع األجهزة التي يرتديها الالعبين حسب شوطي المباراة أو 

م ( وتعطي حامل 7 –م 5 توضع األجهزة علي اقرب ارتفاع ممكن ) أثناء التدريب

 .الراية إشارة عند وقوع العب في التسلل

 : أهداف البرنامج المقترح6-2

 زيادة سرعة التلبية ورد الفعل •

 زيادة سرعة اللعب •

 زيادة سرعة التمرير •

 دقة التمرير •

 زيادة معدالت التهديف في المباراة الواحدة  •

 زيادة التفاهم والتناغم بين الالعبين •

 التحركات السليمة داخل الملعب •

 زيادة القدرة علي تنفيذ الجمل التكتيكية بشكل سليم •

 بناء الهجمات المرتدة بسرعة علية وبدقة متناهية •

 الزمالء في الملعب ىصحة التغطية عل •



الميدانية  اإلجراءاتمنهجية البحث و                                              األولالفصل   

 
 

    86 
 

  

 خلق مساحات الشاغرة  •

 عدم الوقوع في التسلل والحد منه •

 حسن استغالل الضربات الثابتة •

 :العلمية لالختبار  األسس 07

 االختبار:ثبات   7-1

 االتساق و استقرار نتائجه أو  الدقةيقول مقدم عبد الحفيظ "ان ثبات االختبار هو مدى 

نفس  أعيدما  إذافي مناسبتين مختلفتين "أي يعني  اإلفرادفيم لو طبق على عينة من 

 وفي نفس الظروف يعطي نفس النتائج . اإلفراداالختبار على نفس 

                                                                      صدق االختبار : 7-2

معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق  اماستخداردنا من صدق االختبار  التأكدمن اجل 

القياس  أخطاءالحقيقية التي خلصت من شوائبها  للدرجاتالدرجات المعيارية بالنسبة 

 تربيعي لمعامل ثبات االختبار .الذي يقاس بحساب الجذر ال

 :موضوعية االختبار  7-3

تبار يعطي نفس النتائج أي كان خإال إن،أي  تأثرهار تدل على عدم موضوعية االختب 

على  بإجماع موافقتهمالخبراء والمختصين و  إلطالعالقائم بالتحكيم ويشير ان 
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تعمل في هذا ،كما ان المقياس المس التأويلومفرداتها تبعد عنها الشك و  االختبارات

 و بعيدة عن التتويج الذاتي . للتأويلبحث سهلة وواضحة و غير قابلة 
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 : تحليل نتائج الدراسات السابقة
، ودراسة بعد جمع ما توفر من الدراسات السابقة والمشابهة قصد التعمق في تحليلها

 ما يلي خلصنا إلى نتائجها ومعرفة مدى ارتباطها بدراستنا 
تناولت تقويم مستوي التفكير الخططي لدى  ( التي2007ر)دراسة أستاذ بلكحل منصو 

 يلي : استنتج مافقد  العبين كرة القدم
 قف الخططية لقياس التفكير الخططيمعظم اإلجابات الخاصة االختبار الموا -1

 الهجومية كانت ضعيفة. الخاصة بالتحركات
طية لقياس التفكير الخططي معظم اإلجابات الخاصة االختبار المواقف الخط-2

ضعيف ودون بوسائل تنفيذ خط الّلعب الهجومية، كانت محصورة بين ال الخاصة
 المتوسط .

 انخفاض مستوى التفكير الخططي أثناء تحركاتهم في الهجوم.-3
 انخفاض مستوى التفكير الخططي أثناء تنفيذهم لوسائل تنفيذ خط اللعب الهجومية.-4
 انخفاض مستوى التفكير الخططي لالعبين الناشئين )أواسط ( لكرة القدم-5

 في دراسته التي (2001)ان، محمد الوتدعالء عبد الرحموهو تقريبا ما اتفق معه 
 تناولت مستوى التفكير التكتيكي لدى العبي أندية المحترفين كرة القدم بالضفة الغربية 

أن مستوى التكفير التكتيكي )الخططي( لدى العبي أندي حيث أوضح في استنتاجاته 
أشارت نتائج الدراسة إلى المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية جاء بدرجة متوسطة كما 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي التفكير التكتيكي )الخططي( لدى 
العبي أندية المحترفين بالضفة الغربية لكرة القدم بين المواقع الهجومية والدفاعية، 

باإلضافة إلى عدم وجود فروق في مستوى التفكير التكتيكي تعزى لمتغيرات الدراسة  
وهو ما أشرنا إليه في الجانب النظري بتطرقنا الخبرة ومراكز اللعب المختلفة(. )سنوات

 2005من وجهة نظر الخولي ا جيد اه مستو  رفعو  لتحقيق اإلعداد الخططيلفعاليات 
 :هي

التصرف  إكساب الالعبين أو الالعبات المعلومات النظرية المتعلقة بالخطط وقواعد -1
 .المنافسين المختلفة، والعناصر المؤثرة فيها والمعلومات حولالخططي في المواقف 
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 .والمتغيرة إكساب الالعبين ا والالعبات أنماط الخطط المعينة في ظل الظروف الثابتة -2
على  تطوير قدرات الالعبين ا والالعبات في اإلبداع الخططي وهو ما يتطلب حفزهم -3

والتي تتوافق  ف التنافسية المختلفةاالبتكار واإلبداع الخططي في منطلق ظروف المواق
 .مع قدراتهم البدنية ومهاراتهم الحركية وإعدادهم النفسي

واإلبداع  الربط والدمج بين الفعاليات المختلفة بما يحقق أفضل نتائج لألداء والتفكير -4
 . (219، صفحة 2005)الخوجة،  الخططي

 الخططي بالتفكير وعالقتها ةالعقلي  المهارات عنوان تحت 2010أما دراسة مؤيد 
 :االستنتاجات من ةجمل الىخلصت  قدم كره العب لدى

 المهارات ة وال سيماجيد مستويات  القدم ةلكر  ةالممتاز  ةالدرج ةاندي  العب يمتلك •
 .القدم ةكر  العبي لدى الخططي التفكير مستوى  عن فضال ةالعقلي 

 ةبدالل وذالك القدم ةكر  العبي لدى الخططي والتفكير ةالعقلي  المهارات بين تناغم وجود
تفكير على أنه لل عند تعريفه أبو شمالة هو ما يؤكدهو  .االرتباط معامل ةمصفوف ةمعنوي 

عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات بين األشياء وهو عبارة عن سلسلة من 
يقوم بها دماغ اإلنسان عند التعرض لمثير ما بهدف الحصول النشاطات العقلية التي 

على نتيجة أو قرار أو حل مشكلة، وأهم مهارات التفكير هو التفكير االستداللي بشقيه 
 االستقرائي والستنتاجي

 بعض استخدام تأثير معرفة  بعنوان (2006) جبار مكيوقد اتفقت دراسة 
 التصرف مستوى  تطوير في لألداء المصاحب الذهني لتدريب ةالتطبيقي  التمرينات
 ةاهمي  عنوان تحت 2015 احمد) علي بنمع دراسة   االرضي للتنس الخططي
 القدم ةكر  العبي لدى الخططي التفكير مستوى  تحسين في ةالخططي  المهارات

 مستوى  تطوير في ساهمت الذهني التدريب تمارين : بينها من باستنتاجات
 ةوالخلفي  ةاالمامي  ةاالرضي  ةالضرب  ةومهار  االرسال ةلمهار  الخطط التصرف
 التية )التجريبي  المجموعه لمستوى  متفوقا تأثير هناك وكان ةالطائر  ةوالضرب 

 ةالضابط ةالمجموع مع ةحقيقي  فروقا اظهرو  ( الذهني التدريب تمرينات استخدمت
 ( التقليدي المنهج على تعتمد التي)



الميدانيةالفصل األول                                             منهجية البحث و اإلجراءات   
 

 ةكر  العبي لدى الخططي والتفكير الخططية المهارات مستوى  بين عالقة توجدكما 
 وان المهارات متوسط القدم ةكر  العبي لدى ةالخططي  المهارات مستوى وكان  القدم

 القدم ة كر  العبي لدى الخططي التفكير مستوى  تحسين في كبير دورلها  ةالخططي 
 : نذكرها واالقتراحات توصيات من ةبجمل الباحث يوصيلذا 
      ربط خالل من تطويره على والعمل والخطط المهاري  وتفكيرهم الالعبين معرفة •

 المباريات. اثناء الواجبات تنفيذ في اهمية من له لما التعليم
 كرة بمدرب االهتمام النوادي على يستوجب الالعبين به يتميز الذي المستوى  ان •

 الخططية المهارات اهمية تبين متخصصة تدريبية دورات بعقد وذلك القدم
  .العليا ،مستويات

محمد حسن عالوي بان الخطط “تهدف إلى اكتساب الفرد الرياضي وهو ما ذهب إليه 
المعلومات والمعارف والقدرات الخططية وإتقانها بالقدر الكافي الذي يمكنه من حسن 

والمتغيرة اثناء المنافسات الرياضية ويمكننا التصرف في مختلف المواقف المتعددة 
تنظيمها تشكل مضمون الخطط ، و القول بان أسلوب وسائل اللعب الدفاعية والهجومية

بلعبة كرة القدم، وكلما كانت طريقة تنفيذ المبادئ الخططية مالئمة للوسائل الخططية 
 كانت تلك الوسائل ناجحة في تحقيق الهدف منها. 

 :  ةمقترحات مستقبلي
من توصيات حول  وخرجنا بمجموعة, ةالسابقالدراسات  نتائجعلى  بعد اطالعنا

نقاط  بأهم اهميه التدريب الخطط في رفع مستوى التفكير التعلم المهاري وقد خرجنا
 :والتي كانت كالتالي ةالتي تناقشها الدراسات السابق

القدم المحليين  ةضعف مستوى التفكير الخططي لالعبي كر  ىعل التأكيد •
 وضرورة تدارك ذلك. والعرب

ه يجب والتفكير الخططي وان  ةمستوى المهارات الخططي  بينة د عالقو وج  •
دور كبير في تحسين مستوى من لها لمل  ةالمهارات الخططي ب  االهتمام

 .التفكير الخططي كره القدم
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 اثر لهمكانته في الحصص التدريبية لما  التدريب خططي والعقلي اعطاء •
 ةالى تنمي  ةلالعبين باالضاف يالتفكير الخطط ةواضح في تطوير مهار 

 .ةالمهارات العقلي 
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 : ةالعام ةالخالص

 للجانب تفسر ال قد نتائج ظهور الى ة ادىالرياض مستوى  في الملحوظ تطوران 
 او  والفشل النجاح بين الفيصل هو  العامل هذا يبقى لم حيث للرياضي البحث البدني
, ةالنتيج  تحديد في ةملحوظ ةبنسب  يسهم قد لالعب العقلي الجانب الن ةوالخسار  الفوز
 جانبه من الالعب بتطوير كبير اهتمام فأولوا العاليه اتالمستوي  و مدرب اليه تنبا ما وهذا

 فاءكت الا ونظرا المنطلق هذا ومن والنفسي والمهاري  البدني الجانب مع موازاة  الخططي
 .تماما به جهلال او  والخططي العقلي تدريب المدربين من الكثير

 التدريبي البرنامج نجاح مدى ابراز الى خاللها من السعي اردنا والتي ةالدراس جاءت
 شانها والتي االداء مستوى  تحسين في المهاري  تدريبل والمصاحب المقترح يالخطط

  الخططي تفكيره مستوى  وتطوير, االحسن الى الالعب مستوى  رفع

 النظري  بالجانب يتعلق فيما قمنا, منه المرجو والغرضاالشكالية  تحديدنا بعد ما
 المدرب او طرؤ الم التي يحتاجها الهامه والنقاط الخططي االعداد على الضوءبتسليط 
 والتي والمهارات الخططي التدريب لفصل خلوكمد سواء حد على والالعب الرياضي
لتفكير الخططي  كامال فصال خصصنا كما المقترح البرنامج هذا في اليها سنتطرق 

 الخططي لالعب اعدادو  ةخاص طيالخط والتفكير ةعام ري كالتف ةماهي  وضحنا حيث
 على اطالعنا وبعد القدم كره في تنميتها وطرق  وانواعها بالمهارات االحاطة ثم ومن

 وتقسيمها وتحديدها عينه اختيارب  القيام اردنا التطبيقي الجانب وفي ةالسابق الدراسات
 المقترح برنامجنا تطبيق ثم اختبارات والقيام وتجريبيه ضابطه مجموعه مجموعتين الى
 المهاري  بالتدريب الضابطه المجموعه تكتفي حين في التجريبية المجموعه على

ة لمعرف باختبارات والقيام البرنامج هذامن اجراء  نتمكن لم الظروف هذه ظل في ولكن
 الى ارتأينا ولذلك,  الخططي التفكير وتطوير ةالتجريبي  البحث عينه على تاثيره مدى
 من كل دراسة خرجت بحيث السابقه الدراسات  واستنتاجات نتائج على واالعتماد اتباع

 جبار مكي)  ودراسة ( 2010 حسو  مؤيد)  دراسة وكذلك ( 2011 الضمور بالل) 
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 التفكير مهارة تطوير في واضح اثر له والعقلي خططي التدريب ان على ( 2006
 .العقلية المهارات تنمية الى باإلضافة لالعبين الخططي

 



 والمصادر  جعاقائمة المر
 

 قائمة المراجع بالعربية :  •
 .دار الكتاب لنشر  :القاهرة .االعب والتدريب العقلي  .(2001) .ا .م ,اسماعيل ➢

جامعة  :مصر .التدريب الرياضي النظرية والتطبيق .(2003) .ع ,الجبالي ➢

 .حلوان

العبي تقو م مستو التفكير الخططي في الهجوم لد (. 2005بن لكحل منصور. ) ➢

 .–جامعة مستغانم  –(. معهد التربية البدنية ة والرياضية 04)اإلصدار  كرة القدم

 .دار النفائس :بيروت .(2ط .éd( فن كرة القدم .(1986) .ر ,جميل ➢

ط  :القاهرة مدينة النصر .التدريب الرياضي الحديث  .(2001) .ا .م ,حماد ➢

 .،دار الفكر العربي 2

 .المراهقة وخصائصها ومشاكلها وحلولها .(2011) .ج .د ,حمداوي  ➢

ااختياال الرياضي بين ضغوط التدريب و اإلجهاد  .(1997) .ك .ا ,راتب ➢

 .دار الفكر العربي :القاهرة .االنفعالي

دار الفكر  :القاهرة .التدريب العقلي في مجال الرياضي .(1996) .ا .م ,شمعون  ➢

 .العربي

"مستوى التفكير التكتيكي لدى العبي (. 2011)عالء عبد الرحمن محمد الوتد.  ➢

 جامعة النجاح الوطنية. أندية المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية".
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تقييم مستوى التفكير الخططي الهجومي لدى العبي كرة  .(2017) .م .أ ,كشك ➢

كلية التربية الرياضية جامعة  :مصر  .القدم الشباب بأندية محافظة السليمانية

 .المنصورة

مكتب العادل للطباعة  :بغداد .التعلم وجدولة التدريب .(2000) .و ,محجوب ➢

 .الفنية

 .امعرفة الرياضي اسس بناءها ونماذج كاملة منها .(1999) .ا .خ ,محمود ➢

 .دار الفكر العربي  :القاهرة

 .دار الفكر العربي  :القاهرة .كرة السلة للجميع .(2003) .ا .ح ,معوض ➢
 

جامعة  :مصر .التدريب الرياضي النظرية والتطبيق .(2003) .ع ,الجبالي ➢

 .حلوان

برنامج مقترح للتربية الرياضية بالمرحلة االبتدائية  .(1990) .م .م ,الحاحمي ➢

 .رسالة الدكتورة غير منشورة :القاهرة .في ضوء تقويم برامجها الحالية 

-مركز العربي لنشر  :القاهرة .المدرب الرياضي  .(1990) .ا .ي ,الحاوي  ➢

 .1ط

ئة برنامج مقترح لتربية الرياضية بالمرحلة االبتدا .(1990) .م .م ,الحماحمي ➢

 .غير منشورة :القاهرة .في ضوء تقويم برامجها الحالية
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دار الفكر  :القاهرة .أسس بناء برنامج التربية البدينة  .(1990) .ا .م ,الخولي ➢

 .العربي

دار السعادة لمنشر ،  .التخطيط الحديث في كرة القدم  .(2003) .ر .م ,الوقاد ➢

 .القاهرة

دار الفكر  .بناء برنامج التربية البدينةأسس  .(1990) .ا .م ,أمين الخولي ➢

 .العربي، القاهرة

ط  :القاهرة مدينة النصر .التدريب الرياضي الحديث  .(2001) .ا .م ,حماد ➢

 .،دار الفكر العربي 2

 .القاهرة .البرامج التدريبية المخططة لفرق كرة القدم  .(1997) .ا .م ,حمادة ➢

 .القاهرة  .المخططة لفرق كرة القدم البرامج التدريبية .(1997) .إ .م ,حمادة ➢

ااختياال الرياضي بين ضغوط التدريب و اإلجهاد  .(1997) .ك .ا ,راتب ➢

 .دار الفكر العربي :القاهرة .االنفعالي

 .دار زهون  :القاهرة .المناهج في التربية التدريبية  .(1991) .ع .ي ,زهران ➢

 .الرياضية، بين النظرية والتطبيقالبرامج التدريبية  .(1996) .ا .ع ,شرف ➢

 .2ط :القاهرة

دار  :القاهرة .التدريب العقلي في مجال الرياضي .(1996) .ا .م ,شمعون  ➢

 .الفكر العربي
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(. المناهج في التربية التدريبية. القاهرة: دار 1991زهران. ) ليلي عبد العزيز ➢

 زهون.

برنامج مقترح للتربية الرياضية بالمرحلة (. 1990محمد محمد الحماحمي. ) ➢

 االبتدائية في ضوء تقويم برامجها الحالية. القاهرة: رسالة دكتورة غير منشورة.

 .دار الفكر العربي  :القاهرة .كرة السلة للجميع .(2003) .ا .ح ,معوض ➢

 النهضة دار: القاهرة. الثانوي  للتعلم النفسية األسس(. 1972. )ص, أحمد ➢

 .العربية

 على القدرة تنمية في البصري  المدخل استخدام أثر(. 2001. )ع. ع, إسماعيل ➢

 غزة. بغزة األساسي الثامن الصف طلبة لدى بها واالحتفاظ الرياضية المسائل حل

 التدريس وطرق  للمناهج المصرية الجمعية: 

 :مصر .االستراتيجي للرياضيات الحديثةالتدريس  .(2002) .ع .ع ,إسماعيل ➢

 .مكتبة الفالح

 .مكتبة خدمات الطالب :مصر .مدخل إلى علم النفس .(1990) .م .ع ,إسماعيل ➢

 .دار وائل لنشر :فلسطين  .مبادئ التدريب الرياصي .(2005) .ا .م ,الخوجة ➢

 .(تخطيط وتطبيق وقيادة) التدريب الرياضي الحديث .(2001) .ا .م ,حماد ➢

 .دار الفكر العربي :مصر



 والمصادر  جعاقائمة المر
 

فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري  .(2006) .ح .م ,ربحي ➢

رسالة  :غزة  .والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

 .بحوث نفسيةوتربوية"التفكير االبتكاري اختيارات القدرة على   .(1981) .ا .خ ,سيد ➢

 .عالم الكتب :القاهرة

(. "مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة 1997عفانة، عزو إسماعيل. ) ➢

كليةالتربية بالجامعة اإلسالمية بغزة. غزة: مجلة البحوث والدراسات التربوية 

 الفلسطينية.

لتكتيكي لدى العبين اندية (. مستوى التفكير ا2011عالء عبد الرحمان الوتد. ) ➢

 المحترفين لكرة القدم بالضفة الغربية. نابلس: جامعة النجاح الوطنية.

دار  :القاهرة .2ط  .سيكولوجية التدريب والمنافسات .(1987) .م ,عالوي  ➢

 .المعارف

مستوى مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثامن  .(2000) .ا ,محمد ➢

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  :غزة .باستطالعاتهم وميولهم العلميةوعالقتها 

 .التربية،الجامعة اإلسالمية

أثر المنطق الرياضي والتدريس بالمدخل البصري في  .(2001) .ن .أ ,محمد ➢

أنماط التعلم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيلتالميذ الصف الثاني اإلعدادي 
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لة التربية العلمية، المجلد الثاني، كلية التربية، جامعة عين مج  .في مادة العلوم

 .شمس

 :األردن -عمان .مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين .(2000) .ا ,نادية ➢

 .الطبعة الثانية،دار الفكر

استراتيجيات التعليم للذكاوات المتعددة وعالقتها ببعض  .(2003) .ع .ع ,نجيب ➢

عين  -دارالضيافة .لمين تخصص رياضيات بغزةالمتغيرات لدى الطلبة المع

 .شمس، المجلد الثاني

مكتبة  :االمارات-العين  .التفكير والمناهج الدراسي .(2003) .و .ع ,وعفانة ➢

 .الفالح للنشر

دار  :األردن -عمان .تفكير األطفال، تطوره وطرق تعليمه .(1990) .ق ,يوسف ➢

 .النشر األهلية للنشر والتوزيع

دار  :القاهرة .طوير القابلية البدنية في العمر المدرسي .(1989) .ن .ق ,الجبار ➢

 .الطباعة

 .مكتبة النهضة .سيكولوجية المراهقة .ا .ع ,الجسماني ➢

كرة القدم المبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة  .(1997) .ع .ح ,الجواد ➢

 .، دار العلم للماليين4ط :بيروت .القدم

  .األبناء والبنات في سن المراهقة .أ .ي ,الحجاج ➢



 والمصادر  جعاقائمة المر
 

المدرسة العليا ألساتذة التربية  :مستغانم .كرة القدم .(1997) .ر .ف ,الحق ➢

 .البدنية والرياضية 

لمواصفات القانونية للمالعب والميادين واألدوات  .(1972) .ع .ح ,الخطاب ➢

 .مكتبة القاهرة الحديثة :القاهرة .الرياضية

ظواهر المراهقة وخصائصها  –التحليل النفسي للمراهقة  .(1995) .ا .ع ,الديدي ➢

 .دار الفكر اللبناني :بيروت .(.ed 01ط )

 .تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي والدولي .(1998) .أ .ح ,الشافعي ➢

 .بدون طبعة ؛منشأة المعارف باإلسكندرية :مصر

 .(2003) .ا .م ,هللا ➢

عالم  :مصر .النفس لطلبة والمساعدين في المعاهدعلم  .(1973) .س .م ,توفي ➢

 .الكتب

 .دار النفائس :بيروت .(.ed 2ط)فن كرة القدم  .(1986) .ر ,جميل ➢

  .المراهقة وخصائصها ومشاكلها وحلولها .(2011) .ج .د ,حمداوي  ➢

 .عالم الكتب :القاهرة .علم النفس من النمو الى الطفولة .(1972) .ع .ج ,زهران ➢

 .(.ed 01الطبعة )االعداد المهاري لالعبي كرة القدم  .(2002) .ا .ح ,عبيدة ➢

 .مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية :مصر -االسكندرية 
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عين  .(2006) .دليل تطبيقي تبسيط قوانين اللعبة :التحادية الجزائرية لكرة القدم  ➢

 .دار الهدى :مليلة،الجزائر

دار  :مدينة نصر القاهرة .اإلعداد المهاري والخططي .(1998) .إ .م ,محمد ➢

 .الفكر العربي

 .(.ed 2ط)الحكم العربي وقوانين كرة القدم الخماسية  .(1999) .ك .م ,محمود ➢

 .مركز الكتاب للنشر :لقاهرة

دار  :يمصر القاهرة .مشكالت المراهقين في المدن والريف .م .خ ,معوض ➢

 .المعارف

 المراجع اللغات االجنبية:  •

➢ Campbell, K. (1995). Visual Processing during Mathematical 

Problem Sloving. Educational Studies in Mathematics. 
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 جامعة مستغامن

 معهد الرتبية البدنية والرايضية
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 دراسة ميدانية على ناديين اتحاد وادي االبطال ووداد سي جاللي بن عمار 

 في إطار إنجاز دراسة ميدانية لموضوع البحث لنيل شهادة ماستر التدريب الرياضي .

أتقدم إليكم اعزائي  الالعبين بهذا المقياس رجيا منكم اإلجابة عليه والذي هو عبارة  

 االختبارات الخططية لالعبي كرة القدم .االسئلة و عن مجموعة من 

مما يتطلب  المتطورة,في لعبة كرة القدم يوجد العديد من المواقف واالحتماالت المتغيرة 

 .ول المناسبة في الوقت والمكان المناسبباختيار الحل التصرف السريع السليم

مستوى التفكري اخلططي لدى العيب كرة القدم  مقياس ملعرفة
 سنة 19اقل من 



تتضمن هذه االستمارة رسومات توضيحية تمثل حالة خططية دفاعية وهجومية ولكل 
 األسئلة لعدة مواقف . حالة خططية مجموعة من

يتطلب من الالعب أن يقرأ األسئلة بشكل جيد وينظر إلى األشكال التي تحتوي على 
الصحيح الذي يمثل الموقف المناسب للحالة  الجواب األسئلة الموضوعية ويختار

 .الخططية المذكورة

 .يتطلب من الالعب إدراكا للعالقات الخاصة لكل من المهاجمين والمدافعين

 

 

 

 اعداد الطلبة :

 عبد الرحمان .بودهري  -
 تاجموت عبد الجبار. -

 
 
 
 
 تحت اشراف الدكتور:

 سنوسي عبد الكريم 

 



 االسئلة

 بحركات الكرة :جال المعرفة م

 العبارة  الرقم 
 اعرف جيدا متي امرر الكرة وال امرر الكرة لزميل 1
 اعرف ماذا افعل عند امتالك فريقي للكرة 2
 اعرف ماذا افعل بشكل تلقائي لنقل الكرة في المباراة  3
 اعرف جيدا لمن امرر عند امتالك الكرة 4

 

 

 مجال معرفة باالخرين :

 اداء الفريق المنافساصدر حكما على  1

 اعرف بسرعة كيفية لعب الفريق المنافس 2

 م من عدم رؤيتهماعرف تحركات الفريق المنافس برغ 3

 اعرف تحركات زمالئي في الفريق بدون رؤيتهم 4

 اعرف ماذا سيفعل المنافس عند امتالكه للكرة 5

 الدرجة الكلية لمجال المعرفة باآلخرين 
 

 

 مجال التمركز واتخاذ القرار :



 ادرك اهمية مركزي بالنسبة للمدرب 8
 افهم ما يريده المدرب مني اثناء اللعب 7
 اتخذ المكان المناسب اثناء اللعب  3
 اتخذ القرار السليم في الوقت المناسب 6
 اتوقع الحركات في اللعب 5
 وجهة نظر حول امتالك الكرةاقدم  4
 اتخذ قرارت عامة عن حركات السابقة اثناء المباريات 1
 ادرك جيدا لتوقيت المناسب لتغير وتيرة اللعب 2

 مجال التمركز واتخاذ القرار الدرجة الكلية 
 

 مجال التصرف في المواقف المتغيرة :

 قطع كرة الفريق المنافس اعرف كيفية 1

 اعرف جيدا كيف ادافع 2

 اغير مركزي في اللعب تبعا لمتطلبات المباريات 3

 استجيب بسرعة لتغيرات ناجمة عن اللعب 4

 الدرجة الكلية مجال التصرف في المواقف المتغيرة

 

 

 االختبارات الخططية لكرة القدم



 
 

 المواقف الهجومية
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 )الوحدات التدريبية (
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 هدف الحصة
 

 تطوير التمرير وتنمية المساندة+  تنمية التحمل العام

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 
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ح
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تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
   للعضالت العاملة لهدف الحصة

 . 

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 
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 تنمية التحمل العام . 
 
 

تطوير التمرير  
 وتنمية المساندة . 

 
*جري بالكرة بسرعة متوسطة  
في مجموعتين حيث اليتجاوز  

(نبصة في  140/160النبض )

 دقيقة . 
 

حيث يحاول   5صد  5*اللعب 

كل فريق حيازة الكرة من حيث  
 التمرير و المساندة . 

 
*تطوير التدريب السابق حيث 

مع حارلس   7ضد  7يصبح 

 المرمى . 
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عودة الجسم الي  
حالته الطبيعية  بدنيا  

 ونفسيا 

 *جري خفيف حول الميدان . 
*قيام بتمارين التمديد  

 واالسترخاء . 
 

     

  
1
0

د 
 

   
التنفس المنتظم  

اثناء قيام  
بتمارين التمديد  

 واالسترخاء 
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 هدف الحصة
 تنمية التوافق بين الالعبين + تصويب نحو المرمى . 

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
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ض
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تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  

    الحصةللعضالت العاملة لهدف 

2
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ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 
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*تنمية التوافق بين  

 الالعبين 
 
 
 
 
 
 

*تصويب نحو  
 المرمى . 

 

مجموعات  03*يقسم الالعبين الى 

حيث تقوم المجموعة االولى بالجري 
التوافقي بين العصي و تقوم 

المجموعة الثانية بعملية القفز بين 
الحلقات وتقوم المجموعة الثالثة 

بالجري بالكرة بين االقماع مع  
استمرارية التدريب و انتقال 

 المجموعة الى التدريب التالي .
 

مجموعات  03* يقسم الالعبين الى 

حيث تقوم المجموعة االولى و 
  الثانية الثلثة مهاجمين والمجموعة

المهاجم في يقوم  مدافعين
المجموعة االولى بالجري بالكرة و 
تحويلها الى المهاجم في المجموعة  

الثالثة الذي يقوم بالقفز في الحواجز 
في نفس الوقت ثم يستلم الكرة 

ويسددها نحو المرمى بينما يحاول 
المدافع في المجموعة الثانية 

   ويحاول منعه من التهديف .
 
 

 
 
45

 د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40

 د

 
 
60 

 
 من
 
70 

 
 
 
 
 
60 

 
 
 د3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د2

 

 

ية
ام

خت
 ال

لة
ح
مر

ال
 

  
 

عودة الجسم الي  
حالته الطبيعية  بدنيا  

 ونفسيا 

 *جري خفيف حول الميدان . 
*قيام بتمارين التمديد  

 واالسترخاء . 
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 ملعب البلدي المكان  :      : اتحاد وادي االبطال وسي جاللي بن عمار                              الفريق 

           د  90المدة :                     03الحصة رقم :  سنة                             19:اقل من الفئة  

 

 هدف الحصة
 بناء وتكوين الهجوم في كامل ارجاء الملعب . 

 
 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

حول   جري خفيفاحماء عام:
تمارين االحماء  ،  الملعب 

 المختلفة . 
تمارين  احماء خاص:  

تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
   العاملة لهدف الحصةللعضالت 

 . 

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

ية 
س

ئي
لر

 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
*تطوير سرعة  

 الالعبين . 
 
 
 
 
 
 
 
 

*بناء وتكوين الهجوم  
في كامل ارجاء  

 الملعب . 
    

 
سرعة ممكنة   *الجري باقصى

بمسافات مختلفة وبالتدرج مع  
العودة الى الوضع الطبيعي بين 

التكرارات و تطوير االستحواذ على 
 الكرة بسرعة عالية .

 
 11ضد  11بناء الهجوم *

 اتخاذ وضع جيد الستالم الكرة . -
 الظهرين يتحركان جنبا الى جنب . -
 العبى الوسط يتحركون الى امام . -
يتحركون الى االمام  العبى الهجوم  -

 نحو مدافعى الوسط .
المدافعون حول المنطقة وتغطيتها  -
. 
 الحارس يلعب الكرة الفضل العب -
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عودة الجسم الي  
حالته الطبيعية  بدنيا  

 ونفسيا 

 الميدان . *جري خفيف حول 
*قيام بتمارين التمديد  

 واالسترخاء . 
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التنفس المنتظم  

اثناء قيام  
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ملعب  المكان  :       اللي بن عمار                              ي: اتحاد وادي االبطال وسي ج  الفريق 

 البلدي

           د  90المدة :                     04الحصة رقم :  سنة                             19اقل من :الفئة  

 

 هدف الحصة
 كفاح على الكرة + دفاع الكرات الجانبية 

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
بدنيا و  تهيا العب  

نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

حول   جري خفيفاحماء عام:
تمارين االحماء  ،  الملعب 

 المختلفة . 
تمارين  احماء خاص:  

تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
    للعضالت العاملة لهدف الحصة

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

لة 
ح
مر

ال
 

ية 
س

ئي
لر

ا
 

 

*دفاع الكرات  
 الجانبية . 

 
 *كفاح على الكرة . 

 
*يقوم المهاجم بالجري بالكرة 

ومحاولة التمرير العرضي 
م   18للمهاجمين داخل المنطقة 

ويقوم المدافع بمنعه من تحويل 
الكرة وفي حالة تحويلها يقوم 

عين بمحاولة التشتيت او قطع المداف 
ويجب التركز على  18الكرة داخل 

النقاط الفنية للدفاع على االطراف و  
م وكفاح على الكرة  18كذالك داخل 

وقيام بتمريرها او تشتيتها او 
حجزها واحتفاظ بها في حالة عدم 

 وجود المنافس .
 

العبين  7*تطوير التدريب بجعل 

مع حراس المرمى ومحاولة  7ضد 

الهجوم والدفاع وقطع الكرة 
وتشتيتها وتسديد نحو المرمى في 

 حالة امكانية ذالك .
 
 

25
 د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25

 د 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

 د1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د2

 

 

ية
ام

خت
 ال

لة
ح
مر

ال
 

  
 

عودة الجسم الي  
حالته الطبيعية  بدنيا  

 ونفسيا 

 *جري خفيف حول الميدان . 
*قيام بتمارين التمديد  

 واالسترخاء . 
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 ملعب البلدي المكان  :      : اتحاد وادي االبطال وسي جاللي بن عمار                              الفريق 

           د  100المدة :                     05الحصة رقم :  سنة                             19اقل من :الفئة  

 

 هدف الحصة
 تطوير الهجوم  وتناسق بين الالعبين  

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
    للعضالت العاملة لهدف الحصة

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

لة 
ح
مر

ال
 

ية 
س

ئي
لر

ا
 

 
*تطوير الهجوم   

وتناسق بين  
 الالعبين . 

 
من الحارس  *يبدا التدريب بتمريرة

المرى الى المدافع والذي يستلم 
الكرة و يمررها الى الظهير االيمن 

والذي يسيطر عليها ويجري بها الى 
وسط الملعب ثم يمررها الى الالعب 
وسط االيمن والذي بدوره يمررها 

الى المهاجم االول والذي يجري بها 
الى الخارج ومن ثم يقوم بتمرير 

الخر الكرة عرضيا عالي لمهاجم ا
والذي يتواجد في المنطقة المقابلة 

حيث يلعبها خلقية لالعبين القادمين 
من الخلف و من ثم التصويب على 

المرمى يتم اللعب من الجانبين 
 االيمن و االيسر . 

 
*تطوير التدريب ليتيح وجود 

مدافعين حيث يكون الدفاع في 
البداية سلبي ثم بعد ذاللك ايجابي 

ه و  ويحاول المهاجم مراوغت
التسجيل هدف او التمرير للزميل 

 واستناده .
 
 

30
 د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30

 د 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

 د2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د2

 

 

ية
ام

خت
 ال

لة
ح
مر

ال
 

  
 

عودة الجسم الي  
حالته الطبيعية  بدنيا  

 ونفسيا 
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 ملعب البلدي المكان  :      : اتحاد وادي االبطال وسي جاللي بن عمار                              الفريق 

           د  130المدة :                     06الحصة رقم :  سنة                             19:اقل من الفئة  

 

 هدف الحصة
التحرك الستالم الكرة مع  ير اتجاه اللعب من جهة الى اخري +تغ

 التصويب نحو المرمى 
 

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
تهيا العب بدنيا و  

الى  نفسيا لدخول 
 مجريات الحصة 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
   للعضالت العاملة لهدف الحصة

 . 

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

ية 
س

ئي
لر

 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
اتجاه اللعب  *تغير 

 من جهة الى اخري . 
 
 
 
 
 
 
 

التحرك الستالم  
الكرة مع التصويب  

 نحو المرمى 
 
 
 
 

 
 *تمرين االول :

 يقسم الملعب الى قسمين طولى . -
 في كل جانب . 3ضد  4العبين  -

تبادل تمرير الكرة بين العبى  -
الفريق الواحد ثم نقل الكرة لجانب 

 االخر .
تحتسب نقطة وهدف للفريق الذي  -

يقوم بنقل الكرة من جانب الى الخر 
. 
 يكون اللعب من لمستين للكرة . -
 

 *يقسم االعبين الى مجموعتين ا وب 
المجموعة االولى التصويب نحو  -

لمجموعة المرمى بعد التمرير الكرة ل
 المقابلة مع تغيير المكان بالتبادل .

المجموعة الثانية تقوم بالتحرك  -
عند الركنية لتستلم الكرة من العب 

خط الوسط ليقابل حارس ثم يقوم 
 . بالتصويب
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 ملعب البلدي المكان  :      جاللي بن عمار                              : اتحاد وادي االبطال وسي الفريق 

           د  90المدة :                     07الحصة رقم :  سنة                             19:اقل من الفئة  

 

 هدف الحصة
 التهديف من الكرات الثابتة الحرة

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم الوضعيات التدريبية االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
   للعضالت العاملة لهدف الحصة

 . 

2
5

د 
 

   
ينصح بالتسخين  

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

ية 
س

ئي
لر

 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
*التهديف من الكرات  

 . الثابتة الحرة 

 
*التركيز على طريقة تنفيذ  

م من  18الكرات الثابتة خارج 

وكذالك  الالعبين حيث تمركز 
والتركيز على   التنفيذ طريقة 

 اكثر من طريقة . 
 
 
 العمل على الركالت الركنية . -
 
الضربات الحرة المباشرة و   -

 الغير مباشرة . 
 
 11ضد   11اللعب الجماعي  -

العب مع التركيز على التهديف  
 من الضربات الثابتة  
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 ملعب البلدي المكان  :      جاللي بن عمار                              : اتحاد وادي االبطال وسي الفريق 

           د  90المدة :                     08الحصة رقم :  سنة                             19:اقل من الفئة  

 

 هدف الحصة
 التمركز في الموقع الصحيح 

 حلالمرا

 
 التوجيهات راحة شدة  حجم التدريبيةالوضعيات  االهداف االجرائية 

ية
ير

ض
ح
لت
 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
 

تهيا العب بدنيا و  
نفسيا لدخول الى  
 مجريات الحصة 

 

 
حول   جري خفيفاحماء عام:

تمارين االحماء  ،  الملعب 
 المختلفة . 

تمارين  احماء خاص:  
تحضيرية تتضمن تسخين الجيد  
   للعضالت العاملة لهدف الحصة

 . 
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بالتسخين  ينصح 

الجيد لكل  
اطراف العضلية  

والمفصلية  
 لتفادي االصابات 

ية 
س

ئي
لر

 ا
لة

ح
مر

ال
 

 
*التمركز في الموقع  

 الصحيح . 

 

*تقسيم كل نصف ملعب الى  
مستطيل بالتساوي وفي   25

مساحات الطول والعرض  
ونسمي كل منطقة يمثلها  

مستطيل معين على حسب  
  لحروف ) ا .موقعها باسم احد ا

ب.ج.د.ه...(مقرون باحد  
االرقام  

و....باالضافة الى  5و4و3و2و1

ذالك يتم تقسيم الملعب الى ثالثة  
مساحات )منطقة خضراء .  

منطقة حمراء  صفراء.منطقة 
 .) 
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عودة الجسم الي  
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 ونفسيا 

 *جري خفيف حول الميدان . 
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